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Vokietijos valdžia nuversta
Kontr-revoliucija Vokietijoje nisteriai, taipjau pildomasis ko

mitetas Vokietijos Socialdemo-

Vokietija užvaldė militaristai
Paskelbė generalį streiką

BEBLINAS, kovo 13. - L(

Tą aiškiai parodo Hamburgo 
padėtis. Korespondentai ne
matė Hamburge mažiausio su
judimo. Jie girdėjo gandus 
apie didelę permainą Berlino, 
bei čia buvo ramu.

True translation iiJe<| with the post-1 True Iransinllon filed witn the post- 
master at Chicago, III. March 15, 1920 j master at Chicago, III. March 15, 1920 
ns retpiired by the art of Oct. ii, 1917 as reųiihed by the act of Oct. 6, 1917

KRUVINI MŪŠIAI VOKIETIJOJ

kariauti su Prūsijos junkeriais.

Norį kaizerio 
sunaus

7 I. W. W. rasti 
kaltais

3 Uipo išteisinti. Puvo kaltina
mi nušovime ex-kareiviu.

Kruvini susirėmimai įvai 
r i uos miestuos

bė pritarianti senajai valdžiai ir 
nacionaliam susirinkimui.

i kelblas Oanabrueck, Hanover.

Sustabdė visus laikraščius.

vielos kareivių komanduoto-

Skelbiamas generalis streikas vi 
soje Vokietijoje

EBERTO VALDŽIA VOKIE
TIJOJE NUVERSTA.

Ebertas pabėgo. Reakcionieriai 
sudaro naująją valdžią. Kontr- 
revoliucija buvo labai ūmi ir 
be jokio kraujo praliejimo.

Galiaus kabinetas suprato, 
kad armija, kurią neva valdė 
Gustav Noske, toli buvo neiš
tikima ir net Berlino garnizo
nas buvo pasidavęs senųjų ofi- 
cierių propagandai ir buvo pri 
sirengęs prie sukilimo, kada at-

BEBLINAS, kovo 1 I. — Im- 
perialė kaiuderystė išleido pra
mušimą, parašytą Von Falken- 
hausen, kad leidimas laikraščių 
yVa uždraustas iki nedėlios va
karo. Aiškinama, kad tas pada
ryta todėl, kad svarbios tarybos 
yr vedamos su darbininkų atsto
vais, kurios gali pakrikti per
daug ankstyvais paskelbimais.

“Mes jau senai žinojome, 
kad tas įvyks. Heichsvvehr ir 
militarizuota policija, pirmasis 
turįs 3,000, o antra—5,000 ka
reivių, pilnai susitarė veikli 
bendrai, jei bus paskelbta nau
ja. valdžia. Dabar jie veikia 
pilnoj harmonijoj, kad suval
džius padėtį ir jei bus reikalas, 
jie tuojaus gali sutraukti tūk
stančius liuosanorių ir piliečių

“Mes nesitikime keblumų, 
kadangi tai nėra monarchisti- 
nė revoliucija, bet bendras

respublikos socialisto preziden 
l<>, lapo nuversta šiandie mili- 
larislų coup d’etat (per 
mo).

Paskiausios žinias rodo,

Slaptumas, kuriuo sukilimas 
buvo pienuojamas ir atliktas, 
nustebino kiekvieną. Tarp va-

Kareiviai jau susirėmė su 
darbininkais.

LONDONAS, kovo 13.

vęs vidaus

kad 
viso

Gen. von Hindenburgas yra 
adomas kaipo “imperialiu 
ezidentu“ iki naujų rinkimų. 
Perversmas tapo padarytas

general-gubernatorius gen. von 
Eaiilkenhansen . . Viena žinia 
sako, kad von Jago\v tapęs pa
skirtas užrubežiuių reikalų mi- 
nisleriu. Gatvėse sustatytos

chauge lelegraph žinia is Pary 
žiaus sako, kad keli susirėmi
mai tarp kareivių ir darbininkų 
ištiko Frankfurte ant Muitui, V|o 
kielijoje ir kad daug žmonių 
lapo sužeista.

Benine sĮvnkur yru rainu, nau
josios valdžios kareiviams pa-

Baden už senąją valdžią.
i KABLSRUHE Bade, kovo 13.

Badeno provincijos valdžia
J išleido proklamaciją kurioj sa

nosios valdžios policija.
Kapp naujuoju kancleriu.

laikraščio Eather- 
■ralis direktorius 
ės (junkierių) 

draugijos, perėmė pareigas Gus 
lav Bauer, kaipo 

pasiėmė

kliu!

sur pilna kareivių.
lečiaus tik iš paviršiaus iš

rodo, kati Bcrlinua lengvai p ii-. kati ji nepripažįsta i-eakci- 
ėmė kontr-revoliucija, bet pa- Į nf.s valdžios Berline ir neturės 
žvelgus arčiau visur matyt ne
rimavimas apie tai, ką duos 
ateitis.

Eberto proklamacija.
Išberto proklamacija, kvie

čianti iKiskelbti generalį strei
ką ir taikoma revoliucionie-

i rankas, kurie tam atsako. To
dėl antimonarchistiniai ele

mentai nesipriešina, bet remia 
permainą.”
Naujoji valdžia prižada “su

švelninti” taikos sutartį.
BEBLINAS, kovo 13.—Nau

josios Berlino valdžios kancle
ris Kapp ir maj. gen. von 
Luettvvitz išleido proklamaci
ją, kurioj tarp kitko sako:

“Nuvertimas valdžios neturi 
būti skaitomas reakciniu dar
bu. Alpenč, tai yra progrosy-

linių vokiečių, tikslu atsleigli' su ja susinėsimų.
Vyriausias komanduotojas 

Badeno armijos gen. von Da- 
vaiks paskelln“, kad jis rems Ba-1 
deno valdžią prieš naująją Berli- . . . . • • i.ot, i •- 1 • *■'1 nomimam atsigavimui, kas lei-

I l.ll-

kOS sutartyje, kurios yra gali
mos, o ne sunaikinančios.”

stu jai išpildyti tas sąlygas tai

i

laikinai 
reikalų.

kanclerio ir 
vedima visu c c

“Draugai darbininkai: Mili- 
taristų sukilimas įvyko. Erhard

Munichas esąs reakcionierių 
rankose.

manifeste 
valdžianaujoj i 

ar monarchistinė ir kad senoji 
valdžia tapo nuversta delei rei
kalavimo naujų rinkimų.

Kada Kappo šalininkai pasi
griebė valdžią, prezidentas ir 
didžiuma jo kabineto narių pa
bėgo i Dresdeną. Dėlei to da-

reiviai, kurie bijojosi paleidi
mo, kuris palieptas tapo, nori 
pastatyti reakcionierius į mi- 

nisterines vietas.
“Mes atsisakome nusilenkti 

šiai militaristų prievartai. Mes 
(nedarėme revoliucijos tam, 
kad šiandie vėl pripažinus kru-

PARYŽIUS, kovo 13. - Nau- I translation filed. . . master at Chicago, III. March 15, 1920
josios valdžios Berline vadovai us reąulred by the act of Oct. 6,1917 
paskelbė, kad sukilėlių kareiviai
valdą Mtuiichą. I Talklllillkfli POPtl/IIIO
kil ias užrubežiuių reikalų mi-‘ KOIltVOIIUC10R16FIUS ■ 
nisteriu. 

Buvęs justicijos niiiuslei is l)r Ta|kininlul komisija sutinkan-
Schiffer, buvęs finansų ministe-

tikybos ministeris Ilaciusch ir.

su naująją Vokietijos reak- 
cionierią valdžia.

gių iaujančios valdžios.
Ebertas bandė paskelbti gene

ralį streiką.
Prieš išvažiuojant iš Berlino 

prezidentas Ebertas ir niekurie 
ministeriai išleido proklamaci
ją, kviečiančią žmones sukilti 
ir paskelbti generalį streiką.

darome sutarčių su Pabaltijos 
kriminalistais l (Minimieji čia 
Pabaltijos kriminalistai yra ne

ir vadovavo dabartiniu sukili
mu Vokietijoje). Darbininkai,

tumėm padaryti kitai]).
“Mes sakome “Ne” ir dar

Kad nedaleidus tų streikų 
naujoji valdžia atsigabeno į so-

lerija.
Eberto valdžia žinojo apie

musų darbą. Mes išpildomo 
jūsų nuomonę. Dabar varto
kite visus budus sunaikinti šį

“Streikuokite! Sustokite dir-

v o visai neganėtinos.

Kariuomenė buvo neištikima.
Neskaitant padaugintos poli-

diktatūrą! Kovokite visais jums 
prieinamais budais už išlaikymą 
respublikos. Atidėkite į šalį vi
sus pasiskirstymus. Yra tik vič-

kada Berlinas pabus, Eberto 
valdžia bus nuversta. Pats pre
zidentas išvažiavo iš Berlino su 
niek viriais savo šalininkais 

dviem valandom po nuverti
mui.

Pasiųstas į Doeberitz adm. 
von Throta sustabdyti karei
vius, neatsiekė to.

hehno II. Suparalyžiuokite visą 
ekonominį gyvenimą. Tegul nė 
ranka nepasijudina. Proletaria
tas negali gelbėti karinę diktatu-

LONDONAS, kovo 1 I.
Biaušės, kurios gali pavirsti i 
civilę karę, iškilo niekiniuose I 
dideliuose Vokietijos industrijos 
centruose, ypač Erankforl aid 1 
Maino ir Dusscldorff.

Didelės musės darbininkų at
virai pasipriešino kareiviams, 
kurie gina reikalą kontr-revoliu 
cinių militaristų, vakar nuverlu- 
sių socialistinę Eberto valdžią.

Apie pirmuosius kritusius pra 
nešama iš Dusseldorlt, didelio rjn| ppsiau-oficialių

Junkieriai esą norį patupdyti 
ant sosto kaizerio sūnų.

COPENHAGEN. kovo 14.
Nepatvirtintos žinios sako, kad

rija, paskelbianti buvusio kai
zerio antrąjį sūnų princą Eilei 
Eriedrich Vokietijos monarchi 
jos kaizeriu.

MONTESANO, Wash., vas. 
13. —Septyni iš dešimties tei
siamųjų I. W. \V. narių, kalti
namų nušovime vieno ex-ka- 
reivių legionininkų, laike pa
rodos paliaubos dieną Centra- 
lia, VVash., kada tie legioninin-

tainės, tapo rasti kaltais antro

Peilio miesto, kur, kaip ir Eran- 
kforte ant Maino, mūšiai gatvė
se siautė visą dieną. Abiejuose

IIAAGA, kovo 14. Nežiu-
Holandi- 

jos užtikrinimu, kad nė ex-kai- 
zeris, nū buvęs Vokietijos kron 
princas nieko bendra neturi su

kili tapo išteisinti, vienas jų de 
lei nepilnaprotystės.

Išpradžių jury buvo išnešęs 
verdiktą, kad tie 7 yra kaltais

miestuose darbininkai paskelbė Vokietijos militaristų sukilimu
generalį streiką, klausydami at
sišaukimo nuverstosios Eberto 
valdžios.

Pietinė Vokietija kįla.
Dide snė dalis pietinės Vokieti

jos, užpykinta nederamu Kapp

išeina aikštėn, kad junkieriai

gas išgabenti Eriedrich Wil- 
helm nuo salos VVieringcn, kad

šti ir išnešti “geresnį’’ nuo
sprendį. nes teisėjo instrukci
jos neleido jury išnešti trečio 
laipsnio žmogžudystės kaltu-

tos Vokietijos monarchijos.

valdžios padarymu Prūsijos dar pr,>^ mm.slntlon filed with the post- 
svki centru kovos UŽ sugrąžini- i master at Chicago, III. March 15, 1920

* | • • i • i n * . . «s required bv the act of Oct. 6,1917ma kaizerizmo, kaip skelbiama, i
organizuojasi kariauti su juoke-: NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA

LISTAI SKELBIA .GENERALį 
STREIKĄ.

riu kontr-revoliucionieriais iki

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 15, 1920 

rcąuirtd by ir.e act of Oct. 6.1917

TALKININKAI SIUNČIA
DAUGIAU KAREIVIU 

PAREININ.
COBLENZ, kovo 13—Kon

ferencija tarp maršalo I?och,

a s

Aštriausia cenzūra, kokia lik 
buvo prie kaizerio, įvesta Beril
iu'. Kappo valdžia absoliučiai 
kontroliuoja susinešim^ su įš

Streikas Perline jau prasidėjęs.

BERLINAS, kovo I I.—Seno- 
(Išberto) Vokietijos valdžia 

rsikėlė iš Dresdeno į Stutt-
Taip ūmus buvo nuvertimas 

Eberto valdžos, kad žmonės iš i

ti per ištisas 21 valandas
šiandie

pradeda
pradeda 
mą.

Šimtai tūkstančiu darbininku€

ilti generalį streiką, protestui ! 
prieš sugrįžimą militarizmo’, I 
kuomet didžiuma kareivių pasi
rodė esą kontr-revoliucionierių 
šalininkais.

Vyriausis išbandymas bus ry
to, kada bus pašaukti kareiviai

Nepriklausomoji Socialistų 
partija, kartu su susijungusio
mis unijomis ir kitomis orga-1. Bet! 

dvasia . . ..........
l i’lvV-K ' striuką visoje Vokietijoje.

Imperialis biuras piliečių 
gvardijos išleido proklamaciją 
Į visus gvardijos narius, kad jie 
apsiginkluotų palaikymui 
kos.

Berlino gatvės šįryt

t va r

buvo 
vaig-

Darbininkai elektros stotyse 
istreikavo, taipjau sustojo

maršalo Sir Henry H. \Vilson 
ir Amerikos okupacines armi
jos lįLomanduotojo maj. gen. 
i fe iev T. Allen Įvyks ]>nn<*<lčiy- 
je franeuzų kvatieroje May- 
enee.

Maršalas Eoch jau išleido pa 
liepimu^ kad daugiau kareivių 
butų pasiųsta ]>er Reiną j Go- 

i logne, Coblenz ir Mayence oku
pacijos teritorijas.

PARYŽIUS, kovo 13. 
kininkų politikai, kurie 
susirinkę Paryžiuje, kad

buvo 
pa

siuntus misiją i Rusiją ir šiai]) 
Įvykinti ramumą Europoje, ta: 
po įstumti j sumišimą milita
ristų perversmu Berline. \'isi 
kiti klausimai tapo užmiršti de 
lei iškįlusio nuostabaus dalyko. 

Visame Paryžiuje kilo šauk
smas, kad tik viena Erancija iš 
visų talkininkų permatė pavo
jų ir peisergėjo pasaulį. Mar
šalas Eodh yra valandos did
vyriu. Jif» buvo pašauktas pa- 
sitarimuiisu valdžia. Visi fran- 
euzai reikalauja, kad talkinin
kai tuojaus padarytų griežtų 
žingsnių.

miniai keliai Vanduo tapo at
kirstas.

Tikimasi, kad viskas visiškai 
sustos. Duonos trukumas jau 
gimdo didelį susirūpinimą.

kus.
Kur yra Noske, tikrai nežino

ma. Vienos žinios sako, kad jis 
pasidavė Kapp valdžiai, kitos gi 
sako, kad jis prigelbiamas gen.

BERLINAS, kovo 14.—Pu- 
siau-oficialė agentūra išleido 

'sekamą pranešimą:
kariuomenė pa- “Diskusijos tarp naujosios 

valdžios atstovų ir talkininkų 
komisijos Berline, sakoma, da
vė gerų pasekmių. Talkininkų 
komisija, sakoma, paskelbė, 
kad ji sutinka su naująja val

džia.” ✓

toris Dr. Kari Hein tapo areštuo-

ciionicriais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 15, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

HAMBURGAS KONTR-RE-
VOLIUCIONIERIŲ RANKOSE.

ją armiją Saksonijoje.
Visi Vokietijos kariniai ir

True trans’ation filed witb the post- 
master at Chicago, III. March 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI DRAUDŽIA 
VOKIEČIAMS STREIKUOTI.

Sakosi neturį monarchistinią 
siekinių, tik norį veiklesnės 

valdžios, /

HAMBURG, kovo 14.—Nau
joji valdžia absoliučiai kontro

Jau vien čia parodo, kad pie
nas pašalinti Eberto valdžią 
buvo nacionalis ir naujieji vai 
(liniukai atvirai sako, kad va
karine ir pietinė Vokietija, taip 
gi šiaurinės ir rytinės dalįs yra

mą apie permainą valdžioje ir 
palaikyti tvarką.

Taigi vieton komiškas ope
ros revoliucijos, kurioj tik ko
kie 5,000 žmonių dalyvauja, 
yra judėjimas remiamas mijio- 
nų žmonių, kurie vien tik lau-

“Tegul bus generalis streikas 
visur. Tegul proletariatas veikia 
kaipo vienutė”.

Po manifestu pasirašė Eber
tas, Noske ir kiti socialistai mi- kia ženklo paskelbti naują su-

4 ŽUVO SUBMARINOJE.
SAN DIEGO, Cal., kovo 14. 

— 4 žmonės žuvo Amerikos 
.submarinai H-l užėjus ant sek
lumos įėjime j žemutines Kali-

ir Kiele pasidavė Kappo vald
žiai, bęt dokų darbininkai pasi
liko ištikimi

Streikas prieš monarchistus 
busiąs nežiūrint talkininką 

uždraudimo.

susirėmimai.
keli

valdžiai.

ginkluoti

Generalis stTeikas lapo 
skelbtas Kiel, vyriausiame 
k lot i jos laivyno uoste.

Vir

True translution fllrd witb the post- 
master at Chicago, III. Mareli 15, 1920 
u* reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lietuviai suėmė bol
ševikų pasiuntinius

PINIGŲ KURSAS.
Sukatoj, kovo 13 d, užsenio pinigų 

( kaina bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šiaip:

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

(Lietuvos auksinai tai Vokie- 
z čių oet-markiąi, ir jų kursas

toka-pat kaip Vokietijos mar
kių).

Lenkų 100 markių....... ....... $ .0.80
Norvegų 100 markių $17.90
Olandų 100 guldenų ..... .....  #80.75
švedų 100 kronų ...... ..... . $20.40
Vokiečių 100 markių...........$ 1.40

.. $ 3.70 

.. $ 0.65 

.. $12.70 
... $17.50 
.. $ 5.40
... $13.20 
.. $17.75 
... $ 140

master at Chicago, III. March 15, 1920 
as regai red by the act of Oct. 6,1917

Eberto valdžia esanti Weimare.
BEBLINAS, kovo 15.—Nu

verstasis Vokietijos prezidentas 
Ebertas ir jo ministeriai apsi
stojo Weimar ir pienuoja or-

džią. Juos remia 3,000 vado
vaujami gcn. Maerker Sakso
nijos kareiviai.

PARYŽIUS, kovo 14.—May- 
ence žinia sako, kad sukilimai 
prieš Vokietijos konlr-revoliu- 
cinę valdžią įvyko įvairiuose 
miestuose palei Reino upę.

COBLENZ, kovo 13. Ame
rikos komanduotojas šiandie 
pranešė socialistų vadovams, 
kad\ kliudančio armijos veiki
mui generalio streiko ir jokių 
demonstracijų nebus leista Co
blenz panedelyje. Vadovams 
pranešta, kad jei jie negalės 
suvaldyti savo pasekėjų, tai pa 
darys Amerikos armija.

Geležinkeliečiai Pareinyje nu 
tarė prisidėti prie panedėlyje 
paskelbto generalio streiko, iš
reiškimui užuojautos senąjai 
valdžiai. Jie t(|’ padarė nežiū
rint grieščiausių talkininkų ka
rinės komandos uždraudimų 
streiko.

ROMA, kovo 12.—-Italijos 
valdžia savo ambasadorium į 
Berliną paskyrė D’Martiiio, bu
vusį užsienio reikalų ministeri
jos raštines vedėją.

Nušovė prie Kauno aeroplaną 
su I^enino pasiuntiniais.

COPENHAGEiN, kovo 12
Iš Kauno pranešama, kad va
kar netoli 10' miesto delei na

leisti aeroplanas. Jame buvo 
trįs vyrai ir viena moteris. Ja-

škinamos Vokietijos valdžiai.

pasirašytų
j a nčių juos padaryti svarbias 
pirklybines sutartis su Vokie
tija.

dokumentu, jgalio-

MONTGOMERY, Ala., kovo 
13.—šeši apsiginklavę baltieji 

vakar naktį netoli Legrando, 
Montgomery apskrity], nužudė 
negrą Wilbur Smit. Jis buk kė
sinęs! ant jaunos mergaitės.
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drovė, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j, 
paštu: 

Metams .. 
Pusei metų 
Trims 
I >viem 
Vienam

Lietuvon

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

tinius į Steigiamąjį Seimą, 
sunertų rankas ir vien tik 
žiūrėtų, kaip jie tenai ginči
jasi su atžagareiviais, tai jų 
įgaliotiniai mažai laimėtų 
Seime.

Už darbininkų atstovų pe
čių turės stovėti tvirta kovo
janti organizuotųjų darbi
ninkų jiega: tiktai tada jų 
balsas bus atidžiai išklauso
mas Seime, tiktai tada jų ar 
gumentai Seime turės reikš
mės.

Mes, Amerikos lietuviai 
darbininkai, privalome pasi
rūpinti, kad juo stipresnė 
darbininkų jiega stotų už 
darbininkų įgaliotinių pęčių, 
kada, jie nuvyks į Seimą; 
mes turime todėl padėti Lie
tuvos darbinikams susiorga
nizuoti ir turime patįs susi
organizuoti. O tam tikslui 
visų-pirma reikia, kad mes 
aiškiai numanytume, už ką 
turės stoti, ko turės reika
lauti Seimo Lietuvos darbi
ninkai.

Todėl ir S. L. A. 36-ji kuopa 
laikytame savo mėnesiniame 
susirinkime kovo 7 d. 1920 m., 
Aušros svetainėje, 3001 So. 
Halsted St., Chicago, UI., nuta
rė parašyti rezoliucijų ir išrin
ko komisiją, kUjiai ir pavedė 
šį darbų atlikti, opiumais brūk
šniais išdėstant, ko, josios nuo 
mone, turėtų reikalauti Ame
rikos lietuviai darbininkai iš 
busimųjų Lietuvos konstituci
jos darytojų, ir tų reikalavimų 
sąrašų ji nutarė paskelbti spau 
doje ir pasiųsti S. L. A. centrui 
ir organui, kad juodu 
šioje nustatytų ir savo 
Lietuvos klausimu.

Mes geidžiame, kad
butų tikrai demokratinga, žino 
nių valdoma šalis, ir kad pa
matiniuose josios įstatymuose

jų dva-

Lietuva

I. Liaudies ir piliečių teisės

$1.00 . 3.00
337.35

ra

Viso labo $352.35 fg

Dirbkite, draugai! Dirbkite 
išsijuosę, šią valandų vyriausia 
musų priederme padėti savo 
draugams Lietuvoje kovoti už 
geresnę ateitį.

Aukos
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Rėmimo Fondui

Ind., aukojo: SLA. 
iš savo iždo $10.00; 
$2; M. Ti(iškis, A.

Kodai Tūkstančiai žmoniy Ir
VERTINGAS TONIKAS

Užduotis, kokias dažnai sloguojama ant skilvio ir 
virškinimo vidurių dažnai būna labai sunki, tokiu budu 
kad ju t visas kūnas labai susilpuinama. Kentėtojui rei
kia duoti toniko—gyduolės, kuri ne tik sustijmna jį patį 
bet ir virškinimo vidurius palaiko tvarkoje. Tai galima 
atsiickti vartojant

Vaiky Miršta kas matą nuo
Plaučių Uždegimo

evera’s
Esorka

Iš Gary, 
284 kuopa 
J. Zubčnas 
Nanartonis, A. Mališauskas, J. 
Laurinčikas, J. Stonkus, A. 
Kavaliauskis ir J. Kapucinskas 
po $1. Viso $19.00.

Aukos pasiųstos Fondo iždi
ninkui.

. $5.00
.. 3.00

mėnesiams ............. 1.65
mėnesiams ............. 1.25

mėnesiui ............... .65
ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)
............................................ $7.00

Pusei metų ........................... 4.00
Trims mėnesiams ............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
• — -■ ■■■■ 'Tr-- » ■ » ■ — ■ ■■■— ’M* 1

Amerikos lietuviai 
ir Amerikos laisvė.

Chicagos Lietuvių Darbi-

draugijų konferenciją (Mel- 
dažio svetainėje, 2242 W. 23 
Place).

Tos konferencijos tikslas

bos Lietuvos darbo žmo
nėms, kovojantiems už savo 
laisvę. Laikas jos sušauki
mui yra trumpas, tod<4 drau 
gijoms reikės pasiskubinti, 
kad suspėjus dalyvauti kon
ferencijoje. Bet mes mano 
me, kad jos supras svarbu
mą to reikalo, kuris priver
tė Ch. L. D. T-ą pasiskubin
ti su konferencijos šaukimu.

Jeigu mes norime padėti 
Lietuvos darbo žmonėms, tai 
turime pasistengti suteikti 
jiems pagelbos tuojaus, ka
da jie tenai rengiasi prie 
Steigiamojo Seimo rinkimų. 
Jeigu šita proga bus praleis
ta, tai atžagareiviai Lietu-

Šitą klausimą apsvartyti 
ir apie jį pada'ryt tam tik
rų nutarimų (pavidale rezo
liucijų ar kitokioje formoje) 
ir bus antras pamatinis atei
nančios konferencijos užda
vinys.

Pagalios, Amerikos lietu
viai darbininkai gali šiandie 
prisidėtų prie kovos už lais
vė Lietuvoje da ir protestais 
prieš despotiškus reakcijos 
darbus Lietuvoje. Žinoda
mi, kad Amerikos lietuviai 
smerkia jų žiaurius žygius 
prieš liaudį, Lietuvos atžaga 
reiviai nedrįs taip nesvietiš
kai savavaliauti, kaip jie sa- 
vavaliavo iki šiol; o Lietu
vos liaudį musų protestai su
stiprins ir padrąsins smar
kiau:* kovoti.

Taigi, draugai, rengkitės 
prie konferencijos!

ir tiesioginis balsavimas, ren
kant šalies Seimą ir miestų bei 
valsčių savivaldybes?

2. Lygybė prieš įstatymus 
visų piliečių be lyties, tautos ir 
tikėjimo ^skirtumų.

3. Pilna sąžinės, žodžio, spau 
dos, susirinkimų ir organizaci
jų laisvė.

t. Atskyrimas bažnyčios nuo 
valstybės ir mokyklos nuo baž 
nyčios

5. Asmens ir gyvenamojo bu 
to neliečiamybė A.

Cicero, II!, LSS. 13h kp. na

surinkta ..................... $11.00
IVr d. Grigaičio pra

kalbas kovo 10,.............. 44.22
Dėdė S. S., Chicago, . . 5.00 
J. Vinciunas, Cambridge, 5.00 
Z. Gapšis, Ballimorc, . . 5.00

$103.22 
ir persiun- 

Aukotojams

Viso)
Aukas priėmiau 

čiiau iždininkui.
tariu nuoširdų ačiū.

— J. Yuknis, Sek rluinas.

Skaitytoju Balsai
[Ui Išreikštas Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

DEL ‘ PINIGŲ KURSO.”

pradinis mokslas.
8. Žinomų apsiginklavimas 

vilioję nuolatinės kc.riuome-

II. Žemės reforma ir darbinin
kų apsaugojimas.

žažemiams ir bežemiams 
i iee»ams.

caro i
ma-

į Redakcijos Atsakymai į
J. Bimbai, Detroit.—Apie tai 

'au buvo Naujienose rašyta, dėl 
to Jūsų korespondencijos ne- 

bedėsime.

Kazimieras Gugis
ikio i

diena ir įstatyminis aL; i mini
mumas, pakankamas žmoniš
kam darbininko ir jo šeimynos 
gyvenimui.

Veda visokius veikalus, kaip krinunatiikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3321 S. Halsted Si.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Durtam St 

1111-13 Unily Bldg.
Tel. Central 4411

darbiu inkų

vavimas pramones priežiūros

36-tos kp. Komisija:
J. P. Markus, 
F. Miskevičia, 

.1. Yuknis.

A. PETRATIS S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortcage Bank 

REAI. ESTATE--INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortaa 

NOTARIJLSAS
3249 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 

Telephone Boulevard 611

voje gali paveržti iš jų tą po-
Z1C1J
Lietuvos

i, kuri bus svarbiausia 
ateities tvėrimo

džius Steigiamąjį Seimą, 
darbo žmonėms butų sunku 
pasiekti to, kad Lietuvos 
valstybės sutvarkyme apsi
reikštų jųjų valia. x
. Be to, prieš konferenciją 
stovės da ir kitas didelis už
davinys. Po seimo rinkimų 
seks jo sušaukimas ir dar
bas. “Naujienos” jau daug 
kartų yra aiškinusios, kad 
Lietuvos darbininkų kova už 
laisvę smaiptol nepasibaigs 
Šeinio atstovų išrinkimu. 
Seimas bus jiems tiktai vie
na nauja pozicija (tiesa, 
svarbiausioji už visas) ko- 

d’bininkų atstovai te
gavo reikalavimus

juos prieš ponų ir ku 
stovus. Bet jie bus 
ingi šitame darbe tik 

dek juos parems 
i, kurių reikalus 
jus. Jeigu darbi- 
>iuntę savo įgalio-

kad kiekviename nunieryj ėmė 
skelbti užsienio pinigų kursų, 
kaip jis stovi Amerikos pinigų 
rinkoj, Dabar tūkstančiai lie
tuvių darbininkų pamatė, jog 
100 Lietuvos auksinų (vokiškų
jų ost-markių) galima pirkti už 
vienų dolerį su keliais centais, 
(ii iki šiam laikui prisisteigu
sieji visokios rųšies ir visokiais 
vardais “biurai,” agentūros ir 
bendrovės tiesiai apiplėšinėjo 

žmones, besi imdami “persių
sti“ jiems pinigus giminėms 
Lietuvoje ir lupdami už 100 
auksinų (markių) po 10 ir 15 
dolerių, kuomet tas KM) auksi
nų temoka vos vienų dolerį su

Dabai- kiekvienas, kurs lik 
skaito Naujienas, mokės apsi
saugoti nuo lokio biauraus iš
naudojimo.

Reikėtų tik, kad Naujienos 
•r toliau nepaliautų skelbusios 
tokių ir panašių darbo žmo
nėms naudingų informacijų, 
apsaugojimui jų nuo visokių 
svetimo prakaito ir turto siur
bėlių. ' — J. V. Žilinskas.

Rezoliucija apie Lie 
tuvos tvarką.

nas 
tai

staty 
;ins 
u a

Kuomet artinasi Lietuvos 
Steigiamojo Seirtio rinkimai, 
tai mes, Amerikos lietuviai dar 
bttiinkai, privalom0 kelti savo 
balsų, kad parodžius, kokios 
tvarkas mes Jai geidžiame, ir 
kad bent šituo hadu prisidėjus

žmonėm* tximaty Lietuvos vai 
stybėje.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

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

ir išsivadavimų.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

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

'DR. A. MONTVID
( CHICAGO

Lietuvis Gydytojus ir Chirurgą*
25 E. Washington St.
Marshall Field Annes 

18th fi. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Pirmoji atikų rinkimo kam
panijos savaitė padarė gera pra 
džią. Ji atnešė Lietuvos Lais
vės Fondui arti pusktdvirlo

2121 North WeaterB Av*. 
Vatandos: 6 iki 8 vakare. 

X-Spindulial. Phone Armitage 2016 
Kežidencijos telefonas West 6126 > 

r ■iriiuiL n n j - iynJ

sulig šios die- 
22 tuksiančiųuos kursu, 

auksinų. I 
jo daugiausiai ebieagiečiai, ka
dangi balsas musų draugų iš 
Lietuvos, besišaukiančių pagal
bos, juos •pirimdinius pasiekė.

taigi reikia likėties, kad lietu
viai darbininkai ir jų įvairios 
organizacijos suskato’ veikli 
aukojimo ir aukų rinkimo rei
kalu taip, kad šios savaitęs pa
baigoj Ličiu vos Laisvės Fon
dai! suplauks aukų toli per tuk

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

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

perkant.
arba parduodant namą, lotų, ar
ba fauną 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 Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

Aukos:
Naujai savaitei pradėti, savo 

aukomis pasiskubino pagalbon 
šie draugai:

Darbininkas, Chicago • .$2.00
J. Gimbutu, Argo, III. 
Kazini. čičinskis, Chgo. 
Per Kaz. Navickį: Juo

zas Bajęras, St. Dzikas ir 
A. Bojko, ukrainietis, po

5.00
5.00

Income Takxai
turi būti užmokėti iki 
15 diena Mareli.

Pasivėlinusiems
bausmė. Mes išpiklysime 
blankas dykai.

Baltic Consultation Bureau, 
35 So. Dearborn SU 
2-ros luhos.
Majestic 8347.

įpirmiau būdavo žinoma, “Severas Skilvio Hitleris*’ 
kuris esti labai geras pilvo sthnulantas ir valantysis to
nikas, rekomenduojamas silpniems, seniems ir pajėgu
siems žmonėms. Jos gydančioji verte ir tikrai verta pa
sitikėjimo ir vartojama gydyme užkietėjimo, nevirškini
mo, dispepsijos, stokos noro valgyti ir abelno susinešioji- 
mo ir nusilpnimo delei nevirškinimo vidurių. Pamėgink 
šių vaistų šiandien- Stokis ant kelio prie sveikatos. Kai
nos: 75c ir $1.50; taksų 3 ir 6 centai. Pardavojama visų 
vaistininkų..

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA

Todėl kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šaltį, influenzą, kosulius, ka
tarą, Bronchites, Tonsulites, skaud
žia gerkle, skausmus krutinėję, ir 
nebūna atsargus gydydami tokių li
gų, iš kurių Plaučių uždegimas at
siranda. Jeigu jus kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus 
jaučiate, tuojaus eikite i vaistinę ir 
nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvie
no pakelio. Tas vaistas tuojaus su
stabdys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų alėjų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose 
ir reumatiškus skausmus.

Daugybė gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankumoj; kaina: 50 ir 85 centai.

THE KAMPHROL COM 
2633 W««t 47th St., Chicago, III.
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šiuomi pranešame, kad lietuvių korporacija, Bal
tic Consultation Bureau, nuo Panedėlio, Kovo-March ■ 
1 dienos, š. m. perkėlė savo ofisus į pastovią vietą: ; 
85 So. Dearborn Street, (kampas Dearborn ir Mon- ■ 
roe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip ir pir- ■ 
miaiųatlieka sekančius reikalus:

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus £ 
siuntinius su drabužiais;

Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos £ 
kursą,-greitai ir saugiai;

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpi
nama laivakortės, pasportai ir 1.1.

Veda turto ir žemės reikalus;
Konsultacija dykai.
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

Baltic Consultation Bureau, Ine. I
35 So. Dearborn Street, Room 206, Chicago, III.

(Iškirpkite adresą, gal bus reikalingas)

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
i linių gilių (tonsi- 

]ų), o kartais nuo 
‘ užsikrėtimo gerk-

lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 

į klintį. Nosis yra
i 9k labai svarbiu orga- 
nu Ir jei jf yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi- 
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebumą. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
diu-įs j šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Scptinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

Aušros”
Mokykloj

Anglų kalbos.
Lietuvių kolbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kilų

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desaini 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 

* greičiau išmokti geriausi ir 
lengviausi amatą pasaulyje, 

nes dabar siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

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

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

PRAOTICAL DESIGNING 
SCHOOL

•3103 So. Halsted St, Chicago.

2)
3)
4) _ .

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai i Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su Jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delel didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

TER-CAM-FO

Norim PirktiNamų
Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 

field Boulevard, Rockwell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar

LIBERTY REALTY COMPANY
3416 South Wallace Street, Chicago, III.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Preu.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

PINIGU siuntimas
Pasportai, Laivakortės, Taksų Aprūpinimas, Na
mų pirkimas ir pardavimas, Apdrauda — visuo
se šiuose reikaluose jums geriausia patarnaus.

Lithuanian American Information Bureau
V. Norkus vedėjas

3114 South Halsted Street, Chicago, IH i

Geriausia Gyduolė

Nuo prasišaldymo Galvos, Kruti
nės, Kosulio, Galvos skaudėjimo, Ton- 
silito, Bronchito, Gerklės skaudėjimo, 
Spazmatiškojo Croupo, Kataro, Neu
ralgijos, Uždegimo, Nudegimo, Reu- 
inatiško Soupirno ir t. p. Klausk ir 
reikalauk TER-CAMP-^O. Kaina 
50 centų. Parduodama visose geres- 
niose vaistinyčiose. f

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phone Canal 257

S. D. LACHAWICZ
Liekivys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

Tcl. Canal 6222.
DR. c. k: cherrys

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt St®. 

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegne!r 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted SL. Chicago.

y—Minuroi IĮM
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įOr. A. R. Blumenthal

AKI V SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalinometer. Y- 
patinga doma ai 
kreipiama i vai

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

Teiephone Yards 4317 
Boulevard 6437 »

MOKĖK PATS SAU DIDIS ISSIPLATINIMAS 
ODOS LIGŲ

Turės turėti laianius

<6

Vieton mokėjus kitiems
Ingyk

MAŽA

Pirmame Ėmime Karinome 
nėn 174,642 jauni vy

rai nepriimta dė
lei odos ligų.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pu. 1729 So. Asland Avė. Jis

kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ii 
moterų ligų.

l’el. Drexel 2880.
. ..................................... ♦ i ■ m

i

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 18 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pri<-

Naujų mažų ūkių subdivizija 
35 minutės nuo vidurmiesčio. 54 
traukiniai kas dieną.
% AKRO ........................  $475
AKRAS ............................ $550

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

Neprigulmybo jūsų galybėje. 
Paliauk mokėjęs Augalas Ren
čias ant visados. Valgyk savo 
šviežias daržoves. Augink pats 
sau vištas — vartok arba par
duok kiaušinius, padarysi ir di
delius pihigus ir savo darbavie
tėje galėsi dirbti.
Suteik savo kūdikiams kvėpavi
mui tyro oro ir vietos pažaisti.
Kirpk Augčtę Pragyve

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

Pirmasis ėmimas jaunų vyri, 
kariuomenėn sudarė tik 10 dalį 
visų Suv. Vulstijų gyventojų. 
Pagal šito lengva aprobuoti kiek 
yra žmonių Suv. Valstijose pa
liestų odos ligomis. ¥]mtingai 
vasaros metų odos ligos apši
lai škia. Vasaros metu oda labai 
daug nukenčia delei karščių ir 
todėl labai lengvini pasiduoda 
ligoms.

PARTOCYL yra tikriausiu ir 
goriausiu vaisiu dėl skaudulių,

Moteris negali balsuoti.
Generalis valstijos prokuro

ras Brundage, nusprendė, kad 
Illinois moterįs negales balsuo
ti prezidentinėje nominacijoje 
balandžio 13 d. To negalima 
bus padaryti net, jeigu ir da
bar 36 valstijos ratifikuotų mo 
terų balsavimo priedų prie fe- 
zderalės konstitucijos. Tečiaus 
moterįs galės balsuoti preziden

Apie 20 biznių, kuriems iki- 
šiol nereikėdavo laisnių, dabar 
turės tokius laisnius turėti. Tai 
nutarė miesto taryba. .Ii tai pa
darė tam, kad padidinus mie
sto įplaukas, nes miestui trūk
sta pinigų, o dabar nebegauna 
didelių įplaukų už saliunų lais
nius. Laisniai vieniems ir 

tiems patiems bizniams bus ne 
vienodi, tai prigulės nuo to, 
kiek darbininkų dirba lame 
biznyje.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugių Kons

tancijos ir Nastazijos Jankaičių; Aza- 
gų kaimo, Pane vėžio apskr., Smilgių 
vulsč. Girdėjau jos gyvena Chicagoje. 
Kas jas žinote malonėkite man pra
nešti arba jos pačios atsišaukti. Tu
riu svarbų reikalą.

J ieva K ri viekai tė-Stankevičiehe 
144 North 3-rd St. Brooklyn, N.Y,

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ

čiu
šis vaistas, sutraukiama pakan
kamai šviežio ir sveiko kraujo.

Viena dėžė kainuoja $1.00.
APTIEKOJE P ARTOS A, 

160—2nd Avė., New York, N.Y.

Organizuoja sankrovų vežėjus.
Pastaruoju laiku pradėta or

ganizuoti didžiųjų departainen 
tų sankrovų prekių išvežioto- 
jus. Jau esą suorganizuota 85 
nuoš. jų. Keletu dienų atgal 
prasidėjo jų streikas. Streikas 
ne iš sykio paskelbtas, bet laip
sniškai. Dabar jau veik visos 
sankrovos apimtos streiko.

Turėjo dvi pačias—neteko.
Buvęs aviatorius kapt. Lewis 

de Vore augštai skraidžiojo, 
bet dabar nupuolė ir nutūpė 
ant žemės. Jis beskraidžioda- 
nias buvo įsigijęs ir dvi pačias, 
bet dabar neteko abiejų, nes abi 
jį atmeti?—viena pareikalavo
pareikalavo perskjry.

KUPONAS

Teiephone Drover 5052

D r. A. Juozaitis
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
i-. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III

KEIKIA MERGAIČIŲ

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IBth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Teiephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 3<12 S. H*l»ted Street
VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

M.’J. EDUTIS
106 N. La Šalie St.

Be privalumo malonėkite 
man suteikti žinias apie Ta
ni istų Su b urban u kės.
Vardas ...............................

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
G\Vejamas ir Ofisas

31 19 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois.

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Teiephone Yards 687

UŽSIRAŠYK
Lietuvos Laikraščius

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DABBININKIŲ

Mums reikia musų naujai 
Apsiaustų siuvyklai.
Fini šerių

Edge Trimerių 
First beislerių 
Sccond beis torių 
Off presserių

Hart Schaffmier

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

Kanip. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA:
3111 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

f

“KARIŠKIŲ ŽODIS” 
išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00.

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

Prenumeratas siųskite:

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
\ Kainos kurios tinka bile vieno kiše
nių i. 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- 
dCiio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diižais, 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. Molino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų'siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 

, ginu. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
M( lino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

S. GORDON,
1115 So. Halsted St., Chicago, 111.

Tėvas mirė; ji nusižudė.
Manoma, kad iš nusiminimo 

delei jos tėvo mirties savaitę 
aiko atgal ir nežinia kur pra
puolimo jos vyresnėms sesers, 
Dora Daniels, 21 m., 3655 W. 
6llh SI. išgėrė nikotino ir mi
rė. .los krepšiuke rastas laiš-

Mergaitė Frances Jainrock, 
2ty m. vakar laike barnių po 
elevatorių, galbūt mirtinai pa
šovė Artbur Frederickson, 

2637 W. North Avė., su kuriuo 
ji gyveno.

Kelia kainas.
Skalbyklų savininkai, kurie 

laiko savo konvenciją Morrison 
viešbuty], nutarė vėl pakelti 
kainų ant duodamų skalbti skal

Telefonas Puiknan 85*.

Lietuvi* Dentiata*
10657 Michigan Avė., Roaeland. 

Valandos: 0 iki 0 vakare.
*

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8108 8. Morgan St Chicago, III.

Teiephone Yards 5032

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

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

DR. I E. MAKARAS i 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
KoHelande: 10900 S. Michigan Avė. į 
YeTiTonai, Pullrnan 342 ir 3180 į j 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergą vakarais nuo 5:30 
-7. Tel., Yards 723. Į '

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojus ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

Namui: 2911 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Teiephone Hayinarket 2544

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
SpocialistaM Moteriškų, Vyrišką, 

Vaiką ir visų chronišką ligų
Ofisas: 3351 So. Halsted St. Chicago 

Teiephone Drover 9693 p
Valandom: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—-12 dieną.

SPRINGFIELD PRODUCTS
2211 So. Halsted St.

MERGAITĖS arba moters plovi
mui ir leibeliavimui butelių. Nuolat 
darbas. Gera mokestis.

KRAUT & DOHNAL, 
325 So. Clark St.

REIKIA patyrusių dirbimo piršti
nių. dirbti namuose.

4512 - 4540 W. 22nd St.

lūki, kurio prasmės 
negali išaiškinti.

ne

Skundžia policistų.
Policistas Mitchcll iš Decring 

stoties ir Julius Benvenutti, 29 
ir l.a Šalie galv. liko patraukti 
teisman. Juos kaltina negras 
Cass Harris, savininkas Elite 
<avinės. Policistas Mitchcll jį 
areštavo neva už pasikėsinimų 
ant balto žmogaus gyvasties. 
Po lo atėjo pas jį Benvenutti 
ir prižadėjo panaikinti byla už 
$800. Buvęs ir policistas. Har
ris tada užmokėjęs jiems pini
gus.

pabranęę ir ypač darbas—da- 
jar tūlos skalbyklos moka sa
vo darbininkėms “milžinišką” 
sumų $12 Į savaite už 12 vai. 
darbo dieną.

Gatvekaris užmušė mergaitę.
Prie Lc Claire Avė. ir Madi- 

gatvekaris užmušė Eli- 
Mackay, 33 m., 5035 

SI.

son St. 
zabeth 
Fullon

Chicago sulig paskutinio ccn 
zo, turi apie 2,842,000 gyven
tojų.

....... ""T. . . i I .1.. L

Pranešimai
-■s

Mes 
darbą.

pristatysime ir atsiimsime

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

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

MERGAIČIŲ IR 
MOTERIŲ

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway,
Boston 27, Mass.

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

Kas nori turėti gerai apsaugo
tas aki^, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedamati- 
iną — tam tegul Smetana priski
ria akinius.

Ateikite pas mane pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis d) kai.

JOHN J. SMETANA

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kerte 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kanibaris 14-15-16-17
Viršui IH.ATI’S aptiekus
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedeliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

v.

DU. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1637 W.5l St. kampJVlarHhfield a v
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 lr nuo 7 iki * vakare.
Tel. Prospect 1157

<

v

MILWAUKEE MALT EKTRAGT
Nėra nieko geresnio vartojimui namuose, prie to turi daugybę gerų 
ypatybių randamų.

M1LWAUKEE MALT EXTRACT
Jis padarytas vien iš geriausios rųšies miežių salyklos. Mes prisiun
čiamo per Parcel Post vieną dėžutę (can) 4% svaro ir 2 uncijas 
apynių už $2.80, arba 6 dėžutės ir 12 uncijų apynių už $15.00. Siųs
kite Aloney Orderį su užsakymu.

SVARBI : Aptiekę, Grocernčs ir Generališki Storai: Rašykite 
musu ypatingo pasiūlymo kaslink Milvvaukee Malt Extract.

WM. KLAES INSTITUTE
Dept. 85 Milwaukee, Wis.

Sveikam Kūne Stipri
Kum be reikalo kentėti? Mano spe-

žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

'rūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; dcltogi ir neišsigy-

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

Dvasia

Domai Draugijų. — šiuo norima 
iri minti draugijoms, kad jos atnau
jintų kontraktus 1920 metams pasam- 
dyme daržų piknikams, kitoniškai .... 
mano daržas bus išnuomotas kitiems.

M. J. ČERNAUSKAS, 
Lyons, III.

Pralusios prie adatos.
Gera mokestis;
Darbas savaitėmis 
ant uždavų prisiuvinėjinnii

REIKIA
Moteriškų lengvam lĮirbyklos 
darbui. Gera mokestis pradžiai.
Greitai pakeliama. Kreipties:
M. LINKMAN & COMPANY 

327 N. WelLs St., 
6lh floor.

MERGAITES IR MOTERS.
Mums reikia 50 lengviam dirbyklos 

darbui.
Ar jus patenkintos dabartinių savo 

vieta. Kam nedirbti švarioj, garai va
dinamoj dirbykloj, kame augščiausios 
algos mokama, pastovus darnas ir ge
ra proga iškilti.

Ateikite ir Patirkite.
36 So. Throop St.

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

E1SENDARTH GLOVE CO., 
2001 Elston Avė.,

PRANEŠU gerbiamiems Roselando 
ir apiclinkčs lietuviams, kad aš ati
dariau vyrų aprėdalų siuvyklą; darau 
visokios rųšies vyriškus drabužius pa- 
ja.1 vėliausios mados žemiausiomis 
rainomis. Darbo gerumas gvarantuo- 
tas. Patariu pasidaryti sau apdarus 
ragai savo mčgimą, o tuokart jausi
es geriaus, negu gatavai padarytus 

nusipirkęs, nes pagal kūno formos ir 
mieros padarytas drabužis bus tams
iai daug dailesnis, ir tvirtesnis. Pra
šau kiekvieno persitikrinti, o tuokart 
nereiks daugiau nei sakyti.

Su žema pagarba viengentis, 
L. V. PETKUS,

0508 Indiana Avc 2 lubos užpakalyj.
Waterbury, Conn — LSS. 38 kuo

pos mėnesinis susirinkimas įvyks u- 
taininke, kovo 16 d., kaip 8 vai. vak. 
Šviesos Knygyno svetainėje. Visi na
riai būtinai atsilankykit, nes turime 
daug svarbiij reikalų.

— Org. P. Plečkaitis.

L. M. P. S. 9tos kuopos Choras ren
gia Koncertą ir šokius, Nedėlioj 28 
d. Kovo, M. Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd Place. Programo tėmykite 
apskelbimuos. — Komitetas.

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

— Sekretorius.

vyriškų drabužių.

Einploymenl Dept.,

S. W. Cor. Franklin
ir Va n Buren Sis.

BUBSIUViYKLAI
DABBININKIŲ

Finišerių
Arui holclbeisterių (ranku)
Pocket meikerių (pajits)
Clainp sewing ir

Back meikerių

Alfred Decker
Cohin

Einploynient Dept.,

S. W. Cor. Franklin 
ir Va n Buren Sis.

REIKIA moters popieronis 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—0 
Utarniukais, Ketvertais 
ir Subatoinis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO 
1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood St»,

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

sija.nevirinitnas pilvelio, nuslidmėjimas. Kraujo, inkstą, Nervą ir 
abeluas spėką nustojinias viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujus išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt, inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Šalutąras, Bitteria, ir po 8 mėu. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1900 sykių dėkuoju Salutaras mylistą ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutarąj:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrūnas, Prof. 

1707 So. Halsted StM Teiephone Cinai 6417. Chicago,

tOi

Paj ieškojimąi
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Aš JONAS ŽUKAUSKAS pajieš- 

kau savo dėdžių Benedikto Daunio ir 
Kazimiero Daunio. Kauno red. Šiau
lių pavieto, Kuršėnų parapijos, Rėč
kų kaimo.

JONAS ŽUKAUSKUS, 
3509 Sardis Allcy, Pittsburgh, Pu.

PAJIEŠKAU brolio Pranciško Ag
linsko, du metai atgal lankėsi Chi
cagoje, tuomet dirbo ant tavorinio lai
vo (boto) už fajermoną, dabar neži
nau kur. Motina raudu, kad prapuo
lė sūnelis, negaunanti jokios žinios. 
Atsišaukite, ar kas žino praneškite

J. B. AGLINSKAS, 
3238 So. Halsted St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo draugo Jono 
Shtašio ir Kostancijos Shtašaitčs ir 
Kazimiero Miieikio. Girdėjau kad gy 
vena Chicagoj, meldžiu atsišaukti į 
Naujienas.

JURGIS BREIVA, 
1739|So. Halsted St., Chicago, 111.

NORĖTŲSI man surasti Juozas 
Kelčinskis; jis yra gyvenęs Tauragės 
valsčiuje, vėliau iškeliavo Anglijon, 
iš ten atvyko Amerikon. Turiu labai 
svarbų reikalą, žinantįs jo būtį mel- 
d/4u pranešti antrašu:

Mrs. Augustina Kelčinskis. 
930 Prospect St., \ DeKalb, 111.

MES TURIME 
GERŲ DARBŲ

Mergaitėms, kalbančioms 
anglų kalba. 18 iki 30 melų 
senumo. 48 vai. 5’^ dienos; 
švarus darbas šviesioj 
dirbykloj. Patyrimo 
nereikia. Puiki darbo viela.

REIKIA
Mergaičių dirbyklos darbams 
$15 į savaitę pradžiai;
$18 — $24 išmokusioms.
Geros darbo sąlygos.
Geros valandos.

K. C. BAK1NG P0WDER CO., 
16lh ii’ Canal Sts. 

— ..........

Ateikite pasimatyti 
su mumis.

Sefton Mfg.
Corporatioin

—.................... ....... .. ;

REIKIA — Pardavikių, apsipažinu- 
sių darbu departamentinėje sankrovo
je. Gera mokestis.

J. OPPENHE1MER & CO.,
M 4700 So. Ashland Avė,

REIKIA

Mergaičių verpimui

Elektrikių vylų

Gera mokestis

Malonios sąlygos

Kreipties:

WlCSTINGiHOUSE ELEC1B1C
& MFG. COMPANY,

32 So. Peoria St.
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Reikia darbininkų reikia darbininkų
moterų m 6fe a ų

REIKIA DARBININKŲ
MOTERV

MOTEI lIšlŲ

NAUJIENOS, Chicago., III

D O M A I

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

T Ė V A M S
LANKOM SIETI 
GUZIKAMS SKYLES. 
NUOLAT DARBAS, 
AUGsI A MOKESTIS

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

VYRŲ ir MOTERŲ

R EIKI A

M A L L E A B L E M G 1. I) E R I Ų• c

Mums reikia molderių musų Malleable Eoundrėje prie 
frenčiaus, mašinų ir spaustuvų (Suueezer). Nuolat dar
bas. Nėra unios. Nėra darbininkų nesusipratimų. 
Musų patyrę molderiai uždirba nuo $5.00 iki $14 j dieną

GRINDERIŲ 
Rough grinderių ir fitterių Milling ruime ir kalvėje

plūgų darbo. (Visur uždavu darbas). Gera mokestis.

MERGAICIV COREM EIK E RIŲ 
rba mergaičių virš 16 metų amžiaus, kurios norėtųarba mergaičių virš 1G metų amžiaus, kurios norėtų iš-( 

mukti šio amato. Musų mergaitės korių-dirbėjos uzdir-1 
ba nuo $4.00 iki .$6.00 i dieną (uždavu darbas). Mokinėsi

MOKAMA.
Kreipties:

7lh lloor <8 I I \V. Adams St.
SC.HOENBBUN X EO.

airncr=Sp€čdoinnicteir Co-
1828 Diversey Parkway

MARTIN SEMOUR CO.
Archer Avė. ir Ųuarry St.

Moteriškų lengvam dirbyklos 
darbui Failiavimui kortų.

Kreipties:
MARTIN — SEMOUR CO.,
Archer Avė. ir Ųuarry St.

REIKIA mergaičių ar moterų lei- 
beliavimui ir pripilstymui butelių ar 
kenų. Geros darbo sąlygos.

VAN C LEE F BROS.
77th ir \Vootilawn Avė.

Važiuoti bi karu iki 79-tai gatvei, 
nuo čia iki Woodlawn Avė.

vyrų ir ‘moterų-

REIKIA
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klaust i I lousekeeper. '

MOKBISON IIOTEL,
Madison ir Clark Sis.

REIKIA DARBININKŲ
VYliV ’ilY MO'iT.RŲ-

BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ

Virš 16 metų amžiaus mokinties 
operuoti lengvą punch pressą. 

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

827 Rees St.

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ IR DARBININKIŲ.

.Jus galite savo patyrimą geriausiai 
panaudoti pas

The House o f
Kuppenheimer

Sacks Coats

Elap meikerių
Floor mergaičių
Eini šerių
E.saminerių arm hole bei 
Floor pagelbininkų

toriu

Jeigu esi kiek apsipažinęs su kuriu šių darbu, arba ne 
įtenkintas dabartiniu savo daiįu, arba esi be darbo 
parašyk mums. Mes mokame augščiausias algas. Nėra 
darbininkų nesusipratimų. Darbas užtikrintas visam 
metui bi vyras ar moteris esti pastovus ir norus dirbti. 
Mes budavojame naujus namus, kūrins išnuomuojame 
arba parduodame prieinamomis kainomis Šeimynoms iš 
kitų miestų. Rašyk ar kreipkis: SAMDOS OEISAN. 
•LTVER CHILLED PL0W W0RKS,

SOUTH BENĮ), INI).

l.ining beisterių 
Bushelinenų 
Edge presserių 
Off presserių 
l.ining meikerių 
Front shaperių 
Armhole beisterių 
Undercollar beisterių 
Trimmerių

KELNIŲ SAROJE:
Pocket meikerių 
IIand sevverių 
Basting pullerių

1’01.K STREET & KARLOV AVĖ., 
(Near Crawford Avė.)

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

MADWELL GARMENT CO., 
4817 \V. Roosevelt Road,

Inėjimas iš 48-to Courto.

EDERHEIMER STEIN COMPANY
1911 VV. 12th Street.

Mums reikia RubsiuvyklaiV

DARBININKŲ IR DARBININKIŲ
? _____________________________________

Tuojau reikia sekantiems darbams:

()f presserių
Coliai’ meikerių
First beisterių
Ali around tailoriu v
Examinerių ant apsiaustų
Examinerių knee pants
Pini šerių
Button hole meikerių
Button sewerių

Jeigu turi patyrimą, mes duotumėme jums 
darbą, geriausiai mokamą. 44 valandos savaitėje. 
Dienos šviesos siuvykla.

Ateik pasiruošęs dirbti.

Ederheimeir Ateini Cornipauny 
tfllI W. 12th Street.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

REIKIA pardavėjų, kurie gali kal- 
I bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš- 
1 kai, pardavinėti nesvaiginančius gė- 
j rimus.

LEVINE,
1 3559 W. 12th St., Chicago, 111.

REIKIA Bučerio, kuris supranta sa 
vo darbą. Butų geistina, kad butų 
nevedes gautų guolį ir valgį.

P. DAMBRAUSKAS, 
1727 So. Union Avė.

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

REIKIA
VIKRIŲ 
PARDAVIKŲ

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

VITBK & COMPANY, 
105 W. Monroe St.

REIKIA DARBININKŲ
............  1 ■

VYKŲ

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

REBSIEVYKLAI
DARBININKŲ

OEF PRESSER1Ų
SECOND BEISTEB1Ų
TOP COLLAR BEISTERIŲ
ELAP IR WELT MEIKER1Ų 
TAPĖ SEWEHIŲ
POCKET MEIKERIŲ (pants) 
.JOINERIŲ (pants)

I

Alfred Deckeir
& Coliuin

Employmenl DepL,

S. W. Cor. Krankliu 
ir Vau Buren Sts.

REIKIA vaikiuko pailiavimui ir a- 
belnain ofiso darbui. Gera proga 
pakilti. Gera mokestis.

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

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

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

50c valandai darbininkams ir truck- 
menams j VVarehouse.

Nuolat darbas.
GUMBINSKY BROS.

2261 So. Union Avė,

REIKIA

Jauni} vyrų dirbyklos darbams. 
Puiki proga vyrui norinčiam 
konors atsiekti.

Kreipties 4 lubos.
KIMBLE G LA SS CO., 

402 \V. Randolph St.
____________
____________

PORTERIŲ

DEPABTAMENTINICI 
SANKROVAI.
GEBA MOKESTIS.

,1. OPPENHEIMEB X CO.,
1700 So. Ashland Avė.

KEIKIA
VYRO

prie kavos. Geros valandos;
$75 j mėnesį ir valgis.
Klausti Ilousekeeper.

MORRISON IIOTEL,
Madison ir Clark Sts.

REIKIA
DARBININKŲ

Prie daillnj molio 
išdirbęs lės.
Gera mokestis;
Nuolat darbas.

Kreipties:
MIDLAND TEBBA COTTA CO.

W. 16th ir So. 52nd Avė.

REIKIA VYRŲ
ABELNAM DARBUI.

Kreipties:
755-759 W. Taylor St.

DARBININKŲ REIKIA 
45c j valandą.

CHICAGO FIRE BRICK CO., 
1416 Flootwood St.

REIKIA GALVANAIZERIO 
Nuolat darbas.

Kreipties:
JOSLYN MFG. & SUPPLY CO.,

3700 So. Morgan St.

I m imumiu i rm

R E IK IA DARBININKŲ
Vyrų”

UNION SPECIAL 
M ACH INE CO., 
311 W. Austin Avenue.

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

Kreipties į samdos ofisą:

311 W. Austin

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $150 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA darbininkij nuolatiniam 
darbui plieno yarde. 55c i valandą. 
Devynios valandos i diena.
OLNEY J. DEAN & CO., Steel Yards 

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

karu iki 54th Avė. Eik 1 bloką į 
šiau rius.

REIKIA pirmarankio duonkepio.
Gera alga.

KAZ. MAROZAS,
4617 So. Paulina St., Chicago, 111.

TBl’CKEBIŲ VVABEHOl’S’EI

Darbininku
4

9 vai. darbo diena.
191-« vai. į savaitę.

Kreipties:
JOHN A. GAEGEB CO.

1 1 H \V. 22nd St.,

REIKIA maliorių automobiliams, 
maliavoti. Gera mokestis. Nuolat 
Darbas.

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

REIKALINGI kriaučiai prie mote
riškų kotų ir andarokų. Pastovi vieta, 
gera mokestis. Atsišaukite.

W. TASK,
1256 W. Harrison St., Chicago.

Tel. Monroe 4587.

LYGIAI vieną dolerį į valandą gali
ma uždirbti dirbant uždavu (piece 
work) cemento čerpių dirbykloje. 
Klausk M R. GEYER.

FEDERAL CEMENT TILE CO. 
Marble St. ir State Line, 

Ilammond, Imi.

DABBININKŲ
ŽALVARIO LIEJYKLOS 
DARBAMS.

A11 gšči a tįsia m ok cs t i s. 
Nuolat darbas.

Kreipties:

STBOMBEBG MOTOR CO., 
61 E. 251 h Street.

REIKIA RUBSIUVŲ 
siuvimui moteriškų apsiaustų; 
Nuolat darbas; gera mokestis.
3 valandos darbo dienos. Subatomis 
ki pietų Galima dirbti viršlaikį kiek 

tinkama; viršlaikis skaitoma laikas ir 
nisė.
URBANEK BROS. Ladies Tailor, 

3250 Ogden Avė., 
Telephone Lawdale 740.

-4. .  -1 r -1 '   j ,   ■

REIKIA DARBININKŲ
VYBŲ

PAPRASTIEMS
DARBININKAMS

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

Packeriai
Truckcriai
Machine lielperiai
Assembleriai
VVindovv VVasheriai
Ihie Elevatorių
Svveeperiai
Kraustymui karu

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

Dirbyklos arti Clybourn, 
Ashland ir Belm<onl karti 
linijų.

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

STEVVAirr WA1LNER
SPEDOMETER CORP.

1S28 Diversey Parkway

DARBININKŲ

Dirbyklos darbams.
Gera mokestis;
Nuolat darbas.
10 valandu diena,c

GOODMAN MEG. CO.,
4<834 So. Halsted St.

REIKIA nevcdusio senyvo žmogaus 
dirbti pirtyje. .

DOUGLAS BATU HOUSE, 
3516 W. 12th Street, 

Netoli St. l.ouis Avė.

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

MORRISON HOTEL, 
Madison ir Clark Sts.

REIKIA vyrų pakavimui tavorų 
Warehousėje. Nuolat darbas. 
50c j valanda pradžiai.

CHICAGO STORAGE 
& TRANSFER CO..

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

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis— Pijanas, 

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

CARL ANDĘRSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

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

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

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė; jeigu kas nori gali pirkti sykiu 
ir namą.

2722 W. 47 St.

PARDAVIMUI barzdaskutykla gra 
žioj vietoj, tarpe lietuvių ir svetim
taučių. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Taipgi parduodu geras brit- 
vas. Kam reikalinga tuojaus atsi
šaukite :

S. J. SPURGUS,
2209 W. 23rd 1’1., Chicago, 111.

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

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI du automobiliai For 

das ir Cheverett, abuiįp 1917 m. At
rodo kaip nauji. Po 5 pasažierius. 
Parduosiu greitai ir pigiai, nes noriu 
išvažiuoti į rytines valstijas.

M. MASILIŪNAS, 
4945 West 14th Street,

RAKANDAI.
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
e priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 

3200.00 vertes dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
160.00 su rekordais ir deimanto ada

ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Resfdence:
1922 So. Kedzie Avė.

Panedėlis, Kovo 15 d., 1920

RAKANDAI______
PARSIDUODA 6 kambarių nauji 

rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpytos 
ir daug kitokių daigtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, ve- 
s<‘le pagriuvo. Kreipties bile kada. 
714 W. 30tb St. 2-ros lubos.

RANDAI
REIKIA NUOMAI namelio (cotta 

ge) keturių kambarių South West -i 
dėjo; šeimynoje tik tris asmens. K a 
turi nuomai tokį namelį — pranešk, 
te “Naujienų” ofisan No. 61.

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI pre 3800 Union 

Avė. muro namelis (cottagej 9 kam
barių fronte ir 4 kambarių užpakalyj. 
Labai pigiai $2850.00.

J. McDONNELL System, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI pigini dviejų augš- 
tų cottage. Dvi rendos po 4 kam
barius. Kiekviena lenda mėne-iui 
$20.00.

2809 So. Troy St., 
netoli 28 St.

Už $2,700 gyvais pinigais 
nupirksi 2 augščių gerą namą 
apielinkėje HalstAt St. ir 
Canalport Avė.
'relophone Harrison 7508.

M r. LEMBERG.

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

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

PARDAVIMUI G kambarių, naujo- 
vinis muro namelis (cottage) ir 2 
augščių medinis užpakalyje; labai pi
giai už $3,300 prie 2623 Emorald Avė.

K reipties:
B. GARIG, 

2133 So. Halsted St., Chicago, III.

TURIU PARDUOTI 2*2 aug.što di
delis mūrinis namas ir barnė. Labai 
prieinama kaina. Atsišaukite 

1720 S<>. Halsted St.

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

PASKOLOS.
SKOLINAMA dėl Kcal Estate be kc- 
mišeno. Nereikia laukti.
“DUNAJ” TAUPOS IR

PASKOLOS BENDROVĖ. 
James J. Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
rnato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos 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 knvgos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SAKA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL

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

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, pir- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
iklnCs ekonomijos pilietystės, dal
ia rašys a

Mokinimo valandos: nuo 9 rytfl 
ki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo f 
ki 10 valandai.

3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO


