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True translntion filed xvith the post-master at Chicago, III. March 20, 1920 
as reuuired by ibe act of Oct. 6,1917

Senatas vėl atmete 
taikūs sutarti

mušta, bet nuostoliai iš abiejų 
pusių buvo dideli.

Susirėmimų ištiko pereitų 
naktį ir Berline. Minia užpuo
lė Vorwaerts budinkų, reika
laudama, kad pastatyta apie 

laikraščio spaustuvę gvardija 
butų ištraukta.

Jįnsuk šiandie gautų žinių, 
ts atsinaujino Duessel- 
' Goerlitz, Hanover, Pų-

clium, Burnom ir Dųisburge.

<la

Mūšiai Vokietijoj tekėsiančia
Noske rezignavo; Buržuazija

* stiprėja

Naujoji Vokietijos ministerija bus veik 
vienų buržuazų. Amerika gal paskelbs 

taiką su Vokietija.

iš

Komunistai paėmė miestų.

HAAGA, kovo 19.—Gauto
sios iš Reino provincijos žinios 
prieštarauja. Nieue Rolterdam- 
sche Courant praneša* apie 
smarkius mūšius Elberfeld. 

Spartakai paėmė Barnem mie
sto salę ir užgriebė ten sukrau
tus ginklus, užpuolė Elberfeld 
milicijų ir galinus paėmė mie-

iki 9 valandos. Scheidemann 
pasakė:

“Kiekvienas, kuris turėjo 
akis, galėjo matyti, kaip auti 
respublikoniškas sentimentas 

augo apsaugos gvardijose, mo- 
narchislams oficieriams darau 
ties vis labiau ir labiau begėdis 
kesniais.” i »»

Amnestija kontr-revoliUcljos 
kareiviams.

Valdžia paliepė teismui Leip
zige parašyti varantus prieš 9 
vyriausius j 
vadovus, bet vis dar tebėra

True translntion filed witn the post- 
master at Chicago, III. March 20, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 0.1917

PRANCŪZAI NORI PALIUO- 
, SAVIMO BELAISVIŲ-

Pradės tarybas su sovietų 
Rusija apie belaisvius.

Paryžius; kovo 19. pa
sak Danijos pranešimų, Puech, 
patarėjas Francijos ambasados 
CopČnhagene, pasitars su Mak
simu Litvinovu, atstovaujančiu

konlr-revoliueijos Rusijos sovietu valdžių., 
1. tebėra ~ “

svarstoma kaip aštriai juos bau uP/e paliuosnvimų
sti. Vienas elementas valdžių- j hdkytų traneuzų.
je pasiūlė, kad tik vienas iš pralekiu nurodymų nesilarti jo- 
sikaltėlių butų sušaudytas. Va- kiliose kituose klausimuose.
kar dėta pastangų, kad prikal- -------------------------------
binus socialistus sutikti su to- True translatlon filed with th« poRt-

Tos tarybos tečiaus liesis tik 
Rusijoj su- 

Puech gavo

SENATAS VĖL ATSISAKĖ , 
RATIFIKUOTI TAIKOS 

SUTARTI.

Kongresas rengiasi prie nubal- 
savimo taikos su Vokietija, i

\VASHlN(rT()N, kovo 19.
Senatas šįvakar atmetė taikos

jų prezidentui VVilsonui su re- 
zbliucija, pranešančia preziden 
tui, kad senatas negali sutikti 
su jos ratifikavimu.

Tai jau antrų sykį senatas 
atsisakė užgirli tų taikos sutar

True translntion filed vvith the post- 
master at Chicago, III. March 20, 1920 
4S rrtidired by the rcl of Oct. 6, |917 

ŠIMTAI ŽMONIŲ ŽUVO 
MŪŠIUOSE SU KARIUO

MENE.

Smarkųs mūšiai tebesiaučia 
Vokietijoj miestuose.

LONDONAS, kovo 19.—šim
tai žmonių tapo užmušta kasy
klų distrikle Vokietijoje susi
rėmimuose tarp kareivių ir an
gliakasių, sako gautos ('opeli

Gali tosios iš didžiųjų 
telegramos parodo, kad 
siaučia beveik visuose tirščiau 
apgyventuose apskričiuose, kur 
kareiviai kariauja -su darbinin
kais. ♦

■Brunsuicke yra dideliu su
mišimų ir plėšimų sankrovų. 
Leipzige mūšiai tęsėsi ir vakar. 
Rostock, Mecklcnberg-Schwe- 
rin provincijoj, yra rankose 
spartakų, bet jų padėjimas, sa
koma, yra labai silpnas.

Komunistai taipjau valdų 
(’assel.

Visa* Vokieti j a, išėmus pieti
nes provincijas, yra sukilimo 

stovyje ir Berlinas yra “parako 
statinė, kuri gali bile valandų 
užsidegti,” sako Berlino žinia.

rišti Suv. Valstijas tomis purei 
gomis, kokias uždrdn nnl ją ta 
sutartis. - —/

Lygiai keturi mėnesiai atgal 
sutartis lap(» atnieftta 41 prieš 
51 balsais, šiandie ji gavo 19 
balsus prieš 35. Trtd ji nors tu
rėjo didžiumų senate, jos rati
fikavimui truko dar 7 balsų 
prie reikalaujamų dviejų treč
daliu. c •

Sutartis sugrąžinama VVilsonui.
Tuojaus i)o balsavimo, ku

riuo sutartis tapo atmesta, se
natas priėnje senatoriaus Lodge 
rezoliucijų, paliepiančių sekre
toriui sugrųžinti sutartį prezi
dentui ir pranešti jam, kad jos 
ratifikavimas neguli būti 
siektas. Rezoliucija tapo 
imta 47 balsais prieš 37.

Pirm Jiegu senatas susirinks | 
sekamų panedėiį, senato sekre-1

i'.“.kuliai Harbiniiikui, žiurėjo kaip 
rota paskui rotų ėjo linkui 
Brandenburg vartų j Doeberitz.

at- 
pri-

Trim translatlon filed wlth the post- ! 
master at Chicago, III. March 20, 1920 
as reuuired by ihe act of Oct. tt. 1917

JUODAŠIMČIAI BANDO 
PARDUOTI RUSIJOS 

LAIVUS.

PAŠOVĖ KALINĮ

Daugiau sužeista, deportuoja- 
Jmiemsiems susikirtus su 

sargy bM.

Nauji mūšiai Berline.

COPENHAGEN, kovo 19.— 
100 žmonių tapo užmušta ir 
daugiau kaip 200 sužeista susi
rėmimuose įvairios Berlino da 
lyse ketverge, sako Berlino ži
nia. Priemiestyje Schoenen- 
berg 15 oficierių Pabaltijos ka
reivių liko suminti po minios 
kojomis.

kiu programų, vieton reikala
vimo sušaudyti visus tuos, ku
rie bus rasti kaltais valstybes 
išdavystėje.

Pasiekta nuosprendis suteik
ti amnestijų dalyvavusiems pe
reitos subatos koiitr-revoliuci- 
jojc kareiviams, bet teisti suki
limo vadovus. Ištikimųjų ofi
cierių raportai parodo, kad 
nuo 40,000 iki 50,000 kareivių 
yra įmaišyta sukilime ir many
ta busiant geriausiu iškraustyti 
juos iš Berlino pirnf bandymo 
suimti jų vadovus.

master at Chicago, 111. March 20, 1920 
as rcųuircd by u»e act of Oct. (i. 1917
VALDŽIA RENGIASI KOVON

SU “RAUDONAISIAIS.”

Nepriklausomųjų Socialistų 
Partija suskįlo?

LONDONAS, kovo 19. Pa-! 
sak Rusijos bevielinės žinios, 
bolševikų užrubežinių reikalų 
komisaras čičerin pasiuntė no
tų Suv. Valstijoms, Anglijai, 
Francijai, Japonijai ir Italijai, 
kurioj sako> kad jis gavo žinių, 
jog gen. Horvath, komanduo
tojo# Chinijos Rytų geležinke
lio teritorijos, piadėjo tarybas 
su Japonijos valdžia ar Japo
nijos kompanijomis apie, par
davimų pirklybinio laivyno ant 
Amūro upės.

Jis užreiškia, kad tas laivy
nas yra dalimi nacionalizuotos 
nuosavybes Rusijos valdžios ir 
priduria:

“Sovietų valdžia išreiškia sa
vo tvirta įsitikrinimų, kad pa
darymas tokio apsimainymo 
nebus leistas užinteresuotų val-

DETROIT, Mieli., kovo 19.
Vienas žmogus liko pašautas ir 
keli kiti lengviau sužeisti bu
rini laikomų Fort Wayne ar
mijos poste nužymėtų deporta
vimui ateivių susikirtus su sur 
gyba. Tik atvykusi kariuome
nė įstengė įvykinti tvarkų. Tho- 
mas Zuba, rusas,* liko pašautas 
į kojų ir tapo išgabentas ligon- 
bųtin, o kiti du “vadovai” tapo 
išvežti pavieto kalėjiman.

žmonės apdegė eksplozijoje.

šini-

PARYŽIUS, kovo 19.—Iš 
»Berlino pranešama apie naują 
sumišimų prie Adlon viešbučio. 
Pranešimas sako, kad keli žmb 

I nes liko ,užmušti sumišimuose
miestų 1 Alexandrc.platz -11 vai. šiandie 
mūšiai

vizija ir laivyno brigados išėjo 
j iš Berlino 4:30 vai. po piet va- 
' kar, pereidamos Unter den Lin 
I den smarkiame lietuje. Minios, 

kurios didžiumoje buvo radi-

kęs prezidentui, taikos sutartį.
O sykį ji bus prezidento rauko-
se. senatas nebeturės teisės j, | '^Mus'^dėta pašie^ 
atšaukti ir neisrodo, kad pre-

natan, jei bent gautų tikrų už
tikrinimų, kad ji bus ratifikuo
ta.

I.š priežasties prezidento noro 
padaryti taikos sutartį ir tautų 
lygų prezidentines kampanijos 
svarbiausiu klausimu, nemano
ma, kad prezidentas sugrąžin
tų sutartį senatim, mažiausia 
iki po rinkimų. Jeigu jam ne
pavyktų kampanijoj, sutartis 
turbūt ant visados pasiliks ta
da pas prezidentų.

Sekamų panedėiį senatas 
tuojaus atkreips atidų į paskel
bimų taikos su Vokietija. Tą i 
galima bus padaryti tam tikra 
rezoliucija, kurių turės priim
ti abu butai kongreso.

Senatorius Knox jau pradė
jo svarstymus apie tų rezoliu
cijų kaip tik liko atmesta tai
kos sutartis, bet pasinius se
natoriui Lodge, jis sutiko atide-

ti, jie šovė į minių, daug žmo
nių užmušdami.

12 žmonių liko užmušta ir
30 sunkiai sužeista priešais Ad-

Daug žuvo trijuose miestuose.
STUTTGART, kovo 19.—50 

žmonių liko užmušta Dresdcne 
ūmiame susirėmime tarp stu
dentų organizacijos ir minios, 
sako atvykę iš ten žmonės.

Frankfurte 80 žmonių tapo 
užmušta sumišimuose, o keli 
šimtai sužeistųjų guli ligonbu- 
čiuose. Beto daug sužeistųjų 
nuėjo į pirmos pagelbos stotis, 
kurias prisiėjo įsteigti.

50 žmonių liko užmušta smar 
k ia tįsiame mūšyje Leipzige. 
Darbininkai susirėmimuose su 
kareiviais pasidarė barikadai, 
išsikasė tranšėjas ir kariavo 
kaip tikroje karėje. Minios ta 
po išsprogdintos arti geležin
kelio stoties.

Minia užpuolė kazarmes.
HEROINAS, kovo 19—Tele

grama iš Cassel sako, kad mi
nia sulaužė sutartų tarp besi
priešinančių spėkų mūšių pa-

lio.
Kad tokia rezoliucija bus pri

imta, apie tai neabejo senato 
vadovai, kadangi senatas jau 
du sykiu negalėjo susitaikinti
apie ratifikavimą pačios taikos baubų ir užpuolė atsargos gvar 
sutarties. dijos barakus. Ataka tapo at-

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, UI. March 20, 1920 

reuuired oy irtc act of Oct, 6,1917
EBERTO VALDŽIA JAU

GRĮSTA I BERLINĄ.

Heine taipgi rezignavo.
COPENHAGEN, kovo 19.

Pasak žinios iš Stuttgarto, be 
Gustav Noske, apsaugos mini- 
storio Eberto kabinete, taipjau 
rezignavo Dr. K. W. W. Heine, 
Prūsijos vidaus reikalų mini- 
steris.

, LONDONAS, kovo 19.
’ tams žmonių patapus užmuš
tais šiandie ir sovietams ap
imant valdžių dideliuose indus- 
t'riniuosc Vokietijos distrik-

1 tuose, prezidentas Ebcrtas šian 
die mobilizuoja visas valdžios 
spėkas smarkiausiai kovai su 
“raudonaisiais.”

Prezidentas Ebcrtas

Trus translatlon filed with the poM- 
master aTChicago, III. March 20, 1920 
as reuuired by the act of (Jei. 6.1917

HORVATHĄ PRIVERTĖ 
PASIŠALINTI.

WASH4NGTON, kovo 18.
Iš Harbino, Manžurijoj, prane
šama, kad streikas visų darbi-Prezidentas Ebcrtas jau !

kreųjes į talkininkus prašyda-' ninku Chinijos Rytinio geležin

us

Apsaugos ministeris Noske jau 
rezignavo. Visi smerkia kontr

revoliucionierius.

19.— 
kuris

Ragina armijų kariauti su 
bolševizmu.

BERLINAS, kovo 19.—Gen. 
von Seecht, komanduotojas 

kareivių Berline, išleido pro
klamacijų į armijų, kurioj var
de apsaugos ministerio, ragina 
“stovėti kartu kaip pirmiau 
prieš kokį-nors bandymų įstęig 
ii bolševizmų.” Jis prašo pasta
tyti kariavimų už tėvynės labų 
virš visko.

Rear-admirolas Ęvers tapo 
paskirtas komanduotoju Klel, 

vieton rear-adni. Levetzo\v, ir 
taipjau jam duota patariamoji 
taryba iš 4 miestelių, prigulin
čių prie įvairių partijų.

mas leidimo pasiųsti kareivių į 
taikos sutarties nustatytų neu
trali zonų, tvirtindamas, kad 
reikia aštraus katinio veikimo 
išgelbėjimui tos dalies nuo 
“raudonųjų.”

Valdžiai sutinkant Respub
likoniškų Oficierių Lyga ap
ginklavo tris batalionus socia
listų darbininkų (??).

Nepriklausomųjų Socialistų 
Partija suskįlo į kairįjį ir de
šinįjį sparnus.

Valdžios padėjimas pasidarė 
sunkesnis, kadangi darbininkų 
unijų vadovai dedasi prie ne
priklausomųjų socialistų.

kelio užsibaigė vakar, kada 
Rusijos komanduotojas gėn.

Horvath sutiko atsižadėti visos 
civilčs Valdžios geležinkelio zo- 
nc.

True trulislatiun filed with the post- 
maRter at Chicago; IB.- Mitroh 20, 1920 
as re(|uire<l by the act of Oct. 6.11)17

PALIEPTA AREŠTUOTI, 
LUDENDORFFĄ.

Ti-hp hanslation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 20, 1920 
hs reuuired by the act of Oct. 6,1917
JAPONIJA NORINTI GREITO

SUSITAIK1MO ŠANTUNGO 
KLAUSIME.

COPENHAGEN, kovo 19.-r- 
Varantai tapo išduoti' areštavi
mui gen. Ludendorff ir jo “de
šiniosios rąnkos” pulk. Bauer, 
sako Sočiai Demokratei! gauta 
iš Berlino žinia.

Politikei! Berlino korespon
dentas sako, kad gen. Luden
dorff yra, labai įmaišytas kontr- 
revoliueijoje.

4 ŽMONĖS ŽUVO AUDROJE.

Reorganizuotoji valdžia bus 
grynai buržuazinė.

STUTTGART, kovo 
Nacionalis susirinkimas, 
laikė vakar nepaprastų 
čia, vakar tapo uždarytas pre
zidento Konstantin Fehrcnbach 
ir susirinks Berline sekamų 
utarnhikų. Valdžia nutarė iš
važiuoti į Berlinų nedėlioj. (Ki
ta, galbūt vėlesnė žinia sako, x 
kad valdžia sugrįš Berlinan šu- 
batoj, o nacionalis susirinki
mas ir Prūsijos seimas susi
rinks Berline nedėlioj).

Didžiumos Socialistų vadovai i 
pareikalavo, kad apsaugos mi-1
nisteris Noske rezignuotų. No- ' GOPENHAGEN, kovo 
ske sutiko su reikalavimu įteik Pasak čia gautų žinių, gratas 
damas savo rezignacijų prezi- von Bernstorff, buvęs arnba*' 
(tentui Ebertui, bet valdžia dar sadorius Suv. Valstijose, bus 
nenusprendė apie priemintų re paskirtas užrubežinių reikalų 
zignacijos ir to nepadarys iki ministeriu reorganizuotame Vo 
kabinetas neapsvarstys to klau- kietijos kabinete. Dr. Schiffer, 
simo. Jeigu Noske pasitrauk- (vice-premieras ir justicijos mi
tų, jo vietą turbūt veikiausia nisteris, bus kancleri,!!, o gen, 
užims gen. von Soeėht, kuris von Seecht pataps apsaugos mi- 

komanduoja kareiviais nisteriu. Kapt. Msher Cuno, 
generalis manažeris Hamburg-

TOKYO, kovo 19.—čia spreri 
džiama, kad valdžia pa liepė Ja
ponijos ambasadoriui Pekine 
Yukichi Obata tuojaus pradėti 
tarybas apie greitų išrišimų 
šantungo klausimo, . kadangi 
japonų, ir chiniečių komisionie- 
riar; paskirti tyrinėjimui, susi
taiką daugelyj svarbiausių klau 
simų. Japonija esanti pasiren
gusi padaryti didelių koncesijų, 
kad tik draugiškai susitaikius 
tame dalyke.

DENVER, Colo., kovo 19.— 
Kų-tik užsi baigusiu j didelėj au
droj, kokios čia nebuvo 
metų, žuvo mažiausiai 
•nes ir šiaip nuostoliai 
bai dideli. Elektros ir 
fų vielos nutraukytos.

per 19 
4 žmo- 
yra la- 
telegra-

Reikalauja renkamųjų teisėjui.

. CHICAGO.—Mrs. Straks, 
1316 W. 20 St. vakar ryte ban
dė užkurti savo gasinį pečių, 
kuris, matomai, buvo pagedęs 
ir prileido pilnų virtuvę gaso. 
Vos ji uždegė degtukų, kaip kį- 
io eksplozija, kuri uždegė jos 
drabužius ir išplėšė visų priekį 
mūrinio namo. Atbėgęs jos 
brolis bandė užgesinti jos dra
bužius, bet tik patsai apdegė. 
Taipjau užsidegė namas, bet 
ugniagesiams pavyko gaisrų 
užgesinti. Abu sužeistieji guli 
ligonbutyje ir galbūt pagx s.

2 ŽMONĖS ŽUVO AUDROJE.

CHICAGO.—Vidur <benų 
siautusioj čia nedidelėj audroj 
su lietu, sniegu ir dargana, ku
ri sutrukdė kiek viso miesto 
judėjimų, žuvo du žmonės ir 
du žmonės sužeisti. Du užmuš- 
fiėjt* inžinierius ir pečkuris ta- 
vorjmę traukinio, negalėjo j>er 
sniegų užttiatytl užimto kelio 
signalų ir susidūrė su kitu ta
uriniu traukiniu. Sužeistos 
abi moteris, jas sužeidė auto
mobiliai. O šiandie 4 vai. po 
piet prasideda pavasaris! ,

Traukinis nušoko nuo bėgiu

RAC1NE, Wis., kovo 19.
Soo Line tavorinio traukinio 
inžinierius ir pečkuris liko už
mušti arti Hony upelio trauki
niui nušokus ubo bėgių ir nusi
ritus į griovį. (

Elektros darbininkai 
streikuoja.

CHICAGO.—Vakar sustrei
kavo Edison elektros kompani
jos 400 vielų tiesėjų ir elektro
technikų. Gali ir kiti tos kom
panijos darbininkai sustreikuo-

GELEŽINKELIEČIAI LAIMĖ- 
JO 7 VAL. DARBO DIENĄ.

dabar
Berline.

(Kita žinia sako, kad Noskes American laivų linijos yra tair 
rezignacija jau tapo priimta), komhs į finansų ministerius.

Justicijos ministeris Dr. Schi ( —----- —............  -
ffer laikomas yra į premierus ' MONTREAL, kovo 19.—Pen 
naujai reorganizuotame kabi- ki žmonės žuvo gaisre, kuris 
nete. sunaikino Lariviere namų. Visi

Noske buvo nacionalio susi- jie miegojo kįlus gaisrus ir ne- 
rinkimo posėdyje vakar, kada beįstengė išsigelbėti, 
didžiumos socialistų vadovas ir n..1 .■ jj!’inAg=gg
buvęs premieras Phillip Schei- ’ 
demann smarkioje kalboje pa- ( 
smerkė apsaugos ministerį ir ’ 
reikajavo apvalyti kabinetų.

Henke, vadovas nepriklauso
mųjų socialistų paklausė Nos-' 
kės kur jis buvo, kada Kapp 
spėkos paėmė valdžių už gerk- j 
lės ir kodėl jis “nesulaužė j u 
kaulų,” bet Noske tuo laiku 
pranyko iš posėdžio.

Atstovai visų žymesniųjų 
partijų posėdyje laikė kalbas,: 
pasmerkiančias Kappo judėji
mų ir ragindami nubausti kai- 
tininkus. Kalbos tęegsi nuo 4 vSSSsS'Tot

' r' - ■' į--

PINIOŲ KURSAS.
Vakar, kovo 19 d., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šiaip,:

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

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

Lenkų 100 markių .............. $ 0.80
Norvegų 100 markių...........$18.5lf
Olandų 100 guldenų i šiandie nukritus į Pensacnla
švedų 100 kronų 31140’ ,

. $ 3.82 

. $ 0.60 

. $12.95 
. $18.10 
.. $ 5.60 
.. $13.47 
. $18.48

$ 1.45

True translntion filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 20, 1920 
4» reųaired by the act of Oct. 6,1917

RADO CARO SESERĮ.

VVASHINGTON, kovo 18— 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
rado buvusio Rusijos , caro sc- 
šerį didkunigaikštytę Olgų, gy
venančių lavoniniame vagone 
arti Novorossysko, pietinėj Ru 
sijoj. Ji buvo apsirėdžiusi sku
durais ir labai džiaugėsi kad 
kųs duodavo jai maisto ir dra
bužių, bet kartu kiek galėdama 
veikusi tarp pabėgėlių iš bolše
vikų užimtų teiįtorijų.

Pabėgėliai atvyksta į Novo- 
rossyskų tūkstančiais/

VVASH1NGT0N, kovo 19. - 
Senatorius La Follette, rep. iŠ 
Wisconsin šiandie įnešė rezo
liucijų, siūlančių pridėti prie 
konstitucijos priedų, kad fede- 
raliai teisėjai butų renkami pa
čių žmonių. Dabargi teisėjus 
skiria prezidentas ir sykį pa
skirti, jie pasilieka iki savo 
mirties, jei jie patįs nepasitrau
kia.

RYMAS, kovo 19.—Italijos 
geležinkelių ir geležinkelių dirb 
tuvių darbininkams suteikta 7 
vai. darbo diena. Tuo išvengtu 
gręsusio naujo visuotino gele
žinkeliečių streiko. Taipjau vi
si geležinkeliečiai, kol bus iš- . 
rištas jų reikalavimas pakelti 
algų, gavo .200 lirų j mėnesį 
“ękstra.”

Aeroplanas nukrito įlankon.

PENSAGOLA, Fla., kovo 19. 
---Mašinistas liko užmuštas, 
aviatorius, pasažferius ir kitas* 
mašinistas sužeisti, aeroplanui

Visur
Aukokite Lietuvos Laisvės

Fondan.platinkite “Naujienas“.
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Kun. M. X. Mockus
KARDO VARAM

NED&LIOJE, KOVO 31-mą D., 1920 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2244 W. 23rd Place

Programas prasidės lygiai 7 vai. vakar*. Inianga lt rantų
Šitame vakare kun. Mockus pasakys vieną ii tingeidšiausių pra

kalbų kokią kada Chicagiečiai galėjo girdėti. Kun. Biinba, ką-tik par
grįžęs iš Lietuvos sakys prakalbą apie Krikščioniškai-Demokratišką 
Lietuvos valdžią. Taipgi, dainuos mažiukų kvartetai ir tt. Publika 
yra prašoma nepraleisti šito “Kardo” vakaro, nes išgirs daug naujo.

. PO PROGRAMUI BUS ŠOKIAI
Vakarą rengia 1-ma kp. L.L.F., Kviečia KOMITETAS.

Ernas Maskinis Balius
LIETUVIŲ DARBINEN^Ų RATELIS

kurią įvyht
Subatoje, Kovo 20 d., 1920. 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242 W. 28rd Place.

, Inžanga 50c ypatai.
DOVANŲ UŽ APSIMASKAVIMA SKIRIAMA $75.00 

Todėl visi darbininkai ir darbininkės esate kviečiami dalyvauti.
— KOMITETAS.

.......... ..................- ■ — — . ............................ . ........... .................... . •

Pradžia 8 vai. vakare. »

Puikus Koncertas
IR ŠOKIAI t

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

Nedėlio, Kovo 28 d., 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place.

Pradžia lygiŽi 6:36 vai. vakare.

GERBIAMIEJIE: —
M A'* , ■* I •

šiame koncerte apart 9-tos kuopos Choro, dalyvaus daugelis žy
miausių Chicagos jlainininkų, kaip tai: A. MASLQVA, P. STOGIS, 
p-lės jASINSKIUTf 
lės ir LMPS 9-tos k

nuaustų Chicagos dainininkų, kaip tai: A. MABLUVA, r. biuuis, 
p-lės JASINSKIUTES, du studentai iš Valparaiso, dvi jaunos čigonė
lės ir LMPS 9-tos kp. kvartetas. Turėdamos ant programo tokias ga
bias spėkas galime drąsiai sakyt, kad šis koncertas savo įvairumu ir

mu sykiu* ims dalyvumą 9-tąs kp. Choras vedamas drg. Manelio, Icu- 
ris savo gabumu mokėjo taip išlavinti chorą, katras beabejonės nro- 
gsame užims.žymią vietą. Mes tikimės, kad aat šie koaceria susirinka, 
visas puikusis Chicagos jaunimas, katras pe programų) turės links
mus šokius iki vėlai nakties. Kviečiams visus KOMITETAS.

puikumu plalenks visus buvusius koncertus. Taipgi šiame koncerte pir
mu sykiu ims dalyvumą 9-tųs kp. Choras vedamas drg. Manelio, Ku
ris savo —1-----  —:x’— — v-*—-

Didelės Prakalbos
« 1 Rengia *
Lietuviškai Amerikoniška Rūbų Išdirbimo B-vė.

NEDĖLIOJ, KOVO-MARCH 21 D., 1920,
Mildos svet., tarpe 31 ir 32 S. Halsted St.

Pradžia 2:30 po pietų.
Kviečiami visi atsilankyti, o ypatingai maną grįžti Lietuvon, bus 

svarbu išgirsti, kaip paruošti savo ateit; ir podraug šaliai ir šalies 
darbininkams geresni buv| . Reikia steigti Lietuvoje gaminimo ben
drovės. Atsilankę išbirsite plačiau apie jų (bendrovių) naudingumą ir 
jų tvarkimą.

Kalbės gerai žinomi chicagiečlams: Adv. K. GUGIS ir PRANAS 
BUTKUS.

Atsilankę galės tapti šios bendrovės nariais.
L. A. R. B. KOMITETAS.

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85.900.00
Resources ................................................ $1,000,000.00

ui i«n.i iii - i .1 i— — .   im.     II ||«|.» i n. M I III — —»|» ■ i |«K.

BANKUS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. L’tarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
} į senų Tėvynę.

■7—

5 PASIDARYK PATS SAVO
Jus galite pasidaryti savo "name augštos rųšies amberį Kulmbačkerj

■ vartodami
■ MILWAUKEE MALT EXTRACT

Jus atrasite, jog tai yra priimnus, putojąs, palinksminąs, maitin
ai gas ir atgaivinąs gėrimas, kuriudmi visur ir visad galima pasillnks-
■ minti. Tiems, kurie geidauja Išsigerti, nėra nieko geresnio, kaip žili tas gėrimas, y—**—’ ---- « ---- <—* /J*
■ žės) Mihvaukee
■ lo to turėti.

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

Prisiųsk money orderi Su užsakymu.
■ SVARBU — Vaistininkams. Groseminkams ir Sankrovoms — rašyki-
■ te, klausdami musų pasiūlymų dėl Mihvaukee Malt Extract.

Wm. Klaes Institute
i Dept. 85 Miliraukee, Wis.

, kūne geidauja išsigerti, nėra nieko gėrės__ _
Nereikia čia nė sąhrkĮos ne miežių, tik reikia keno (dė- 
:ee Malt Ektracto Ir apynių. Kiekviena šeimyna priva-

»

'■r11"............. ..i iiwm......

Kas (ledysi 
Lietuvoj.

METELIŲ valščius (Alytaus 
apskrities).

Musų valsčiuje yra žymus 
dvarų darbininkų skaičius. 
Dvaraičia yra Mušinskų—Me
telių dvaras ir Dmukauskę — 
kumečių dvaras su trims pali
varkais. Tai nuo senovės gar
sus dvarai. Kas aplinkoje pricS 
karą negirdėjo apie didžturtį' 
Dmukauską, arba apie Metelių 
kuriam priguli žymus Suval
kijoje žuvingi ežerai: Du
se, Metelių ežeras ir Obeli jos. 
Labiausia pėgarsėjąs
Metelių dvaro 

malūnas ant Peršokės
Taigi šie dvarai dar 

yra gerame stovyje, 
malūnas ir ežerai duoda šia is 
laikais didelį pelną.

šiuose dvaruose, sulyg dvarų 
administracijos žodžių, darbi
ninkų dabartiniam laikams yra 
pervirš, taigi jau apskelbta, kad 
nuo Jurgio, (23 balandžio) 
iš kiekvieno dvaro bus prašalin
ta po keletą darbi nikų su šei
mynomis, nes dvaras negalįs 

išlaikyti.
Visi žinomp, kad dvaras a- 

part šitų, iš'šalies samdydavo* 
si darbininkų. .Dabar gi, kada 
darbininkai pradėjo reikalauti 
pagerinimo savo būvio, dvari
ninkai susitarę tyčia mažina 
savo ūkį,atstato darbininkus ip 
tuo nori iššaukti bedarbę, kad 
paskui darbininkai bado pri
versti, vėl lystų į tą patį, ar dar 
sunkesnį jungą, kurį buvo bau 
dę nusikratyti.

Tą ponų politiką, permanė 
geriau susipratę darbininkai, 
bet stoti kovon su taip galingu 
priešu, galima tik susiorganiza
vus, nes kitaip neteksi vietos 
ir duopos.

Tokiai ponų sauvalei atsis
pirti buvo manyta kurti apy
linkės darbininkų draugijas, 
bet mums darbininkams tai yra 
nelengva užduotis. Čia jpaaiš- 
kėjo musų nesusipratimas, vie- 
n'A's ' su " kitu neužsitikėjimaš, 
tamsumas. Nedyvai, juk musų 
tai yra žingsniai. ,

Užgirdę kad kituose Lįetuvos 
kampeliuose jau pasekmingai 
veikia Dardininkų Profesinės 
Sąjungos, pasiryžome žųt būt 
įkurti ją ir savo apskrityje.

Tą darbą paėmė nedidis ge
riau susipratusių darbininkų 
būrelis. Jų dėka, musų apskri
ty] darbininkai pradėjo judėt

vandens 
upelės.
ir dabar
Metelių

(Seka ant 5-to pusi.)

NAUJIENOS* Chicago., III Sukata, Kovo 20 d., Į92Q m.

“ČIGONAI” IR
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Kaminakretis bei Malūnininkas”
Du veikalu vienu vakaru: 
Muzikalė Tragedija 
ir Muzikalė Komedija.

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

C. S. P. S. SVETA1GEJ, 1126 W. 18th Street

Stato

BIRUTES

7

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

Orkestrą sudaro Chicagos Simfonijos nariai.
RD .IA Tikietus gaunama pirkties: 
Un-UA “Naujienų” Ofise, “LietNaujienų” Ofise, “Lietuvos” Ofise ir pas’“Birutės” Valdyba

Kviečia visus “BIRUTĖ”

llllllllllllllHHIIIIHIIIIIIIffllIlIM

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitą Subatą gerb. S. Aleknos paskelbime tilpo bereikalingi žodžiai 
todėl tas paskelbimas tur būti skaitomas, kaip žemiau paduodama.

Pranešu
Gerbiamiems savo kos- 
tumieriams, jogęi aptei
kiau sampelius vasari
nių materiolų. Todėl 
malonėsite; nesivėluoti

7. su užsakymais Siutų pa
kol nepabranginti, ir 
pradžioje sezono. Gali

ama gauti kokių norite.

S. ALEKNO
SIUVĖJAS VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 
911 W. 33rd St., prie? šv. Jurgio Bažnyčią. 

CHICAGO, ILL.
X-

The Wiersema State Bank
11(06-08 Michigan Avenue ■>

Atskaita Biznio pabaigoje Vasario 28 d. 1920, išduota Illinois Valstijos 
Viešųjų Atskaitų Prižiūrėtojui.

VERSMES 
Paskolos ir jskaitos $1,270,695.97. 
Overdraftai ......................... 438.26
U. S. Bondai ir paliudiji

mai .................  185,381.00
Kares Taupos Stampos.... 1,700,39 
Miestų ir Korpor. Bond. 687,936.50 
Baldai ir Rakandai ......  4,488,19
Nejudomas Turtas .......... 935.05
Revenue Stampos .............. 267.36
Gryni Pinigai ir ateinanti 

iš bankų ......  413,522.82

Visa versmių .... $2,565,366.44 
Sausio 2, 1918 Depositų .
Vasario 28, 1920 Depositų

Tikrasis Laimėjimas Depositų ....... $1,196,287.89 
VIRŠININKAI

ASA WIEBSEMA. Prezidentas NlCHOLAS W. WIERSEMA, Kas. 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Asą VViersęiua
Herman L. Barnes . < (latrines bcHaan
Theophilus JSchinid Nicholas W. Wicrąenm
George Dalcnberg Chas. E. Reading Freiteriek JAViersema
________ VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

Illinois Valstijos

SKOLINGUMAI
Kapitalas įmokėtas .... $200,000.00
Užąugis ........................ 10,000.00
Neišdalintas uždarbis .... 39,216.93 
Neišmokėtas uždarbis *......  55.00
Reserva taksoms ......  7,190.14
Depositų .....     2,308,904.37

Visa Skolingumų $2,565,366.44 
* iA

................... $1,112,666.48

.................... $2,308,904.37

ŽEMĖ LIETUVOJE
Dabar geru proga ją įsigyti. Klauskite paaiškinimų.

LIETUVOS PINIGAI
kjla kasdien. Nejaukite kol pasieks sepo kurso — $25.00 už ši 
siųskite savo-giminėms arba pirkite dabar, o pasiųsite vėliau, 
nome čekiais arba gyvais pinigais PAGAL DIENOS KURSĄ

PASRARTUS IR IjAIVAKORTES parūpiname važiuojantiems
Lietuvon ir Amerikon. (

SIUNČIAME PREKES—TAVORUS.
Darome dokumentus žemės ir kituose reikaluose.
Su užklausimais laišku ar ypatiškai reikia kreipties prie
BĄLTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.

35 So. Dearborn St., Tel. Majestic 8347, Chicago, III.
Telefonas: Majestic 8847. Ofiso valandos?

Kasdien nuo 9 iki 6Antros lubos, Utarn. ir Subat. iki 8.
Durjs 206. Nekėliomis nuo 1.0 iki 4

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU

4547 So. Hermitage Avė. 
CHICAGO, ILL.

SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVĄ

Per vienintelę teisingiausią Lietu- 
I vos Valdžios Įstaigą. 1000 auksinų 
pagal dienos kursą.

1 Taipgi siunčiame tavorus į LIETU
VĄ ir kitur, parūpiname pasportus 
važiuojantiems j LIETUVĄ darome 
visus legališkus dokumentus j LIE- 
TUVĄJr AMERIKOJ.

Virš 50 mūrinių namų turime par
duoti j trumpą laiką ant lengvų jĄ- 
mokėjimų.

Viešais reikalais kreipkitės pas
J. J. ZOLP A. M. BARČUS

COMMERCJAL REALTY 
BUREAU

4547 So. Hermitage Avė.,
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 145
■■■■«■■■■■■■■■■■■■■(

Reumatizmas Pilnai Išgydomas
Reumatizmas ir visoki skausmai ir gė
limai kūno, kaipo tai: raumenų, kau
lų, rankų, pečių, kojų, nugaros ir strė
nų yra dabar' pasekmingai gydomi vai
stu “RUMATIX” sutaisyto pagal spe
cialu receptų seno ir patyrusio aptie- 
korjaus. Per 28 metus savo aptieko- 
riaviino jis turėjo kasdieninį ir labai 
artymą susinešimą su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tūkstančius receptų, 
o tarpo jų ir žymių ir pagarsėjusiu 
specialistų, gavo progą patirti koki 

vaistų kopibinacija atnešė ligoniui ge
riausią naudą. Pasiremdamas ant to
kio ilginetinio' ir plataus patyrimo,-jis 
sutaisė vaistų “RUMATIK”, kuris jau 
išgydė taikstančius ligonių kenčiančių 
nuo reumatizmo ir kitokių kūno ir na
rių skausmų. Jeigu nori greito pa- 

' lengvinimo ir . galutino ligos prašalini- 
ino pradėk naudoti “RUMATIK” kurio 
kaina yra tik $2.00 su aprašymu lietu
viškai kaip pilnai gydytis be atsitrau
kimo nuo darbo ir be jokių kliūčių ir 
neparankumų.. Užganėdinimas užti
krintas arba pinigai bus gražinami. 
Jeigu neparanku atsilankytie, tai išvy
niok $2.00 į laišką ir užsisakyk tuojaus 
vaistą “RUMAT1K”.

C. F. W0RM & CO., 3359 S. Halsted St., Chicago, III.

ANO INFLAMATORY RHEU 
MĄTISM.ALSO FOR LUM* 
BAGO, COUT.SCIATICA, 
ANO Alt BODILY ACH ES 
ANO PAlNS.

CJWORM^MPm«
O ST.

MAGDE. “Ak, kaip inan nielli pal- j 
vą! libandttau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas I 
nieko nepoaclbijo nuo tu bjauriu pleis- ! 
kanu... Man gėda net darosi t” • I

MARE. “.Va, tai kam tau kęst be- | 
reikalingai I įiurgk, kokie mano plau- I 
kai graius, Švelnus ir lysti. O tai 2 
todėl, kad ai vartoju RUFFLESI”

Kas tai yra RUFFLES? Ar i 
tai gyduolė? Nei! Ar kve- 2 
piantis vanduo? Nei! RUF- I 
FLES yra tai paprasčiausia I 

----------------------------------------- ~~ plaukų ’r odos sustiprintojis, j 
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt į 
smagesnio už čystą nęniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas ! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvęs I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ® I

J) Nusipir|ctė šiąnakt RUFJ'LES bonkutę aptiekoie. Kaštuos tik j 
6jc., bet jus sakysite, kad jas vertos daug daugiau. Paaiškinimai i 
pridėti prie kiekvienos bonkutės.^Jei negausite jūsų aptickojc, tai 
atsiųskite intnns 75c. pačto markėmis, ąr money order šiokiu adresu: j

ad. RICHTER G CO„ 316-330 Brondwfty, New York <♦

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

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

Ateikite pas mane pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-Čios lubos

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 0 vak. 
Nedfiliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudaihą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė ai yda at
kreipiama Į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 471 h SU, kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

x

fiaumatizmas Sausgėla
, Nesikankykite savęs skaus

mais, Beumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND ruo
štis lengvai prašalina viršml- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Hilsted St., CMcip, III. 

Knyga /‘ŠALTINIS SVEIKA 
TOS”, augalais gydytiea. kai 
na 50c. t

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Gydo visokias ligas, kaip vyrų 
taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankyki! pas mane.

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki G pd pietų.

DAKTARAS NAMUOSE

Tik ką išėjo iŠ spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiŠkos žolCs, 
šaknis* žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su .lotyniškais uŽvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Belo yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

, MUSIC STORE
Deimantai.
Laikrodžiai,

Auksybė, Co- 
lumbijos Gra- 
fonolas ir lie- 
nuviški nau
jausi rekor

dai. '
4537 So. Ashland Avė., Chicago, IJI.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nių!. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. F

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

Pamatykit musų spe 
ir overkotus po $15, $ 
$22.50, $25.00 ir $39.00. Juodi si 
tai po $45 ir $65. Molino ąerge si 
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vs
gi’au. Vyrų kelinės $4 ųr daugiau. 
Mėllno sergb kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialis nupiginimas 5%‘ kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas" Europon.

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

S. GORDON,
1415 So. Hateled St^ Chicago, 111.

Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kainą. Vyrų ir 

derio užsakyti siutai" ir overkotai; su 
kamt fr konservaty vio styliaūs, $32 50 

jeciąlius siutus 
$17.50, $20.00, 

Juodi siu- 
• *» iu“ Vaikinų ir vai

kų siutai ir overkotai $6.50 ir daų- X T    t _ _ t • . 1 •

■Įį

i

s

!
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VERTINGAS TONIKAS
Užduotis, kokias dažnai sluguojama ant skilvio ir 

virškinimo vidurių dažnai būna labai sunki, tokiu budu 
kad net visas kūnas labai susilpninama. Kentėtojui rei
kia duoti to n iko—gyduolės, kuri ne tik sustiprina jį patį, 
bet ir virškinimo vidurius palaiko tvarkoje. Tai galima 
atsiekti vartojant

KORESPONDENCIJOS |
t —rį ; t,« ~ r,',

THORP, WIS

Dr. A. R. Blumentiial

evera s 
Esorka

♦

įpirmiau’ būdavo žijioma, “Severos Skilvio BiUeris’’ 
kuris esti labai geras pilvo stimulantas 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

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA g
■■llllllllllllffl

UREį^U

■ Šiuomi pranešame, kad lietuvių korporacija, Bal-
■ tie Consultation Bureau, nuo Panedėlio, Kovo-March

1 dienos, š. m. perkėlė savo ofisus į pastovių vietą:
■ 35 So. Dearborn Street, (kampas Dearborn ir Mon- 

i roe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip ir pir-J miau atlieka sekančius reikalus:
Siunčia Lietuvon prekes ir ždnonių sutaisytus

■ siuntinius su drabužiais;
Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos 

kursą, greitai ir saugiai;
Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parupi-

■ narna laivakortės, pasportai ir 1.1.
•Veda tHrte ir ž^rnėR-veikalus;
Konsultacija dykai.
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

S Baltic Consultation Bureau,. IneJ 35 So. Dearborn Street, Room 206, Chicago, III.
(Iškirpkite adresą, gal bus reikalingas)

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųŠies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į mane. Gaus gerą patamavi- 

, mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6869.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš pe trinų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI neprslela- 
klte tos geriausios progos, ei- 
kitę 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 

PRACTICAL DE8IGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted 8t„ Chicago.

Rusiškos ir Turkiškos Manos
12th STREET
Tel. Kedzle 8902:

jf 3514-16 W. 12th ST.
ArG St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

E L. E K T R A
Šviesą ir pajiegą suvedame t senus tr naujus namus, taipgi 

I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvio Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pre«.

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

-n- 7 77>«> 7

Blogas oras sutrukdė visai 
susisiekimų. Jau visa savaite 
negauname nė laiškų nė laik
raščių, nes pasta* neina. Mat 
buvo bėdules sniego privertę,

o dabar urnai atšilo ir pasida
ro nuirios vandens. Dvi dieni, 
kovo 15-16, buvo baisios pūgos 
ir audra, kad net triobas dra
skė.

— Kovo pradžioj čia lankėsi 
mokyklą “superis.” Rado daug 
blogų užvedimų; įsakė visa ką 
pataisyt. Bet skaudžiai užgavo 
lenkus: mokykloj buvo dvi va- 
landi mokinama lenkiškai, o 
dabar visai uždraudė. Tas put, 
sako, busią ir su bažnytine mo 
kykla.

• šiomis dienomis išvažia
vo Ghicagon vienas ūkininkas 
lietuvis aukštas, senyvas žmo
gus, su ūsais ir viena trum

pesne koja. Statosi save labai 
mandriu, nors rašyt nemoka, 

ir labai landus ir suktas. Per
spėju chieagiečius, kad butų la 
bai atsargus su tuo žmogum. t

— Apuokas.

NATURALfi PASEKMĖ.

Jeigu jus esate geroj sveika
toj ir jokios negalės ne dieną, 
ne naktims nekankina, tada jus 
esate ir gerame upe, pilnas ag- 
numo ir viskas puikiai sekasi. 
Tai yra naturalė pasekmė. Dė
lei šito reikalo būtinai tuoj pra
šalinti kiekvieną negalę ir tam 
pasirinkti tikrų gyduolę be ati- 
dėiiojiino. Trinerio gyduolės 

ir esti, kokių reikalauji. Mr. 
Peter Schwartz iš Westchėster, 

parašė mums dvi savai!i 
“Aš vartojau tūlas Tri- 
gyduoles ir atradau jau 

Vartokit Trinerio

rttN HA

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

A R Ž I N A 1
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

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

lengvėjo, kad dabar

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
100 auk^nų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 3,000 60.00
300 6.00 4,000 ft 80.00
400 H 8.00 • 1 6,000 100.00
500 10.00 9,000 v 

» 150.00
1,000 20.00 12,000 200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vienąMes jau 

mėnesį laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei no<ri tai gali pinigus 

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

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

JTSLJ'J 1 l -

atgal 
nerio 
geromis.’* 
American Elixir of Bitter Wine 
dėl skilvio ligų, iižfklėtėjimo,
nevirškinimo, galvos skaudėji
mo ir nevirškinimo; Vartokit 
Trinerio Angelica Bitter Tonic 
atgavimui gyvumo; vartokit 
Trinerio Cjough Sedative nuo __ 
prasišaldimo; palengvink savo 
reumatiškus ar neuralgiškus 
skau dėj imtis vartodamas Tri- į 
nerio Linimentą ir jų, kaip Mr, • 
Schwartz, atrasite visas, šitas 
gyduoles geromis. Jus v vais- 
tminkąs arba verteiva gyduolė- J 
mis laiko jas visas stakc. — Jo- | 
seph Triner Company, 1333-43 į 
So. Ashland Avenue, Chicago, G j 
III. < I

KELIENĖ Į LIETUVĄ 
IR Iš 

LIETUVOS Į AMERIKĄ

žmonės važiuojantis iš Aitne- 
rikos į Lietuvą ir iš Lietuvos į 
Ameriką, dabartineis laikais tau. 
Idai patenka į daug ir didelius 
keblumus ir pavojus, portuose 
ir prie rubežiių, kurie keblumai 
kaip kada1 lėšuoja daug pinigų 
vargo. Nenorint kelionėje susi
tikti su vargų kėblumais, visada 
reikia keliauti gerai žinomais 
kebais. Geriausi keliai važiuoti 
iš Chicagos į Lietuvą yra Cana- 
dian Pacific Gelžkeliu ir Garlai
vių linijoms, kurių užveizda 
(Canada ir Anglija) prašalina 
nuo visų vargingų keblumų 4r 
nereikalingų iškaščių. Del to
lesnių informacijų ir tikietų 
kreik is į

CANADIAN PASIFIC 
RAIROAD & STEAMSHIP 

Ticket Office
663 W. 18tr Street, Chicago, III.

Phone Yards 6492

Juozapas Shusho
Muzikališkų instrum 
entų taisytojas. Tai
sau visokias muzi- 
kal iškas mašinas; 
gramofonus, siuva
mas mašinas ir tt. 
Taipgi visokias elek 
trines vartojamas 
šinas: prosus, verda
mus indus, skalbia
mas mašinas ir tt.
3295 8, Halsted St, (

Chfcuyo, III.

AG ADOMAS A. KARAL1AUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispet 

s)ja,nevirinimas pilvelio, nuslabliejimas. Kraujo, inkstų, Nervų h 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
t-ikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo va'yto 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, lai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai 6mė stipriai dirbt, inkstui atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadč po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 

’ vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
■ mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuojw"Sohitams ’myHs’tų’ gė* • 

radėjistei ir linkiu visicjns savo draugams ir pažįstamiems su to 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras*

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prof

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, Itt

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan Stato Bank
2201 W. 22nd ir kampas Leavitt St.

Vienintėlfi grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padekite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

8 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skolinąme pinigus anf pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vale.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kaslerius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMK6WICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI: v 
JONAS KROTKAS 
ZIGM. BALCZIKONIS 
JUSTIN MACKEWICH 
IUL1US C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

ANTANAS BRO2IS 
ANT. ENZBIGIEL 
ST. SZYMKIEWICZ 
M. S. BRENZA

AKIU SPECIALISTAS"” 
Akis Egzaminuoju Dykai 
4 Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph* 
thalmometer. Y- 
patinga doma at

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

TeL Drezel 2880.

iki

DR. M. HERZMAN I

Gerai lietuviams iinomaa per 16 me
tų kaipo patyręs rodytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labar ator i ja: 1025 W> 18tb 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Tėlephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

....  4 n. .................. ........................... ..................... ......................——...............

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 nu<) 6—8 vakare. Ne- 

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

Turiu patyrimą moterų ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Moters, jeigu nori
te gero užŽiurėiimo ligoje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki
te j A. Shusho, patarnavimas 
yra atidus.
3255 So. Halsted St., Chicago.

JONAS RUIKO

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222 

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telefonas Pullman 8*1.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistao 
10657 Michigan Avė, Roseland

Valandos* 9 iki 9 vakare

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro ’ 

UOS S. Morgą* St Chicago. III

Telephone Yards 5032

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

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

Norim Pirkti Namų
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 
ypatiškai.

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

’ REAL ESTATE 
LOANS INSURANCE

11042 S. Michigan Avė (Roseland) 
Telephone Pullman 802—549

Pranešu gerbiamai visuomenei, 
jog mano ofisas randasi viršmlnė- 
toj vietoj; ir esu pilnai prisirengęs 
patarriauti jums, kaistai; pirkime, 
pardavime, mainyme namų, lotų, 
ir farmų. Padaryme paskolos. Ap
draudimu savasties. Išdirbime vi
sokių Notariališkų popierų.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
pas mane, užtikrinu jog busit už
ganėdinti patarnavimu. Klauskit tų 
kuriems esu patarnavęs jų reika
luose; lai sprendžia jie.

DR. 1 E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roseiande: 10900 S. Michigan Avė 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
-7. TeL Yards 723

DR. M. T. STRIKOLIS

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

žiedų ir aukštinių daiktų; gramofonų, (uy pįĮS0i \ 
rekordų visose kalbose; armonikų ir (y IguJ 
itokiu muzikaliu instrumentu: britvų, vv

peilių ir kitokių naudingų daiktų..
čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika

liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St.

TER-CAM-FO

Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 8L 

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

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

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

Chicago, III.

Geriausia Gyduolę

Nuo prasišaldymo Galvos, Kruti
nės, Kosulio, Galvos skaudėjimo, Ton- 
silito, Bronchito; Gerklės skaudėjimo, 
Spazmatiškojo Croupo, Kataro, Neu
ralgijos, Uždegimo, Nudegimo, Reu- 
matiško Soupimo ir t. p. Klausk ir 
reikalauk TER-CAMP-FO. Kaina 
50 centų. Parduodama visos# geres- 
niose vaistinyčiose.

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

DR, A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.
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mirė už ją. Aš, vienas jų (Irau 
gų, turiu pilną teisę tatai pasa
kyti ir, manau, nė kiek nekly
stu taip interpretuodamas jų 
atsinešimą link vėliavos. Tūk
stančiai .musų žuvusių draugų 
panašiai jaute.’*

Lefehre buvo sunkiai sužei
stas karėj.

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paitn:

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

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

* Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj. 
paštu:

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

Lietuvon

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

02
12
50

mėnesiui .................

ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

$5.00
3.00
1.65
1.25
.65

$7.00
4.00

Metams ................
Pusei metą ......
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Sąžines laisvi 
Lietuvoje.

“Naujienose” jau buvo nu 
rodyta, kad vienas pamati
nių dalykų laisvoje Lietu
voje turi būt sąžinės laisvė.

Ji reiškia laisvę tikėt ar
ba netikėt, laisvę prigulėt 
prie parapijos arba nepri- 
gulėt, laisvę mokint savo vai 
kus religijos arba nemokint.

Žmogaus įsitikinimai reli
gijos klausimuose neprivalo 
būt varžomi; delei jų žmo
gaus neprivalo būt jokiu bu- 
du persekiojamas arba siau
rinama jo teisės.

Religija ir religinai įsiti
kinimai turi būt skaitomi 
grynai privačiu dalyku, į 
kurį valstybė neprivalo kiš- 
ties.

Bažnyčia todėl turi būt at 
skirta nuo valstybės. Kuni
gai neprivalo gauti algų iš 
valdžios; pamaldų namai ir 
kitokios religinių organiza
cijų įstaigos neprivalo gau
ti jokių pašalpų iš valsty
bės arba vietinių savivaldy
bių iždo. Iš valdžios įstai
gų turi būt prašalinta viso
kios religinės apeigos; krik
etas ir bažnytinis šliubas tu
ri būt laisvos valios, o ne 
prievartos dalykai.

Toliaus, mokykla turi būt 
atskirta nuo bažnyčios. Val
džios mokyklose turi būt tei 
kiama vien tiktai svietiškas 
mokslas, kadangi tų mokyk
lų užlaikymui deda mokestis 
Visi piliečiai, o ne vien tiktai 
tikintįs.

šitokius reikalavimus tu
rės pastatyt darbo žmonių 
atstovai Lietuvos Steigiama 
jam Seimui, kad prispyrus 
jį busimon Lietuvon konsti- 
tucijon įrašyti tokius įstaty
mus, kurie užtikrintų pilie
čiams pilną sąžinės laisvę.

Mes čia atkreipiame skai
tytojų domą į juos dėlto, 
kad Lietuvos Seime reikės 
vesti smarkią kovą už juos, 
ir musų pagelba šitoje kovo
je bus labai reikalinga Lie
tuvos darbo žmonėms.

Protaujantis darbininkai 
jau dabar turėtų pradėt kel-|

ti šitą klausimą savo orga
nizacijose ir raginti jas da
rytų nutarimus ir siųsti juos 
Lietuvon.

Prieš sąžinės laisvę stos 
visoms keturioms kunigai 
su savo pasekėjais ir sakys, 
kad ji reiškianti* “religijos 
ir doros griovimą”. Bet iš- 
tiesų tai čia dalykas eina vi
sai apie ką kitą.

Religija yra tam tikras 
žmogaua įsitikinimas, ir jos 
palaikymui prievartos ne
reikia. Taip pat nereikia 
sąžinės varžymo ir doros pa
laikymui;

Kuomet kunigai eina
I prieš sąžinės laisvę, tai ne 
religija ir dora čia jiems ru
pi, o savas biznis. Valstybė, 
mokėdama algas kunigams 
arba versdama žmones imti 
šliubą bažnyčioje neatneša 
Dievui jokios garbės ir ne
padaro žmonių nei per nago 
juodumą doresniais, bet ji 
prispiria žmones maitinti 
kunigus ir krauti jiems tur- 
tus. Šito tai dalyko kunigai 
ir nenori išsižadėti, čia tai ir 
yra visa jų “religija” ir “do 
ra“.

Caro viešpatavimo laikais 
kunigai bažnyčiose melsda
vosi už “jo didenybės” svei
katą ir per pamokslus pra
keikdavo tuos žmones, kurie 
kovojo prieš carizmą. Ar 
tai buvo religija ir dora?

1 Tai buvo biznis! Kunigai 
' tarnaudavo carizmui dėlto, 
kad carizmas duodavo kuni
gams progos lupti žmones.

Atėjus kaizerio valdžiai į 
Lietuvą, kunigai nutarė su
jungti Lietuvą amžinais ry
šiais su Vokietija ir pasodyt 
ant Lietuvos sosto vokišką 
princą.# Ąr tai buvo rejigį, 
ja ir dera ? Tai buvo biznis! 
Kunigai glaudėsi prie kaize
rio dėlto, kad jie norėjo su 
jo pagelba taip pat išnaudo
ti žmones, kaip jie pirma iš
naudodavo juos su pagelba 
caro.

Taigi kunigų pasaką, kad, 
priešindamiesi sąžinės lais
vei, jie giną nuo pražuvimo 
“religiją ir dorą”, yra me
las. Jiems rupi tiktai, kad 
valstybė saugotų jų biznio 
reikalus. Bet kodėl kunigų 
biznis turėtų būt valstybės 
saugojamas —. ar už tai, kad 
jie visuomet eidavo 
su aršiausiais žmonių 
jais?

Laisvoje Lietuvoje 
rėš būt pataikavimo
godišiams. Darbininkai ko
vos už tai, kad žmonių Sąži
nės laisvė nebūtų paaukauta 
kunigijos labui.

[Federuotoa upaudoe žinia]

Paryžius.—St. Denis iškilmė
se dalyvavo tūkstančiai žmo
nių. Tai buvo apvaikščiojimas 
socialistų pergalės Francijos ir 
Anglijos miestuose. Apvaikš- 
čiojime dalyvavo ne vien tik 
franeuzai, o ir anglai. Iš Angli
jos atvyko J. J. Vaughan, Be
tilai Greeno majoras, ir majo
rai Shoreditcho ir Fulhamo.

Miestas buvo išpuoštas rau
donomis vėliavomis. Procesi
ja, kurioj dalyvavo apie 250,- 
000 žmonių, sustojo prie niuni- 
cipajio teatro, kur įvyko mitin 
gas'. Be to, daug mitingų įvy
ko įvairiose miesto dalyse. Va
kare miesto salėj buvo poky
lis, kuriame kalbėjo senatoriai, 
deputatų buto atstovai ir kito
kie valdininkai.

Paskutiniais rinkimais 
cijos socialistai laimėjo 
miestų ir miestelių.

autorius, kaip žinia, yra Elbert 
H. Gary, plieno korporacijos 
prezidentas. Tą nuomonę jis 
pareiškė da kares metu viena
me Chicagos pokylių.

Viename išleistųjų pamfletų 
sakoma, kad “Jungtinių Valsti
jų valdžia turinti padaryti kon 
traktą su Kinijos valdžia įveži
mo kiniečių darbininkų klau
sime.’’

pirmame biuro leidinyj da- 
rodinėjama, kad šaliai reikalin 
ga turėti pigių ir nuolankių dar 
bininkų. Tokie darbininkai es 
ti kiniečiai. Esą jie nepasiduos 
įtekmei tų agitatorių, kurie no
ri “nuversti dabartinę 
formą.“

Unijos susirinkime 
delegatų perskaitė iš
leidinio sekamą labai reikšmin
gą ištrauką:

“Kiniečių galvos liuosos nuo 
kvailių minčių apie šešių valan 
dų darbo dieną ir penkių die
nų darbo savaitę. Be to, jie 
nenori griauti dabartinės mu
sų valdžios formos.“

valdžios

vienas 
minėto

Perspėjimas
Frau 
daug DEL PINIGŲ! SIUNTIMO 

LIETUVON.

• X/ • •išvien
engė-

netil
tiems

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

FRANCIJA.
[Federuotoa spaudos žinia]

Paryžius.—Karės veteranų 
tarpe kilo protestų audra, kuo
met socialistų spauda paskelbė,

si uosius karėj draugus.
Pasak Raymond Lefebre, bu

vusių kareivių internacionalo 
vice-pirmininko, kuris buvo 
liudytojas incindcnto, veteranų 
būrys ėjo padėti raudonus vai
nikus an| kapų savo draugų. 
Juos pasitiko policija ir neleido 
eiti į kapines. Maža to, polici
ja gan žiauriai apsiėjo su ve
teranais.

“Valdžia,” pareiškė Lefebre, 
“remdamosi savo įsitikinimais 
‘uždraudė apvaikščioti atmintį 
žuvusių draugų. Ji jau įžeidė 
juos padėdama ant jų kapų vė
liavą, tą vėliavą, kurią miru
sieji visuomet neapkentė. Ir 

dvigubai neapkentė, kada jie-

ŠVEICARIJA.
[Fadaruotoa spaudom žinia]

Berne.—Atsisakius Šveicari
jos Socttalistų Partijos daliai 

dalyvauti a p vaikščiojime Rosc 
Luxemburg ir Kari Liebknech- 
to mirties sukaktuvėse, komu
nistiniai elementai pirmu kar
tu išsiskyrė iš Socialistų Parti
jos.

Komunistų sparnas įkūrė 
Partijos viduryj “Trečiojo In
ternacionalo komitetą,“ kurį 

labiausia remia vokiškai kal
bantis šveicarai ir jaunieji so
cialistai. Komunistų pradeda 
atsirasti visose socialistų kuo
pose.

Šveicarija ir Belgija yra vie
nintelės Europos šalįs, kur ko
munistai da neturi įkūrę nuo-

partijų.

BULGARIJA.
[Federuotoa spaudos žinia]

Paryžius.—Kaimiečių 
cija, kurią organizuoja 
mia Francijos utilitarine

mili- 
ir re
misi

ja Bulgarijoj, yra naudojama
streikų laužymui. Tokių žinių 
čia gauta iš Bulgarijos. Vėliau 
sias geležinkeliečių streikas bu 
vo paplukdytas kraujuose dėka 
milicijos įsimaišymui.

Naudoti miliciją streikų lau
žymui patarė gen. Clondel, fran 
euzų komendantas, kuris ne

slepia savo monarchinių palin
kimu. Jam vadovaujant buvo 
suorganizuota kareiviai, kurie 
užlaikoma franeuzų pinigais.

PORTUGALIJA.
[Federuotoa spaudos žinia]

Paryžius.'—Le Populaire ga-

cialistų Partija suskilo. Suski
limo priežastis esanti ta, kad 
partijos narys, Romado Curto, 
sutikęs įeiti kabinetan. Sulig 
Le Populaire žiniomis, kairia- 
sparniai, kurie priešinasi par- 
ilamentariniui veikimui, įkūrė 

savo partiją. . •

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotoa spaudos žinia]

New Yorkas.—Organizuoti 
ir neorganizuoti darbininkai 
visais galimais budais priešin
sis įvežimui Ikontraktuotų ki-

nuomonė buvo pareikšta pasku 
tiniame Centralinės Federuo
tos Unijos susirinkime.

Delegatai raportavo, kad ka
pitalistų grupė įkūrė neva in
dustrinio ir žemderbystės plė
tojimosi komitetą, kuris ves vi
soj šalyj propagandą, idant at
mainius įstatymus, kurie var
žo kiniečių įvažiavimą šion Ša
lin. Tasai komitetas susibūręs 
Chicagos First National Bank 
name/

Sulig laikraščių žiniomis, biu 
ras leidžiąs eilę pamfletų, ku
riuose bandoma prirodyti, jog 
Jungtinėms Valstijoms būtinai 
reikia gabenties desėlkus tuk- 
,imeili kiniečiu,, los minties

Atsidarius keliams pinigų per 
siuntimui Lietuvon žmones pra
dėjo gausiai šelptli savuosius 
Lietuvoje. Bet iš kitos puses 
visoki agentai pradėjo nežmo
niškai skriausti žmonės paim
dami net keturis kartus dau
giau negu reikia. Su pinigų 
siuntimu lietuviai privalo būti 
atsargus. Jie privalo siųsti per 
sąžiningus agentus arba per pa
čią misiją, nes kitaip gali nus
toti daugiau nei pusės siunčia
mų pinigų.

Apart to dar nežinia koki tai 
agentai siuntė Lietuvon rusiš
kus rublius, kurie dabar tenai 
nevaikščioja, ir tai negalimu 
kursu. \

Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės bankas mums praneša, kad 
nežinia per kokį agentą buvo

Zuzana Skersienė, Skaudulių 
kaimas, Salantų paštas, Kretin
ga aps., Kauno rėd. 100 rub.

Agota Girdonienė, Navaronų 
miestelis, Telšių pačta ir apskr., 
Kauno rėd. 200 rub.

Motiejus Kleiza, Jurginiškių 
kaimas, Garlevos vai. ir pačtas, 
Kauno apskr. 150 rub.

Petronė Liutkevičienė, Mari
jampolės miestas ir pačtas, Kal
varijos gatvė, numeris 2, Suval
kų rėd. 100 rub.

Ona Damuškieilč, Veiveriai 
bažnytkaimis, Veiveriai paštas, 
Marijampolio aps. Suvalkų rėd- 
200 rub.

Vincas Žemaitis^ Vilkaviškio 
miestas, Virbalio gatvė, numeris 
57, Suvalkų rėd. 100 rub.

Jonas Čiubrinskis, Butrimo
nys kaimas, Krakcnava vai. ir 
paštas, Panevėžio aps., Kauno 
rėd. 150 rub.

Rachel Berolsky, Utena mies
telis, Utena paštas, Vilkmergės 
aps., Kauno rėd. 100 rub.

Ona Rauktienė, Pakalniškiai 
kaimas, Švėkšna vai. ir paštas, 
Raseinių aps., Kauno rėd. 50 r.

Jonui Gintautui, Laumių kai
mas, Siados vai. ir paštas, Šiau
lių aps., Katino rėd. 200 rub.

Antanas šeškauskas, Rokiškio 
dvaras, Rokiškio paštas, Novo- 
aleksandrovskas aps., Kauno r. 
50 rulb.

Jonas Grigalaitis, (sūnus Juo
zo) Kibutiai kaimas, Kelmė vai.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

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

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka

sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
3823 S. Halsted St., Chicagb, III

Šaunus vyras pasirodė esąs 
Antanas Varpučenskas, cicerie- 
tis. Jis tarė man: Jeigu žmogus 
darbininkas, per savo nesusipra
timą, davė dolerį savo priešų, 
klerikalų ar kitų atžagareivių, 
politikams, tai pamatęs klaidą 
padaręs, turi savo nuodėmę at
pirkti, aukodamas darbininkų 
politikai dešimteriopai. Ir jis su
rinkęs dešimtinių atgabeno Lie
tuvos Laisvės Fondo kasieriui.

Taip turėtų daryti kiekvienas 
darbininkas, kurs kadaise bu
vo papildęs nuodėmę prieš sa
vo klesos interesus.

Aukų kvitavimas.
Per A Varpučenską, Cicero:
Pranas Bitautas ..
J. Kavaliauskas . . .
A. Varpučenskas
Jonas žardeckis ..

$10.00
$10.00

10.00
.. 2.00

Frankfort, III.
Vakar paskelbta

. 2 00
728.71

Viso labo $780.21

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

A. PE TRATIS

A. PETRATISI& CO.
Mortgage Bank® 

REAL ESTATE--INSURANCK S

European American Bureau 
S'uncia Pinigu* Parduoda ’ aivokoriaa

3Ž49 So Halsted Street, Chicags Illinois 
Telephone Boulev

juos siuntė. | Tie pinigai negaili 
pasiekti adrisantų. Žemiau pa
duodame sąrašą, kairi tie pini
gai ir kiek buvo siųsta. Kas 
juos siuntė, lai pareikalauja iš 
agentų, per kuriuos jie siuntė, 
kad sugrąžiau atgal pinigus.

Marijona Tamkuvienė, Gau- 
‘gautiškių kaimo, Velionoš pač- 
to, Kauno apskr. 100 rub.

Stanislovas Kupčinskas, Dzin 
gailių kaimo, Ramigalos vai. ir 
pačta, Kauno apskr. 100 rub.

Jieva Zikavienė, Užvalkis kai
mas, Keidainių vai. ir pačtas, 
Kauno apskr. 100 rub^

Marcijona Žeimienė, Dirdžiai 
kaimas, Grudžiai vai. ir pačtasi, 
Šiaulių apskr., Kaimo rėd. 150 r. 
'Grasilda Leinauskienė, Paši

lės k., šiados vai., Illokių pač
ta, Telšių aps., Kauno rėd. 1(M) r.

Ona Kureišienė, Plrazariškio 
kaimas, Žasliai pačtas, Trakų 
aps., Vilniaus rėd. 80 rub.

Antanas Paulauskas, Ručio- 
nys kaimas, Žasliai pačtas, Tra 
kų aps., Vilniaus rėd. 80 rub.

Uršulė Purauskionė, Navarė- 
nos miestelis, Telšių pačto ir 
apskr., Kauno rėd. 200 rub.

Paulina Grigarauskienė, Ka- 
zakaučiuno dvaras, Raseinių 
pačtas ir apskritys, Kauno rc- 
dybos 200 rub.

Marijona Jalkaitienė, Girinio 
kai kaimas, Triškiai vai., Šiau
liai aps., Kauno rėd. 150 rub.

Domininkas Rauktis,’ šiaudi
niai kaimas, Švėkšnos vai. ir 
pačtas, Raseinių aps., Kauno rė- 
dyba 150 riM

Motiejus Lukošius, Biržų mie 
stelis ir pačtas, Panevėžio aps., 
Kauno' rėd. 50 rub.

Kazimieras Serapinas, Raukai 
kaimas, švėkčna vai. ir pačtas, 
Raseiniai aps., Kauno rėd. 100 r.

Kunigas Juozas Vitkus, Jiiena 
polis bažnytkiemis, Varnių pač
tas, Telšiųvaps., Kauno rėd. 500

Jonas Zinkevičių (Jono sū
nus) Vaičlaukis kaimas, Alvi
tas vai., Vilkaviškis .paštas dr 
aps., Suvalkų rėd. 500 rub.

Juozapas žilis, Traiškunių 
miestelis ir phštas, Vilkmergės 
aps., Kaimo rėd. 100 rub.

Kauno rėd. 100 rub.
Klebonui Boleslavui Rakaus

kui, Truskavos kaimas, Rami- 
gala paštas, Panevėžio aps., Kati 
no rėd. 200 rub.

Morta Stankicnė, Giedruškių 
kaimas, per Užventį, Lūkės paš
tas, Šiaulių aps., Kauno rėdy- 
ba 500 rub.

Jonas Genevičfius, Viršuži^lis 
kaimas, Panemunis, Pažaislis, 
Panemun: vai. ir paštas, Kauno 
apskr. 500 rub.

Basse Katz., Alytaus miestelis, 
Alytaus aps., Suvalkų r., 100 r.

Viso 5010 rusiškų rublių.
Kas kada nors siuntėt tais ad- 

maiš rublitisi Lietuvon;...reika
laukite iš agentų pinigų atgal. 
Ir apskritai, bukite atsargus su 
pinigų siuntimu.

Lietuvos Misijos Informaci
jų Biuras.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
. DENTISTAS

Valandd.s: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III.

Kapitalas ir 
.Perviršis ..

$32.00
J. Galvidis, Chicago ....5.00
J. Tuminskas, Nakomis, III 

......................... 2.50
T. Raštutis, Chicago .. 5.00
A. Barkauskas, LefwfetoH,

Pa. .-k......................... 5.00
M. Abrulavičia, West

DR. A. M0NTV1D
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtou St. 
Marshall Field Annea 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

K-Spindullai. Phone Armitage 2018 
Rezidencijos telefonas West 6126

Severo's Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

I Linimentas
arba tam tikras tepalas privalo vi* 
suomot rastles namuose, idant at
sitikimuose, kui reikalaujami),-te
palas pavirlutlniam vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greita 
ir pasekminga palengvinimą nuo 
Įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
iSmintlngai nusipirkdami

JOHN KUCHINSKAS

[Severa’sj
Gothard Oi!

(Severo* Gothardiiko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo liniinentas 
arba paprastas tepalas nuo rbeu- 
matizmo, neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
menų Ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30 et. ir 2 et. taksu, arba 
60 et. ir 3 et. taksu. Pariduoda vi
sur aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant.
arba parduodant nam*,dotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėių 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 2652.

r

Banko Turtas
$750,000.00 Virš................ I $6,000,000.00

Kelias i Lietuva
Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarė

Siųskite per Didyjj Valstijinį Banką ant Bridgeporto.

Central Manufacturing District Bank
x Pinigus siunčiant į Lietuvą arba kitur reikia visuopiel siųsti per atsakančias vielas 

tai yra per VAUSTIJIN1US BANKUS! Nes Valslijipiai Bankai turi savo skyrius Euro

poje ir lodei užtikrina jūsų pinigus nuo pražuvimo.

CENTRAL Rankas turi spocialį skyrių dėl pinigų siuntimo į Lietuvą. Skyrių šitą 
veda.JONAS ČAIKAUSKAS lietuvis, KURIS turi per daug metų patyrimą siuntime pi
nigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniuis reikalais. Jis stengsis patarnauti Lietu
viams kuogeriausiai. Visokie patarimai suteikiama veltui.

Pinigų siuntimo ir taupymo skyriai yra atdari tris vakarus į savaitę sekančiai:

PANEDĖLIAIS, 
SEREPOM1S IR 

JŠUBATOMIS vakarais. 
NUO 6-tos iki 8-tos Valandos

UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDfiLIOMIS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VALANDAI.

Central Manufacturing District Bank
A STATE BANK 

Netoli Morgant St Chicago, III.1112 West 35th Street,



NAUJIENAS, <!h'lcar<, »H.

Paneve
METINIS VELYKŲ IŠPARDAVIMAS SIUTŲ

»

*3.75

Suimta, Kovo 20 8., 19Ž0 iri.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo- valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago.'

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINfi 
2131*35 Blue Island Avenne.

WM. VORSATZ, Savininkas

dai; ilgi aulai; viso
kio dydžio; $^.50 
pora už ....

| SIUSKITE Lli rtfVON 
■Per Parcel Post; kiekvienam 
■ eidžiama pasiųsti 22 svaru; 
H ai yka pigiausia ir greičiau

sia būdas. Mes supakuojame 
DYKAI.

Mes laikome lietuvius pardavėjus, kurie jums patarnaus pirki
me visuose musų sankrovos departamentuose; jais yra: WILLIAM 
BUISHAS, JULIA STONKUS, JOSEPH VOJTA.

JOSEPH SHEMIOT Vėl sugrįžo pas mus..

SIUNČIU PINIGUS
UŽ PIGIAUSIĄ KAINĄ ŠULIG DIENOS KURSU

\ Real Estate BROKER Insurance '
Parduodu ir perku namus, lotus. Apdraudžiu nuo Ugnies. 
NOTARIJUŠAS baigęs Pramonės Teisių Kursus (Business Law).
Sutaisau legąliškus dokumentds. .

A. M. MACARUS
(ADOMAS M. MAKARAS)

Buvusia Suvienytų Valstijų Valdžios Reštininkas.

3256 So. Wallace St. kampas 33-čios. Chicago.
Drover 4525. Tik 4 truinpi blokai nuo Halsted St.

Valandos: nuo 9 iki 9 vakare. Nedėliomis: 10 iki 5 po pietų.

I“ Jie Atgavo Sveikatą ir ŪiegasiBĮ

KAINA PAKELIO $1.25.> /

■r

1

Buk Išmintingas ir Gydykis Pats Tuojaus
® ' ■ . - " \' 

*. . . • v , C\ . • »

Parašyk šiandien, indėdamas Money Orderį. , *

LIETUVOJE

■M

Jūsų Tėvai, Motinos, Broliai, 
ir Seseris Esti Dideliame Varge 
ir Laukia Jūsų PAGELBOS

šešių metų karė sunaikino jūsų gimtinę šalį ir padarė ubagais net tur
tingus žmonės. Pagalba yra reikalinga jiems tuoj ir tai yra jųsų priedermė.

Neatidėliok — bet tuoj pasiųsk jiems tiek, pagalbos, kad galėtumei nu
šluostyti nelaimingiems ašaras. Siųs kitę pinigus per

PEOPLESEBANK
ASHLAND AVENUE KERTE 47tos GATVES

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 4:30 po pietų. Ketvergais ir va
kare nuo 7 iki p; Subatomis nuo 9 ryto iki 9 valandai vakaro.

HĮiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiM^

.... ............................................................... .. ........... .. ..............
o x dėjo juos mušti. Milicija įgali-1 * r »(Seka nuo 2-ro pusip.) buVo nugirdyt(J

darbininkų buvo 60, šaudymo 
jie nenusigando ir neišlakstė. 
IJabar tame dvare ddrbininkai 
streikuoja. Darbininkų tarpe 
vienybė didžiausia. (D. G.)

—krutėt ir dabar jau aišku, kad 
greitu laiku susirišime kartu su 
visais Lietuvos darbininkais 
vienon, tvirton sąųungon ir sto
sime atviron kovon su savo 
priešais dvarininkais. — (D.G.) 

Vargo brolis.

RAUDONĖS DVARAS. Sau
sio 14 dieną Raudonas dvarų 
darbininkui susirinkę nutarė 
reikalauti šitokio darbo apmo
kėjimo.

Algos | menesį 40 markių, 
rugių į mėnesį 4 pudus 10 sva
rų, kviečių—1 pūdą, miežių 

— 2 pudm avižų — 2 pudu. šį 
nutarimą padarę ėjo darbinin
kai į dvaro savininką parašyti 
protokolą. Dvaro įgaliotinis 
nubėgo prie mūrų ir milicija, 
kuri gyveno tame dvare, pra
dėjo šaudyti į darbininkus, o 
VI. Lazdau&kas ir K. Tiuliunas 
šoko į darbininkų tarpą ir pra-

SUDVOS valščius. 
žio apskrityj.

Valščiaus rinkimus 
dvarų darbininkai ir
mini. Dabar eina gandas, kad 
rinkiniai nebus užtvirtinti, mat 
jais neužganėdinti stambieji u- 
kininkal ir dvarininkai.- Reak
cija čia siaučia, labai ją palaiko 
kun. Vaitekūnas. Jis visomis 
keturiomis stengiasi paimt dar
bininkus į savo globą.

^Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt SU. .

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

nuo 1 po piety iki 8 vakare.

KLEIN BOS
HAISTED & 201h STS

laimėjo 
mažaže-

LAIVAKORTES
Ant Visokių Linijų

Jeigu norite per Vokietiją, Francuziją, Angliją, Švediją, Belgiją, 
Olandiją, Daniją, ar per kitas šalis važiuoti į Lietuvą. Bile kaip norėsi, 
patarnausiu jums geriausiai.

Stropiai suplanuota ir atsakančiai parinkta 
geresnės vertės delei šios metinės šventės. Sty- 
liai ir materiolai nebus randami kur kitur, 
bent vienas trečdalis jų, tai tikrai.

$40 Vyriški Berge Siutai
Moteriškų ir Mergaičių Siutai gražios rū

šies visi vilnonės sorge; vyriškai pasiūti rūbai; 
papuošti šilkinėmis pynėmis ir guzikais; at
vertamos šilkinės apykaklės ir naujovinėmis 
kišenėmis..

Sijonai siūti pritaikomai kunui. Dydis Mer 
gaitėms 16, 18 iki 20 metų; Moterim dydis 86 
iki 46. Turime ir extra dydžio nuo 46 iki 
52. Verti $40 siutai $29 75
$60 šilkų Pamušo Tricotine Siutai 
arba siutai vyriško serge; lygaus siuvimo mo
deliai; papuošti šilkinėmis pynėmis ir guzf- 
kais; lygus ar išpuošti šilko pamušai. Sijonai 
siūti pritaikomai kunui. Mergaičių dydžio 16, 
18 iki 20 metų; Moterių dydis 86 iki 44, taip
gi yra extra dydis. Verti $60 siutai $4 E 
už......................................... 49

25,000 BOSTONO ČEBATŲ PIRKINIS 
$25,000 pirkinys vyrų, moteriškų ir vaikų žemų ir augštų čebatų 

avėti Pavasarį ir per Velykas. Reta proga sutaupinti.
Mergaičių čebatai iš Baltosios 

Marių Salos Drobulės; smulkios 
išžiuros, baltos emalės padai ir 
kulnčs, angliško kurpalio; dydis 
iki 2; pora 
už ......... .

ros; angliško arba 
kojai atitinkamo kur 
palio; Goodyear pa
dų pakraščiais pri
siūtų; visokio dydžio 
upr“..........*4.85

Moteriškoms Nauji Pavasariniai 
Angliški Vaikščiojimui, Oxfordo 
ir Pumpo patentuotos kumeliuko 
skuros; Louis skuros kulnės; lank 
stos skuros padai; ilgi aulai; 
dydis iki 7; pora 
už.............................
Vyrams Puošos če- 
batai, dirbti iš Maho 
gany, rusvos ar tam
siai rudos veršio sku

Moteriškų Juodi
Suėdė Oxfordai; pa
daryti geriausios su
ėdė skuros; rankom 
sukti padai; ilgi au
lai; naujausi pirštai; 
Francuzų kulnčs; vi
sokio dydžio; $^.95 
pora už ....... **

Moteriškoms Ang
liški Vaikščioti če- 
batai; padaryti iš

Havannah rudos ar 
i'uodos ožkos skuros; 

areivinės kulnčs, 
lankios skuros pa-

NEBŪK KVAILAS IR NEDUOKIS VISOKIEM
Apgavikams Prigaudinėti, mes turime tūkstančius pade 
kos ir pagyrimo laišku, gaunamu kiekvieną bieną iš visų Suv. 
Valstijų dalių, kas parodo jog “LILI A NA” HERB TEA esti 
geriausi arbata— gydole ir net tie, kuriems rodos niekas nebutu 
gelbėję ir kurie -buvo jau pametę vilti pasveikti, vartodami 

LILIANA HERB TEAr

LILI ANA herb tea susidaro iš Europos žolių, gydančių visokias ligas, kaip tai: skilvio slogą, nugaros gėlimą, dieglius, panaikina skilvio gazus, svaigimą galvos, 
nerviškumą, nevirškinimą, nemigę, nenorą valgyti; valo silpną kraują; naikina-spuogus, pulius, kirmėles; gydo reumatizmą ir taipgi labai gera nėščiom moterim.

Silpni vyrai būtinai privalo vartoti. LILI ANA herb tea yra sudaroma labai kompetentiškos firmos pasaulyje, geriausių chemikų ir yra pripažinta, kaipo geriau 

arbata-gyduolė.

k Steiki Drug & Herb Company 
: 2076 N. HOYNki AVENOE, DEPT. No 85 CHICAGO, ILLINOIS
■ f



NAUJIENOS. Chicago., III. Subata, Kovo 20 d., 1920 m.

IŠMĖGINTAS BUDAS SUSTIPRINIMUI NERVŲ. 
IR SUTVIRTINIMUI KRAUJO. Lietuviu Rateliuose

PARTOGLORY
yra labai naudingas žmogaus kunui, nes sustiprina nu
silpnintų nervų celes, prigelbsti pagaminti naujas nervų 
celes, sutvirtina ir atnaujina visų nervų sistemų. Maža- 
kraujams “PARTOGLORY” esti neapkainuojamas vais
tas.

“PARTOGLORY” naujausia ir pasekmingiausis vai
stas sustiprinimui nervų yra daromas iš tokių dalykų, 
kurie randasi žmogaus kūne ir todėl visad prašalina ner

viškumą podraug pašalina ligas.
I ,

Visiems vyrams ir moteriškoms, kurie atlieka sun
kų darbą. "PARTOGLORY” yra nesulyginamas!’

“PARTOGLORY” kainuoja $1.25 už butelį; 5 bute
liai — $5.00 pačioj Aptiekoj Partosa, 160 Second Avė., 
New York, N. Y,

SVEIKATA TAI TI RTAS IR LAIME

I

Dabar Pirma

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepat1 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nčjlmas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; ųbel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALOTĖS STOMACH 
BITTERIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar Čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTEBI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą.ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo infhienzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip apliekose, karkiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą; 1 bonka 
91.50; 2 b. 83.00; 4 b; 85.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei pęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufaeturing Co. Taigi norėda
mi greit anlaiksti siusk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes apTaTkę.tub'J prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: 1‘ri.siųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUEECTUBING,
By P. A. BALTBANAS CO.

616 \V. 3Lst St., Chicago, 111. ‘ Te!. Boulevard 7351

4

Vyrai ir Moters
Ar Jus Sergate?
Sveikata didžiausias dalykas pasaulyje.
Nieko nėra brangesnio už sveikatą.

I
Aš noriu, kad jus ateitumėte ir pasitartumėte su manimi; nepai
sant kokia liga gal būti; aš parodysiu jums laiškus tų, kuriuos pagy
džiau; patįs galėsite i juos atsikreipti.

Aš galiu jumis pagydyti, jeigu esi pagydomas; aš tai padariau 
kitiems, tą pat aš galiu padaryti ir jums! Pavelyk man tai priparo- 
dyti. Jeigu aš negalėsiu juos pagydyti, a§ tai jums tuoj pasakysiu

1 Nėra Medicinos Moksle tokio išradimo, kurio aš buč pilnai neiš
tyręs; ir jeigu tai mano atrandama geru, aš pritaikau, vartoju.

Jeigu Gydytojas būna atsilikęs nuo gadynės, tai pakenkia savo 
ligoniams ir sau. Aš'vartoju naujausius metodus ir gaunu gerus re- 
žultatus. Ankščiau ar vėliau ateisi pas mane, aš žinau tai gerai. Ko
dėl ne šiandie?

Jeigu norit mano patarnavimo, tai esu jūsų mažą ir sąžiningą 
atlyginimą.

Jeigu mano kaina už patarnavimą jums nepatiktų — jus man 
nieko neskolingi.

' Mano patarnavimas, ir Egzaminacija Dykai ir Laikoma Paslap
tybėje.

Aš gydau Nerviškumą, Neurasteniją, Nervų Pairimą, Nervų Nu
silpnėjimą, Esopthalmiką ar Paprastą Goitre, Sustingimą Sąnarių, 
Asthmą, Dusulį, Katarą, Lumbargo arba Skaudėjimą Nugarkaulio, 
Kraujo spaudimą, širdies ligas, Rheumatizmą ir t.t.Mano obalsis: Teisingas, Sąžiningas Patarnavimas, Naujoviniai 
Budai, Geras Patyrimas, Greitos Pasekmės ir Prieinama Kaina.

EGZAMINACIJA SPINDULIAIS. Privatiftkas Ligonbutis.
• Tonsilis išimama pačiame ofise.

DR. F. O. CARTER,
AKIU, AUSŲ ir GERKLftS SPECIALISTAS. .

120 So. State S t., 2-ros lubos.
Valandos: Nuo 9 iki 6 kasdieną. Nekėliomis nuo 10 iki 12 dienos.

■M

VIMNATINI8 UG18TRUOTA0 RUSAS APTIKKORIUB ANT BBIDGBPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rimuose nuo 11.00 Ir M* 
eičiau. Sidabro rimuoto nuo 11.00 Ir 
auffičlau. Pritaikomo akinius oHyką. 
Atminkit: Galvos topijiiuas, norviiku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt.. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ta- 
li būti praialintoo gerų akinių pritaky- 
mu. Ilty r imas uidyką, Jai psrtti ar 
skauda akis. Joi Jos raudonu, Joi rai
vo sopa. Jei blogai matai, jei akto silp
sta. netąok Ilgiau, o jidkok pagalbu 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a> 
kiniai uidyką. Atmink, kad meo k<Hk- 
nam gvarantuojam akiniu ir kiokvfo* 
nam gerai prironkam.

S. M. MKSIROrr, eksportu Optikas.
Jei jus sorgste ir reikalaujate patarimo arba vaistą ateikit pu mane. Al buvau ap- 
tiekorlu Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Al duoda patarimu DYKAI. Galiu 
padaryti bilo kokiu rusiškus vaistu. Al rekomenduoja tik GERUS daktaru. Al era 
draugas itnonią.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

“Naujienų” BemlTovės Direk
torių posėdis įvyks nedėlioję. 
Kovo 21 (t. 10 vai. ii ryto. Nau
jienų Redakcijoje. Meldžiame 
visi direktoriai atvykti posėdin 
pažymėtu laiku.

J. šmotelis, Sekr.

NORTri SIDE
Svarbu northsidiečiams.

North Sidės Draugijų Sąry
šis nutarė surengti specialį pra 
mogų vakarėlį vaikams. I uo 
tikslu buvo išrinkta specialu ko 
misija. Ta komisija dalį jai 
pavesto darbo jau atliko. Va
karčiui ' diena jau nužymėta, 
būtent 11 balandžio. Dabar 
ruošiama tinkamas vakarui 
programas. Jį išpildys patįs 
vaikai. Ryto, kovo 21, kaip 10 
valandą iš ryto, įvyks pirmoji 

vaikų repeticija Liuosybės 
svetainėj 1822 Wabansia Avė. 
Mokytoja bus p-le Viščiuliute.

Tatai visi tie tėvai, kurie ši
tam North Sidės Draugijų Są
ryšio sumanymui pritaria, šiuo 
yra meldžiami siųsti savo vai
kučius į kalbamąją repeticiją- 
painokas. Vaikučiai bus mo
kinami šokių, dainų, žaismių ir 
lt.

Sumanymas yni puikus ir to 
dėl remtinas. — Tėvas.

Ar norite, kad Lietu
va butų laisva?

Tai protestuokite prieš tuos, 
kurie ją vergia!

Ryto Chicagos lietuvių dar- 
birinkų egzaminas, didžiai 

svarbus egzaminas. Tasai eg- 
zanienas turės parodyti ar chi- 
eagiečiai nori, ar jie geidžia, 
kad nesenai susikūrusi Lietu
vos valstybė butų tikrai laisva 
šalis; tokia šalis, kur josios 
liaudis, darbo žn/onės galėtų 

laisvai, niekieno nevaržomi, 
Žengti prie geresnės ir laimin
gesnes ateities.

Taip, tai bus didis egzame- 
nas. Jį chicagiečianis prisieis 
išduoti erdviojoj Hoerbers sve
tainėje (2135 Blue Island Avė.) 
Chicagos Lietuviu Darbininkų 
Tarybos mass-niitinge- prakal 
bose kaip 2 valandą po pietų

Ganiomis iš Lietuvos žinio
mis mes patiriame, kad “lais
voje ir nepriklausomoje” Lietu 
vos valstybėje dabar dedasi to
kių dalykų, ko daugelis nė ne
įtikėjo. Sm’etoniniai atžaga
reiviai, davatkų ir bajorų .pa
dedami, ant žut-but ryžasi nu- 
’jniaužti visokį pažangų Lietu
vos darbininkų judėjimą. Ge
riausius laisvos ir demokrati

nės Lietuvos darbuotojus jie 
areštuoja ir be jokio kaltinimo 
laiko kalėjimuose ar tremia iš 
šalies. Organizavimosi ir su
brink imu laisvės Lietuvos dar-

( Tąsa ant 7-to'pusl.)

8. D. LACHAWICZ
Iletuvys Graboriua

Patarnauju, laidotuvėse kuopi* 
aiausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 28 Place, Chicago, III 

TeL CanaI 2199.
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ScottyJIles Administratorius 
gavo dieglį į šonų.

Scottvillės Administratorius, 
kuris pat$ save luip vadina, išė
jo po visus laikraščius su savo 
melagingais pagarsinimais kaip 
kiekvieną pavasarį. Kada jis 
gyveno Peacock, tada visos ki
tos kolonijos buvo, niekai, tik 
ten geros; o dabar Peacock, 
Fountain, Ilart, niekai; tik jo 
geros.

Kada jis dirbo prie Swigarto 
didelės Beal Lstale kompani
jos ir prisivirė sau košės, tad 
Swigartas turėjo jį pa vary t. No
rėdami, gali pasiklaust pas Swi- 
gardą apie jo gražius darbelius. 
Adresuodami į M r. S\vigart 1249 
First National Bank,(’Jiicago,III 
Galite rašyti lietuviškai. Swii- 
garlas buvo pirmas užde tojus 
Lietuvių Kolonijos, o ne Admi
nistratorius. Jis garsina kad 
ten yra Bažnyčių, 5 Draugijos, 
kunigas, 450 lietuvių ūkininkų, 
o lai visa neteisybė. Kunigas y- 
ra lik Grand Rapids ir Detroit, 
o mums daug arčiau į Dile vienų 
šių miestų. Jis sako, buk pas 
muš' tik grikei augą; pas mus 
nieks nū nematė, grikių. Lietu
viai statė ant iki rodos savo au
ginius runkelius ir visokius ja
vus. I). Balčiūnas pirmu metu 
užaugino 1000 bušelių bulvių, 
lis pavydi, kad pas mus nusi
pirko keli lietuviai puikias ukes 
po*$12,000 iki $10,000. Mes vi
sad teisybę' sakome; verčiau 
žmogus atvažiavęs ras geriau, 
negu mes parašom, ar garsi
nant. Pas mus nėra tokio, kiv 
ris save vadintųsi Administra
torium, prezidentu, mokytoju. 
Mes padavėju kelių ūkininkų a<l 
resus, tegul žmonės pats į juos 
rašinėja, ir atvadavę gali derėt 
su savininku kaip tik nori; ne. 
taip kaip jis neprileidžia prie sa 
vininko. Kada Amerikos ūki
ninkas pradėjo šitaip garsi nt,
tai agentėliui nepatiko ir sumai
nė išleisti tokį pat laikraštį. Gai
lina, kad pas mus niekas neva
žiuotų. Skaitytojai kožnas galit 
suprasti, delko jis taip garsinu. 
Amerikos Ūkininkas nori patar
nauti žmonėms, manantiems 
pirkti žemę, kad nuvažiavę pas 
jį, nepirktumėte žemės, kuri yra 
žema, nes ten javus pakas pava
sario šalnos, ir nepirkit, jeigu 
nedaleis su savininku derėtięs, 
kaip nori; tai tokis musų pata
rimas.

Kurie su mumis rašinėjotės 
galit drąsiai atvažiuoti ir patįs 
pamatysite. Pirma pirkimo nu
važiuosim pas kelis musų, tei
singus ūkininkus pasikalbėsite 
ką jie sako; ir pamatysite kų jie 
užaugina. Tada pasirodys, kas 
meluoja.

AMERIKOS ŪKININKAS 
Mikolas Walenčius,

Box 90, Hart, Mich.

Taupyk L.
Kleino

Atsidaryk 
čia savo 
Rok undų.

Halsted, M—&Liberty Sis.

Šilku Pamušo Siutai ir Apsiaustai
Parsidavines iki Velykų už

$35
Siutai Apsiaustai

— čia gaunami geriau
sios rųšies kokybės ir 
palyginamai žema kai
na. Tarpe jų rasi nau
jos flanelės spalvų pil
kos, rudos ir mėlynos, 
taipgi ir juodos. Taipgi 
yra naujų modelių 
vienlypio ar dvilypio 
segimo, šilko ar alpaca 
pamušas.

— esti nepaprastos rų- 
šies. Visi nauji modeliai 
gerai išžiūri ir gerai ne 
šiojasi. Spalvos taipgi 
patraukiančios ir tur
tingos: rudos, pilkos, 
žalios ir kitos, šilkų pa
mušas. šilku siūtos siū
lės. Vielypio ar dvilypio 
segimo. Nepaprastos 
vertės.

Siutai
Velykoms ar Dirmavonei.

nepaprastosVaikiukų siutai su dviem porom kelnių;
kybes; rusvi, mėlyni, žali ir pilki. Dvi pori kelnių pilnai 
muštos; dydis dėl 7 iki 18 metų; Nepaprastos 
vertės; ............ ................................. .............

ko-
pa-

$9.50
Vaikiukų siutai iš vilnų serge; atsakančiai pasiūti dvilipiu 

segimu. Apsiaustukai su alpacos pamušu; kelnaitės $ 1350 
pilno kirpimo; dydis dėl 7 iki 18 metų; už......

tft.i I et t s.|t»D» I

Vaikiukų Siutai iš mėlynos vilnų serge, su dvejomis kelnė
mis; taipgi siutai gražaus vilnonio kašmyro; dydis iki $0|?.00 
18 metų; nepaprastai gerai padaryti .................. .■■■■■■■■■■■■■■B■■■■■■ - --------- —------  

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Angly kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geumetrojos ir kitų 

imtrinatikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Vugustinavičius; Matematikos — V 

‘4i<ieika.
Aušros Mokykla — seniausia ir 

geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
ankumo mokyklai pradėkite tuoj 
leatldėliodami visi sykių.
1001 South Halsted Street

DR. C, K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St, Chicafo, 11L
Valandos: 9 — 12 ryto Ir 2 — 9 

vakare Phone CanaI 287^

VYRŲ ■
Skrybėlės 

$5.00 ■
*■ Naujos pavasari- | 

nes 1920 styliaus. j 
Minkštosios skry
bėlės, rudos, pil- ■ 

’ kos ir juodos. Pla ■ 
ti ir siauri bry- j 
liai. Nepaprastos 5 
vertės, už $5.00. ■

Chicago, III. March 2nd, 1920 
Maloninga Tamista:

Per keturioliką metų aš kankinau
si delei kūno nušašėjimo, lyg tas Jo
bas. Aš dėjau visas mano pastangas 
ir visą mano turtą atidaviau vaistiny- 
čioms už gyduoles be jokios sau nau
dos. Mano padėtis buvo baisi, daug 
sykių norėjosi man nusižudyti. Visas 
naktis per 14 metų aš praleidau sėdė
damas kedėje, manydamas apie nusi
žudymą. Bet kaip aš pradėjau vartoti 
jūsų Aiglee Ointment ir Muilą per 30 
dienų, tai visai pasveikau. Dieve, lai
mink jumis už geradarystę žmonijai.

Jums labai dėkingas 
ANDRIUS FASOIS, 

739 So. Halsted St.
Aš VARTOJU

Aiglee Medicated muilą beveik du me
tai; per tą laiką gelbsti mano plaukų 
augimui ir užlaiko juos švariais. Todėl 
aš nuoširdžiai patariu kiekvienai mo- 
tėrei, merginai ir vyrui vartoti Aiglee 
Medicated Muilą, kurie nori turėti 
gražius plaukus. Jis taipgi užlaiko 
minkštą galvos odą, apsaugoja nuo 
pučkų, niežėjimo galvos, nuvargusių 
kojų, suskirdusių rankų ir kitų odos 
ligų. Aiglee Oitment “the miraele 
oitment” tikrai pagelbės nuo etehe- 
ma, suskirdusios galvos, pučku, alope- 
cia, puliojimo nudegimu, vabalų įkan
dimų, užgijime ronų ir kitų odos ligų. 
Kas nori daugiau žinių, lai pasikalba 
su manim. Paštu orderiai irgi priima
mi. Oitmento kaina $1.00. Muilo šmo
tukas 25c. — plius karės taksos.

The People’s Store
11201-3-5-7 Michigan Avė., Roseland.

Velykinis Išpardavimas 
Atidaryta

Panedėlyje, Kovo 26-tą iki Subatos Balandžio 3-čios.

Phone CanaI 4867 Distributor
MINNIE KANT()WT & CO., . AIGLEE Ointment and 

Not Ine. AIGLEEE Mediciated Soap
2133 W. Roosevelt Rd., Chicago.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėles ženklai

50EXTRA ŠTAMPŲ DYKAI
J

' Iškirpk kuponą iš mailing Card — taipgi perskaityk 
nepaprastą pasiūlymą.

Dvįgubąs S & H Stampos Utarninke ir Pėtnyčiomis.
h Hmm ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*.

Dvasia

Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
i gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse Aižia, skauda po krutinę.

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

» I

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyry taip ir motery. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfleld ir Paulina gat. Ofiso valandos mio 10 ryto Iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.
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AR NORITE, KAD LIETUVA 

BUTŲ LAISVA?

(Tąsa nuo 6-to puslp.)

jalS smetoninių atžagareivių, 
davatkų ir bajorų? Ar jus ten- 
kinsitės tuo, kad jūsų draugai, 
tėvai, broliai ir sesers butų tų 
atžagareivių vergai—dirbtų

bininkai nebeturi. Darbinin
kų spauda pasmaugta. Viso
je šalyje siaučia geležinė ko
mendantų* diktatūra—reakcija. 
Visa, kas nepatinka pasvaigu- 
siam diktatoriui-komendantui,

jiems kentėtų?
Ne, jus to nenorite. Jus ne

pritariate tam, jus visa tuo pik
tinatės. Jus patįs esate darbi
ninkai ir todėl gerai žinote ką 
reiškia kietas despotų-naudo-

fadel kiekvienas lietuvis darbi- 
ninkas-chicagietis, kiekvienas, 

kur nori, kad Lietuva butų tik
rai laisva, tegul bunie Hoer- 
bers svetainėje. Ryto musų eg- 
zamenas.

jam pakuždėjusi: “Sėdėk, ir ty- 
lęk.”

Ir karingasai majoras dabar 
tylįs—kad ir čia dar taip.

REIKIA DARBININKŲ
i i ■■■”.'12'__ J■■ JL".” '.'g*£■■

MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

... ............................................................................................. ,Lgeggea——aqi
MOTERŲ MOTERŲ

sutrypiama, sukoneveiklama gc 
ležine diktatoriaus kurka. Lie
tuvos darbininkai, musų drau
gai, tėvai, broliai ir sesers, ne
ša sunkų ir kietą jungą. Jiems 
ir pasiskųsti-pasiguosti dėl savo 
didžių vargų nebevalia. Jie mat

tojų jungas. Jus norite, kad 
Lietuva butų tikrai laisva šalis. 
Tokią šalis, kur jus—kai grį
šite Lietuvon—ir jūsų draugai 
darbininkai galėtų gyventi, ge
riau laimingiau nei iki šiol. Jus 
to norite.

esą privalomi tiktai dirbti, dir
bti ir tylėti. Už juos dabar 

turi laisvės kalbėti, organizuo
tis ir stiprinti savo pozicijas vi
sokį “krikščionįs,” davatkos ir 
didžiausi Lietuvos žmonių en
gėjai—neprieteliai bajorai.

Šitokių ir daug kitokių daly 
kų dabar dedasi musų tėvynė
je—“laisvoje ir nepriklausomo
je” Lietuvoje.

. ’ O jeigu taip, tai protestuoki
te prieš tuos, kurie ryžusi ją 
pavergti. Protestuokite ir reni 
kitę savo draugus Lietuvoje. 
Remkite kuo ir kaip galėdami.

Visa tai, kas dabar dedasi 
Lietuvoj ir kaip galima parem 
ti ten kovojančius savo drau
gus darbininkus, bus išaiškinta 
ryto Hoerbers svetainėje Cbi- 
cagos Lietuvių Darbininkų Ta-

Lietuviai darbininkai-chica- 
giečiai, ar jums visa tai patin
ka? Argi jus norėtute, kad Lie 
tuvoje turėtų laisvės tik ta sau-

rybos mass-mitinge—prakal
bose. Kalbės geriausieji Chi- 
cagos lietuvių kalbėtojai [žiū
rėkite pranešimą ant 1 putli.].

IfiLEIS DAUGIAU BONDŲ. 
Miesto taryba nutarė reikalauti 

$34,500,000.
Miesto taryba didele didžiu

ma balsų nutarė išleisti naujų 
bondų, viso už trįsdešimts ke
turis ir pusę miliono dolerių. 
Šitą miesto tarybos nutarimą 
tečlaus dar turės užgirti (ar 
atmesti) piliečiabbalsuntojai— 
balandžio 13 dieną.

Reikalaujamieji pinigai bu
sią sunAudojami sekamiems 
reikalams:

Pagerinimui ir • praplėtimui 
elektrinių lempų sistemos—vi
so 15 milionų dolerių. ,

Įrengimui kuriv-nekurių ma 
žesnių naujų parkų ir žais
mėms vietų 5 milionus dole
rių.

Galutinam užbaigimui pra
dėtų ir nepradėtų statyti tiltų, 
kurie buvo nutarta statyt 1911 
metais—9,500,000 dolerių.

Pastatymui didelės niunici- 
palės salės įvairioms konven
cijoms laikyti- 5 milionus do
lerių.

MERGAIČIŲatvyksta 
“prezi- 
Valerą, 
kadaise 
areštuo-

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

CHICAGO PRESSED 
STEEL CO.,

455 W. 22nd St., 4th Floor.

Irlandijos “prezidentas1 
Chicagoje.

šiandie Chicagon 
paskilbusis Irlandijos 
dentas,” Eamonn de 
Tasai “prezidentas” 
Anglų valdžios buvo 
tas, bet jam pavyko ištrukti į 
Jungtines Valstijas, kuris da
bar Anglų valdžiai didelio ne
smagumo daro. i

■ . JJLH.ĮLJaJU—

Pranešimai

I

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

TĖVAMS

Pakeliama Kaina $50 Balandžio 1 dieną.

DEL KERZHEIM
Pirkis Grojiklį Dabar — Sutaupysi Pinigų. ■

Pakilimas išdirbimo leš;, mus verčia pakelti kainą už JKerzheim ■ 
Player-Pijaną nuo $485 iki $535 Balandžio 1 d. Tik dvi savaiti beliko- ■ 
jums, kad pasinaudotumėte proga ir įgytumėte geriausi grojiklį-pija- ■ 
ną Chicagoje.

KERZHEIM yra vienas iš penkių geriausių dirbinių rinkoje.
Tai yra ir mechanikos ir artizmo žvilgsniu labai tobulas dalykas. • 

rs-»t i tai norėti jo.
Veikdamas tuoj, sutaupysi ri

ir tuos $50.
šis Nepaprastas $600

.KERZHEIM
Player • Pijanas

6 pėdų pastato- A jB A F"
ma lempa, už- VJl Jvl Į JĮ ĮĮ-,
dangalas ir 20 g^ *1
grojimui gaidų, -‘•J’ Į Į ■ Į
visa sykiu už ....

Lengvios Sąlygos—Be nuošimčio.

Kerzheim Pijanas
yra augštos rųšies instrumen 
tas, parduodamas musų pi
gios rendos san- $O E A 
krovoje už........../ 'R™

žvilgsniu labai tobulas dalykas 
tai,, delko jis pigiau parduodama,

Jūsų Naudotą Pijaną 
ar kalbamąją mašiną priim
sime mainais geromis išlygo
mis.

Cable Nelson ir Player-Pijanai $350 ir $750. .

ARGI TAI BUTŲ TIESA?
Andais BridgeporĮo apielin- 

kėj buvo užmuštas (nušautas) 
paskilbęs mušeika, Joseph “Job 
bie” liurley, gyvenusis 3455 
VVallace gatvėj. Dabar sužino
ta, kad jį nušovęs kitos mušei
kų gaujos narys, tūlas Joseph 
“Duke” Corville. Pasturasai <la 

bar slapstosi. Dabar sužinota 
ir daugiau, būtent: kad visa to 
liudininkais buvę apie dvide
šimts žmonių ir, kaip valstijos1 
prokuroro agentai sako, apie 
tai buvo pranešta Deering gat-. 
vės policijos stotin šešetu va
landų angščiau nei nušautąjį 
surado visai pašalinis žmogus. 
Bet policijos stotis -buk nieko 
iš to nedariusi. Ji neėjusi nė 
paimt užmuštąjį negi dariusi 

pastangų sulaikyti žudeiką.
Argi visa tai butų tiesa? Sta

čiai nesinorėtų tikėti...
Šitoje byloje, tikimasi, iš

plauks viršun daug nešvarių 
politikieriškų žuvyčių.

PRANEŠIMAS. , ’
Lietuviai ne piliečiąj, einantis pil

dyti aplikacijas gavimui pasporto, tu
ri atsivesti šios šalies pilieti, pasira
šymui ant aplikacijos ir padarymo 
prisiegos, kad aplikantas yra doro 
apsėjimo žmogus.

ISIDOR YACKTIS, 
Lietuvys Advokatas,

Hay Building, Springfield, III.
PRELEKCIJA."

L. M. Apšvietos draugija rengia 
svarbias prelekcijas, subatoj, 20 d. 
kovo, 8 vai. vakare, White Mark 
Sųuaro Park svetainėje, 30 ir Hals
ted St. Lekciją skaitys Dr. A. Mont- 
Vidas, temoje: “Lyties Hygiena”. Vy
rams ir moterim^, ne jaunesniems 16 
inetų.

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

Kviečia L. M. A. Draugija.
* .. .. . .. ...... ...

Cicero. — šėrininkai Ciceros Lie
tuvių Liuosybės Namo Bendrovės pra
šomi būtinai atvykti nedėlioj, kovo 21 
d., 1 vai. po pietų J. Neffo svetainėn, 
1500 S. 49th Avė. susirinkiman, ku
riame bus daug dalykų tariama link 
pradėjimo statyti svetainės. Kvieski
te ir savo pažįstamus prisidėti prie 
šios bendrovės. Draugijoj prisidėju
sios prie bendrovės prisiųskite savo 
atst<»viis. ------ Selcr. V. Šileika.

L. S. J. L. 1 kp. lavinimosi įvyks 
nedėlioję, kovo 21 d., pradžia 10 vai/ 
iš ryto, Aušros svetainėje, 3001 South 
Halsted St. Meldžiame kuoskaitlin- 
giuusiai atsilankyti, ,nes bus svarbi 
prelekcija. ▼- Komisija.

Lietuvos Ūkininko draugijos susi
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 21 d., 
Mcldažio svetainėj, kaip 1 vai. po 
pietų. Visi nariai atsilankykite ir 
atsiveskite naujų Darių.

— B. Lenkauskas, Raštin.

Draugystes šv. Antano iš Padvos 
mėnesinis susirinkftnas įvyks nedėlioj, 
kovo 21 d. kaip 1 Vai. po-‘pietų Dievo 
apveizdos parapijos svetainėje, prie 
So. Union Avė ir 18-tos gatvės. Visi 
nariai būtinai atsilankykite, nes yra 
Svarbių reikalų apkalbėjimui.

— Valdyba.

REIK IA 
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
APDARYMUI KNYGŲ. 
GERAI MOKAMA.

LAIKE MOKINIMOSI 
PAKELIAMA MOKESTIS 
SULYG PATYRIMU,

MIDLAND BOOKBINDING CO 
1033 W. Van Buren St.

REIK IA 
MERGAIČIŲ MOKINIMUISI SIŪTI 
PIRŠTINES.

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

Kreipties: 
EISENDRATH GLOVE CO. 

2001 Elston Avė.

REIKIA 
MERGAIČIŲ

PAPER B0X DIRBYKLAI
C. J. LAWRENCE & BROTHER,

• 2807 Archer Avė.
2nd Floor.

KUOSOS
'MT?APQTRTK su Storu. Atsimink, mes esame prie HalstediNibArpiicin gatv-g arti 20_tos

Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subutoniis, 6 vai. vakare. B

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank ■■■■■■■■■B OF CHICAGO ■■■■■■■■■

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

Kur dingo karingasai majoras 
Dalrymple?

Federaies valdžios ' agentai 
vakar naktį užklupo New Sou
thern Hotel. Laimėjo daug 
svaiginamųjų gėrimų.

Delei to tūli juokdariai da
bar klausia: “O kur dingo mu
sų karingasai majoras Dal
rymple? Kodėl jisai vyko mal 
siutų “viskės maištą” Michiga- 
ne, o nemalšina jo Chicagoj?”

Busią augštesnioji valdžia

Pajieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos arba našlės ne jaunesnės kaip 20 
arba 30 metų. Kuomet rašysit laišką, 
malonėkit sykiu prisiųsti paveikslą, 
kuris bus sugrąžintas. Malonėkit pa
duoti savo teisingą adresą.

F. KVEDARAS, > 
696 Webster Avė., Hammond, Ind.

REIKIA 
MOTERIŠKŲ

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

GUMBINSKY BROTHERS, 
Union ir Lumber Street

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
----------- 2-------- ,----------------------------L-.-------- ■ ■ —- - ■ ■■■ ------------------------- *—------ ------- ;—

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

PAJIEŠKAU brolio Jono Vainaus
ko iš Raseinhj pavieto, Skaudvilės 
valsčiaus, kaimo Ruibiškės; 15 metų 
kaip Amerikoje, Kas jį žinote malonė
kite man pranešti,

Stanislova V ai nausk aite-Daukšiene 
1410 So. Union Avė. Chicago, III. 

nriEšKO KAMBARIŲ ~
VIENAM vaikinui reikalingas atsa

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

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

REIKIA kambario vienam vyrui 
Bridgeporto apielinkėje.
Pranešti:

L. ANDREJAUSKUI. ‘ 
3010 So. Wallace St., Chicago.
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REIKIA DARBININKŲ
_ -—

MERGAIČIŲ 
REIKIA 

VARYMUI AUTOMATIŠKŲ 
MAŠINŲ.

KREIPTIES:
BREBRDMER MFG. OO. 

850 So. CanaI St.

• MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių •

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

. MERGAIČIŲ lengviam dirbyklos 
darbui; $16 į savaitę pradžiai; 
$21 padaroma uždavu dirbant.

AČCESSORIES Ml/G. CO., 
412 Orleans St.

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

Kreipties:

Stew^rt-Wąrner-Speedonmfeter Corp.
1828 Diversey Parkway

REIKIA DARBININKŲ
..  S.'2L.U—' . J.,1

VYRŲ IR MOTERŲ

MES TURIME
GERŲ DARBŲ

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

, . , . j

MUMS reikia Lietuvio ar Lietuvės 
pardavėjo (jos), gerai žinomų tarpe 
savo tautiečių, tokio, kuris (kuri) no- 
Sėtų uždirbti algos į metus nuo 

5,000 iki $7,000. Delei platesnių li
pių kreipties:

1809 So. Loomis St.
Viršui — General Furniture Co.r- •1 • . T '

Sefton Mfg. 
Corporattonu

1341 W. 35th St.

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

JOYCE, KANE, 
ALBRECHT CO.

522 S. Glinton St.

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

K. LIDEKA,
665 W. 18 St., Chicago, III.
—j....... . ..... .... ... ...---

PARDAVIKIŲ REIKIA naujai 
Drapanų sankrovai; nuolat dar
bas.

Kreipties:
2114 West 22nd St.

REIKIA DARBININKŲ 
' VYRŲ ir MOTERŲ "

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

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road,

Inėjimas iš 48-to Courto. 
--------------------- .■ -l-'. -m—uiiee 
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ
REIKIĄ darbininkų į Warehouse; 

gera mokestis; patyrimo nereikia.
SHAVINGS & SAWDUST CO. 

23rd & Western Avenue.

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

Kreipties:
ALBERT PICK & CO. 

1200 W. 35th St., 
--- i—

REIKIA
RUBSIUVŲ

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

URBANEK BROTHERS 
Ladies Tailor

3250 Ogdcn Avenue _ 
Lawndale 740.

*—■ " ’ ' ------------  -.. .... . ..... ■ 'V-—

Vyrai ir moters — Tėmykit! Nepaprastas Pasiūlymas!
Ar norėtumėte įgyti “Silveroid, setą sta

lui DYKAI. Jeigu — tai Čia jums proga 
jKyti 26 šmoČiukua, reikalingus prie stalo, 
padarytus iš tikros “silveroid”, — tai yra 
setas, kuriuomi kiekviena moteriška bus pa
tenkinta; jis susideda iš 6 peilių, 6 šaukšte
lių, 6 šaukštų, 6 šakelių, vienas peilis svies
tui ir. vienas šaukštas cukrui. Jus gausite 
tai DYKAI, jeigu užsisakysite iš musų,

ROSCOPE LAIKRODI.
kuris esti geriausia tos lųšies; nors jo kaina 
yra žema, bet tai yra pirmos klesos laikro
dėlis. Yra padarytas tvirtai ir gražiai baig
tas — darbas iš geriausio plienoįir nikelio; 
gal būti vartotas per metų— metus bet ne
išeis iŠ mados. Gerai laiką laiko. Ciferblatas 
iš emalės su artistiškomis figūromis, vertas 
mažiausiai $10.00.—- bet pakol dar jų yra,

mes parduosime už $6.95 ir kiekvienam pirkikui suteiksime PYKAI tą “Sil- 
voroid” setą, augščiau aprašytą. Atminki, jog gauni du dalyku už vieną kai
ną — apart to mes gvarantuojame — kitoniškai sugrąžjsime pinigus. Jeigu 
kas nors mėgintų jums parduoti laikrodi už pigesnę kuiną tai buki tikras 
Jog tai ne Roscope Laikrodis. Musų pasiūlymas yra pirmas šios rųšies, todėl 
neatidėliok, bet iškirpk šį paskelbimą, indėk 20c stąmpomis — lieki »P" 
mokėste, kaip bus jums pristatytas laikrodis ir tas setas. ,

UNIVERSAL SUPPLY CO., Dept. 5. •
1363 N. Upyne Avė., Chicago, IH.A

Pana ELENA ALMANAUSKAITĖ, 
vienintėlė duktė Joseph ų- Elenos Ai
man ,priėmė šlįubq 14 d. vasario su 
William Lubinsky. Elena Almanaus- 
kaitė gimusi 1909 m. 8—28, d. Ke- 
vvanee, III. Elena buvo padori mer
gelė, dailaus sudėjimo, jai mokslas 
labai sekėsi. Visas Buckley miestelis 
ją labai mylėdavo. Tegul Dievas jiem 
duoda linksmą ir turtingą gyvenimą.

Joseph Allman, 
Box 143, Buckley, Wash.

REIKIA
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti Housekceper.

MORRISON HOTEL,
Madison ir Clark Sts.

MERIrAIčIŲ IR
MOTERŲ *...

Pratusių prie adatos; 
gera mokestis; savaitė
mis ar uždavu darbas; 
prisiuvinčti leibelius 
prie vyriškų drapanų.

APSIAUSTŲ SUVYKLAI 
DARBININKŲ—IŲ.

REIKIA
Die sinkerių; Trimming 
die meikerių; gerų ma- 

, šinistų; trimming press 
operatorių. Gera mokestis, 
nuolat darbas; malonios 
sąlygos. KireipUes į 
H. A. Myers, Empl. Mgr., 

WHITMAN & BARNES 
MFG. CO.,

Morgan & 1201h Sts.

f

Aflfred Decker
<& Cohn

Pocketmei kerių 
Tapo sewerių 
Shoulder raiserių 
Shoulder eloserių 
Slceve sewerių.

PIEŠIU PAVEIKSLUS.

i ,,,........—... W

REIKIĄ moters popieronu 
skirstyti. Gera mokestis.

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

ICmployment Department 
S. ,E. Ųor. Frąnklin §t.,. 
and Van Buren St. Kreipties:

Ar nori būti ant drobės? — ir tu
rėti savo tvirtą, spalvomis gražiai 
rankomis pieštą paveikslą? Ateik, aš 
jus nupiešiu puikiai ir pigiai. Iš foto
grafijų taipgi tepu, prieiųsk savo 
fotografiją, o gausi paveikslą.

Art Peter Kačerauskas, 
3443 So. Union Avė., Chicago, 111.

REIKIA tuoj moteriškų sortavi
mui skudurų. Gera mokestis.

South Side Paper Stock Co. 
5833 So. Throop ^t., Chicago.

M. BORN & COMPANY
2214 S. Oakley Avė.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ

Patyrimas nereikalingas
BURGLUND OKRON (’O., 

5524 W. 22nd St.
* • A- *1 A

BLUKIA mergaičių lengviam 
dirbyklos darbui; Irngvios va
landos; gera mokestis.

Kreipties:
M. J. NEAHR CO.

1600 —-1(508 S. Dearborn St.

REIKIA VYRŲ
.....—

Įvairiuose departamentuo
se ir Lumber yarde. 
Nuolat, švarus darbas.
Gera mokestis su pakėlimu 

Kreipties:
HARRIS BROS.

35th & IRON STS.
LUMBER YARD GATE

• MR. SNELL



8
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REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

lygos. Kreipties tuojaus j
Naujienų ofisą.

REIKIA darbininkų prie darbu 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

PAS MUS YRA

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

VESTA ACCUMULATOR 
COMPANY,

REIKIA 
Darbininkų; 
mokama kievieną 
vakarą.

AMERICAN BUILDING
FOUNDRY,

2300 So. Springfield Avė.

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

J. ALEKSIUNAS, 
1043 W. 13th St

REIKIA 
DARBININKŲ

Prie darbi] molio 
iSdirbystės.
Gera mokestis;
Nuolat darbas. •

Kreipties:
MIDLAND TERRA COTTA CO.

W. IGth ir So. 52nd Avė.

REIKIA
VYRO

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

MORRISON HOTEL,
Madison ir Clark Sts.

REIKIA Rulbsiuv'ių 2 ar 3 va
landom kas dieną, arba nuola
tiniam darbui.

Kreipties prie:
J. OPPENHEIMER & CO 

47th and Ashland Avė.

CABINET meikerių ir taimerių; 
darbas uždavu; galima padaryti $10 
—$12 j dieną. Kreipties:

WORLD’S PHONOGRAPH CO., 
736 Tilden St.

Pusė bloko j pietus nuo Van Buren, 
terpe Halsted ir Desplaines.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

1809 Diversey Parkway.

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

Kreipties:
> 69 W. Washington St.

REIKIA
Patyrusio Shearmano j scrap iron 

yardą.
8034 Southport Avė.

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

A. RAČIŪNAS,
1444 W. Ohio St., Chicago, 111.

REIKIA vyrų prie anglių $65 j mė
nesį, kambaris, valgis.

Kreipties:
Chief Engineer.
CHICAGO BEACII HOTEL,

51st & Comell Avė.

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

1809 Diversey Parkway.

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

WM. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

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

P. BUGDINAS, \
10754 Perry Avė. Chicago.

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

REIKIA
CABINET MEIKERIŲ 

Prie taisymo rakandų. 
Kreipties: 
GLABMAN BROS.

832 - 836.West Monroe St.
» •

REIKIA — Agentų — kurie nori
te uždirbti $100 į savaitę arba dau
giau švariu darbu, patikrinama gilia 
investigacija.
Klauskite arba rašykite:
BOND & SHARES SYNDICATE 

Room 501 — 309 Broadway
New York, N. Y.

PAPRASTIEMS 
DARBININKAMS

Mes suteikiame pastovius 
darbus su gera mokesti m 
vyrams, kurie nori dirbti, 
lyiipo:

Packeriai 
Truckeriai 
Machine Helperiai 
Assembleriai
Window Washeriai
Prie Elevatorių
Swceperiai
Kraustymui karų

šitie ir kitokie darbai duoda
ma vyninis, kurie turi ar 
neturi patyrimo.

Dirbyklos arti Clybourn, 
Ashland ir Belmont karų 
linijų.

Kreipties Samdos ofisan 
Ui ik e darbo valandų 
tarpe 8 ir 4:30.

STEWART WARNER
SPEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkway

DARBININKŲ

Žalvario lejyklos darbams.
Augščiausi mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties:

STURNBERG MOTOR CO., 
64 East 25th Street,

REIKIA
MALIORIŲ
AUTOMOBILIAMS
MALIAVOTI:

Geriausia mokestis mokama.

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

REIKJA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Kovo 12, 18 ir 15 tilpo paskelbimas Oliver Chilled 
Plow Works iš South Bend, III. kuriame buvo pasakyta 
jog molderiai uždirba nuo $5.00 iki $14 j dieną, 
vieton nuo $8.00 iki $14.00.

REIKIA MALLEABLE MOLDERIŲ
Mums reikia molderių musų Malleable Foundrėje prie 

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

<9

GRINDERIŲ
Rough grinderių ir fitterių Millin^ ruime ir kalvėje, 

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

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

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

OLIVER CHILLED PLOW WORKS,
SOUTH BEND, IND.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyrų plovimui indų; geros 
valandos; $75 j mėnesi ir valgis. 
Klausti Housekeeper

MORRISON HOTEL, 
Madison ir Clark Sts.

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

CHICAGO STORAGE 
& TRANSFER CO.,

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

REIKIA
KALVIŲ IR FINIŠERIŲ 
PRIE AUTOMOBILIŲ. 
GERIAUSIA MOKESTIS 

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

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ.

Šeimynos ir pavieniai dabar 
yra laikas užsirašyti.

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

Kreipties, kiekvieną dieną nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro. Ir nedėldie- 
niais. Chicagoje ofisas 757 W. North 
Avė. S. E. Corn Halsted St. 2 floor.

FRANK PALLA, Atstovas,
COLUMBIA SUGAR CO.

Bay City, Michigan.
Tel. Diversey 9191.

• REIKIA RAČE GRINDERIŲ 
darbui bąli bearing.

Kreipties:
WESTERN BEARINGS CO., 

2833—85 S. State St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

Marion H. 1919 metų, vartotas 
tik 6 menesius. Užmokėjau 
$2,806; parduosiu už $2,000. 
2611 W. 44th St. Chicago.

Phone McKinley 276. *

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

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

C. P. SUROMSKI 
3346 South Halsted Street, 

Chicago, III.

gerame 
rei-

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

Phone Yards 7125

PARSIDUODA puikus automobi
lius lamažin, 5kių sėdynių, 1916 m.,

NAMAI-ŽEME NAMALžEMfi
FARMŲ PIRKĖJAI.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA mažai ' vartotas 

"Cole 8” už $1250.
Kreipties

1112 So. Oakley Boulevard 
Tol. West 714

arba į namus 1007 So. Oakley
• Bldg., “F1 at P”

RAKANDAI.
' EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo 
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar 
t»a paskyriuje. Puikus seklyčios 
valgomojo ir miė&fmųjų rakandai 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtinų pa$iulymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-spręndžinis Pho 
nografas su rekordais parsiduos iri 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada 
ta. Laisvės bondųj priimama.' Ne 
praleiskite Šios progos.

Resldence:
1922 So. tygdzte Avė.

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

1511 So. Kedzie Avė.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sa m peliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų Šmotų panoro rakandų.
Taipgi mes turimo 35 fonografus.
Šiandienines mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kuiną tokių fo
nografų yra $250 už $05. 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 Saru pi e Furn. Storage 
2102 West 35th St..

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas. 

mahogany medžio, antrąrankis drau
ge su 60 mielių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuoliais 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

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

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

1126 So. Halsted St.

PARDAVIMUI geriausia grosemė 
Chicagoje. Daro didžiausi biznį. Tu
ri būti parduota tuojau, priežastis,*— 
liga.

3121 So. Morgan St 
Kampas 31 Place/

PARSIDUODA taipraiteris ir gra- 
fanola. Pigiai. Kreipkitės tuojaus 

FRANK CICOS, 
944 West 35th Place, 

Antros lubos užpakalyj. 
EXTRA BARGENAS?

PARSIDUODA Saldainių sankro
va ir groseme. Priežastis pardavimo.~ ** M v UV. 1 tivmini'in puiuavuiiu,

parduosiu labai nebrangei. Atsišau- ‘ savininkas išeina į kitą biznį.. Parduo- 
kit subatoj, nedėlioj ir panedėlyj per siu cash arba ant išmokėjimo. Bizpis
visą dieną.

KAZ. A. URNEŽIS,, 
3423 Wallace St., Chicago, 

ant 1 lubų iŠ užpakalio.

Į išdirbtas per 20 metų. Vieta apgyven- 
j ta visokių tautų. Savininką galima 

111.4 matyti po 6:30 vai. vakare.
J. S. 4854 Wells St.

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

4537 So. Paulina St., Chicago, III.

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

3724 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Grecery ir Delicate- 
ssen. Kampinė Sankrova. Daroma biz
nio už $35.00. Parsiduotų ši vieta pi
giai, perkant tuoj. Renda $25 už są- 
kro.vą ir 6 kambarius gyvenimui. Atei
ki ir patirki.
4133 So. Wallace St.

Phone Drover 6979

PADAVIMUI vyrams reikalingų 
daiktų ir cigarų krautuvė. Geroje 
vietoje.

3318 So. Halsted St.

NAMALžEMfi
GERIAUSI BARGENAI

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

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

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

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

INVESTMENT CO., 
3301 So. Halsted St.

Klauskite Mr. SINKUS.

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

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

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

FARMAS
Lietuvių Bendrovės Apielinkė, 

kur randasi jau daugelis metų- 
metus gyvenančių Lietuvių Far- 
mierių, ir dar tukstantiemis pa- 
sitikėjinftii dasidoda, ir perka 
žemės iki kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir liktai vienatinė 
Lietuvių Kolonija Amerikoje ir 
tinkama* Lietuvių biznieriams 
norentiems biznį pradėti.

Del platesnių informacijų ad
resuokite prisiųsdami savo vhr- 
dą ir adresą ir mes pasiųsime 
Lietuvių kalba knygutes su pil
nu išaiškinimu systematiškų pla i 
nų dirbimą farmų.

SANBORN & COMPANY, 
Owners,

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

Chicago, III.

AR NORI PADARYTI PINIGU 
PIRK ŠITUOS NAMUS.

BARGENAI:
Nemokėk kitam randų; tomis pačio

mis randomis mokėk pats už savo na
mą katrą nesijaučiant ir išmokėsi. Jei
gu greitai pirk už $2,800 4 pagyveni
mų po 6, 5 ir 2 po 4 ruimus, cemen
tuotu beismentu, randos neša $45 į 
mėnesj, geriausiame padėjime. Lietu
vių apielinkėje, Brighton Parko 2 pa
gyvenimų su beismentu mūrinis nau
jas, viskas po šios mados, pirk už 
$5,850.

Maywood, III. 2 pagyvenimų su 2 
lotais arti Madison gatvekarių, geriau 
šiame padėjime pirk u^ $3,000.

Gary, Ind. medinis, geriausiame pa
dėjime 2 pagyvenimų lietuvių apielin
kėje, pirk už $2,500.

Roseland arti 107 gatvės 2 pagyve
nimų su beismentu naujas, pirk už ? 
Kitas Pulmane naujas namas didelė 
barnė su puse akro žemės; bile katrą 
iš tų pirk už $2,800.

Ant Bridgeporto, ant Morgan gat
vės mūrinis su štoru didžiausioj lie
tuvių biznio apieliųkėj, pirk už 3,500.

šie namai yra beveik dubeltavos 
verčios, ir pirkėjas perka stačiai nuo 
savininko ir sučėdina agentų komiše- 
na^ pats sau. Priežastis pardavimo pri
verstina. Tuos namus gali pamatyti 
bile kada. Adresuok C. URN1K, 4630 
So. Prairie Avė. arba Telefonuok Ne
dėlios lytą nevėliau kaip 10 valandą 
iš ryto, Kenvvood 9398; kitais rytme
čiais tarp 7 ir 8:30 vai. .

Taipgi turiu farmą gražią prie u- 
pės ir ežero 130 akerių gana pigiai, už 
pinigus.

2 fletai po 6 kambarius, 
mūrinis namas, elektra ir 
maudynė, tiktai...L,. $5,500

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

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

Č. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

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

JEIGU JUS MANOT
ĘIRKTI Ūkę teisingai be apgavys

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

Scottville, Mich.
PARDAVIMUI 5 kambarių mun- 

nis Cottage, prie 25 gatvės ir Hoyne 
Avė., kaina $2200, jei pirks šią savai- 

Labai lengvais išmokėjimais.
CHAS KOTR’CH, 
2717 W..16 St., 

3 augštas.

t$.

PARSIDUODA meilinis namas 4 
pagyvenimų, arba galiu mainyti ant 
kelių akerių žemės su namu.

J. SCHULTZ,
149 W. 46th St., Chicago, III.
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PASKOLOS
SKOLINAMA dėl Real Estete,be ko- 
mišeno. Nereikia laukti.
“DUNAJ” TAUPOS IR

PASKOLOS BENDROVĖ.
James J, Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS
*******

TURIU PARDUOTI 2% augšto di
delis mūrinis namas ir barnė. Labai 
prieinama kaina. Atsišaukite

1720 So. Halsted St.

PARDUODU savo gyvenimo vietą 
su seniai uždėta krautuve, groserštore 
ir bučernė, lietuvių apgyventoj daly
je miesto, ant kampo 15th ir Taft 
gatvių. Iš priežasties blogos svei
katos savininkas turi apleisti minėtą 
jiznį.

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

PARDAVIMUI: —Taugščių muro 
namas prie 1843 W. 35th St. Norima 
jarduoti, nors ir pigiai. Savininkas 
>us tame name nedėlioję Kovo 21 d. 
tarpe 2 ir 5 vai. po pietą.

PIRK NAMĄ nuo savininko, ne
mokėk šimtą dolerių agentui už pa
rodymą namo. Parsiduoda puikus 
2-jų augštų medinis namas po 6 kam
barius su beismentu. Atsišaukite su
batoj, nedėlioj ar panedėlyj, per 
są dieną.

KAZ. A. URNEŽIS, 
3423 Wallace St., Chicago, 

ant 1 lubų iš užpakalio.

vi

nį.

PARDAVIMUI naujas muro na
mas; 4 fintai su vanotais. Kieto me
džio grindįs, kaina $7000. Pusė pi
nigais, pusė mortgage. Turi būti 
jarduotas šį mėnesį; savininkas va
žiuoja Europon.

JOHN RADUSKY, 
2019 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI 3 flatų muro na
mas iš fronto ir muro cottage iš už
pakalio ir lotas netoli. Parduosiu pi 
giai, todėl, kad apleidžiu Chtcag’ą- 
Klauskit nurodymų.

2937 Union Avė., iš fronto.

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

PARDAVIMUI nedidelis namelis 
drauge su groseme; parduodama pi
giai; lietuvių gyvenama vieta.

2224 So. Leavitt St.

BARGENAS!
PARSIDUODA naujas namas su 

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

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

FARMOS.

Daugeli farmii turime ant parda
vimo visai pigiai, su bu d inkai s, gy
vuliais ir mašinerijomis, Wisconsin ir 
Michigan.

Mainom farmas ant miesto proper- 
čių. Del platesnių informacijų kreip
kitės pas
UNITED LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
117 N. Dearborn, St., Room 403 

Chicago, III.
Reikalaujam Agentų, gera mokestis.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA farma Wisconsin 

Valstijoje. 130 akrų, 35 akrai dir
bamos, reštas giria. Žemė derlinga, 
aptverta, naujos trobos, nekurie gy
vuliai, padarai ir sėklos. Parduosiu 
pigiai. Nepraleiskite šios progos.

K. JARUMBAVIČIA 
2252 W. 22nd St. Chicago.

Pamislyk Turėsi 20% Už 
Savo Pinigus.

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

W. Van Bum St., Jj, W. ebra- 
State St room dentist; klausti Mr. 
L. J. Seidchtck.:k.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kas nieką, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

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- 
lės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai
li arašy s

Mokinime valandos: nuo 9 ryta 
jUkl 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
Iki 10 valandai.
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