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True trnnslntion filed with the post-master at Chicago, UI. March 24, 1920 
os reųuired by ihe act of Oct. 0,1917

Estonija ir Latvija rengia
si prie kares

Komunistai valdo dali Vokietijos
1,000 komunistų žuvo mūšyje

Darbininkai reikalauja vien darbininkų 
valdžios Vokietijoje

ESTONIJA IR LATVIJA 
RENGIASI PRIE KARĖS.

Negali geruoju išrišti rubežių 
klausimo.

COPENHAGEN. kovo 22.— 
Estonija ir Litvija, dvi Pabal
iuos šalįs, rengiasi prie karės, 
sako Berlingske Tidende žinia 
iš Kauno.

Dideli pulkai kareivių jau 
yra koncentruojami prie rube- 
žiaus.

Anglija bandė tarpininkauti 
ginčuose apie rubežius, kad tą 
klausimą išrišus draugiškai, bet

zinv kaimo, susirėmė! su rota 
reguliarių kareivių arti Hennin 
i^orf. Reguliariai buvo laiki
nai priversti pasitraukti delei 
savo mažo skaičiaus. 'Pečiaus 
atvykus pagelbai prasidėjo si- 
stematiška ataka, su artilerijos 
prisirengimu ir smarkiu mu
šiu namas nuo namo. Insur
gentai gabaus buvo priversti 
pasitraukti, palikant 14 užmuš
tų ir daug sužeistų mūšio vie
toje. Reguliariai juos nusivi
jo.

Valdžios kareiviai užėmė til
tus per Havel upę arti Span
dau.

Chicago, III., Sereda, Kovo (March) 24 d., 1920

Daugiau kaip 300 žmonių li
ko užmušta Elberfeld. 500 reicli 
swebr kareivių liko suimta.

Badas gręsiąs Bochum, Dori 
inund, Dussekkvf ir Elber
feld, kadangi valstiečiai atsisa
ko pristatyti maisto komuni
stams. Jau įvyko susirėmimų 
tarp valstiečių ir komunistų

meli ks. Elberfeld ligonbučiai 
pilųi sužeistų kareivių ir civi-

Maj.-gen. Luettwitz, koman- 
duotojas kareivių Kappo kontr- 
revoliucijoj, tapo areštuotas.

Krasos ministeris Gicsberls 
ir reichsvvehr štabo viršinin
kas gen. Braun išvažiavo į 
Ruhr distriktą tarties su dar
bininkais.

Prezidentas Ebertas šiandie 
panaikino Berline karinius tei
smus, išreikšdamas pasitikėji
mą, kad tvarka nebus daugiau 
ardoma.

Tvarka dar neįvyk i n ta Nord- 
hausen, Saksonijoj, o padėtis 
Sonderhausen ir Coburg blo
gėja. Reikalavimas nusigink
lavimo savanorių 
liko atmestas, 

jau apsiginklavo.
Valdžios presos

bartinius sumišimus 
karinę valdžią ir sako, kad ji 
ir kareiviai pasidarė taip ner
viški, neteko galvos.

“Kareiviai buvo taip nerviš
ki apie bolševizmą 
ro pranešimas, 
4 ar 5 einančius 
je žmones, tuk)j 
išvados, kai tai
sukelia keblumus.”

Komunistų proklamacijos*
Vienas plekatų yra užvardy- 

tas “Raudonoji Vėliava

True translntion filed wlth ihe post- 
master at Chicago, III. Mareli 24, 1920 
as reųuired by tne act of Oct. •>, 191/

JĮAmerika ir Turkija
AMERIKA NENORI TURKI

JOS SULTONO.

Price 2c No. 71

ANTRACITO ANGLIAKASIAI 
NESTREIKUOS. Angljs pabrangs

tose vietose, 
Krašlutinieji

biuras už da 
kaltina

lis sake, kad 
perdeda ži- 

armi-

oficialiu

Reikalauja Armėnijai priėjimo 
prie jurų. 

----X---
WASHINGTON, kovo 22.

Amerikos valdžios atsakymas 
i talkininkų valdžių paklausi
mą apie prezidento Wilsono 
nuomonę kaslink pieno išriši
mui Turkijos klausinio, visai 
nesutinka su kitų valstybių nuo 
monemis keliuose svarbiuose 
dalykuose. Amerikos pozicija 
vra sekama:

1. Su v. Valstijų valdžia ne
mato reikalo palikti sultoną

NEW YORK, kovo 23. An
gliakasių unijos algų komite
tas nutarė neskelbti kietųjų 
anglių angliakasių streiko ba
landžio 1 d. ir dirbti laike ta
rybų už pakėlimą algos. Bet 
nežiūrint kada pasibaigs tary
bos, įgytasis algų pakėlimas 
vistiek veiks nuo balandžio 1 d.

VISUOTINAS GELEŽINKE
LIEČIŲ STREIKAS ISPA

NIJOJ.

MADRIDAS, kovo 23.—Gele
žinkelių darbininkų susirinki
me šiandie tapo vienbalsiai nu
tarta paskelbti streiką ant visų 
Ispanijos geležinkelių. Streikas . 
prasidės šiąnakt vidurnaktyj.

ANGLIS pabrangs.

Valdžia nuėmė kontrolę nuo 
anglių kainos. Prezidentas 
priėmė didžiumos anglių 

komisijos raportą.

Tnic Iranolalion filed with the post 
master at Chicago, III. March 24, 1920 
as reųuired by the net of Oct. 6,1917
SPARTAKAI LAIKO DIDELĮ 
VOKIETIJOS INDUSTRINĮ

APSKRffl^

Visas vakarinis industrinis 
d istrik tas yra valdomas 

pačių darbininkų.

COPENHAGEN, kovo 23 — 
Visas vakarinis Vokietijos in
dustrinis distriktas yra valdo
mas radikalų ir gręsia didelė 
nelaimė, jei valdžios kareiviai 
bandys ten įsimaišyti, sako 
Berlino žinia.

Socjal Demokraten patirė,
kad ten susidarys grynai darbi- 19 užmuštais, 
ninku valdžia be kooperavimo 
buržuazinių partijų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

1,000 KOMUNISTŲ ŽUVO 
VIENAME MŪŠYJE.

Komunistai valdo didelę dalį 
Vokietijos ir padėtis yra rusti.

BERLINAS, kovo 23.—Nors 
valdžia ir stengiasi mažinti 
“raudonojo” sukilimo pavojų, 
tečiaus pasiekiančios Berliną 
žinios parodo, kad tas sukili
mas nuolatos plėtojasi.

Mūšyje Coburge, Saxe-Co- 
burg-Gotha, šiandie komunistų 
spėkos tapo sumuštos ir nete
ko daugiau kaip 1,000 užmuš
tais, kuomet reichswehr neteko 

34 sužeistais ir
9 prapuolusiais.

Insurgentai paėmė palocių 
Sehleswige, Schleswig-Holstein 
sostinėje. Daug kavalerijos

sako biu- 
kad pamatę 

prie jų grupė- 
prieina prie 
raudonieji ir

Halle ir apielinkėje mūšiai siau 
čia su 
m u ir kaip darbininkų spėkos, 
taip ir kareiviai vartoja artile
riją. Halle yra pilnai atkirstas 
nuo viso pasaulio.

Kita Berlino žinia sako, kad 
komunistų armija Westphali- 
joj siekia 10,000 žmonių, kurie 
yra aprūpinti minų matytojais, 
ginkluotais automobil’ais ir kul 
kasvaidžiais. Armija nuolatos 
stiprėja. Ji jau laiko apie tu
ziną miestu, t

nemažėjančiu .smarku- oficierių paimta belaisvei!. Pa-

pa-

Mušis už Wesel.

kovoAIX LA CHAPELLE
23.— Naujas mušis siaučia tarp 
spartakų ir reguliarės armijos 
kareivių Wesel, 22 m. į šiaur
vakarius nuo Esseno. Sparta
kai užėję iš šono reguliariai ka 
riuomenei.

Lianų pulkas tapo užklup
tai tarp Duesseldorf ir Duis- 
burg, į pietvakarius nuo Esse
no. Pulko oficieriai ir jaunie
ji kareiviai liko sušaudyti kai
po darbininkų klesos priešai. 
Apie ataką pranešęs sužeistas 
ulanas, kurį išgelbėjo belgų 
postas.

Smarkus mušis prie Berlino.
BERLINAS, kovo 23.—Smar 

kus mušis tarp reguliarių ka
reivių ir insurgentų ištiko va-, 
kar į šiaurę nuo Berlino prie
miesčio Spandau. Stiprios ap
siginklavusios kulkasvaidžiaia 
bandos po apiplėšimui* Baet-

siskelbęs veikiamasis komite
tas valdo Scbleswigą.

Sukilėlių laimėjimai.
Esseno pildomoji taryba

skelbė, kad visa industrinė apy
garda (Ruhr) yra rankose re
voliucinių darbininkų ir kad 
“raudonoji” armija iš 50,000 
žmonių eina ant Wesel, kur 
“likučiai reguliarių kareivių” 

i yra sukoncentruoti.
Paskelbimas sako, kad revo

liuciniai darbininkai subatoj 
paėmė 5 kanuoles, 6 minų mė
ty tojus, 3,000 šautuvų, 20,000 
patronų, 200 arklių ir daug ba
gažo.

Paimdami Dorston “raudo- 
, nieji” suėmė 300 reichswehr 
kareivių.

Ruhr Echo paskelbia, kad 
kairysis sparnas raudonosios 
armijos fronte tęsiasi nuo Din- 
laken, 24 m. už Dusseldorf, per 
Holten į Dronsten, 35 m. už 
MuenSter.

Smarkus mūšiai eina šiame 
i fronte. Laikraštis sako, kad 
'raudonieji paėmė Dorston ir 
Vaistini su 900 belaisvių ir da
bar veržiamąsi linkui Wesel.

Haltern apygardoj važiavu
sieji iš Muenster į industrinę 
apygardą ginkluoti traukiniai 
liko sustabdyti išsprogdinimu 

dideliame plotyje bėgių.
Abelna karinė padėtis, sako

ma, esanti prielanki revoliucio
nieriams.

buvimą “raudonojo” judėjimo 
ir dalinai kaltindama, kad tas 
judėjimas yrai perdaug pučia
mas. Niekurlus valdžios išsi
reiškimus labai sunku sutai
kinti su žiniomis, kaip išrodo, 
iš gana išlikimų šaltinių. Ma
noma, kad valdžia deda despe
ratiškų pastangą parodyti pa
dėti geriausioj galima šviesoj.

Valdžios narys šiandie kalti
no, apsaugos ministeriją buvi
me panašia “į daugelį hysteriš- 
ku senų mole ų.” 
ministerija labai
nias apie “ra idonąsias 
jas ir mūšius industrinėse apy
gardose. Apsaugos ministeri
ja atkirto i lai, sakydama, kad 
“Wilhelm,strasse (civilė vald

žia) yra akla, kaip ir visuomet 
buvo.”

Nežiūrint pusiau
Wolff biuro išsiuntinėtų žinių 
apie kelių diehų smarkius mū
šius Hallėj ir kitus mūšius su 
dideliais nuostoliais abejose pu 
sese, valdžios atstovas pasakė 
mums, kad padėtis esanti ga
na rami viso jei šalyje. Jis taip
gi nepasakė i niftis, jog prezi
dentas Ebertafl paliepė, kad ne
būtų sušaudymų be jo parašo:;

Negavus čia laikraščių per 
9 dienas, sunku nuspręsti kuri 
dalis valdžios, civilė ar karine, 
daugiau tiesos sako.

Generalio streiko padėtis pa
sidarė vėl neaiški, dideliai da
liai darbininkų atsisakius šian-

2. Amerikos valdžia nema
no, kad butų pavojus sukilimo, 
jei sultonas butų išvarytas iš 
Konstantinopolio, kadangi kiti 
musulmanai nieko bendra ne
turi su Turkija ir dagi prisidė
jo prie sumušimo Turkijos ka
rėje.

3. Kad su Armėnija butų pa
sielgta liberališkiausiai ir kad 
jai butų įklota tokia teritorija,

j kokią ji gali laikyti ir apginti, 
kartu su priėjimu prie juros.

4. Kud jokia
gauti pirmenybės 
Turkijoj, vien dėlto

valdžia neturi 
interesuose I 
kad ji bu-

dic (panedelyj) grįsti j darbą vo kariaujanti šalis. Tai palies
užreiškus, kad jie nedirbsir

kol nebus įsteigtu sovietų res-

Nepatvirtintos žinios sako, 
kad Dr. Kapp ir gen. Luethvitz 
esą Danzige.

ir Italiją, kuri nori 
liją, kur italų betgi 
vena.

5. Dardanelai turi būti val
domi internacionalės tarybos, 
kurioj vieta turi būti palikta ir

Riaušės Lisabonoj.

AVASilINGTON, kovot 23.— 
Prezidentas VVilsonas šiandie 
paskelbė, kad jis priima anglių 
komisijos didžiumos raportą, 
kaipo surišantį kasyklų savi
ninkus ir angliakasius. Taipjau 
jis viešame laiške kviečia savi
ninkus ir angliakasius kuovei- 
kiausia sušaukti bendrą konfe
renciją ir kaip galima greičiau

siai įvykinti tos komisijos nuo
sprendį.

Tuo pačiu laiku prezidentas 
nuėmė kontrolę nuo minkštųjų 
anglių kainos, kad galima bu

gimui pakėlimo algos anglia- 
cia gau- Rasiams. Anglių kaina turbūt 

ta žinių, kad Portugalijos so- jjUS pakelta balandžio 1 d. 
stinėj Lisabonoj pereitą pčtny-1 
čią ir subatą buvo labai smar- > 
kių riaušių. Jos kįio namų bu- 
davotojams nutarus paskelbti

MADRID, kovo M.

GENERAUIS STREIKAS 
STRASBOURGE.

Sulig didžiumos komisijos 
; nuosprendžio, mokestis anglia
kasiams turi būti pakelta 27 
nuoš., priskaitant jau pakeltus 
po angliakasių streiko 14 nuoš. 
Taigi, dabar 
kelta tik 13 
seno m šiom s

mokestis bus pa
inios., pasiliekant 
darbo valandoms

Ir po True Inuistaliori filed wlth Ihe post- 
juo pusirašo “Komunistų parti- "it of (kt b. UH7

LLOYD GEORGE VALDŽIA 
PAVOJUJE.

ja.” Jame sakoma, kad žmonės 
yra neužganėdinti Eberto vald
žios sugrįžimu ir protestuoja , 
prieš karinę, kontrolę mieste.! 
Svarbiausiu reikalavimu tek-1 
ste yra ‘‘Arba m _ 
kareivius, arba duokite mums

Kita proklamacija yra adre
suojama Berlino proletariatui 
ir ragina darbininkus tęsti 
streiką.

LONDONAS^ kovo 23.—Ar 
uginkluokite Lloyd George išliks dabarlinia- 

ine valdžios kriziuje, yra va- 
. landosr klausimu.

■ Premieras šiandie tarėsi su 
' savo politiniais patarėjais, ban- 
'• dydamas rasti išeitį iš gana ke-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
REIKALAUJA DARBININKŲ 
VALDŽIOS VOKIETIJOJE.

Tokį reikalavimą unijos pa
davė Eberto valdžiai. Vald

žia optimistiška.

Gundai apie visuotinus rin
kimus vaigščiojo po North- 

! cliffo Daily Mail išspausdinimo 
■ redakcinio straipsnio ‘‘Darbi
ninkui valdys, kodėl ne?”, ku
ris yra atsakymu į Lloyd 
Geoęrge ‘‘baimę socialistiško 
pavojaus.”

BERLINAS, kovo 22.--For
malia reikalavimas įsteigti 

“grynai darbininkų valdžią” i 
tapo įteiktas Bauerio kabinetui 
šiandie komiteto, atstovaujan- į 
čio Vokietijos darbininkų imi- • 
jas, nepriklausomuosius socia
listus ir socialdemokratus.

Konferencijoj šįvakar su sve 
timų valstybių laikraštininkais 
valdžios viršininkai pasakė, 

kad išpildymas to reikalavimo 
butų “lygus įsteigimui sušvel
nintos sovietų valdžios.”

Valdžia, kaip ji sakėsi, žiū
rinti į tai, kaip į “politinę de- valdžia, 
monstraciją” drganizuotų dar-

True translation filed with the posl 
master at Chicago, III. March 24, 1920

į as reųuired by the act of Oct. 0,1V17 
’ i SUGRĄŽINS VISUS MIRU

SIUS AMERIKIEČIUS.

WASHINGTON, kovo 23.
, Konferendjoj tarp Francijos 
ir Amerikos valdžių atstovų 
pasiekta sutartis, sulig kurios 
visi mirę Francijoj mūšių zone, 
ar už to zono, amerikiečiai ga
li būti išvežti į Suv. Valstijas, 
kaip tik bus padaryti visi rei
kiami prisirengimai. Sutartį 
turi dar patMirtinti Francijos

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 23, užsienio pinigų

Tas reikalavimas esąs pilnai1 
naturalis po pasekmingo gene- , van.u.1, n.vvM *.«, * 1 . „ ” , kaina, perkant jų ne mažiau kaip uz
ralio streiko prieš Kappo-Luett- 25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
witz diktatorystę. Jis bus per
duotas valdžiai ir bendrai kon
ferencijai trijų valdžios partijų 
nacionaliame susirinkime. Ret, | 
kaip sakė valdininkas, nėra abe ( 
:onės, kad tas reikalavimas bus 
i įmestas.

Nesą jokių “raudonųjų” 
sukilimų.

Valdžia padarė optimistišką 
pranešimą dalinai užginčidama

Amerikos pinigais Šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $ 3.82
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.60
Belgijos, už $1 U....U frankų 14.00 
Danijos 100 kronų ........... $18.10
Finų 100 markių ........ ......  $ 5.70
Francijos, už $1 ....... frankų 14.55
Italijos, už $1 ............. lyrų 20.20
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.32

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių, 
ostmarkiai; jų kursis toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ......... . $ 0.80
Norvegų 100 kronų ........... $18.60
Olandų 100 guldenų ........ . $87.00
- - " ■ $2i.ifišvedų 100 kronų .............
Šveicarų, už $1 ....... fra'
Vokiečių 100 markių........

i STRASBOURG, Alsace-Lorr- 
į aine, kovo 22 - Generalis strei- 
• kas tapo paskelbtas čia šiandie 

/samdytojams nesusitaikius su 
gauti < a darbininkais algų klausime, 
mažai gy-

dėl Rusijos, kadangi Rusijos 
interesai Turkijos pertakoj yra 
labai dideli.

Tr«’? iranstatton filcd witb the post- 
mastcr at Chicago, III. March 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
RUSIJAI REIKIA 32 BILIONŲ 

RUBLIŲ.

VARSA VA. kovo 23.—Pasak 
Lenkijos valdžios oficialės ži
nių agentūros, kuri pasekanti 
sovietų laikraščius, Rusijai rei
kia 32į bilionų rublių auksu, 
kad atsteigus šalį.

Agentūra sako, kad iš Liepo- 
jaus pranešta, jog Rusijos laik
raščiai išspausdino žinią apie 
paskirimą komisijos apskaity
ti Rusijos nuostolius laike ka
rės ir revoliucijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 24, J 920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

Judeničius Danijoj, vyksta 
Londonan.

COPENHAGEN, kovo 23.
Gen. Judeničius vakar atvyko į 
Copcnhageną, bet atsisakė ką- 
nors sakyti bandžiusiems su

Vidurdienyj jis laikė konfe
renciją su nariu senosios Ru
sijos logacijos Gopenhagene

respublikoj. Jis pasakė diplo
matui ką jis mano dabar pa
siūlyti talkininkams.

Gen. Judenič čia bus savaitę 
laiko, paskui važiuos į Angliją.

MOTERĮS PRALAIMĖS 
DELAWARE.

mažuma, White,

Laikraščiai neišėjo, gasas taip-j r.
; ■ maisto san- delei prezidentojau atkirstas;
krovos yra atdaros. šiąip mie- 

ramu.

RIAUŠĖS DUBLINE.

DUBLIN, Airijoj, kovo 22.- 
šianakt čia buvo riaušių, ku
riose du žmonės užmušti ir 4 
sunkiai sužeisti. Riaušes sukė
lė kareiviai, kurių 300 paroda
vo gatvėmis, užkabinėdami 
praeivius ir daužydami duris 

ir langus, o pagalios ir šaudy
dami į žmones.

Komisijos 
kuris atstovavo angliakasius, 
rekomendavo, kad alga butų 
pakelta 30 nuoš.

Angliakasių prezidentas John 
Lewis išreiškė apsivilymą 

W ilso no pri
ėmimo didžiumos raporto, bet 
sakė, kad angliakasiai dalyvaus 
bendroje algų konferencijoje.

Visas pakėlimas algos anglia
kasiams, kaip tūli apskaito, at
seksiąs $200,000,000 į metus.

Motinystės kortelės.

75

NESVEIKI VAIKAI.

nuoš. lankančių mokyklas 
vaikų yra nesveiki.

CII.ICAGO.—Mokyklų virši
ninkas Peter A. Mortenson sa
ko, kad 75 nuošimčiai iš 400,- 
000 vaikų, lankančių Chicagos 
viešąsias mokyklas yra fiziškai 
nesveiki ir 90 nuoš. jų turi li
gas virš kaklo (galvos, dantų, 
akių, ausų ir tt.). Tarp papras
čiausių ligų yra lankiausia su
gedę dantįs ir blogas maitini
mas.

Jis sako, kad mokyklos rū
pinasi surasti budus pašalini
mui to blogo, kadangi liguisti 
vaikai negali tinkamai atlikti 
savo darbą. Dabargi tik išeg- 
zaminuojama vaikus ir randa
ma liguistas vaikas, pranešama 
apie tai tėvams, prašant jį gy-

PARYŽIUS.—Francijoj da
bar vedama didelė agitacija už 
padaligimą gimdymų, ir tuo 
tikslu siūloma įvesti motiny
stės korteles. Kiekviena mote
ris ar mergina darbininkė, lau
kianti kūdikio, gautų tokią 
kortelę ir jai butų duodamas 
lengvesnis darbas su trumpes
nėmis valandomis, taipjau lai
ke gimdymo butų parūpintas 
daktaras ir ligonbutis. Vaiką 
auginti pasiimtų valstybė, kad 
moterei nereikėtų dviejų darbų 
dirbti -ir vaiką auginti ir dirb
ti dirbtuvėj, kuomet vyras tik 
vieną darbą dirba. Tas, ma
noma, pakeltų merginas, nes 

ikišiol merginos-motinos buvo 
labai niekinamos Francijoje.

Nuplakė teisme.
WARREN, O., kovo 23.- 

Teismo paliepimu George Bei

nuplaktas storu diržu, tuo pa
čiu diržu, kuriuo jis plakdavo 
savo moterį.

Morgenteau ambasadorių 
Mexikoje.

Nusižudė, kad suradus ligos 
priežastį.

CHICAGO.—Wilbur Whitt- 
et’ui buvo suparaližuota apati
ne kūno dalis ir daktarai nega
lėjo surasti kame to priežastis.

WASHINGTON, kovo 23.- 
Henry Morgentean iš New Yor- 
ko, buvęs ambasadorių Turki
joj, šiandie tapo nominuotas 
ambasadorių Mexikoj.

PHILADELPHIA, Pa., kovo, Vakar jis atėjo į Presbyterio- 
23.—Delaware valstijos legis- ( nų ligonbulį, kur ir nusišovė, 

latura, kuri gali užtikrinti mo- palikdamas raštelį savo dakta- 
terims greitą įgijimą balsavi- rui, kad tasis dabar ištirtų kas 
mo teisių, išrodo, kad atitolins pasidarė su jo kimo “mecha- 
moterų balsavimą. Žinios sako, nizmui.” 
kad ratifikavimas moterų bal- I -------- --------------------*
savimo čia bus atmestas, jei ne 
atsitiks kas-nors netikėto. Jei
moterįs čia pralaimės, jos tu- Miesto tarybon įnešta sumanu 
rėš laukti kelių mėnesių, kol mas, kad nuo sausio 1, 1925 m 
kitų dviejų valstijų legislaturos uždrausti važinėtiem mieeto ry- 
susirinks. J bose arkliais.

Aukokite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

Nori pasalinti arklius.
DENVER, Colo., kovo 28

Ryto—
LSS. 158 kp. rengia svar

bias prakalbas apie Lietuvą, 
Fitzgibbons svetainėj 3058 
W. 12 St., kampas Albany 
Avė. Kalbės Naujienų redak
torius, d. P. Grigaitis. Pra
džia kaip 7:30 v. v.
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LIETUVIAMS
ant

TOWNOFLAKE

Vienatinis Bankasv. •

Ant Town of Lake, kuris randasi po priežiūra ir 
kontrole Suvienytų Valstijų Valstybės ir Illinojaus 
Valstijos Valdžios. Taigi saugi vieta sudėjimui jūsų 
Pinigų. x

Turtas apie $6,000,000.00

Depositors M Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

%

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

Mes Priimsim Šį 
Paskelbimą Už 

$1.00
Pinigais

Perkant bikokios kainos
Vyrų ar Vaikinų Pavasa

rinį Siutų ar Burnosą.
Šis pasiūlymas baigiasi 

Kovo 27 d.

INT6LĖ CHICAGOJE
CO. KARŠTO ORO IŠTAKU 

GYDYMAS IR MASAŽAS 
ir sierinės maudynės

Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžius 
Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.

Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis 
maudynėmis.

VYRŲ SKYRIUS
1550 Clybourn Avė.

Tel. Lincoln 4124.

MOTERŲ SKYRIUS
1527 N. Halsted St

' Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True trunslntlon filed with the post- 
master at Chicago, II). Mare h 24, 1920 
us rcųuired ny mp act of (M. 6,191 /

VENGRIJA.
[Fed«ruotoa spaudo* tinta)

Vienna. — Vengrijos ir Au
strijos bendruomenė akyliai se
ku gyvenamojo momento įvy
kius. Jai rupi sužinoti, 'kaip 
atsineš talkininkai į Vengrijos 
“baltąją” valdžią. Į tą valdžią, 
kuri yra smerkiama visų pro
gresyvesnių žmonių. Aukščiau
sioji Taryba paliepė savo Bu
dapešto atstovams protestuoti 

prieš baudimą mirtimi komu
nistų kalinių. Vienok nežiūrint 
to protesto, kaliniai buvo nu
galabyti.

Teorija, kuria remiantis val
džia keršija komunistams, yra 
ta, kad sovietų valdžia buvo 

nelegali ib ^neturėjo jokių tei
sių ką nors veikti. Jei ta vald
žia nubaudė ką nors mirtimi, 
lai buvo kriminalia prasižengi
mas; jei ji konfiskavo kieno 
nors savastį, tai buvo vagystė. 
Todėl visi sovietų valdžios vir
šininkai buvę vienas iš dviejų 

arba žmogžudžiai arba va
gys.

Vyriausiųjų “kriminalistų“ 
baltieji negali pasiekti, lodei jie 
keršija antraeiliams sovietu vai 
džios darbuotojams, šiuo mo
mentu tardoma nauja “prasi
žengėlių” grupe. Tie “piktada
riai“ gali būti nubausti už... 
“žmogžudystę.” Žemiau paduo
dame kai-kuriuos vardus “nu
sidėjėlių“ ir jų atatinkamą už
siėmimą sovietų režimo lai
kais:

(1.) Bajaki, profesinių sąjun 
gų viršininkas, kuris užsiėmė 
tik išimtinai ekonominiais 
klausimais.

(2.) J. Kelen, inžinierius, žy
nius fizicistas, kurio raštai bu
vo labai aukštai statoma Vo
kietijoj. Jis dirbo, kaipo eks
pertas, prie elektros gaminimo.

(3.) A. Davczale, metalo dar
bininkų unijos pirmininkas už
siėmė darbininkų organizacijos 
klausimais.

(4.) G. Nyisztor, bežemių kai 
iniečių vadas, užsiėmė žemder- 
bystės klausimais.

(5.) A. Ilevezi, ekspertas 
žemderbystes klausimuose, vi
sai neužsiėmė politika.

(6.) O. Faber, komisariatui 
viešpataujant, likvidavo bažny
čių žemes.

(7.) I). Bokanyi, namų sta
tymo unijos pirmininkas. Jis 
buvo Budapešto municipalės 
valdžios galva.

(8.) ir (9.) S. Bicrmann ir J. 
Bogar buvo Budapešto Darbi
ninkų Tarybos pirmininkai ir 
aktualiai ėjo miesto majoro pa
reigas.

Iš tų devynių asmenų šeši 
niekuomet nebuvo nariai aukš
čiausios komisariato tarybos, 
gi vienas iš likusiųjų apleido 
tarybą pačioj pradžioj. Nei nuo 
vieno jų nepriklausė aplama 
sovietų valdžios politika.
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Didelis Velykų

Bridgeport Clothing Co»

*

3246=48 South Halsted Street
Mes esame priversti dubti šį 3-čią Velykų Išpardavimą delei perdideiio Supirkimo vaikams siutukų ir čevery 
kų. Kreipties dabar. Tūkstantis naujausios mados siutukų. Kainos labai numažintos/

t

t

a 
y

LOT No. 1.
Įvairių spalvų, gerai padaryti, di
delis pasirinkimas, verti $11.00, par 
duodame už....................... $7-85

LOT No. 2.
Stiprios medegos, maišytos vilnos; 
verti $14.00. Parduodame šiame iš
pardavime už ..................... $j “| .65

LOT No. 3.
Vilnoniai Siutukai; naujausios ma
dos ; dvilypio segimo; visokių spal
vų; Chicagos darbo; verti $19.50.
Parduodame už............... $ | g.75

LOT No. 4.
Geriausi iš visų; verti $24.00, Par
duodame už....................... $21 .75

* DIElStSITM CLOTHES

Churchill jau susiburusiu kas 
lel atsinešimo į Rusiją. Esą yra 
jadaryta sutartis, sulig 
/okietija panaudos savo

k tiria 
armi-

Vokietijos rengimosi 
buvo atidengta Francuos ka

rės ministerio raporte užsienių 
lalykų komitetui. Jis pareiš

kė, kad Vokietija dabar turin- 
i 400,000 kareivių. Ji bandan

ti įkurti savo arsenalus Švedi
joj ir Norvegijoj, o Kruppai1 

norį atidaryti savo dirbtuves 
Olandijoj. I)a nesumažinta ka- 
nuolių skaičius, kaip to kad 
reikalauja taikos sutartis. To
lei Vokietija dabar turi 8,000 
laukinių kanuolių ir 2,000 sun
kiųjų kanuolių, kurios randasi 
netoli Cologne. Priegtam ji tu 
ri da dinamito fabriką. Taip 
tai skamba Lefebre’o raportas.

karė n

VAIKŲ ČEVERYKAI
LOT No. 1.

Įvairių madų, verti $4.00; parduo
dame už...............................  $3-45

LOT No. 2.
Angliško styliaus, juodi; verti $5, 
parduodame už..................... $4-25

LOT No. 3.
Angliško styliaus, tamsus, rudi, ge
ros skuros, verti $6.00 ir $6.50; par 
duodame už .................. )..... $JJ.35

TARP KITKO TURIME
didelį pasirinkimą vyriškų siutų, 
už kuirius kainos dar nėra pakeltos 
nuo pat rudens, kaip tai $35.00 ir 
$40.00. Už tas kainas mes patįs 
šiandien nupirkti negalime. Dau
gybė pavasaripių Overkočių, Rein- 
kočių, už kurius kainos nužemin
tos delei šito išpardavimo..

LOT No. 5.
Melsvos spalvos siutukai; trijų ru
siu. Išparduodame po $|2*^ *ki 
$15.75

Išpardavimas Prasidės Kovo 24, dieną Seredoje 
ir Tęsis iki Velykų

Norim Pirkti Namų
■R3WBMnaHBOM mTuniirrarriigmn ai

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 Wallace Street, Chicago, III.

r*

į Kasižkos ir Tirk&fos Vucs
■

12th STREET
TcL Kodzle 8902.

fe 3514-1P W. 12th ST.
t Arta St. Losi* Are. 

CHICAGO, ILL

' ■ 40BMKaUMWM^JL,>,tn:r*«**'■ M- > »«> .•M*riWM,’*««*<*****» •**<

ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
[» ant išmokėjimo.
riy Elektros Korporacija Amerikoje
PORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pren.
Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Sviesi)
| dirbtuves. Cash arki

Pirmutinė Lietu*
THE BRIDGE

frue translatinn filed witb the post 
master at Chicago, III. March 24, 1920 
is reųuired by the c r t of Ocl. 6,1917

ANGLIJAI
(Federuotos spaudom iinia]

Londonas. — Tikroji prieža
stis, kodėl Anglija nespiria Vo
kietijos sumažinti savo armiją 
ligi 100,000 kareivių, yra tai, 
kad Anglija nori naudoti tą ar
miją kaip prieš sovietų Rusiją, 
taip lyginai ir prieš pačius Vo
kietijos darbininkus. Tos nuo
monės laikosi kaip Paryžiaus, 
taip ir Londono radikalesni 
žmonės.

Liloyd George’o laiškas von 
Stabmer’iui, Vokietijos pasiun
tiniui Londone, kuriame sako
ma, kad delei “užvilkimo pasi
rašymo po laikos sutartimi“ 
Anglija nebereikalausianli iš 
Vokietijos umaus nuginklavi
mo armijos, nei kiek nenu
stebino kaip Vokietijos, taip ir 
Anglijos žmonių. Žmonės, ku
rie gerai pažįsta Bėdino vald
žios užmačius, jau nurodė tą 
faktą, kad apsaugos ministeris 
Noske ir karės ministeris

KANADA.
[Federuotos spaudos iinia]

Toronto>. —- Kanados “balt- 
raakiai” (galvos darbo darbi
ninkai) pradėjo bruzdėti. Jie, 
■ūkdami savo Anglijos draugus, 
leda pastangų įkurti unijų. 
Ypač didelis bruzdėjimas apsi
reiškia tarp banko klerkų.

Anglų
Kalba

1 yra vis labiaus reikalinga 
kiekvienam Amerikos lie
tuviui, kada lietuviai pra
deda užimti vis geresnius 
darbus.

Geriausia išmokti anglų 
kalbos yra privačioj mo
kykloj, kur mokytoja at
kreipia specialę atydą į 
mokinį. Tokią mokyklą.y- 
ra įsteigusi ir pasekmin
gai veda p-lė P. NAR- 
MONTAITĖ, 3223 S. Par- 
nell Avė.

Jos mokykloj 
terminas prasidės 
džio 8 d., ketvergo 
8 vai.

Pasiskubinkite
šyti prieš tą dieną, nes 
mokinių skaičius aprube- 
žiuotas..
L. P. NARMONTAITĖ 
Anglų kalbos mokytoja 

3223 Parnell Avė.
Phone Boulevard 9923.

RHtUMATlC
MjBMM 

.CHAOHK. | 
AimCUUR.MUKUlAR ! 
AHO INFlAMATOttY mui*
MATtSH. Al<n »(X1 IUM* 
•AGC.GOVT U’ATICA. 
ANO AU BOOIlY ACMU

C.F.WORM ir co. 
INC.

Ar Kenti Nuo 
Reumatizmo?

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
|Federuotos spaudos žinia]

Detroit, Mich. — Per metų

jie gaus lai, kas jiems priklau
so. Jie darodinėjo, kad jų pa
dėtis nebepakeliama; kad jie 
nebegali pragyventi už tokią 
menką algą. Jie prašė, malda
vo didesnėm algos. Bet veltui. 
Apšvietus Taryba nekreipė ma
žiausios domės. Tąsyk moky
tojai suprato, kad prašymais ir 
maldavimais nieko nebus gali
ma atsiekti. Jie stvėrėsi budies 
i organizaciją, šiomis dieno
mis atvyko iš Wasbingtono G. 
V. Lanison, mokytojų organi
zatorius. Apšvietus Taryba su
sirūpino. Ji ėmė graudenti, 
kad burimosi į unijas žemina

Esą intelektualai neprivalą pa-

naujas 
balan- 

vakare,

užsira-

S. D. LACHAWICZ
. Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už-< 

Bganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, UI 

Tel. Canal 2199.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
Valandos: 0 — 12 ryto ir 2 — * 

vakare Phena Canal 3B7
................... . . r , ■

mėgdžioti jiapratitų darbinin-

Veltui, šimtai mokytojų pri
sidėję prie organizacijos. Ir 
dabar jie nebemano prašyti, 
ule reikalauti to, kas jiems pri
klauso.

Kodai Tūkstančiai žmonių ir
Vaiky Miršta kas melą nuo

MUMMMM ><■■ IW|, MMMMI

Plaučiu Uždegimo.

Jeigu kenti nuo Reumatizmo, 
skausmo ir gėlimo kūno, rau
menų, kaulų, rankų, pečių, ko
jų, nugaros ir strėnų, tai išsi- 
gydyk naudodamas vaistu 
“RUMATIK”, sutaisytą pagal 
speciali receptą seno ir paty
rusio aptiekoriaus, kuris per 28 
metus savo aptiekoriavimo, tu
rėjo kasdieninį ir labai artymą 
susinešim^ su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tūkstančius 
receptų, o tarpe jų žymių ir pa
garsėjusių specialistų, gavo pro 
gą patirti koki vaistų kombina
cija atnešė ligoniui didžiausią 
naudą. Kaina yra tik $2.00 su 
aprašymu, lietuviškai kaip tin
kamai gydytis be atsitrauki
mo nuo darbo ir be jokių kliū
čių ir neparankumų.

Užgančdinimas užtikrintas ar 
ba pinigai bus gražinami. Jei
gu neparanku atsilankyti e, tai 
įvyniok $2.00 į laišką ir užsi
sakyk tuojau vaistą “RUMA- 
TIX”. Kuo greičiau, tuo geriau.

C. F. W0RM & CO.
Dept A.. 3359 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Todėl kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šaltį, influcnzą, kosulius, ka
tarų, Bronchites, Tonsulites, skaud
žia gerkle, skausmus krutinėję, ir 
nebūna atsargus gydydami tokių li
gų, iš kurių Plaučių uždegimas at
siranda. Jeigu jus kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus 
jaučiate, tuojaus eikite į vaistinę ir 

1 nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvie
no pakelio. Tas vaisias tuojaus su
stabdys kosulį.

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

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

THE KAMPHROL CO., 
2633 West 47th St., Chicago, Iii.

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

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

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

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 

■ kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III.
Gydo visokias ligas, kaip vyrų 

taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankykit pas mane.

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 6 po pietų.

TBR-CA.M-!-’()
Geniausia Gyduolė

Nuo prasi&aldymo Galvos, Kruti
nės, Kosulio, Galvos skaudėjimo, Ton- 
silito, Bronchito, Gerklės skaudėjimo, 
Spazmatiškojo Croupo, Katttro, Neu
ralgijos, Uždegimo, Nudegimo, Reu- 
matiško Soupimo ir t. p. Klausk ir 
reikalauk TER-CAMP-FO. Kaina 
50 centų. Parduodama visose geres- 
niose vaistinyčiose.

1

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ1 St. kampJMarshfield av
Valandos: Iki 0 ryto; nuo B iki 

4 ir nuo 7 iki S vakaro.
TeL Proapect 11|7
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IH KAIP GALIU ATITRAUKTI KŪDIKI?
šis tai dalykas, su kokiu turi susidurti kiekvie
na kūdikį žindanti motina. Geriausia atpratinti 
kūdikį nuo žindimo atitraukinėjant laipsniškai— 
pradedant nuo septinto mėnesio, maitinant du ar 
tris sykius iš bonkos gerti ant dienos, ir laipsniš
kai padidinti bonkos maitinimų, iki galutinai kū
dikis būna atitrauktas nuo krūties.

Borden ’s 
EAGLE BRAND

(CONDENSED MILK)

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu ir lengvai 
suvirškinamas, kad jį galima duoti pakeičiant su kru-
ties pienu be jokio apsunkinimo atitraukimui kūdikio nuo 

I žindimo.

Musų penkiasdešimts keturių puslapių kūdikių knygele 
paaiškina kaip reikia kūdikį atpratinti. Taipgi yra pilnos 
maitinimo instrukcijos jūsų kalboje. Abi bus pasiųstos 
jums dovanai, jeigu pasiųsit mums kuponų šiandien.
Eagle Brand, padarytas iš geriausios rųšies karvės pieno 
ir malto cukraus, yra tinkamiausias stalui ir valgiams ga
minti. — Pirk dėžę šiandien ir naudokit jj visokiems rei
kalams, kur naudojama 
kustardu.

pienas ir cukrus. Bandykit su

Labelis ir VardasGis 
yra Jums Gvarantija

INSTEIGTA 1857 M.

NAUJIENOS, CKfesrA., UI
Ai

KORESPONDENCIJOS
KINGHAMTON. N. Y.

Vietos lietuvių veikimas.

Kovo 10 d. Aušros Choras 
buvo surengęs koncertų. Pro- 
grame dalyvavo ir žinomasai 
lietuviams dainininkas, J. Butė
nas. Kadangi choras pastaruo
ju laiku neteko vedėjo, tai ir 
koncerte dainavo silpnokai. Bet 
lai ne jų kaltė. Tam yra dar ir 
kita priežastis, būtent: pastarie
ji jo “chorvedžiai” nesugebėda
vo atsakančiai mokint.

Programas, abelnai imant, 
buvo vidutiniškas. Geriausia pu 
blikai patiko .1. Butėno dainelės. 
Ji po kelis kartus iššaukė Butė
ną ant estrados.

Visa kita susidėjo iš k varlei o, 
duoeto, solo ir II.

Publikos buvo gana daug. 
Chorini, turbūt, liks pelno.

T. Mylėtojų Draugijos kuopa 
kovo 19 d. buvo surengus pra
kalbas “karininkui” J. Miliui. 
Tas “karininkas” kalbėjo apie 
porų valandų, bet pasakyt, tai 
ne ka tepasakė. Visų laika be
veik tuos pačius žodžius karto-

Kapitalas ir 
Perviršis ..

Banko Turtas$750,060.00 VirS......................, i $6,000.000.00
Kelias i Lietuva

Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarė
Siųskite per Didyjj Valsti jin j Banką ant Bridgeporto.

Central Manufacturing District Bank
Pinigus siunčiant į Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakančias vietas 

tai yra per VALSTI.HNIUS BANKUS! Nes Valslijiniai Bankai turi savo skyrius Euro
poje ir lodei užtikrina jūsų pinigus nuo pražuvimo.

CENTRAL Bankas turi specialį skyrių dėl pinigų siuntimo į Lietuva. Skyrių šitų 
veda JONAS ČAIKAUSKAS lietuvis, KUKIS turi per daug metų patyrimų siuntime pi
nigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. Jis stengsis patarnauti Lietu
viams kuogcriausiai. Visokie patarimai suteikiama veltui.

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

PANEDĖLIAIS, 
SEREDOMIS IR 

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

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse.
The Borden Company
108 HUDSON STREET 

NEW YORK

k kuponą. Pažymėk no- 
, knygutę ir prisiųsk jį 

mums ŠIANDIEN.
Mrs. ..
Street
City ..
State ............. ' («)
...... Nurodymai apie Valgius 
...... Kūdikių Gerovė

Kiti
Borden’s Evaporated Milk
Bordėn’s Condensed Coffoe

Borden Produktai:
Borden’s Malted M ilk 

Borden’s Milk Chocolate

Gelžis esti Visų Didžiausis
Jiegų Gamintojas

Tai paslaptis Didelės Ištvermės ir Spėkos Tvirtuolių
Gydytojai sako: Paprastoji Nuxa- 

ted Iron daugelyje atvejų į Dvi
Savati sutvirtins Silpnus, ner

viškus ir Nusinešiojusius 
žmones.

Daugybė žmonių kvailai mano, 
jog jie atgaus savo sveikatą ir spė
ką, vartodami svaigalus arba nar- 
kotiškas gyduoles. Tikrybėje, tikrą
ją spėką galima įgyti iš maisto, 
kurį jus valgote. Bet žmonės daž
nai neįgyja spėką iš savo maisto 
vien tik dėlto, kad jie neturi savo 
kraujuje ganėtinai geležies, kuri 
prigelbsti maistui pavirsti į gaivi
namą medegą. Del savo silpnos ir 
nerviškos padėties jie žino, jog 
kas nors čia negera, bet jie negal 
pasakyti, kas negera. Jeigu jus ne
esate ganėtinai tvirti ir sveiki, — 
jus privalote patįs padaryti sekan
tį mėginimą: Tėmyk, kaip ilgai ga
li eiti arba dirbti, kol nepavargsti. 
Paskiau per dvi savaiti tris sykius 
j dieną po kiekvienam valgiui imki 
dvi penkių gramų pilės paprasto
sios nuxated iron. Tada vėl mė
gink savo spėką ir tėmyk, kiek 
daug esi laimėjęs. Daugybė nerviš
kų, nusinešiojusių žmonių, km-ie 
būdavo pilni ligų, priimdami 31a- 
prastą geležį stebėtinai padidinda

vo spėkas ir ištvermę, ir po to tū
luose atvejuose per mėnesius ne- 
beapturėdavo jokios naudos. Todėl 
nebevartok geležies pagamintos se
novės budu, būtent: iron acitate ar
ba tincture of iron, vien dėlto, kad 
šitoji keliais centais pigiau apsiei
na. Jus privalote imti geležį formo
je, kurioje lengvini sugeriama ir 
asimiliuojama, panašiai kaip nuxa- 
ted iron, jeigu norite naudą turė
ti, kitoniškai jums bus blogiau, ne
gu geriau. Daugelis tvirtuolių arba 
ristikų laimėdavo vien dėl to, kad 
žinojo paslaptis didelės spėkos ir 
ištvermės, kuri įgyjama dėl turėji
mo daug geležies kraujuje, taria 
kaip kiti pralaimėdavo vien dėlto, 
kati neturėjo ganėtinai geležies.

Išdirbėję Pastaba: Nuxated Iron 
kuri čia rekomenduojama nėra tai 
paslaptybės gyduolė, bet kuri la
bai gerai žinoma visur vaistinin
kams. Nepanašiai senovės neorga
niškiems geležies produktams, šis 
yra lengviai asimiliuojamas, nežei
džia dantų, padarant juos juodais, 
nė neapsunkina skilvio. Išdirbėjai 
gvarantuoja pasekmingus ir pilnai 
užganėdinančius rezultatus kiekvie
nam pirkikui arba jie sugrąžina pi
nigus. šitoj atsakomybėje esti visi 
geri vaistininkai.

> Žmogue kasosi galvą. į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro- 5 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučioms. Bet jis | 
žino, kad jam niežti, ir ? 
visi kiti tą žino. 4

Vyrai ir moteris kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima Į
lengvai prašalinti. Nebus |

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
I įvykstančių nou pleiskanų. I

lt IT ĮB* ly • j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- 1 

i nų atsinaujinimo. 1
| RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 
I J* nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 1 
i RUFFLES, jei turite pleiskanų. !
| 5 Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: * |

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

LIBERTY BONDS 
Mei perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- P A C H 
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. vs/ 11 H
Mu/dieS ‘ J. G. SACKHEIM & CO. 
Utarnlnkais, Ketvertais 1835 MILWAUKEE AVĖ.
t> Subatornis 9—-I tarp Paulina ir Wood SU.

Beje, tas “karininkas” savo 
“prakalbų” sakydamas atrodė 
labai “karingas.” Tarp kitko jis 
sakė: kas neaukos pinigu “Lietu 
vos Laisvei”, tas turi būt pra
šalintas ir lietuvių tarpo ir neį
leidžiamas Lietuvon. Ir toliau:

Lietuvos valdžiai, kas neremia 
jos, tai tų visų surinkite vardus 
ir antrašus ir priduokit į jo “o? 
fisų.” O su jais busiu pasielgta 
kaip tinkama. Ir visa tai, sakė
si, darus dėl Lietuvos labo, pil
dąs Lietuvos valdžios “paliepi
mus”.

Ar ištikrųjų Lietuvos valdžia 
jam liepė šitaip elgtis ir rinki 
vardus tų, kurie nepritaria val
džiai, aš labai abejoju. Esu lin
kęs manyt, katį, jįj greičiau jo 
paties “karingumas” ir 
giaus nieko.

Publikos buvo mažai, 
ta pati pasipiktinus grįžo

(kut

bet ir 
namo.

Kovo 14 d. čia kalbėjo Slieso- 
riunas. Jo kalba turėjo tikslo 
supažindinti Binghamtono lietu
vius su kooperacijomis bei nau
da iš jų. Gana plačiai aiškino 
kooperacijų istorijų ir nurodi
nėjo jų svarbų darbininkams.

Paskiaus agitavo, kad žmonės 
pirktų Šeras kokios tai Brig 
Woter Mass Lietuvių koopera
cijos (čeverikų išdirbystės), ko 
rios vardo nebeatsimenu. Ba
dosi tokių, kurie pirko, kiti net 
už kelis šimtus dolerių.

L. S. S. 33 kuopa 1 4 d. kovo 
laikė mėnesinį susirinkimų. 
Svarbesni nutarimai yra šie: 
Nutarta surengi prakalbas ir 
kalbėtoju pakviest drg. St. Mi- 
chelsonų. Prakalbos turi įvykt 
trumpu laiku. Tolinus, apsvars 
čius Lietuvos Sociaaldemokratų 
atsišaukimų, nutaria išrinkt ko
misijų — rinkimui aukų j Lie
tuvos Soc.-Dem. Remti Fondų. 
Kuojmis nariai čiajau sumetė a- 
pic 25 dolerius. Komisija, gir
dėt pienuoja pradėt didelį cam- 
paignų.

Reikalinga pažymet, kad 33 
kuopa vis didnasi narių skaičiu
mi. Štai.ir šiame susirinkime 
kuopon grįžo du buvusieji jos 
nariai. Taip ir reikia. Butų ge
rai, kad visi vietos lietuviai ku
rie tik jaučiasi esu socialistai, 
grįšiu kuopon. Taigi, kaip ma
tyt, musų komunistų “pranaša
vimas” neišsipildys. Mat, kada 
L. S. Š. 33 kp. persiorganizavo, 
tai musų komunistai per savo 
organų “laisvę” pranašavo buk 
tuojaus jie “išnyks”. Bet šian
die jie visai kų kitų mato. Kuo
pa netik nenyksta, bet auga ir 
bujoja. Nekuriu buvusieji 
“smarkuoliai” nekaip jaučiasi. 
Mat, nč nepamatė kaip iš po jų 
kojų išsprūdo L. S. S. 33-čioji 
kuopa. O apie jų sektos kuopą 
jau negirdėt. Tūli žmonės juo
kiasi: reikesių komunistų kuo-

UžRUBEžINIS SKYRIUS NEDĖLIOMIS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VALANDAI.

Central Manufacturing District Bank
i k A STATE BANK

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

z

UŽSIRAŠYK •
Lietuvos Laikraščius
‘‘KARIŠKIŲ ŽODIS” 

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

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

Prenumeratas siųskite:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway,
Boston 27, Mass.

Fel. 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 pietij iki 8 vakare.

pos per laikraščius pa j ieškot...
L. S. S. 33 kp. aukų rinkimo 

komisija matyt nejuokais vei
kia. štai į porų dienų jau 
surinko $52.40, iv pasiuntė j 
Liet. Soc.-Dem. Remti Fondų. 
Ji taip veiksianti ir ateity. Gir
dėt, kad ir agitativiškų laiškų 
sliuntinėsių į vietos draugijas. O 
vienas komisijos naris man sa
kė: “komisijos užduotis šį syk 
yra pamatyt kiekvienų Bing
hamtono lietuvį ir paklaust pas 
jį apie aukas”. Geros kloties.

— Beržo Lapas.

Sučiupo pašautų negrų.

Policijai vakar pavyko su
čiupti negrų Samuel Moore. Ji
sai sunkiai pašautas. Jį pašo-

Dr. A. R. Blumenthal 
Q?<p 

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
Eatinga doma at 

reipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

Tek Drexel 2880.

*"■■■■■■ ......................... . ............. .....

'DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs erydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

S——— ......... ...
-4---------------------------------------------------------

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreTpUeš prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

1707 So. Halsted 8t„ Telephone Canal 6417. Chicago,

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

pa- 
ge- 
to-

ui.

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

Kamp. Leavitt St 
t Phone Canal 6222

KĘLIONe I LIETUVĄ 

IR Iš
LIETUVOS Į AMERIKĄ

Žmonės važiuojantis iš Ame
rikos į Lietuvų ir iš Lietuvos į 
Amerikų, dabarlineis laikais tau 
kiai patenka į daug ir didelius 
keblumus ir pavojus, pertuose 
ir prie rubežtių, kurie keblumai 
kaip kada lėšuoja daug pinigų ir 
vargo. Nenorint kelionėje susi
tikti su vargų keblumais, visada 
reikia keliauti gerai žinomais 
keliais. Geriausi keliai važiuoti 
iš Chicagos į Lietuvų yra Cana- 
dian Pacific Gelžkeliu ir Garlai
vių linijoms, kurių užveizda 
(Canada ir Anglija) prašalina 
nuo visų vargingų keblumų ir 
nereikalingų'' iškaščių. Del to
lesnių informacijų ir tikietų 
kreik is į

CANADIAN PACIFIC 
RAIROAD & STEAMSHIP

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

for-
nuo

Galvos ir Gerklės
Ligos

Dažniausia ligos 
nia, kuri paeina
užleisto persišaldymo. 
D-ro Curter savo [ 
du išgydo greitai 
pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ai- skrepliuoji?
Ar visą skauda?
Ar
Ar
Ar
Ar nosį skauda ir yra opi?
Ar labai čiausti?
Ar

nosis prišašus? 
šniokšti miegodamas? 
bėga kraujas iš nosies?

ir

Ai
akįs silpnos ir ašaroja?
skauda pakaušį?
negali užuosti?
gerkle uždžiuvus rytmetyj?
miegi išsižiojęs?
nosis užsikemša naktin?

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, neryuo- 
tumo, skaudamą 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 atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldicniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660.

Ar
Ar
Šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

į influenzą. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytoją prie pirmo apsireiškimo li
gos.

DR. F. O. CARTER
i 120 S. State St., Chicago.

Besisukamų šviesų iškaba per
23 metus prie State gatvės. 

Valandos 9 iki 6. Nedėldicniais 10 
iki 12. Atdara Subatornis po pietų.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelines $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatornis iki 10 vai. 
vakare. Nedėliomis iki 6 v. vakare.

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

vęs vienas Yellow Taxi Cab 
kompanijos šoferis, kurį minė- 
tasai negras buvo užpuolęs ir 
norėjęs apiplėšti.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegnes° 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.1

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 856.
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ IloselaaA.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8803 8. Morgan 8t Chicago, I1L

Telephone Yards 5032

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 723.

>- - .........

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
.po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

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

Tel. McKinley 263

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. Nedėlioms 10—12 dieną. I . >>:>'< !w>l f-1' ”W. .

»
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Bet mes vis dėlto nedaro
me anos išvados, kadangi 
mes žiūrime į dalyką gi
liaus,, negu tie socialdemo
kratų smerkėjai. Mums 
svarbu ne tiktai šio momen 
to nauda, o ir darbininkų ju
dėjimo ateitis.

Kuomet darbininkų judė- zionistų”. Jie stojo už tai, 
jimas yra silpnas, tai socia
listas dažnai gali lengviaus 
apginti darbininkus nuo 
priespatidos, įėjęs į valdžią, 
negu mėgindamas kovot su 
ja išlauko. Todėl darbinin
kų judėjimo silpnumas pa
prastai esti priežastis koali- j

kad reikia išmesti revoliuci 
nį turinį iš socializmo teori
jos. Svarbiausiu tos srovės

taip, kaip retas kuris kitas žmo 
gus.

“Socialistų ir unijų Interna
cionalas, ant kurio mes prieš ka 
rę dėjome taip didelių vilčių su
lig tarptautinės taikos palaiky-

oponentu buvo Kautskis, ku 
ris gynė Markso mokslą. Ka 
rėš laiku, kovodami prieš 
Scheidemann’o politiką, juo
du susiartino, bet šiandie 
juodu vėl stovi priešingose | kymo, deja, neišpildė musų ti- 
partijose. Vienok kaip vie 
nas, taip ir antras juodu 
geidžia, kad greičiaus butų 
atsteigtas Internacionalas, 
kuris sujungtų į daiktį viso 
pasaulio socialistų partijas.

“Išreikšdamas šitą savo įsiti
kinimą, aš linkiu draugama a- 
napus vandenyno geriausio ma- 
terialio ir moralio pasisekimo 
jų judėjime. Tegu Jisai patam 
pa senajam pasauliui pavyz
džiu, kuris sustiprins musų šir
dis, kuomet audringos dienos a- 
teis pas mus.

..... „ - - - i “Su geriausiais tarptautinėsk.a P0^1 ^,l®8 lr | brolybės sveikinimais, palieka
Jųsų,
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Bet iš antros pusės, kuo
met darbininkų judėjimas 
yra silpnas, tai socialistui, 
dalyvaujančiam valdžioje 
grūmoja pavojus pasiduoti 
priešingų partijų įtekmei: 
jo partija yra persilpna su
laikyt jį nuo to. 0 jeigu 
socialistas ministeris nu- j 
krypsta į darbininkų priešų 
pusę, tai jisai ir diskredituo 
ja savo partiją, ir demorali
zuoja darbininkus.

Taigi socialistų dalyvavi
mas valdžioje yra blogas ne 
kaipo kokia nuodėmė, o kai 
po pavojus tolimesniam dar
bininkų judėjimui.

True translntion filed witn the post-master at Chicago, III. March 24,1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokietijos socialistu atsišaukimas i 
Amerikos darbininkusi

l

Kautsky ir Bernstein, Nepriklausomųjų ir didžiumiečių so- 
i darbininkus per 

Workers unijos
cialdenjokratŲ vadai, kreipiami į Amerikos 
Schlesinger'j, International Ladies Garment 
prezidentą.

Koalicija ir reak
cija Lietuvoje.

i.o ir Bern
steino laiškai.

niekuomet“Naujienos” 
nesimpatizavo idėjai socia
listų dalyvavimo valdžioje 
kartu su buržuazinėmis par 
tijomįs. Jos pripažįsta, kad 
toks dalyvavimas gali prie 
tam tikrų aplinkybių būti 

neišvengiamas dalykas, bet 
jos visviena žiuri į jį, kaipo 
į blogumą (yra juk pasau
lyje blogų dalykų, kurie kar
tais esti neišvengiami).

Kada dvejetas Lietuvos I 
socialdemokratų dalyvavo 
koaliciniame Sleževičiaus 
kabinete, “Naujienos” negy- 
rė jų už tai; jos net ne kar
tą išreiškė abejonę, ar mu
sų draugai nepadarė klai
dos, eidami į tą kabinetą.

Bet kiti žmonės neturi jo
kių abejonių apie tą Lietu
vos socialdemokratų politi
ką. Jie smerkia ją be jokio 
atsižvelgimo. Pasak jų, tai, 
dalyvaudami buržuazinėje 
valdžioje, socialdemokratai 
užtraukė didžiausių nelai
mių ant Lietuvos darbinin
kų galvos.

Šiandie tečiaus socialde
mokratai nedalyvauja Lie
tuvos valdžioje. Jau netoli 
pusė metų, kaip jie yra pa
sitraukę iš jos. Vienok ar 
Lietuvos darbininkams šian 
die yra geriaus?

Kaip tik priešingai. Dar
bininkus dabartinė, iš vienų 
atžagareivių susidedančioji, 
Lietuvos valdžia spaudžia 
daug aršiaus, negu jie bu
vo spaudžiami koalicijos lai 
ku. Jos veikimą, mat, da
bar nebėra kam trukdyti, 
kuomet socialistai yra pasi
traukę iš valdžios.

Taigi, vadovaujantis ar
gumentais tų žmonių, kurie 
be atsižvelgimo smerkia so
cialdemokratus už dalyvavi 
mą valdžioje, reikėtų pada
ryti tokią išvadą, kad daly
vavimas valdžioje yra gėrės 
nis dalykas, negu nedalyva
vimas. Kaltindami social
demokratus už reakciją Lie 
tuvoje, jie sumuša patįs sa-

šiame puslapyje perspaus 
diname iš “Justice”, Inter
national Ladies Garment 
Worker’ unijos organo, du 
laišku, kuriuos parvežė iš 
Europos tos unijos prezi
dentas, Benjamin Schlesin- 
ger. Jisai pagrįžo Amen- > 
kon kovo 2 d., praleidęs Eu
ropoje tris mėnesius, kur ji
sai aplankė • svarbiausiuo
sius industrijos centrus ir 
matėsi su įžymiausiais dar- 

I bininkų unijų ir socialisti
nių partijų veikėjais.

Vieno laiško autorius yra 
Kari Kautsky, antro — Ed- 
uard Bernstein. Juodu abu 
yra seni Vokietijos socialis
tai.

Kautskis priklauso Vokie 
tijos Nepriklausomųjų Soci
aldemokratų Partijai, kurią 
jisai kartu su kitais savo 
vienminčiais, įsteigė didžio
sios karės laiku, kuomet ski 
lo Socialdemokratų frakci
ja reichstage. Pernai jam 
sukako 65 metai amžiaus. 
Jisai yra, be abejonės, di- 
džiausis marksizmo žinovas 
pasaulyje. Mokslinį socializ
mą jisai pradėjo studijuot 
dar tuomet, kai buvo gyvas 
pats Marksas, ir paskui ji
sai dirbo pe keletą metų kar 
tu ir draugavo su Engelsu. 
Jisai prirengė spaudai ir iš
leido ketvirtąją dalį Markso 
rankraščių apie Kapitalą ir 
parašė daug didelių mokslo 
veikalų pie socializmą. Per 
trisdešimt penkis metus ji
sai redagavo mokslinį Vo
kietijos socialdemokratų 
žurnalą “Die Neue Zeit”, 
iki Scheidemann’o frakcija, 
po partijos skilimo, neatsta
tė jį iš tos vietos.

Eduard Bernstein nesenai 
taip-pat buvo Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų Par
tijos narys, į kurią jisai įs
tojo neužilgio po jos įsikūri
mo; bet dabar jisai jau yra 
vėl sugrįžęs į Socialdemo
kratų (didžiumiečių) parti
ją. Jo amžius truputį didės 
nis ir už Kautskio — 70 me
tų. Socialistiniame pasau
lio judėjime jisai pagarsėjo1

Kari Kautsky ir Eduard Bern 
stein, senieji Vokietijos social
demokratų vadai, laiškais į Ben 
jamiii Schlesingcr, Internatio
nal Ladies Garment Workers 
unijos prezidentą^uagina Ame
rikos darbininkų klesą ir socia
listų judėjimą atsteigti socialis
tinį Internacionalą.

Kautskis rašo:
“Brangus Drauge Schlesingcr:

“Jus esate pirmutinis Ameri
kos unijos atstovas, atlankęs 
mane po to, kaip prasidėjo ka-

I rė. Turiu pasakyt, kokiu 
I džiaugsmu aš pasveikinau Jus, 
kaipo internacionalizmo- atsto
vą iš anapus vandenyno. Senis 
Nojus negalėjo didesniu džiaug 
smu sveikinti balandį su alyvos 
šakale po tvano. Viena skau- 
džiausiųjų sunkenybių, kurių 
mums atnešė karė, buvo tas 
faktas, kad mes, Vokietijos so
cialistai buvome taip visiškai 
atskirti nuo savo brolių kitose 

I šalyse; ypač Amerikoje, kadan- 
Į gi anglų ir franeuzų laikraščiai 

kartais pasiekdavo Vokietiją 
karės laiku, bet joks laikraštis 
neateidavo iš Amerikos.

“Karė laikinai visai sugriovė 
tautu brolybę, kurios ryšiai 
prieš 1911 m. buvo pasidarę la
bai artimi ačių tarptautiniam 
susivienijimui. Karė atskyrė 
tautas nuo tautų, o betgi ji žy
miai padidino palinkimą prie 
tarptautinės bendrovės. Ji pa- 
huosavo Angliją nuo užsidary
mo savo salose ir pavertė ją Eu
ropos kontinento dalim; ji ar
čiaus surišo Anglijos kolonijas 
su metropalija; ji įtraukė Ame
riką į dalyvavimą Europos plė
tojimosi. Amerika nulėmė ka
rę, dabar, kuomet atėjo taika, 
Europos išgelbėjimas* priklauso 
nuo Amerikos. Ir Europoje 
nebegali dauginus kilti gaisras, 
kuris neuždegtų Amerikos.

“Europa negali badauti- if šal 
ti, negali mirti, žymiai nenu- 
puldydama mokslo, doros ir e- 
konomijos stovio Amerikoje.

“Niekumet nebuvo didesnio 
reikalo tarptautinių susisieki
mų, tarptautinio produktų ir 
minčių apsimainynio, tarptau
tinės pagelbos, tarptautinio so
lidarumo, kaip dabar. Bet iš 
kitos pusės, niekuomet nuo to 
laiko, kaip gyvuoja augėlesnio
ji civilizacija, nebuvo lokių di
delių kliūčių internacionalizmui 
kaip dabar — išdalies delei tos 
suirutės, kurią pagimdė karė, 
ypač gabenimo ir pinigų rinkos 
srityse, o iš dalies delei karės

mes, nepasitikėjimo ir neapy
kantos.

“Šitos kliutįs tarptautiniams 
susisiekimams ir tarptautiniam 
susiorganizavimui akyvaizdoje 
tokio didelio reikalo tautų susi
artinimo ir sutikimo yra aršiau
sia dalykas, trukdąs užgydyti 
karės padarytąsias žaizdas. Per 
galėti jas ir vėl suteikti tarp
tautiniam solidarumui pridera
mą jam vietą yra vienas labiau
siai neatidėtinų šios valandos 
uždavinių.

“Jis yra visų-pirma vienas 
proletariato uždavinių, kadangi 
ši klcsa, beturčių ir išnaudoja
mųjų klesa, neturi tautinio vieš
patavimo tikslų, o kaipo kir

sai silpnųjų, 
laikyti kaipo 
kurie yra galingi tiktai kaipo 
organizuota minia, proletariatui 
labiaus reikia tarptautinio susi- 
orgaiuzavimo, negu bent kuriai 
kitai klesai.

“Tautų Lyga, kuri tapo su
tverta Versailles’juje, liudija, 
kaip stiprus pasidarė palinki
mas prie tarptautinio susiorga- 
nizavimo net augštesniosiose 
klesose. Bet ji liudija taip pat, 
kad jos nesugejba patcrikinli ši
tą reikalą, net savo interesuose. 
Tautų Lyga, kurią sutvėrė susi
rinkusieji Versailles’juje ponai, 
yra tiktai tarptautinis įrankis 
tarptautinio apgavimo viešpa
tavimui, o ne tautų susivieniji
mas bendram, taikiam darbui. I

“Ar Tautų Lyga galės būt pa
versta tarptautinio visuomenės 
progreso įrankiu, priklausys 
nuo to, kiek ji duosis perkeisti 
iš valdžių susivienijimo į tautų 
(liaudžių) susivienijimą, ir kiek 
proletariatas* išryti jęa-
lios tautose.

“Pirma negu bus galima li- 
kėties pasekmingai imties • dar
bo, kad sutverus naudingą 
Tautų Lygą, turi būt atsteigtas 
proletariato Internacionalas, j

“Nelaime, kad net ir proleta
riato Internacionalas randa di
delių klinčių ant savo kdlio. Jau 
gyvuoja du socialistų Internaci
onalu, ir tveriasi trečias. Grū
moja pavojus , kad Internacio
nalo idėja iš įrankio suvienyti 
visų šalių proletarus pavirs prie 
mone suskaldyti proletariatą į 
sektas visose šalyse. |

“Akyvaizdoje visų šitų dide
lių klinčių tarptautiniam susi
artinimui ir proletariato minių 
susiorganizavimui — kliūčių, 
kurios, rodosi, auga beveik to- 
kiu-pat greitumu, kaip interna
cionalizmo reikalas — akyvaiz
doje šito yra juo labiaus svar
bu, kad tuojaus prasidėtų ir bu 
ti^ plačiaus vartojamas bent 
tarptautinis apsimainymas min
timis, idant šituo keliu, per at
skirų asmenų pastangas, butų 
prirengta dirva minių susiarti
nimui.

“Štai delko man buvo links
ma pasveikinti Jus, brangus 
drauge Schlesingcr, kaipo pra
nokėją gyvesniu susižinojimo 
tarpe Amerikos proletariato ir 
Vokietijos proletariato, susiži
nojimo, per kurį juodu abu sti
prės ir augs. |

“Su geriausiais linkėjimais 
Jums ir draugams socialistams 
Amerikoje, palieku |

K. Kautsky.

Bernsteino laiškas. į
“Rerlin, Schoenberg,

vasario 4 d., 1920 in.
“Brangus Drauge 'Schlesingcr: Į 

“Malonu mian yra pasinaudo
ti proga, kurią suteikė Jųsų 
draugiškas atsilankymas, kad 
paprašius Jus perduot nuošird'ų 
mano -pasveikinimą Amerikos 
socialistams ir socialistiškai pro 
taiŲantiems dadbininkams. ši
tokiai pasiuntinybei Jus, kaipo 
didelės ir tarptautinėje prasmė
je vadovaujančios unijos atsto
vas, kaipo Socialistų Partijos 
narys ir didžios Amerikos Dar
bo Federacijos veikėjas tinkate

kurie negali atsi- 
atskiri asmens,

industrinės darbininkų organi
zacijos — viena musų idėjų —< 
buvusi Utopija. Pati idėja bu
vo sveika, tik žmonių protas ne 
pakankamai buvo prirengtas 

| praktiniam jos įvykinimui. In-.
ternacionalo kongresų tarimai Laiškas iš Washing 
būdavo perdaug aplami ir palik 
davo neapsvarstytomis konkre
čias galimybes, tarp jų daugelį 
aplinkybių, kurios buvo galima 
apmatyti išanksto. Mes perma- 
žai atkreipėme (lomos į Karolio 
Markso pčrsergėjimą pirmojo 
Internacionalo įkurtuvių kalbo
je, kad reikia atidžiai studijuoti 
ir sekti užsieninę valdžių poli
tiką. Už šitą neapsižiūrėjimą 
mes brangiai užmokėjome, ir 
tai turėtų būti mums perserge- 

| jimas ateityje.
“Karė suardė tautų ryšius, ir 

reikės daug laiko, iki jie bus vėl 
sumegsti; taika, kuri nors ta
po padaryta, bet dar vis tebėra 
pavojuje, užtiko Internacionalą 
suskilusį — suskilusį atskirose 
šalyse. Visa organizacija, ku
rios šiandie reikia labiaus negu Į vaująs 
kuomet nors, yra suskilus. Ar 
visai netbėra vilties atsteigti jos 
vienybę, nežiūrint daugelio nuo
monių skirtumų tarpe narių, ku 
riubs ji turėjo prieš karę?

“Aš nenoriu išsižadėti vilties 
atgaivinti senąjį Internacionalą, 
ir koliai aš pajiegsiu kovoti, to
liai aš kovosiu už tai. šitoje ko 

I voje darbininkų judėjimas Suv. 
Valstijose, vadovaudamasis so
cializmo dvasia, gali suteikti 
mums didelės paramos. Reika
las susižinojimo ir broliško ben 
dradarbiavimo tarpe narių įvai 
rių tautų yra aiškus Amerikos i 
darbininkų judėjimui. Karė su
draskė nacionales valstybes se- 

I nujoję Europoje, ir dirbtinis 
nacionalizmas naujai įsikuru- 
sidSe tautinėse valstybėse užvieš 
patavo net dalyse pačios darbi
ninkų klesos. Suv. Valstijos nė 
ra nacionalė valstybė Europos 
rųšies. Įvairiausiųjų tautų na
riai, kaipo didžios Federalės ros 
publikos piliečiai, yra vienos 
nacijos nariai — jie jaučiasi to 
kiais, ir šitoje ypatybėje jie iš
moksta turėt reikalus su kits 
kitu. :

“Taigi galingai augantis dar
bininkų judėjimas šitoje dide
lėje šalyje gali būt geras pavyz
dys mums, ir, ačiū patogiai po
litinei josios padėčiai, jisai gali 
suteikti mums daug praktinės 
pagelbos. Todėl reikia visų-pir 
ma, kad butų daug artimesnis ir 
dažnesnis apsimainymas minti
mis, negu buvo prieš karę.

“Mes turime susiartinti. De
lei industrinių sąlygų skirtumo, 
tatai galės kolkas įvykti tiktai 
tuomet, kuomet jus, amerikie
čiai, atsilankysite pas mus daž
ninus; kuomet! jus apsipažinsite 
su musų judėjimo sąlygomis ir 
stoviu čionai ant vietos, ir kuo
met jus papasakosite mums, 
kaip einasi pas jus. j

“šitą darbą Jus, (brangus drau 
ge Schlesingcr, darėte bėgiu ke 
lėto paskutinių dienų. Jus pra
nešėte mums daug dalykų iš A- 
merikos judėjime), apie kuriuos 
mums sunku buvo patirti ištolo, 
ir Jus, kiek Jums laikas IchIoį, 
ištyrėte, kokios kovos eina se
nojoje Europoje ir ypačiai Vo
kietijoje.

“Papasakokite musų prie lė
liams ir draugams, ką Jus čio
nai pastebėjote. Aš negaliu kai 
bėti už visą Vokietijos judėji
mą, bet tiek aš galiu pasakyti, 
jogei, neveizint to, kad šioje va
landoje išrodo visai priešingai, 
vienok mintis apie reorganiza
vimą Vokietijos socialistų dar
bininkų judėjimo gyvuoja Vo
kietijos liaudies širdyje, ir kad 
skaičius tų yra nemažas, kurie 
Šitos idėjos ,neužmiršta, nors ir 
veikdami ioje arba kitoje orga
nizacijoje.

oficialę vietą šiame porte.— 
(pasirašo:) Geo. S. Romanov 

' sky”
Dabar reikia tik, kad San 

Francisco’s Pirklybos Kamera 
atsižinntų,’ jogei nei Semiono- 
vo Baranovas, nei Kolčako Ro- 
manovskis neatstovauja nė jo
kios Rusijos valdžios, nei netu
ri nė jokių mandatų, išskiriant 
tik atsispausdintus ant rašomo 
sius popieros savo tuščius titu
lus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, JU. March 24,1920 
as reųuired by ine act of Oct. 6,1917 Lietuvos Laisvės 

Fondas.
tono

Federuotos Spaudos korespondento 
PAUL HANNA

[Speciali* Naujieną korės p.]
Washington, D. C., kovo 22. 

I—Žmonės, kurie žino, jog visa 
Rusija su jos pertais rytuose, 
šiandie yra sovietų valdžios ran 
koše, negali nesijuokti matyda
mi, kaip tarp Kolčako “amba- 

Isados,“ Washingtone, ir Semio- 
I novo “valdžios“ vis dar tebe
verda ginčai ir varžytynės.

j štai nesenai San Francisco 
Pirklybos, Kamera (Chamber 

of Commerce) pranešė visiems 
savo nariams, kad Rusijos kon 
šulu tame mieste esąs paskir
tas p. R. W. Baranov. Jis atslo-

i “p. Semionovą, vyriau- 
Isįjį Visos-Rusijos armijų vadą 
ir vyriausįjį Mongolijos vald
žioj patarėją.“ Šitas praneši
mas štai kaip skamba:

“Turiu garbės, o ir dide- 
| lio malonumo pranešti San

j Francisco’s Pirklybos Kame
rai, kad p. R. W. Baranov 
yra paskirtas kaipo vieninte
lis pilnagalis generolo G. M. 
Semionovoį atstovas Jungti

nėse Valstijose....
“Malonėkite padaryti sti

praus įspūdžio į Pirklybos 
Kameros narius, nurodant 
jiems, kokios milžiniškos 

svarbos yra atidarymas ši
tos slėpiningos neapsakomų 
turtų versmės. Mk)h£oltja, 
tasai didelis kraštas, dabar 

pirmą kartą tampa atidaro
mas Amerikos, biznio žmo
nėms. Jie mielai kviečiami 
vykti čia tikslais apžiūrėji
mo, ištyrimo, naudojimo ir 
kolonizavimo.

“Užbaikalio kraštas Sibire 
yra antras begalo pelningas 
laukas pirklybai. Tatai kiek 
vienas j tisų narių, kuris tik 
interesuotus tąja dalim, ga
vęs iš p. R. W. Baranov re
komenduojamąjį laišką bus 
generolo Semaonovo atstovų 
pasitiktas Jo»kohamoj arba 
Vladivostoke; jam bus parū
pinti vadai ir vertėjai ir su
teikti visoki patogumai, kad 
jis galėtų visa ištirti, apžiū
rėti vietas, kurios jam butų 
geriausiai tinkamos busi

mam išnaudojimui arba nuo
latiniam įsikūrimui Mongo

lijoj ar Sibire.“
San Francisco biznieriai mat 

dar nežino nei kad Sibirą kon
troliuoja sovietų valdžia, nei 
kad Mongolija yra Kinų respu
blikos dalis. Ir jiems tatai pri
menama, kad senai nebegyvas 
paras, kaip lygiai nebegyvas 
Kolčakas vis dar tebelurį savo 
konsulą San Francisco’j. Nes 
vos spėjus atrekomėnduoti p. 
Baranovą kaipo Visos-Rusijos 
Semionovo vienintelį ir pilna- 
galį atstovą, po dvidešimt ketu
rių valandų ta pati Pirklybos 
Kamera jau stropiai siuntinėjo 
savo nariams šitokį slepiamo 
pasipiktinimo laišką, padiktuo
tų Baclmijctjevo “ambasados”

Washington-e:

“Kad užbėgus už akių ga
limiems nemalonumams ir 

nesusipratimams, turiu gar
bės pareikšti, jogei aš, kaipo 
Rusijos konsulas šiame mie
ste, paskirtas po ckscelenci- 
jos gerbiamojo B. A. Bach- 
mcljevo, šios valdžios pripa
žinto Rusijos ambasadoriaus 
Jungtinėse Valstijose, netu
riu nė jokių žinių apie tai, 
kad i). Baranov butų buvęs 
paskirtas užimti kui’ią-nors

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

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
8323 S. Halsted St., Chicago, III

Šiandie nedaug. Vienas tik 
d. Juozas Mainelis atsiuntė do
vaną, pridurdamas: “Siunčiu 
nors vienos dienos uždarbį, no
rėdamas tuo padėti Lietuvos 
darbininkams kovoti su juod
varniais ir išnaudotojais. Te
gyvuoja laisva nepriklausoma 
socialdemokratinė Lietuva!’’

Aukų kvitavimas.

J. Mainelis, Oelwein, la. $5.00 
Vakar paskelbta .. 1090.37

Viso labo .... 1095.37
Draugai, veikite. Aukokite, 

rinkite aukas, wagitubkite savo 
draugijose, kad greitu laiku vėl 
surinkus Lietuvos Laisvės Fon
dai! tūkstančius dolerių. Visi 
tie pinigai eina Lietuvon musų 
kovojantiems draugams darbi
ninkams paremti; idant įvyk
dančiais neužilgio rinkimais į 
Steigiamąjį Seimą jie galėtų 
kuodaugiau savo atstovų pra
vesti !

į Redakcijos Atsakymai |
Teisingam, Cicero.—Neįvar

dijant kas, žinutė neturi svar
bos.

Kazimieras Gugis
Veda vitoltf a» reikalus, kafp krfminališkuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopierast

Namą Ofisas:
3321 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 131*

Miesto Ofisas t
127 N. Beartam St.

1111-13 Onlty Bldg.
Tel. Centrai 4411

DR. A. MONTVID
j CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtoa St. 
Btarshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

I-SpinduliaL Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos: nuo 10 iki 8 va! vata 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
32®1 8o. Halsted St. Chteago, III.

nimiiiiiiiiiii
A A R Jei8u geidi invesdinti ■ n 

savo P’rigns, kad at- "f H " 
Z.T’A neštų 24% ar daugiau £ ■(■n 

v j metus — tai parašyk " 
mums detei platesnių žinių.

BOND & SHARES SYNDICATE

Room 501,
809 Broadvvay, New York, N. Y.



*eda, Kovo 24 d., 1920 m.

. ietuviu Rateliuose
MELROSE PARK.

Mirė trįs lietuviai.
Kovo 19 dienų čia mirė trįs 

lietuviai: Jurgis Vilavičia, apie 
37 melų amžiaus; Juozas Gau
drimas 35 m. ir Leonas Ber- 
žinskis—50 m.

Dalykas, kaip pasakojama, 
įsus toks. Minėtieji žmonės 
kur tai buk gavę namie dirb

tos degtinės — “numšaino.” 
l*rieš gersiant vienas jų, sako
ma, dėl juoko savo draugams 
taręs: “Gerkim, brolau; kartu 
gyvename, kartu gulame, kar
tu ir mirsime.”

Taip ir įvyko. Po valandė
lės vienas jų ėmęs silpnėti. Ki
ti, matydami kad jųi draugui 
jau negerai, paliovę gerti. Bet 
jau buvę per vėlu: du tuoj mi
rę, o tretysis—keturiomis va
landomis vėliau. Dabar visų 
trijų lavonai atiduota Melrose 
Parko graboriui.

Tie nelaimingieji žmonės, 
kaip žinau, jokių laikraščių ir 
knygų neskaitė. Draugijose ir
gi nepriklausė, išskiriant Jurgį 
Vilavičių, kuris apie metai lai
ko atgal įstojo L. D. K. A. ir

Perskaitęs paduok savo draugui arha 
draugei, kad ir jie žinotų jog bus

PRAKALBOS 
a Apie

LIETUVĄ
kurias rengia L. S. S. 158 kuopa 

Ketverge, Kovo 25 d., 1920
Pradžia 7:30 vai. vakare

FITZGIBBONS HALL 
3058 W. 12th St.» kampas Albany Avė

Kalbės Naujienų redaktorius
P. GRIGAITIS

Draugai ir drauges! Delei aiškaus 
ir plataus sužinojimo dabartinė* situ
acijos Lietuvai yra rengiamos š’os 
prakalbos. Tone’ vt< kam r< pi I ie- 
tuvos reikalai, bukite salėj paskirtu 
laiku. Kviečia KOMITETAS

Telefono Patarnavimas Jūsų Naujame 
Bute

Naudotojai telefonų, kurie esate pasirįžę šį 
pavasarį permainyti gyvenimo arba biznio 
vietų privalote mums pranešti apie tai pirm

Trisdešimt Dienų 
apie kraustymusi tarpe

Balandžio 15-tos ir Gegužės 15-tos
%

Tai palengvins mums
Perkelti jūsų telefonų

Pašauk CommerciaI Department 
Official 100

(Nereikia mokėti.)

CHICAGO TELEPHONE CAMPANY

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.

SIUNČIU PINIGUS
UŽ PIGIAUSIĄ KAINĄ SULIG DIENOS KURSU

Real Estate BROKER Insurance
Parduodu ir perku namus, lotus. Apdraudžiu nuo Ugnies. 
NOTARIJUŠAS baigęs Pftmonte Teisių Kursus (Busyiess Law).
Sutaisau legališkus dokumentus.

A. M. MACARUS
(ADOMAS M. MAKARAS)

Buvusia Suvienytų Valstijų Valdžios ReŠtininkas.

3256 So. VVallacc St. kampas 33-Čios. Chicago.
Drover 4525. Tik 4 trumpi blokai nuo Halsted St.

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

L. A. U. K. Du likusieji niekur 
nepriklausė. Juos piiestas turės 
palaidot. — XXIX.

DR. A. J. KARALIAUS BYLA.

Apgautaą Dalrymple agento 
bandęs nusižudyti; byla 

bus Šiandie.

Viena* majoro Dalrymple 
agentų a Adais atėjęs daktaro 
A. J. Karaliaus ofisą n (3303 
So. Morgan gatvėj) ir paprašęs 
išrašyti jam receptą degtinei 
nusipirktų, kadangi jis sergąs. 
Pribuišas pasisakęs esųs maso
nų organizacijos narys. Dakta
ras patikėjęs jo žodžiais ir re
ceptų parašęs, čia betgi pa
cientas parodęs savo ženklų ir 
Dr. Karalių areštavęs. Užsista- 
čius kaucijų Dr. Karalius pa- 
liuosuota.

Po kiek laiko Dr. Karaliaus 
ofisan atėjęs tūlas federalės 
valdžios agentas ir pasiūlęs, 
kad byla busianti panaikinta— 
už 1000 dolerių. Daktaras Ka
ralius reikiamų sumų apmokė
jęs.

Vėliau Dr. Karalius delei to 
susirūpinęs ir bandęs nusižu
dyti. Apie tai betgi sužinojo 
kitas jo draugas-daktaras ir jo 
pastangomis Dr. Karalius tuoj 
nugabenta į Jefferson Park li
goninę, kur jį pavyko atgaivin
ti. Dabar Dr. Karalius jau pa
sveikęs, Jo byla busianti šian
die.

Fcderalis apskritte^prokuro- 
ras Clyne šitokiais majoro Dal
rymple žygiais esųs labai nepa
tenkintas. Tokie “triksai,” ko
kių pavartojo vienas jo agentų 
prieš Dr. A. Karalių, esu nelei
stini. Kad kokios, jis imsiąs 
nagan ne daktarų, bet patį pro- 
hibicijos agentų.

ŠIAURĖS ŠVIESA CHICAGOJ.
Telegrafo ir telefono komuni

kacija buvo supa|ralyžuota<
Užvakar vakare ( cbicagie- 

čiams teko matyti retų, bet la
bai puikų “dangaus teatrų”— 
šiaurės šviesų. Daugiau kaip 
dvi valandi erdvėjč žaidė ste-
bėtinai gražios spalvotos švie
sos. čia jos nušviečia visų Siau 
rinj regratį, čia vėl yt ilgi, ilgi 
gėlių kaspinai driekiasi virš 
galvos. Būreliai žmonių, susi
rinkę ant gatvės kampo, žiuri- 
Žiuri ir nesumoja kas čia do 
“prajovai.” Viena moterėlė siel 
vartingai bažijasi:

— Bus, bus, domuke, naujas 
kraujo praliejimas... bus! Tai 
sena, sena tėvų ir senučių tei
sybė... Mes tam netikėti nega
lime. Ak tu svieteli, ak tu Die
vulėli, ko dar mes susilauksi
me. ..

Kita vėl taravo ja:
— Nagi, vage, ir nedyvai. 

Svietas taip ištvirko, taip grie- 
šija... Visoki socilikai, bolšavi- 
kai, komunistai—kas juos čia 
gali surokuoti. Jie kelia bun- 
tus, jiems jiebereikia karalių, 
nebereikia ponų ir vieros šven
tos! Taigi, vage, augščiausias 
rodo savo prajovus...

Tai ištiesų buvo “prajovai.” 
Ir tiems, kurie juos suprato ne- 
taip kaip tiedvi “kumuti,” jie 
teikė didelio pasitenkinimo. 

Tai buvo reta gamtos žaismė, 
reta chicagiečiams. • Ir ji, be 
pasitenkinimo, teikė jiems ir 
šiek-tiek nesmagumo. Telegra
fo, bevielio telegrafo ir telefo; 
no komunikacija su tolimesnė
mis vietomis buvo laikinai su- 
paralyžuota.

SULAIKĖ LIETUVĘ MOTERĮ.
Jos pagaminki degtine nusi

nuodiję trįs žmonės.
Valdžios agentai buvo sulai

kę lietuvę moterį, p-nių A. Vait 
kienę, gyvenančių 812 N. 22 
g-vėj, Melrose Park'e. Tai dėl
to, kad buk jos pagaminta “na
mine degtine” nusinuodiję trįs 
lietuviai, sakoma, jos įnamiai 
—Jurgis Valavičia, Leonas Ber- 
žinskas ir Juozas Gaudrimas 
(Daugiau apie tai pranešta mu
sų korespondento žinutėj1—ki
toje vietoje.—(Red.). Moteris 

sakanti, jogei ji netikėjusi, kad 
“namie dirbta degtine” butų to
kia negera.

CHICAGA—VAGIŲ IR PLĖ
ŠIKŲ MIESTAS.

Tai sako pons Pinkertonaš.
Paskilbusios detektyvų agen

tūros vedėjas, Pinkertonas, va
kar be kita pareiškė, jogei Chi- 
caga esanti tikras vagių ir plė
šikų miestas. Čia vagysčių ir 
apiplėšimų esama daugiau ne
gu by viename kitame Jungti
nių Valstijų mieste.

Pinkertonui delei to, turbūt, 
visai nebloga: jo agentai turi 
daugiau “džiabo.”

šitaip kalba — Dalrymple.
Garsusis majoras Dalrymple, 

tas pats, kur areštavo ir nesu
areštavo “viskės maištininkus” 
Michigano valstijoj, vienhmc 
kongregjacionalistų kunigų su
sirinkime vakar iškilmingai 
pareiškė, kad Chicagojjš kiek
vieno šimto saliunų lik dešim- 
tyj nepardavinėjama degtinė. 
Visur kitur ji pardavinėjama 
“kaipir pirma.” Bet... kų jis 
begalįs daryti? Michiganas esųs 
perdėm “šlapias,” kitur tas 
pats. O Chicaga—ji perdaug 
didelė. Bet, galų gale, jam tai 
nė po kam. Tie, kur neleido 
jam areštuoti Michigano maiš
tininkus, tegul dabar patįs areš
tuoju chicagiečius.

Nepakels kainas gasui.
Public Utilities komisija va

kar patvarkė, kad dabartinės 
kainos gasui turi likti iki gruo
džio 1 dienos š. m.

---- "L-.--

Pranešimai
Garfield Parke. — LSS. 158 kp. 

rengia svarbias prakalbas apie Lietu
vą ketverge, kovo 25, kaip 7:30 vai. 
vak. Fitzgibbons svetainėje 3058 W. 
12 st., kampas Albany Avė. Kalbės 
Naujienų redaktorius d. P. Grigaitis. 
Visi kviečiami atsilankyti. Komitetas.

NAUJIENOS, HL.

PRANEŠIMAI
Ir vėl iškilmė.— Aktorės Unės Ba- 

bickaitės antras spektaklis bus nedė- 
lioj, balandžio 11 d., 1920, Central 
Music Hali, 62 E. Van Buren St., 
(ten kur buvo pirmas spektaklis). 
Prasidės 8:15 vai. vakare. Scenoj sta
toma “Mirga”, istoriška keturveiksme 
drama, iš laikų Didžio Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto. Vaidins išimtinai 
žymus Chicagos vaidylos. Tikietai par 
siduoda: Naujienų ofise, Draugo ofi
se, Universal State Banke, Dr. Grai- 
čiuno ofise, Kartano aptiekoje, 8201 
So. Halsted St. ir pas vaidylas. Visi 
iš anksto bukite prisirengę į šį puikų 
spektaklį. — Komitetas.

Roseland. — LLF. 4-tos kuopos 
metinis susirinkimas įvyks Pėtnyčioj, 
kovo 26, kaip 7:30 vai. vakare, Auš
ros kambariuose, 10900 So. Michigan 
Avė. Draugai, malonėkite susirinkti 
laiku, nes turėsim daug svarbių reika
lų aptarti. — Org. K. J. Turulis.

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

— A. J ūsas, cekr.

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

North Sides Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų susirinkimas į- 
vyks ketverge, kovo 25, 7:30 vai. var 
kare, Viešo Knygyno svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi delegatai malonė
kite atsilankyti laiku, nes yra svar
bių reikalų. Sekr. Fraiik Prusis.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo moters Marijo

nos Zlibienės po tėvais žemblauskai- 
t6„ kurią aš apleidau 1913 m. Dabar 
aš norėčiau susieiti su tamsta, nes 
turiu labai svarbų reikalą. Girdėjau, 
kad gyvena Chicagoj. Malonėki ajtsi- 
liepti ar kas kitas pranešti man už 
ką duosiu $5.00 dovanų.
Antrašas:

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

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

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

PAJIEŠKAU švogerio F. Pociaus, 
seniau gyveno Brighton, Mass. Malo
nes atsišaukti.

W. JANULEVICM, 
4300 So. Wood St. Chicago.

PAJIEŠKAU P. Laurinavičiaus ir 
V. Kyburio iš Sarkunų sodos, Rokiš
kio apskr. Jų motina Lietuvoje nori 
susižinoti su jais. Atsišaukite adresu.

J. ŠARKIUNAS, 
10568 Indiana Avė Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario dviem vaikinam 

padorioj šeimynoj, geistina su valgiu 
ant Wcstern Avė tarpe 40 ir 49-tos 
arba ant Town of Lake tarpe 46 iki 
53-čios. Turintįs kambarį meldžia

me greitai pranešti per Naujienų ofi
są, pažymėdami No. 68

JIEšKOIMRTNERiŲ~
PAJIEŠKAU pusininko su $2500; 

turiu vertės už $5000 automobilių 
dirbtuve ir Ford Supply Co. Turiu da
bar darbo dėl 4 vyrų; biznis gana ge
ras. Kreipties:

CHARLES S. SHATTAS, 
708 W. 18th'St.

Phone: Canal 3348.

R EIKIA DARBININKŲ 
........ .. ............. ■ > ■- IJ 21'

MOTERŲ

MOTERIŠKŲ

Valymui ir lengvam plovi
mui aslos. Gera pradžiai 
mokestis. Nuo 8 iki 4:30. 
Vietos didmiestyje ir musų 
West Sides siuvyklose.

Hari Schatffaer

36 So. Franklin Street.

MERGAIČIŲ

švariam, lengvam dary
klos darbui;
$17 iki $20 į savaitę 
pradžiai. Patyrimo 
nereikia.

SINGNALITE MFG. CO., 
522 So. Clintoh S t.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ'..... .... 'L ~

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

PARDAVIKIŲ REIKIA naujai 
Drapanų sankrovai; nuolat dar
bas.

Kreipties:
2114 West 22nd St.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 31 SU Chicago

REIKIA
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti Housekeep'er.

MORRISON HOTEL, 
Madison ir Clark Sis.

MES IŠMOKINSIME JUS 
“LAMP SIIADE BUSINESS” 
IR MOKĖSIME ALGĄ LAIKE 
MOKINIMOSI.

KREIPTIES:

C0WAN CO.
1219 So. Michigan Avė.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

REIKIA
MOTERIŠKŲ 

Tekėjusių ar netekėjusių 
Valymo darbui.

Mes mokėsime $40.00 į mėnesį 
ir maistą

Klausti Housekeeperio 
COOPER CARLTON HOTEL 

HYDE PARK BLVD.
ir 53rd St.

REIKIA
MERGŲ

Kambaris ir valgis 
arba valgis kaip norima.

Kreipties:
Linen Room
HOTEL ATLANTIC,

Clark, netoli Jackson Blvd.

REIKIA 
KAMBARINIŲ 

PAINT CLEANER1Ų
$35.00 į mėnesį 

kambaris ir valgis.
Kreipties:

COOPER CARLTON HOTEL 
HYDE PARK BLVD. 

ir 53rd St.

MERGAIČIŲ JR MOTERŲ

Adata dirbti; gera mokes
tis; savaitėmis ar uždavu 
darbas; prisiuvinėti leibe- 
lius prie vyriškų drabužių.

Alfred Decker
Cohn

Employment Dept.
S. E. Cor. Franklin S t. 
ir Van Bureu st.

b 
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

DOMAI

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

TĖVAMS

Mes turime vietą jūsų dukterei gražioj, sveikoj ir 
saugioj dirbykloj. Visas darbas yra atliekamas 
sėdint. Tarpe savo draugų ir uždirbant gerus 
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.
Jeigu jus numanote, jog jūsų duktė mėgsta 
įvairų darb^ — siųskite ją pas mus; 
ji pamėgs vietą, podraug ir darbą.

Kreipties:

Stewart-Waraer=Speedomete[r Corp.
1828 Diversey Parkway

■ .■ ■Illiy».l«     — II ... I I U ■  ...................... .........  - .■ » —

KLAIDŲ ATITAISYMAS
Kovo 12, 13 ifr 15 tilpo pas

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

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

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

Kreipties:
M. J. NEAI1R & CO. 

1600—1608 S. Dearborn St.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ

Patyrimas nereikalingas
BURGLUND OKRON CO.,

5524 W. 22nd St.

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

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

REIKIA pardavikių debatų, 
muslinų, puikių drapanų, 
pančekų, skalbinių 
departamentuose.
Nuolat vieta. Augsią alga. 
Kreipties: Superintendento 
ofisan 2 lubos.

J. 0PPENHE1MER & CO., 
47th ir Ashland Avė.

MERGAIČIŲ

Operatorių prie punch 
prcssų ir abelnain 
dirbyklos <lai4bui. 
$20.00 iiradžiai.
Privalo mokėti angliškai.

CHICAGO PRESSED
STEEL CO.,

455 W. 22nd St., 4lr floor

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

STALL & DEAN CO., 
855 Elston Avė.

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

MERGAITĖS IR MOTERS

Mes turime keletą vietų mergaitėms 
ir moterims išmokti operuoti drill, 
punch pressus ir screvv machine; 
darbas nėra sunkus; gvarantuojama 
gera mokestis laike mokinimosi ir 
daugiau uždirbti po išmokimui; taipgi 
yra vietų dėl assemblcrių ir prie 
stalo dirbti.

KELLOGG SWITCHBOARD& 
SUPPLY CO.

, 1066 W. Adams.
Netoli Halsted, Harrison; karai susto
ja prie durių. Gera mokestis 
pradžiai.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
Lengvam dirbyklos darbui. 
$16 į savaitę pradžiai. 
Patyrimo nereikia.
Gali uždirbti nuo $20 iki 
$28 kada išmoksta.
Nuolat darbas per visą 

metą
OLSON RUG COMPANY, 

1508 West Monroe St.

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

MORRISON HOTEL 
Madison ir Clark JĮts.

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

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

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

-sąlygos.
MECIIAN1CAL RUBBER CO., 

2639 W. Graud Ave^

MERGAIČIŲ DARBUI 
dirbykloje žuvavimo tinklų ir 
siūlų. $15 į savaitę pradžiai. 
Galima pasidaryti nuo $24 iki 
$28 į savaitę išmokus darbą.
THE LINEN THREAD CO., 

158 West Austiu Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU _

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
pastovus darbas gera mokestis. At
sišaukite greitai.
1967 Canalport Avė., Chicago, III.

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

66 W. Washington St.

REIKIA lietuvio patarnautojo 
(derk) aptiekoje. Pageidaujama ve
dęs, gera mokestis.

3601 So. Halsted St.

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

JACOB LANSKY, 
37 St. ir Homan Avė.

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

K. ZAKARAS,
4047 So. Kedzie Avė,
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REIKIA DARBININKŲ REIKI A DARBININKŲ

VYRŲ VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ

VYRŲ
REIKALINGAS geras li- 

hotypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

REIKIA 
HOUSEMAN‘0

$65 j menes} ir valgis
Kreipties:

COOPER CARLTON HOTEL, 
HYDE PARK BLVD. ir 53rd St.

PAPRASTŲ DARBININKŲ

Mes duosime nuolat darbų ir 
gerų mokestį vyrams, kurie 
norės dirbti kaipo:

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

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklls—Pljnrins, 
mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 roleliij muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jikllo veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

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

1511 So. Kedzie Avė.

REIKIA
VIKRIŲ 
PARDAVIKŲ

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

VITEK & COMPANY, 
105 W. Monroe St.

VYRŲ WAREHOUSEN
GERA MOKESTIS 
KREIPTIES:
ILLINOIS GLASS CO., 
402 West. Randolph Street.

REIKIA 10 operatorių prie mote
riškų drabužių. Gera mokestis. U- 
nijos šapa. Pamatę šį apskelbimą, 
važiuokit j darbą.

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

Parkeriai
Truckeriai
Maciūne Helperiai
Assembleriaii
Wtndow Washeriai
Elevator Mcn
Sweeperiai 
karų Koduotojai

OLSON RUG COMPANY,
1598 We«t Monroe Si.

PARDAVIMUI geras pijanas; la
bai pigiai. Atsišaukit vakarais nuo 5 
iki 11. Priežastis pardavimo — du pi- 
janai ir vargonai.

NEW PALACE THEATRE, 
A. Bočkus, savininkas 
515 E. 43 St.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių daigtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, ve- 
selS pagriuvo. Kreipties l*ie kada. 
714 W. 30th St. 2-ros lubos.

JEIGU JUS MANOT
PIRKTI Ūkę teisingai be apgavys

tės, mes duosime gerinusį patarnavi
mą, negu kur kitur. Mes turime daug 
“Ūkių” visokio didumo ir prekės. Su 
gyvuliais, mašinomis, sodnais, užsė
tais. Mes parduodame labai lengvais 
šmokėjimais. 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.

REIKIA VYRŲ S?

AUTOMOBILIAI

NAMALžEMfi Parmos Parmos

REIKIA DARBININKŲ

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

dirbyklai ir darbininkų 
dideliai rubberio dirbyklai 
West Sidėje. Gera 
mokestis ir geros darbo 
sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO., 
2039 W. Grand Avė.,

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

Tel. Boulevard 3386.

FARMAS

MEDŽIO F1NIŠERIŲ 
REIKIA.

Nuolat darbas.
Gera mokestis.

PLATT RUBIN CO.
2536 So. Westem Avė.

VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA DARBININKO 
DIRBTI ANT YARDO. 
Atsišaukite,

ALTON IRON & METAL CO.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis.

3357 Aubum Avė. Tel. Yards 5953

AMERICAN COCOANUT BUTTER 
COMPANY

Siūlo
Ambicijos berniukui nepaprastą 

progą išmokti jų biznio.
Bus mokama geriausi mieste alga 

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

COMPANY.
2531 W. 18th St.

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

NEW YORK LIFE BLDG, 
39 So. 1a Šalie St.

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

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

VYRŲ PIELAVIMUI

a Ii u mino castingus ir 
abelniems kenčia us 
darbams. Nuolat darbas 
ir gera mokestis.

VYRŲ
2 automobiliams plauti, $35, nėra 

I nedėdienių. Kalvių prie automobilių, 
Į $7.60 į dieną; bė patyrimo dailydžių
1 Koteliui pirmenybė senyvam, $125 ir 
valgis — 8 valandos, 6 dienos, nuolat 
darbas; cabinet meikerių mašinų dir
byklai; męsų pakiuotojų; be patyrimo 
3 elevatorių vyrų; 2 pečkurių ir pa- 
gelbininkų 50—65c į valandą; ūkės 
darbininkų arti Chicagos; steam fitte
rių ir pagelbininkų nereikia patyrimo 
Visokiems darbams hoteliuose, valgy
klose ir valgis, nėra nedėldienių. 
Janitorių $25 — $28, 8 vai naktimis 
ar dienomis; darbininkų viduie dirbti 
$5 ąr $6 dieną; vyrų prie elektrikinio 
crane’o; drill press, lathe operatorių, 
mažo patyrimo 60—80c į valandą; in
spektorių mašinų dirbykloje; Mill- 
vvrightų ir pagelbininkų; 2 oilerių
2 panagiu vyrų, 60c į valanda.

MOTERIŠKŲ
Hoteliuose ir valgyklose dirbti įvai
rius darbus, nėra netlėldienų; 2 mote
riškų dirbti institucijoje, nėra kliūties 
dėl kūdikių. Mergaičii} ir moterų len
gviems, švariems dirbyklos darbams. 
30 — 40c valandai. Moteriškų trum
poms valandoms dirbti, kaip va:

7 vai. vak. — 2:30 ryto
8 vai. ryto — 4 vai. po pietų
11 vai. ryto — 1:30 vai. po pietų 
5:30 vai. vak. — 10:‘30 — 11 v.

12 vai. nakties.
10 vai. ryto — 3 vai. po pietij
6 vai vakaro — 4 vai. ryto.
7 vai. ryto — 1 vai. po pietų
1 vai. po pietų — 6 vai. vakare.
6 vai. vak. — 11 —12 vai nakt.
9 vai. ryto — 2:30 vai. po pietų 
8:30 vai. vak. — 3:30 v. ryto
10 vai. vak. — 6:30 v. ryto
3 vai. pM pietį) — 10:30 v. vak. 
5 vai. po pietų — 2 vai. ryto.
11 vai. rvto — 3 vai. po pietų, 
9 vai. vak. 6 vai. ryto.
12 vai. dienos — 4:30 vai. po p.

SOUTH PARK EMPLOYMENT

Dirbykla arti Clybourn, Ash
land ir Belmont karų linijos.

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

STEWART WARNER
SPEEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkway.

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

VVORLD’S PHONOGRAPH CO., 
.736 Tilden St.

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuoki 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

Kreipties:
VICTOR ELECTRIC CORP.

Jackson ir Robey Sts

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

TĖVAI IR MOTINOS. Jūsų sūnūs 
ir dukters privalo išmokti spaudos 
darbus. Gera mokestis, sveikatos 
ir darbo sąlygos musų spaustuvėj 
esti labai geros. Nuolat darbas;
Keliama mokestis; nieko geresnio 

kitur; vietų dabar yra.
POOLE BROTHERS 

605 So. Clark Street.

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

WM. JUCIUS, 
33(^5 So. Halsted St.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

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.

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

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

REIKIA duonkepio — pirmarankio. 
Gera mokestis. Atsišaukite tuoj.

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

Phone: Drover 7635

GRINDERIŲ
Rough grinderių ir fitterių Milling ruime ir kalvėje, 

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

APHOLSTERIŲ 
REIKIA 

Taisymui rakandų 
GLABMAN BROS.

832-836 W. Monroe St.

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

Klausti Housekeeperio 
MORR1SON HOTEL 

Madison ir Clark Sts.

PARSIDUODA automobilius 7 pas- 
sengerių, Marion Handley. 1919 metų 
dirbimo. Vartotas tik 6 mėnesius, mo
kėjau $280,0. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu aht mažesnio.
2611 W. 44th St, Chicago.

Phone: McKiyley 276.

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

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

C. P. SUROMSKI 
3346 South Halsted Street, 

Chicago, 111.

Lietuvių Bendrovės Apielinkė, 
kur randasi jau daugelis metų* 
metus gyvenančių Lietuvių Far- 
mierių, ir dar tukstantieinis pa
sitikėjimui dasideda, ir perka 
žemės iki kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir tiktai vienatinė 
Lietuvių Kolonija Amerikoje ir 
tinkama Lietuvių biznieriams 
norentiems biznį pradėti.

Del platesnių informacijų ad
resuokite prisiųsdami savo var
dą ir adresą ir mes pasiųsime 
Lietuvių kalba knygutes su pil
nu išaiškinimu systematiškų pla

Jeigu jus jieškot geros Ūkės, mes 
turim didžiausi pasirinkimą, geriau
sios žemės Michigan valstijoje, geros 
visokiems augalams, kaip tai: Javams 
sodnams ir uogoms, čia žemė labai 
gera, bet kainos žemos. Nepraleiskite 
progos. Rašykite adresu:

AMERICAN FARM LAND CO., 
Scottville, Mich.

PARSIDUODA namas medinis, 4 
pagyvenimų po 6, 5, 4 ir 4 ruimus. 
Randos neša $45 j mėnesi; arba mai
nysiu ant mažos ūkės su gyvuliais. 
Kas turite mažą ūkę, netoli nuo Chi- 
cagos ir norėtumėt mainyti, meldžiu 
atsišaukti adresu.

JOS. SCHULTZ
149 W. 46th St.. Chicago, III.

RANDAI

ASSEMBLERIŲ 
SOLDERIŲ 
PAGELBININKŲ

SANBORN & COMPANY, 
Owners,

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

Chicago, III.

Keletu nuolatinių vietų, 
kiekviename šių darbų.

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

2100 Marshall Blvd.

PARDAVIMUI automobilius geras 
ir pigiai.

3321 So. Halsted St.
Phone Drover 9687

ANT RENDOS FARMA 160 ake- 
rių, 70 akerių ariamos žemės. Žemė 
gera, auga visokie javai, 7 mylios nuo 
mitsto Moston, Wis. Geri keliai (Sta
te road). Randos $500; rendą gali už
mokėti rudenį. Randuoti pigiau negu 
kad pirktum. Yra 10 karvių, 10 kiau
lių, 50 vištų, 3 arkliai. Randavosiu su 
gyvuliais arba be gyvulių. Gera ga
nykla, Šaltenio vanduo. Priežastį < 
randavojimo — liga mano moteries. 
Turi būti išranduota iki 1 d. balandžio. 
Platesnių žinių delei galima kreipties 
prie Mrs. S. Galensky, Room 311 
Univerflity Hospital, Ogden Avė. ir 
Lincoln St.
Valandos nuo 1 iki 2 ir nuo 1 iki S.

Galima kre'pties ir laišku: 
K. Galensky, 

R. 7, Moston, Wis.

REIKIA

Patyrusių dešroms dirbti. 
Ateikite galavai dirbti.

1215 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

pasinaudokitf: proga

PARSIDUODA BITERIO išdir- 
bystė su visomis mašinerijomis, kas 
tik priguli prie išdirbystės. Gali pirk
ti bile vienas. Savininkas išmokins vi
so darbo. Biznis išdirbta. Kartu 
gausi ir visus kostumerius. Priežas
tis pardavimo savininkas apleižia Su
vienytas Valstijas. Kas norite turėti 
gero 
šu:: 
1707

pelno turi kreipties šiuo antra

šo. Halsted St., Chicago.

EXTRA BARGENAS.
PARSIDUODA Saldainių sankro

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

BARGENAS
Puikus 7 sėdynių 1919 styliaus tuoring 
karas. Naujas viršus, naujas užlaidas, 
visos naujos tires, 2 extra tires;
8 dienų laikrodis; bumperis, šilko au
deklas; apsaugotojai slydimo.
Šis karas reikia matyti, kad tinkamai 
apkainavus. Parsiduos už $950.
Klausti Mc Kinley 727.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę
TURI BŪTI PARDUOTAS

dėl Storage charges 4 cilindrų truckas 
dengtu viršų, ką tik perdirbtas;
Kietos užpakalio tires. Veik greitai
Klausk Yarda 4040.

TURI BŪT PARDUOTA 
šią savaitę — savininkas apleidžia 
miestą — 1919 Country Club — 4 
sėdynių, puikiame stovyje; važiuotas 
apie 4000 mailių, baltos vylos teki
niai; 1 extra tekinis; Visos geros 
tires. Kaina $775.00

Yords 1741

RAKANDAI
UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.

Taipgi mes turime 35 fonografus.
Šiandieninės mados; groja visų iš

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

Gvarantuojame dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

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

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

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidųrmics- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
14 akro .................................. $275
Va akro .................................. -$425
1 akras .......................  $550

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

1404

ĮVAIRUS SKELBIMAI
JEIGU NORITE PRIGULĖTI^urie 

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

Dabartiniu laiku lengvas įstojimas. 
Atsišaukite antrašu:

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

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

PASKOLOS BENDROVE.
James J. Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

T. McINTOSH & CO.
W. l«th St. Chicago, 

Phone Canal 6296
III.

MA5TER 
5YSTEM

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

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

REIKIA 
VYRŲ 

Del
CHARGING CUPOLA 

AERMOTOR CO., 
2500 Roosevelt Road

PALIKTA STORAGE’Y

OLIVER CHILLED PLOW WORKS,
SOUTH BEND, IND.

MERGAITĖS

Mes turime jums vietų musų didelėj naujovinėj 
dirbykloje dirbti spinning, weaving, spooling, 
bobbing winding.
Mes išmokinsime jus šio darbo ir jums jis patiks.

TAIPGI VYRŲ

Abelniems darbams vilnų dirbykloje;
Bu ar be patyrimo.
Nuolat darbas musų vilnų dirbykloje.

DANIEL BOONE W00LEN MILLS, 
1735 Diversey Blvd.

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

1633 S. Jefferson St.,

DYKAI

GYVENK GRAŽIAME MIESTE
Mes galime jums parduoti didelių 

lotų Gražiausiame Displaines, kuris 
randasi vos kelių minučių važiavimo 
nuo miesto North Westem R. R. Mes 
galime parduoti šitų lotų labai žema 
kaina su mažu įmokėjimu, o liekį mė
nesiniais mažais išmokėjimais. Dauge 
lis-Lietuvių jau turi čia Įgiję žemių ir 
rengiasi pasistatyti gražius namus. 
Čia yra gera proga išsigauti iš su- 
grustaus miesto pagyvenimo.

Rašyk, Telefonuok ar kreipkis: 
FRANK J. DEAN

1404 W. 18th St., Canal 6296

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

415 So. Halsted St., 
Phone Ravenswood 5100.

meikerių; gerų ma-

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

WHITMAN & BARNES 
MFG. CO.,

Morgan & 120th Sts.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
mašinos, visos kas tik reikalinga prie 
taisymo. Parduosiu pigiai ir greitai.

1708 Wabansia Avė.
Matyt mane galma nuo 5:30 iki 7:30 

vai. vakare.

PARDAVIMUI dviejų krėslų bar- 
bernė. Labai geroj apielinkėj. Apgy
venta visokių tautų. Pardavimo prie
žastis — apleidžiu miestą.

v Prie Madison gtvės 
12 So. Califomia Avė

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, 
už $42. 
ant 10 
daugel 
pigiai 
Turime 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

vertas $155 
Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų 
parduodamų, 
labai gražių

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

REIKIA Vyro darbui | Junk šapį— 
gera mokestis: nuolat darbas. 
WALLACE IRON & METAL CO., 
548 W. 63rd St. Priešais dypą.

KRUTAMU PA.VEIKSLŲ Teatras 
parsiduoda gera vieta; neša gerą pel
ną 360 sėdynių ir visas įtaisymas. 
Atsišaukite į “Naujienų” ofisą, pažy
mėdami No. 67.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

REIKIA
GERŲ TVIRTŲ VYRŲ 

VALYMUI CASTINGŲ 
FOUNDRftS MILL RUIME

AERMOTOR CO., 
2500 Roosevelt Road

REIKALINGAS barberis gerai pa
tyręs darbą. Mokestis $28 ir daugiau 
i savaitę. Atsišaukite greitai pas:

J. MALELA, 
3336 So. Halsted St.

Phone Boulevard 1969

PARDAVIMUI vyriškų drabužių ir 
cigarų krautuvė. Geroje vietoje.

3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groseme Bridgepor 
to apielinkėje sykiu su namu arba 
paskyrium. Savininkas verčiamas ap
leisti miestą. Parsiduos pigiai. Kreip
ties per Naujienų ofisą No. 69

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš

dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

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

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

Savininkas apleidžia miestą ir nori 
pigiai parduoti 3 pagyvenimų, karštu 
vandeniu šildoma, namą prie 321 N. 
Central Purk Avė. Kaina $13,500.

MEAD & COE, 
69 W. Washington St.

ČIA TIKRAS BARGENAS 
4341 Congress St.

3 pagyvenimų medinis 5X6 kamba
riai, pečiais šildoma. Rendos $60 j 
mėnesį. Neša 20%. Kaina $5,000. 
Lengvomis išlygomis.

MEAD & COE, 
69 W. Waąhington St.

PARDAVIMUI 3 namai — 2 mūri
niai ir 1 medinis. Namai randasi ant 
Bridgeporto, Brighton Parke ir ant 
Town of Lake. Mediniame name ran
dasi saliuno biznis, su barais ir vi
sais įtaisymais. Taipgi 5 lotai; vienas 
Brighton Parke, o 4 Gary, Ind. Savi
ninkas parduoda pigiai.

W. JANULEVICH, 
4300 So. Wood St., Chicago.

KAM REIKALINGI NAMAI, o 
man automobilius. Geri namai gera 
renda. Man reikia mašinos: tur būti 
gerame stovyje 5 ar 7 pasažlerių. Kas 
tokios progos nori, tai ateišaukita nuo 
4:30 v. po pietų

J. W.
6024 Lafayette Avė. Chicago.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J, F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake SL ant 4-ty lubų.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvinio, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė, 
k------------- ---------- - ---------------z

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- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli* 
tikinės ekonomijos pilietystės, dab 
liarašys «

Mokinimo valandos: nuo 9 ryte 
Iki 4 vai. po Dietų Vakarais nuo 1 
iki 10 valandai.
1106 SO. HALSTED BTM CHICAGO


