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sovietus
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16,000 DENIKINO KAREIVIŲ 

SUŠĄLO.

ILLINOIS ANGLIAKASIAI
GRĄSINA STREIKU.

24.—“ Iš
būt i pri-

Mūšiai prie Reino pertraukti

Harden pranašauja 
Vokietijoje.

> LONDONAS, kovo 
laukinis pasaulis turi
sirengęs turėti reikalus su su
švelninta sovietų valdžia Vo
kietijoje,“ pasakė paskilbęs vo
kiečių reduktorius Masimilian 
Harden pasikalbėjime su ko
respondentu. Jis manąs, kad 
dirbtuvių sovietai jau esanti 
tikroji valdančioji spėka Vo
kietijoje.

LONDONĄ^ kovo 24.—Pa
sak sovietų karinio pranešimo 
iš Maskvos, daugiau kaip 16,- 
000 anti-botševikų kareivių ru
sta sušalusiais stepose. (Stepai 
yra lyguma pįetrytinėj Rusijoj.

algos nėra priimtinas 
angliakasiams ir jie 

su-

16,000 Denikino kareivių sušalo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 25, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917
REINO FORTAS APSUPTAS 

KOMUNISTŲ.

Vokietijos valdžia nusileidžia darbininkams Smarkus* mušis eina 
Wesel miestų.

v uz

VOKIETIJOS MINISTERIJA 
REZIGNAVO.

Mūšiai su Ruhr apskričio 
darbininkais pertraukti.

BERLINAS, kovo 24.—Baue- 
rio kabinetas, koalicija social
demokratų, centristų ir demo
kratų, kuris buvo pabėgęs iš 

Berlino, kada jį užėmė kontr
revoliucionieriai, šiandie įteikė 
prezidentui Ebertui savo rezig 
naciją.

Kiek galima permatyti poli
tinėj painiavoj, išrodo, kad Gus 
ta v Bauer bus Eberto paprašy
tas perbudavoti savo kabinetą; 
jei taip, tai Bauer galbūt pa
skirs niekurius senųjų ministe- 
rių ir priims keletą naujų, ku
riuos užgirį organizuotų dar
bininkų unijos. ««

Tas perbudavotas kabinetas 
stengsis vesti valdžios reikalus 
iki naujų rinkimų, kurie įvyks 
pradžioje birželio.

Oficialio paskelbimo apie 
naujos ministerijos sąstatą gal
būt nebus iki rytdienos, kada 
susirenka naciontdis, susirinki
mas.

Priešinasi darbininkams.

Valdžios vadovai priešinasi 
stipriam darbininkų spaudimui 
įsteigti vienų socialistų ar dar
bininkų valdžių.

Užrubežinių reikalų m|iniste 
ris Mueller, po pasikalbėjimui 
su talkininkų atstovais smar
kiai spirėsi prieš vienų darbi-

jojąs, ar talkininkai norėtų 
pripažinti tokių valdžią.

Dedama pastangų prikalbin
ti Nepriklausomosios Sociali
stų partijos atstovus stoti mi
nisterijom Jei tas nepavyks, 
ministerija bus sudaryta iš se
nosios koalicijos.

šiandie po 10 dienų be laik
raščių Berlinas galėjo skaityti 
apie tai kas dedasi Vokietijoje, 
kekjems laikraščiams pasiro

džius.

Darbininkai grjšta.

Darbininkai grįšta prie savo

distriktų. Bet gatvekariai dar 
nevaigštyo. darbininkams išsta
čius pakelinio algos reikalavi
mus.

Jokių žinių nėra apie toli
mesnį plėtojimąsi raudonojo 

judėjimo. Turbūt revoliucinis 
judėjimas jau apsistojo.

Musių paliauba.

pranešama apie 18 valandų 
mūšių paliaubą, kurią sutarė

RE IKJA DARBININKŲ 
REIKALINGAS~geras 11- 

notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros s^- 

lygros. Kreipties tuojaus { 
Naujienų ofisų.

minisleriai Braun ir Giesbert 
su darbininkų vadovais. Sutar- 
tyj yra sąlyga, kad mūšiai gali 
atsinaujinti bile vienai pusių

BUDERICK, Reino Prūsijoj, 
kovo 24. Valdžios kareiviai iš 
pietinės dalies Ruhr distrikto

davus 24 valandų pranešimų nuo panedėlio nakties yra ap-
apie užbaigimų paliaubos.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 25, 1920 
as reouired by the act of Oct. 0.1917

BUS SUDARYTAS NAUJAS 
MINISTERIŲ KABINETAS.

Nepriklausomieji socialistai 
gaus kelias svarbias vietas.

COPENILAGEN,
iš Berlino. 
Vokietijossudarymas naujo

kabineto v ra dalvku tik kelių 
valandų ir nepriklausomieji so
cialistai tikrai gaus kelias svar-

Darbininkai laimėjo.

LONDONAS, kovo 24.—Su- 
taikime streiko, padarytame 
tarp Vokietijos valdžios ir dar
bininkų unijų, didžiumos socia
listai prižadėjo įdėti savo par
lamentarių programai! darbi

ninkų organizacijų reikalavi
mus, sako Berlino žinia.

Valdžia išreiškė sutikimų iš
traukti savo kareivius iš Berli
no ir per Spree upę- arti vald
žios kvatieros—ir tuojaus at
šaukti apgulimo stovį. Beto ji 
apsiėmė neužpuldinti darbinin
kų, ypač Ruhr klonyj ir tarties 
su unijomis apie įėjimų darbi
ninkų atstovų į apsaugos kor
pusus.

Unijos prižadėjo sušaukti 
naujų susirinkimų ir nutarti 
klausimų naujo generalio strei 
ko, jei jų reikalavimai nebus 
išpildyti ir valdžia sulaužys sa-

Unijų reikalavimai.
Sekami yra unijų reikalavi

mai:
“'Reorganizavimas Imperijos 

ir Prūsijos valdžių turi būti at
liktas kooperuojant darbininkų 
unijoms ir unijoms turi būti 
duota didelė įtekmė į socialius

“Kalti sukilėliai (Kappo ša
lininkai) turi būti nuginkluoti 
ir nubausti.

“Visos įstaigos viešos admi
nistracijos turi būti apvalytos 
nuo kontr-revoliucionicrių.

“Reformavimas valdžios ad
ministracijų turi būti atliktas 
kaip galima greičiausiai, ko
operuojant unijoms.

“Sociali įstatymai turi būti 
pravesti kuoveikiausia, kad už
tikrinus darbininkams ekono

minę lygybę. .
“Nacionalizavimas industri

jos turi būti pradėtas tuo jaus.
“Turi būti suteiktas geresnis 

aprūpinimas maistu ir esantis 
išteklius turi būti pavestas Žmo 
nėms.

“Visos karinės formacijos, 
kurios nepasilieka ištikimomis

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 25, 1920 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI) ATMUSŲ BOL
ŠEVIKUS.

VARŠAVA, kovo 23. Pasak 
armijos kvatieros išleisto ofi-

SPRINGFJELD, III., kovo 
24. Illinois angliakasių unijos 
prezidentas Fra n k L. Farring- 
ton pranešė cen traliniam pre
zidentui Lcvvis, kad anglių ko
misijos didžiumos narių pakė
limas 
Illinois
kovo 31 d. mes darbą, t. y 
streikuos,

Lewis atsakė, kad preziden
tas Wilsonas jau patvirtino tą 
nuosprendį ir kad bus vedamos 
tolimesnės tarybos su kasyklų 
savininkais.

Ką atsakys į lai Illinois an
gliakasiai, dar nenuspręsta.

True translation filed with the post master at Chicago, III. March 25, 1920 
as reųnircd hy Ihc act of Ocl. 6,1917

Vokietijos darbininkai kovoja tik 
prieš militarizmų

DARBININKAI KARIAUJA 
TIK PRIEŠ ARMIJĄ.

Nenori komunizmo, tik nori 
sutriuškinti militarizmų.

supta Wesel mieste, bet vis dar 
laiko miestų.

Valdžios kareiviai laiko atda
rą šiaurinę dalį miesto, kad 
įsileidus pagelbų, jei ji ateitų, 
arba palikus kelią pasitrauki
mui.

Smarkus šaudymasis buvo 
girdėties nuo Wesel pusės nak
tį. Veikė artilerija ir kulkas- 
vaidžiai. Valdžios kareiviai 
.tebėra saugomoj, bet jie yra ap-

Wesel

rių partizantiška karė į 5 die
nas išstūmė valdžios kareivius 
iš industrinio distrikto ir pri
vertė juos pasitraukti ir susi
koncentruoti stiprioj 

tvirtovėj, ant Reino.
Apie 1(M) internuotu belais

vių, kurie pabėgo tiltu iš VVese- 
lio yra laikomi belgų. Apie tu
zinas atvežtų sužeistųjų vokie
čių yra čia ligonbučiuose.

Mažas pulkas Belgijos karei
vių su artilerija atvyko į čia 
pereitų naktį ir užėmė pozicijas 
arti tilto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 25, 1920 
as recpiired by the act of Oct. G. 1917

MOTERIS KOMUNISTŲ 
ARMIJOJ.

COBLENZ, kovo 24. čia 
gautosios iš Ruhr distrikto ži
nios sako, kad daug moterų 
kariauja komunistų eilėse. Ten 
buvo daug anti-semitiškų (prieš 
žydus) demonstracijų, nįors 
daugelis komunistų vadovų ir 
oficierių yra žydai.

Tn”e tians’Mion filpd Mth th»» nosį 
master at Chicago, III. March 25, 1920 
is

,ster at Chicago, 
reųuired by the act of Oct. 6,1917
HALLE GRIUVĖSIUOSE.

LEIPZIG, kovo 23. Halle, 
didelis industrinis miestas, yra 
pilnai atkirstas nuo komunika
cijos. Paskiausios žinios sako, 
kad kareiviai įgauna viršeny
bę, kada didele dalis miesto li
ko paversta į griuvėsius.

Kituose miesteliuose šioj Vo
kietijos dalyj sumišimai tebe
sitęsia ir nematyt, kad jie grei
tai užsibaigtų.

Mušis siaučia Coburg, kuris 
yra atkirstas nuo komunikaci
jos. Coburg nesenai prisidėjo 
prie Bavarijos ir Bavarijos ka
reiviai važiuoja malšinti suki-

Falkenstein, pietinėj Sakso
nijoj, komunistų vadovai, sa
koma, įsteigė sovietą.

Kongresmanas pasimirė.
WASHINGTON, kovo 24.— 

Atstovas W. J. Browning, 70 
m., republikonas, iš Camden, 
N. J., pasimirė šiandie umąį 
bflrzda'skntyklojj. Dar vakar- 
butas priėmė jo laivyno bilių.

ševikų spėkos, kurios atakavo 
Lenkijos frontų Bobruisko apy 
ganioje, visur tapo atmuštos.

Sovietų spėkos buvo apgin
kluotos ginkluotais automobi
liais ir tankais ir sukoncentra
vo visų ataką linkui Mozir mie 
sto, kad jį atsieinąs iš lenkų. 
Vietomis buvo mūšių durtu
vais ir kaimai buvo paimami ir 
atsieinami, kol gabaus bolševi
kai galutinai tapo atmušti.

Bolšev/ikaa paėmė Mogilevų.
Lvovo laikraščiai skelbia, 

kad sovietų spėkos paėmė Mo- 
gilevą ir kad piliečiai bėga prieš 
raudonųjų armijų. Premicras 
Mazepa perkėlė Ukrainos kva- 
tierą į Human.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 25, 1920 
as rc(|«brcd by the i of Oct. G, 1917

ANGLAI SUĖMĖ TURKŲ 
GUBERNATORIŲ.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
24.—Anglų spėkos čia areštavo 
karinį Konstantinopoliaus gu
bernatorių Ali Said Paša.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 25, 1920 
ds reąulred by me act of Oct. (>. 1917
GAL SUSIDARYS BALKANŲ 

SĄJUNGA.

BUCHARESTAS, kovo 23.
Platonas, buvęs Odessos vysku
pas, dabar gyvenantis Bulgari
joj, sako, kad Bulgarijos kara
lius Boris pavedė jam sudaryti 
Bulgarijos, Jugo-SLavijos ir 

Graikijos sąjungų, kad apsau
gojus tas šails nuo komunistų 
ir išrišus rubežinius nesutiki
mus. Tikrinama, kad tos trįs 
šaljs rūpinasi sutverti naują 
Balkanų konfederaciją ir ypač 
gauti dėl Bulgarijos F raki jų ir 
taipjau palaikyti draugiškus ry
šius su Turkija. Taipjau ša
kuma, kad jos bandys sudaryti 
ekonominę uniją tarp Rumu
nijos, Bulgarijos ir Italijos.

Nuteisė tris nestojusiu* 
kariuomenėn.

CHICAGO. —Federalis teisė
jas Carpentier vakar nuteisė 
tris brolius Miller iš Spring 
(kove, III. 6 mėnesiams kiek
viena už nešiojimų kariuome
nėn. Jie išsikasė urvų ir ten 
slapstėsi nuo valdžios agentų, 
o jie nestoję kariuomenėn to
dėl, kad jie priešinosi karei.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 24, užsienio pinigų 

':ant jų ne mažiau kaip už

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
ATMETĖ VALDŽIOS 

PASIŪLYMĄ.

LONDONAS, kovo 24.—Val
džiai ir anglių kontrolieriui 
atmetus angliakasių reikalavi-

vaitę, angliakasių atstovai lai
kė čia privatinį susirinkimų ir,

šių unijos pildomąjam komi
tetui atmesti valdžios pasiūly
mo.

KAREIVIAI NUŠOVĖ 7 
STREIKIERIUS.

17.BOMBAY, Indijoj, kovo 
Anglų kareiviai šovė į Ja at

DUESSELDORF, kovo 24.— 
Vadovai elementų, kurie pa
ėmė kontrolę šiuo miestu, tvir
tina, kad tas judėjimas neturi 
būti skaitomas komunistiniu, 
kadangi sovietai Vokietijoje 
yra skaitomi negalimais ir pa
vojingais.

Jie sako, kad labiausia nori
ma pašalinti militarizmų ir pa
rodyti talkininkams, kad Vo
kietija yra pasirengusi laikyties 
tokios pozicijos.

Čia yra keletas ginkluotų 
gvardiečių, bet tikrosios armi
jos nematyti. Pienuojama pa
statyti senąjį armijos ’koman- 
duoloją kapt. Bredain tvarkyti 
“saugumo gvardijų,“ kuri su
sidės iš darbininkų, kurie gali 
būti pašaukti prie ginklo rei
kale, bet nebus lavinami regu
liariai, kaip milicija, kurių dar 
bininkai ir nori panaikinti.

Komiteto pareiškimas.

Fricdrich Stahl, vienas iš
narių Duesseldorf pildomojo 

kinimų apie darbininkų pozici
jų. Jis sakė, kad judėjimas kį- 

skirstė, kada kareiviai užpuolė k's po Kappo sukilimui. buvo

8

shedpur slreikierių minių ir du komiteto, davė sekamų paaiš
slreikierių užmušė ir 25 sužei 
dė. Streikieriai tik tada išsi

ne darbininkų. Pildomasis ko
mitetas paskelbė, kad visi dar
bininkai, išėmus kelis gvardie
čius, vakar sugrįžo j darbų, ge- 
neraliam streikui užsibaigus 
subatoj.

Gatvekariai ir kitoks aptar
navimas veikia normaliai ir 
bankai yra atdari. 3 iš 5 laik
raščių neišeina delei spausluv- 
ninkų algų streiko, kuris nėra 
surištas su darbininkų judėji
mu.

ANGLIAKASIAI NUSISTATĘ 
PRIEŠ KAREIVIUS.

PARYŽIUS, kovo 24.—Gau

rija Westphalijoj, Vokietijoj, 
yra nepersimainiusi. Gandai, 
kad proletariato taryba nebus 
paakelbta, yra patvirtinti, bet 
angliakasiai yra labai įpykę 
ant valdžios kareivių. Vienas 
darbininkų vadovas pasakęs, 
kad angliakasiai yra pasirengę 
deisties talkininkams nugink
luoti, bet “greičiau mirs, negu 
pasiduos reguliariam* (vokie

čiu) kareiviams.“
Atsitikime reguliarių karei

vių atakos, sakoma, angliaka
siai nutarė išardyti kasyklas ir 
šulinius visame streiko distrik- 
te.

Tris? traii«*'ilion filrd the pnst- 
master at Chicago, III. March 25, 1920 
a* raųpired bv the oct of Oct. 6. 1917

ITALIJAI GRŲSIA MINIS- 
TERLIOS KRIZIS.

vien darbininkų protestu prieš 
utilitaristų judėjimą! ir milita- 
rizmą abelnai.

“Tai nėra sovietų revoliuc* 
ja,“ pareiškė jis.

“Mažiausia dabar mes stovi
me ant to paties pamato, kaip 
ir Vokietijos žmonių, išrinkta 

reguliarė valdžia. Mes norime 
iš valdžios vien, kad ji laiky
tųsi pereitais rinkimais žmo
nių išreikštos valios, t. y. pa
darytų griežtų žingsnį į kairę 
(linkui socializmo) ir sutriuš
kintų militarizmų kiekvienoje 
formoje, ypač kad jis drįso pa
rodyti save šiame Kappo suki
lime ir taipjau prie Gustav No- 
ske. Mes norime dirbti, kad 
davus parodymų musų pačių 
žmonėms, kaip ir abelnai vi
sam pasauliui musų pasirjžimą 
dirbti ir vistyti.

“Tai nėra nė sukilimas, nė 
revoliucija, bet tik grieštas iš
reiškimas nepasitikėjimo Ber- 

| lino valdžiai ir šio miesto ir 
I provincijos valdžioms, kurios 
neužlaikė principo lapkričio, 
1918 m., revoliucijos, kurią ja 
musų žmonės atsikratė nuo ka
ralių ir juos palaikiusių milita- 
ristų. Jv

“Mes griežtai sustabdysime 
piešimus, sumišimus ar vagy
stes ir jeigu valdžia pasiųs ka- 

................ .................  k į kariauti prieš mus— 
žinkelių darbininkų atstovais ‘ mes esame labai stiprus ir dar- 
nžbaigti visuotiną geležinkelių bininkai, didžiuma kurių yra 
darbininkų streiką. Valdžia su prityrę kareiviai po kariniais 
tiko pati užmoikėti darbinio- Į vadovais, apleis savo dirbtuves 
kams reikalaujamą pakėlimą ' ir atsigręš prieš juos.
algos už viėną mėnesį, o tuo
laiku gal bus rasta budai pa-1 centralinis pildomasis Ijomite- 
čioms geležinkelių kompani- (tas susidės iš vieno nario nuo 
joms pakelti darbininkams ai- kiekvienos socialistų partijų ir 

‘ . . .Darbininkai yra pasirengę tuo ccntraliniu konritetu, keli
i į darbų kaip tik gaus ( miestų pildomieji ’ komitetai 

bendrai sv 
gerovei žmc

juos durtuvais badyti.
Vėliau minia užpuolė saugo

jusius geležinkelį kareivius ir 
privertė juos pasitraukti. Tie 
šovė į minią ir 5 žmones užmu
šė ir 23 sužeidė.

DAUG STREIKŲ INDIJOJ.

BOMBAY.—Pastaruoju lai
ku Indijoj buvo 78 streikai, ku
riuose dalyvavo virš 300,000 
darbininkų.

Studentai išmaudė profesorius.

RYMAS, kovo 21.—Glornale 
d’Italia užsimena apie galimy
bę kabineto krizio Italijoj. Laik 
raštis sako, jog pats premicras 
Nitti pripažįsta, kad jis negali 
gauti pasitikėjimo balso atsto
vų bute. Laikraštis mano, kad 
tokiame atsitikime ar iždo mi- 
nisteris prof. Luigi Luzzati, ar 
karės ministeris Bonomi už
ims Nitti vietų, ar pačiam Nitti 
bus pavesta sudaryti naują mi
nisteriją.

HAYS, Kan., kovo 24.—Fort 
Hays Normai School studentai 
šiandie išmaudė šaltame van
denyje veik visus savo profeso
rius, kurie atsisakė kartu su 
jais dirbti prie įtaisymo begti- 
nių lauko. Profesoriai buvo 
maudomi iš “principo“—jie ne 
norėję pasiduoti prievartai ir 
todėl nėję dirbti. Dabar profe- Į 
šoriai šaukiasi valdžios pagel- 
bos, nes girdi mokyklą užval
dę “sovietai.“

TRIUKŠMINGAS POSĖDIS 
ITALIJOS PARLAMENTO.

Sutarė užbaigti Ispanijos 
geležinkeliečių streikų.

MADRIDAS, kovo 24.—Dar
bo ministerija sutarė su gele- ’ reivius

Dabar Hagene sudaromas

nuo demokratų partijos. Po
kaina, perkant jų ne mažiau kaip UŽ . v • 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma grįsti
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.84
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.60
Belgijos, už $1 ....... frankų 18.80
Danijos 100 kronų ........... $18.25
Finų 100 markių ............... $ 5.65
Francijos, už $1 ....... frankų 14.12
Italijos, už $1 ............... lyrų 19.25
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.86

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

Lenktj 100 markių J 0.75
Norvegų 100 kronų $18.65'

* Olandų 100 guldenų . ..... ...  $37.00
švedų 100 kronų ......  $2!1.1»
šveicarų, už $1 .................  kvantai.
Vokiečių 100 markių ............... $ 1.36

t •“•‘r .... o------- Į |n>uuiunj

gvarantiją, kad pakėlimas algos ( Ves šalies reikalus 
yra pastovus ir nebus suma
žintas po mėnesio laiko.

RYMAS, kovo 24.—Sociali
stai šiandie labai smarkiai su
sikirto atstovų bute debatuose 
apie žemės reformas. Laike 
debatų kįlo didelis triukšmas 
ir vos nekįlo muštinių. Taikės 
niems delegatams vos pasisekė 
nuraminti klerikalus, kurie 

Įšėlo ant socialistų už jų reika
lavimų didesnių negu siūloma 
žemės reformų.

Buto pirmininkas, buvęs pre
mjeras Orlando, negalėdamas 
:vykinti tvarkos, turėjo uždary
ti posėdį.

Pradžioj posėdžio socialistai 
Įnešė bilių, kuriuo reikalauja
ma, kad laikraščiai paskelbtų 
iš kur jie gauna kapitalą. Buvo 
kaltinama, kad veik visi laik
raščiai yra po kontrole geležies 
dirbtuvių interesų ir kad net 
Fhime ginčai yra keliami biz
nio interesų. Rilius atiduotas 
komitetui.

i Premicras Nitti susirinkime 
’aipgi pasakė, kad valdžia pri
taria suteikimui moterims bal
savimo teisių.

miestų valdžiomis, 
nių ir ypač darbo

Darbininkai

Provincialės valdžios namas
dirba.GRENAjDA, Ispanija, kovo 

23.—Vakar vakare ištiko smar 
kus susirėmimas tarp, sociali- kur yra buveinė pildamojo ko 
stų ir klerikalų, klerikalams miteto, yra Apsaugotas patro 
užpuolus grįžtančius iš darbo lių ginkluotų žmonių ir eilėmb 

Stahl prašė 
vielos buve 
kared-vri ų, o

ir n i « rv 1 '
socialistus darbininkus. Daug spigliuotų vielų, 
žmonių abejose pusėse sužei- išaiškinti, kad tos 

tižtiestos valdžios

Šiandien
LSS. 158 kp. rengia svar-

Fitzgibbons svetainėj 3058 
W. 12 St., kampas Albany 
Avė. Kalbės Naujienų redak
torius, d. P. Grigaitis. Pra

ĮdJua kaip 7:30 v.
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ĮSTATYMAS
apie Lietuvos Valstybės laikino
sios konstitucijos pamatinių dės 

niu pp. 32 ir 33 pakeitimų.
p. ,32. Steigiamasis Seimas 

renkasi Valstybės Prezidento nu 
rodytoje vietoje ir jo paskirtų 
dienų.

p. 33. Steigiamasis Seimas 
pradeda darbų, susirinkus pusei 
ir vienam išrinktųjų atstovų.

A. Smetona,
Valstybės Prezidentas.

Galvanauskas,
Ministeris Pirmininkas

2. Rinkiniuose dalyvauja visų 
tikėjimų ir tautų Lietuvos pilie
čiai, vyrai ir moters, kuriems 
suėjo 21 metai.

Pastaba: Karininkai, niobi 
lizuotieji 
kareiviai 
bet patįs 
gali būti.
3. Rinkikas'*turi tik vieną baL

karo vaidininkai ir 
atstovų nerenka, 
atstovais renkami

Kaunas,
1919 m. lapkričio mėn. 17 d.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEI 
MO RINKIMŲ ĮSTATYMAI.

Trečiuoju skaitymu Valstybės 
Tarybos priimta 1919 m. 

spalių mėn. 30 d.
i RALIS.

1 si r. Lietuvos Steigiamojo 
Seimo atstovai renkami yra vi
suotinu, tiesiu, ir slaptu baisa vi 
m u, saugoja n t proporcionalę si 
slėnią.

■ 1 !!■■■" . "...............-n

Nuo 1860 moty 
iki šiai dienai

ALKOHOLIS IR
INKSTŲ LIGA

Gryno alkoholio buvo 1860 metais 
sunaudota tiek, jog vienam žmogui 
pripuolė 4 galionai, gi šiais metais 
buvo ^iek suvartota, jog vienam žmo- į 
gui pripuola 20 galionų alkoholio. Sta- ' 
tistika parodo, jog delei šito tai skai

čius žmonių sergančių inkstų liga 
pakilo iki 18-kos nuošimčių. Y’ra tai 
labai didelis nuošimtis ir dėlto kiek-• • 1 • vienas musų visu savo agnumu pnva- 
lo pakilti prieš tai. Esti tūla arbata, 
vadinama Partoherb, sudaryta iš žo
lių ir šaknų, kuri'padaroma ir geria
ma panašiai, kaip paprasta arbata ir 
kuri tarnauja pravalymui inkstų, su
laiko šlapavimą pūslės ir prašalina iš 
maisto ir gėralų erzinančias substan- | 
cijas. Augščiau minėtos žolės ir sak
ais paeina iš Karpatų kalnų ir nėra 
joms nieko panašaus, kas galėtų taip 
gerai veikti ligoje inkstų, skaudėjime i 
strėnų ir uždegime pūslės.

Viena didelė dėžė kainuoja 
Šešios dėžės tik $5.00.

APTIEKA PARTOSA 
160 — 2nd Avė., New York,

jokių tarpininkų.
4. Negali nei rinkti, nei būti 

išrinktais:
a) tie, kieno už tėvynės išda

vimų arba kitų kokių sunkių kai 
tę teismo yra atimtos teisės, iš
skiriant iš šio skaičiaus valsty
bių teismų nuteistuosius už vi
sokius politikos srities nusikal
timus.

b) tie, kurie yra teismo nu
bausti už nusikaltimą, kuris 
žmogaus garbę plėšia, kaip an
tai: vagystę, prigavimą, svetimo 
turto pasisavinimų, vogtų; daik
tų pirkimą arba slėpimą, kyšių 
ėmimą, slaptą degtinės varymą, 
nusikaltimą prieš Rinkimų Lai 
svės Apdraudimo Įstatymo pp. 
2, 5 ir 6, jei, jiems bausmę at
likus, 3 metai dar nepraėjo.

5. Renkamas gali būti Lietu
vos pilietis ir pilietė, kuris (ku
ri) paskutinę kandidatų sąra
šams induoti skirią dieną bus 
pabaigęs (-usi) 24 metus, neat
sižvelgiant į lai, kurioje rinki
mų apylinkėje jis (ji) gyvena 
ir ar yra jis (ji) intrauktas 
(-ta) į rinkikų sąrašii, ar ne.

Pastaba: a) Karo Komen
dantas, apskrities viršinin-

8. Rinkiniams į Steigiamąjį 
Seimų rengti ir tvarkyti daro
mos yra šios komisijos: a) Vy
riausioji Rinkimų Komisija, b) 
apygardiį komisijos ir e) apy
linkių komisijos.

9. Vyriausioji Rinkimų Komi 
sija sudaroma iš Pirmininko ir 
keturių narių, pristatomų Mini 
sterių Kabineto ir tvirtinamų 
Valstybės Prezidento.

10. Vyriausiosios Rinkimų Kp 
misijos žiniai priklauso: a) pri
žiūrėti visų rinkimų tvarkų ir 
eiseną, b) leisti instrukcijas ir 
paaiškinimus, c) skirti apygar
dų komisijų pirmininkus, d) 
svarstyti ant apygardų komisijų 
nutarimų paduotuosius skun
dus, e) nustatyti visų į Steigia
mąjį Seimų išrinktųjų atstovų 
sąrašų ir paskelbti jį visų žiniai, 
f) turėti savo žinioje Vyriausy
bės skiriamąsias rinkimams vy
kinti lėšas ir g) nustatyti kiek
vienai rinkinių apygardai rink
tinųjų atstovų skaičių sulyg šio 
įstatymo 6 straipsniu.

11. Steigiamajam Seimui su
sirinkus, Vyriausioji Komisija 
visus aktus induoda Seimui.

12. Apygardos Rinkinių Ko
misijos pirmininku skiriamas 
vienas vietos taikos teisėjų, o 
jos nariai renkami yru apskri
čių tarybų po du iš kiekvienos 
apskrities. Apygardose, kurio-

ties teisėmis, tų miestų tarybos

nariu.
13. Apygardų Komisijos pri-

buti renkami toje vieloje, ku 
rią apima jų valdžia; b) iš
rinktieji į Steigiamąjį Seimą 
Valstybės valdininkai ir ka
riškiai St. Seimo laiku išeina 
iš savo užimamų vietų.

skaičhis nustatomas toks, kad 
penkiolikai tūkstančių gyvento 
jų tektų vienas atstovas. Jei 
kurioje rinkimų apygardoje, 
taip skaitant, liks ne mažiau 
kaip 8 tūkstančiai gyventojų, ta 
da tai apygardai pridedama dar 

i vienas atstovas.
Pastaba: Apygardų sąra

šas skyrium pridedamas prie 
šio.
/. vaisiynes nežinomas skci- 

’ bia rinkimų dienas, veizėdamas, 
kad prieš jas butų ne mažiau 

N. y.' kaip du mėnesiu laiko.

T

IETUVIAMS
ant 

TOVVN OF LAKE

Vienatinis Bankas

kimų apylinkes, veizint, kad a- 
pylinkėje. butų- nuo 3 ligi 7 tuk- 
tančių’gyventojų ir kad apylin
kės plotas atatiktų, jei galinta, 
vienam valsčiui; b) paskirti a- 
pylinkių komisijų pirmininkus 
ir veizdėli, kad apylinkės Komi
sijos savo laiku pradėtų ir eitų 
savo darbą; c) gauti ir išduoti 
pinigus, rinkimų reikalais asig
nuotus, ir d) rinkimams pasibai 
gus, pristatyti visus aktus Vy
riausiajai Komisijai. Be to, a- 
pygardos komisijos atlieka ir 
kitą šiuose įstatymuose nuro
dytą darbą.

14. Apylinkės rinkimų komisi 
ja steigiama kiekvienai apylin
kei iš pirmininko ir nemažiau 
kaip šešių narių; jos narius ren 
ka valsčiaus taryba iš rinkikų 
skaičiaus.

15. Kada kandidatų sąrašai 
bus induoti į apygardos ir apy
linkės komisijas, įžengia nuo pa 
davusiųjų kandidatų sąrašus 
partijų arba kuopų po vieną 
narį.

Paątaba: a) Apygardos ir

k i ų pirmininkams kreipiantis, 
savivaldybes privalo duoti ko 
misijoms raštininkus, bet šie 
komisijos balso neturi.

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

Turtas apie $6,000,000.00

ka pačių rinkimų darbą, kaip an 
tai: priima Ibalsus, suskaito 
juos, balsavimui pasibaigus, ir 
savo protokolus i n teikia apygar 
dų komisijoms.

17. Pirmininkui negalint da-

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

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

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

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

A. BARTKUS Pres
1619 W. 47th St. Tel. ĮJoulevard 1892. Chicago, 111.

-

veda eiti pirmininko pareigas 
vienam savo nariui.

18. Komisijų ĮNisėdžiai yra tei 
sėti, dalyvaujant ne mažiau 
Kaip pusei ir vienam komisijos 
nariui. Visus klausimus komi
sijos sprendžia papurusia balsų 
dauguma.

19. Valdininkai, Vyriausybes 
ir savivaldybių įstaigos privalo 
pildyti rinkimų komisijų reika
lavimus.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais 
h* Subatomis 9—9

r t

J. G. SACKHEIM & CO.
1885 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Panlina ir Wood Sto.

.................  r ■11 ........ —

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

PRAKALBOS
' Apie

LIETUVĄ
kurias rengia L. S. S. 158 kuopa 

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

FITZGIBBONS HALL
3058 W. 12th Sįt., kampas Albany Avė

Kalbės Naujienų redaktorius
P, GRIGAITIS

Draugai ir draugės! Delei aiškaus 
ir platgus sužinojimo dabartinėm situ
acijos Lietuvoj yra rengiamos žios 
prakalbos. Tede’ visi, kam r«.|»i Lie
tuvos reikalai, bukite salėj paskirtu 
laiku. Kviečia KOMITETAS

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

kad tas yra Ansiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa
siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje ?

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa
lengvėjo, kad dabar

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 ■ 3,000 60.00
300 D 6.00 4,000 80.00
400 D • 8.00 6,000 D 100.00
500 10.00 9,000 150.00

1,000 M 20.00 12,000 '200.00/

. . t PERSIUNTIMAS
Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus 

menes; laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant 

mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir k

GVARANTUOTAS »
siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną

žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
am pinigus siunčiat ir mes juos tuojaus pasiųsime

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 W. BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

III. DALIS.
20. Rinkimams atlikti daro

ma kiekvienos apylinkės rinki
kų surašai.

21. Rinkikų sąrašus paskirtu
laiku daro savo lėšomis valsčių 
arba miestų valdybos pridėtu 
pavyzdžiu, dviem egzemplio
riais. j

22. Į apylinkės rinkikų sąrašą 
išraukiami visi, kas turi teisę 
dalyvauti rinkimuose į Steigia-

na. Kas atvyks ir apsigyvens 
apylinkėje, pradėjus rYiošti rin
kikų sąrašus, tas gali būti in
trauktas į naujosios vietos sąra
šą, jei pristatys raštą, kad jis 
išbrauktas iš senosios gyveimmĮo 
sios vietos sąrašo arba ten į są
rašą neintrauktas.

23. Rinkikų sąraše rašoma a- 
bėcėlės raidžių eilė kiekvieno 
rinkiko pavardė, vardas, am
žius, užsiėmimas ir gyvenamoji 
vieta. Rinkikų sąrašą pasirašo 
valsčiaus arba miesto valdyba.

24. Rinkikų sąrašai duodama 
žiūrėti kiekvienam, kas nori žiu 
rėti, ne vėliau kaip keturiasde
šimt dienų prieš rinkimų dieną 
tuo budu, kuriuo lengviausia jie 
peržiūrėti. Prieš šitą sąrašų at
skleidimą valsčiaus arba miesto 
valdyba skelbia visai apylinkei, 
kame, kokiu laiku ir budu rin
kikų sąrašai galima žiūrėti.

25. Nuo sąrašų atskleidimo 
dienos administracinės valdžios 
atstovas ir kiekvienas rinkikas 
septynių dienų laiku turi teises 
pareikšti sustačiusiai sąrašus 
valdybai raštu arba žodžiu, jog 
į sąrašus kas neintrauktas aiįlta 
intrauktas neteisėtai.

26. Valsčiaus arba miesto*vai 
dyba, pripažinus tokį pareiški
mą teisingu, patenkina jį, in- 
traukdama praleistąjį asmenį į 
sąrašą arba išbraukdama netei
sėtai intrauktąjį. Išbrauktajam 
valdyba privalo apie tai suteik-

KELIONĖ Į LIETUVĄ
IR Iš

LIETUVOS Į AMERIKĄ

Žmonės važiuojantis iš Aiiie-

Ameriką, dabartinėms laikais tan 
kiai patenka į daug ir didelius 
keblumus ir pavojus, pertuose 
ir prie rubežtių, kurie keblumai 
kaip kada lėšuoja daug pdnigų ir 
vargo. Nenorint kelionėje susi
tikti su vargų keblumais, visada 
reikia keliauti gerai žinomais 
keliais. Geriausi keliai važiuoti 
iš Chicagos į Lietuvą yra Cana- 
dian Pacific Gelžkcliu ir Garlai
vių linijoms, kurių užveizda 
(Canada ir Anglija) prašalina 
nuo visų vargingų keblumų ir 
nereikalingų iškaščių. Del to
lesnių informacijų ir tifcictų 
kreikis į

CANADIAN PACIFIC 
RAIROAD & STEAMSHIP

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

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE 
Deimantai. 
Laikrodžiai, 

Auksybė, Co- 
luinbijos Gra- 
t’onolas ir lie- 
auviški nau
jausi rekor

dai.
1537 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Telephone Yards 5834

Dr. P. fi. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Haisted St.. Chicago/

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 W.51 St. kampJHarshfield ar
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
' Tel. Prospect 1157

27. Atmestuosius pareiškimus 
ir paduotuosius skundus vals
čių arba miestų valdybos per 
tris dienas turi išsiųsti į apygar 
los komisiją su išdėstytu pasi
teisinimu ir apie lai pranešti 
tiems, kurių teisė ginčijama yra, 
ii- kas padavė skundą.

28. Praėjus minėtoms 25-me 
ijtraipsnyje septynioms die
noms, papildoinasai sąrašas ne 
vėliau kaip per tris dienas skel 
biamas visų žiniai, budu, nuro-

Sll ‘ f jiems paskelbta.
29. Apygardos Komisija privaj ,___________

lo per penkias dienas apsvai'sty- (Seka ant 5-to pusi.)

Phone Canal 1043
HOERBERS 1IALL

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Islaud Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas

Ii gautus skundus viešume posė
dyje. Ten paaiškinimus gali iš
dėstyti asmuo, kurio teisė daly
vauti rinkimuose ginčijama, o 
laippat asmuo, kuris yra iškė
lęs tų klausimų, žodžiu arba ras 
tu. Posėdžio diena turi būti

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

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

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

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

■—■■■■ X""" .......       1 ■

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik kq išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvaręlijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gėry pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

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

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

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

nuo 1 po piety iki 8 vakare.

Telephone Yards 5032

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

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
Jresni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-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
tą; nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino sergo kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

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

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

Tel. Drexel 2880.

————......... —

‘DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 18 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligų, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiu 
metodu X-R.y ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas b* Laboratorija: 1821 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Haisted Street *

VALANDOS: 8-9 ryto, tikUL

ua

28' metai 
ir Ofisas

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 
Gyvenimas

3149 8. Morgan st., kertė 32 «L
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

Kamp. Leavltt St 
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. <2nd 8L 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telefonas Pullman 888.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare. 
-------------------- ._____________ _

Telephone Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3808 S. Morgam 8t Chicago, IU.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvio Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michlgan Ava 
Telefonai, Pullman 342 Ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergy vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

Nedaliomis 9 iki 12 diena. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

Rez. 933 S. Ashland Bivd- Chicago 
Telephone Haymarket 25<4 «

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Haisted St. Chicago
* Telephone Drover 9693 • 

Valandos: 18^—11 ryto; 2—3 po piet
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Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos laisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo Žmonių kovų už savo teises 

ir išsivadavimų.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

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

Jurg. Grinas ir .Ton. 
Kalvaitis po $3; Jon. 
Tuminskas $2.50; Ant. 
.Jurginas, K. P. Biki- 
nas, Balt. Masiulis, Ad. 
Urbonus, Pv^r. Mac
kus, Liud. Vencius,

Puodžius, Juoz. Lcš-

T. .Jankauskas po $2 
Kaz. Peikus, Mik. Biš-

Aukii kvitą v imas.

VV. Frankfort, III., per F. Ry-

Auksas, Sint. Jodsnu-
kis ir V. Bulota po $1;
F. Ryshkus $5; viso $9.00 

Moline, III., bevardis .. 2.00 
Collinsville, III., per F. Ska- 

maraką: S. Račiūnas
$5; F. Skamarakas $5;

po $1; viso.............. 12.00
Cambridge, Mass.: Bonifacus

Vinciunas $10; Pranas
Majauskas $10.00; Sta
nislavas Zdanauskas

$5; viso....................25.00
Divernon, III., per J. K. Jutelį 

ir K. M. Račailį: J. K. 
Jutelis. V. Jutelienė ir

K. M. Račaitis, F. Ka 
paras, A. Šimkus. T 
Girdžius, .1. Bukas, 
Rušnlaukis. V. Tutlis

Gulbinas, T. Ragučius, 
P. Malakauskienė, J. 
Galvanauskas, T. Vai
šia, B Bukantas, P. 
Jurginas, T. Kaniau

skas, A. Petrauskas ir 
M. Aleksandravičius 
po $1; J. Juraška, O. 
Jutelis ir V. A. Juteliu- 
lė po 50c.; K. Kubilius, 
P. Raudonius, F. Atko-i 
čaitis, J. Ambrozaitis,

kienė po 25c.; P. Šim
kus 20. Viso labo .. 28.2C

Nakomis, III., per Ig. Nar- 
rušą: Ig. Narruša $10; 
Petr. Užubalis, Mik.
Masonas, Fr. žolynas 
ir And. Zigmantas po 
$5; And. Alesčikas $1;

'1SCHLO5S BROS & Ctt '

Bahiiaere • New Yo-k

Mfk. Kilinskis, .Jon. 
Melnykas, .lu|rg. Luc- 
kus, Mar. Lapinskie
nė, Pctr. .Jankauskas 
jaunysis, Jon. Ranonis, 
Pctr. Mickus, Jon. Kim
šk is, Vinc. Luišis, Ant. 
Totoraitis, And. La
pinskas, Jos. Popika, 
Jos. Karmazinas, Jos. 
Ša t rni lis ir Vinc. Bub- 
nis po $1; Jon. Son
gaila 50c. Viso daik
te .............:......... $83.00

Virden, III., SI 
iš kasos $10;

$1; viso....................$11.00
Chieago. Liet. Moterų Pašel- 

pinis Kliubas, per Oną
Daraškiene .............  10.00

Buvo
1 <80.20

1095.37

Viso labo $1275.57

Aukotojų Korespondencijos.

NAKOMIS, III. — Kaip kitų 
miestų lietuviai skubinas au- 

kkimis padėti musij broliams 
Jarbininkams Lietuvoje, taip 
r mes, Nakomiečiai, nesilikda 
mi, sudėjome keletą desetkų 
taleriu ir siunčiame Lietuvos 

Laisvės Fondui. Gaila tik, kad 
ą darbą pradėjome labai trinu 
iii laiku, t.' y. nebuvo šaukta 
ie joks susirinkimas nė agita
cijos nedaryta. Tik vieną die
tą pora draugų pasitarę ėmė 
/eikli ir jau antrą dieną dar
ias buvo atliktas. Tokiu bildu 
langelis visai nežinojo. Bet vis 
teito darbas atliktas geras ir 
•eikėtų, kad draugai tą darbą' 
/arytų ir toliau.

Norėčiau dar pastebėti tai, 
kad ir didmiesčių musų broliai 
pradėjo šį darbą, man regis, 

Į truputį vėlokai. Aukos turėjo 
būt pradėtos rinkti kokį 10 mė- 

| nosių anksčiau, tai ligi šiol bu- 
Į tų buvę gausiai surinkta. Bet 
Imat nieks, turbūt, nesitikėjo, 
| jog Lietuvoj musų Smetona 
j taip aitriai įrngs. Bet geriau 
| vėlai ne kad niekados. Todėl, 
I draugai ir draugės, kurie, ne- 
| atspėjote šį kartą aukoti, o no

rėtumėte prisidėti, malonėkit 
tavo aukas palikti pas Ig. Nar- 
rušą. Mielai priimsiu jas ir 
javo lėšomis pasiųsiu Lietuvos 
Laisvės Fondan. — Ig. Narruša.

VIRDEN, III. — SLA. 263 kp. 
'atkylame kovo 14 d. susirin
kime vienbalsiai nutarė paau
koti iš kuopos iždo 10 dolerių, 
kad tuo parėmus Socialdemo
kratų vadovaujamųjų Lietuvos 
larbininkų kovą už savo lei- 
;es. Tatai buvo padaryta.

Naujienų 62 nuni. buvo pa
skelbta iš Virden, III., aukų 
<30,50. Peržiūrėję išnauja ko- 
ektų knygutę radome, kad au
kų turėjo būt $31.50. Todėl, 
klaidą atitaisydaiU|i, dabar tą 
lolerj siunčiame kartu su SLA. 
163 kuopos auka, t. y. 11 do- 
erių. Reto, Naujienų 62 mini, 
iraleista nepaskelbti vardai šių Į 
mkoto.jų, kurių kiekvienas au-1 
tojo Liet. Laisvės Fondui po 
§1.00: Antanas Palubinskas, 
Jokūbas Valantiejus, Zuzana 
Vaikšnorienė ir Chas. Sačiavi- 
5ia.—Aukas siunčiame Naujie
nų Redakcijai, kad perduotų 
Liet. Liisvės Fondan.' ($11.00 
gavome ir perdavėme L. L. F. 
kasteriu i.—N. Red.].

Z. Vaikšnorienė
J. J. Stalega.

Socialistu Partijoje
Besiruošimas Nacionalei Par

tijos Konvencijai.

Remkit Lietuvos Laisve

Vienas iš būdų Lietuvos laisvei remti yra užrašinėti 

Lietuvos žmonėms musų dienraštį NAUJIENAS. Lie

tuvos atžagareiviška valdžia neduoda gyvuot Lietuvoj 

socialdemokratų laikraščiams. Bet mes galime iš A- 

merikos užplukdyti visus Lietuvos miestelius ir kai

mus Naujienomis.

NAUJIENOS DABAR JAU NUEINA I LIETUVĄ. 

Lietuvos Naujienų skaitytojai praneša mums, kad gau

na beveik kiekvieną Naujienų numerį.

Taigi kiekvienas amerikietis Naujienų skaitytojas te

gul išrašo Naujienas savo giminėms ir draugams Lie

tuvoje. Lietuvos žmonėms labai patinka Naujienų di

dumas ir turtingumas. Išrašydami jiems Naujienas 

suteiksite jiems labai didelį malonumą.

Mes Priimsim Šį
Paskelbimą Už

$1.00
Pinigais

Perkant bikokios kainos 
Vyrų ar Vaikinų Pavasa

rinį Siutą ar Burnosą.
Šis pasiūlymas baigiasi 

Kovo 27 d.

Socialistų Partija pradėjo 
au ruoštis ateinančiai partijos 
konvencijai. .Ji įvyks New 
Turke, prasidedant gegužės 8 
hėrią. šioje konvencijoj par
tijos nacionalis pildomasis ko- 
nitetas kviečia dalyvauti taip
jau visas pažangiąsias darbiniu 
kų unijas. Unijų delegatai, ži
noma, konvencijoj turės ne 
jprendžiamąjį, bet tik pataria
mąjį balsą.

Pildomasis komitetas išreiš
kia vilties, kad d. Bugenius V. 
Debs, kuris už savo politinį vei
kimą tapo pasmerktas dešim
čiai metų kalėjimo ir jau be
veik metai kaip uždarytas At
lantos bastilijoj, bus konvenci
jos nominuotas kandidatu į 
Jungtinių Valstijų prezidentus.

Konvencija, suprantamas da 
Jykas, partijai labai daug lėšų 
padaro, o lodei surinkti pinigų 
toms lėšoms padengti naciona- 
’is ofisas išleido tam tikrų ženk 
’elių-stempų, po 50c. kiekvie
ną. Partijos irxjos kuopų iuh 
riai, kiekvienas, turi tokį ženkA 
lėlį nusipirkti už 50j centų ir) 
isilipdyti į savo nario mokesčių

Minėtinos sukaktuvės.

Naujienų siuntimas Lietuvon yra atpigintas ir kainuo
ja metams $7.00, pusei metų $4.00.

Sukruskit Užrašinėt Lietuvon

Iš Įvairią Sričių.
Rašo ŠERNAS.

SENUMAS KINŲ KULTŪROS.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, *r gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

laiko

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Parp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Balandžio 13 dieną sueis ly
giai metai, kaip vienas narsiau
siųjų darbininkų kovotojų, Eu- 
genius V. Delis, tapo uždarytas 
katorgos kalėjimam; o 
vėliau vėl sueis metai
nuo įkalinimo kitos veiklios 
sočiaiistės—Kate Richards O’- 
Hare.

Tatai balandžio 13-14 dieno
mis socialistų partija pienuoja 
rengti visur, visoj šalyj, milži
niškų demonstracijų, kuriose 
susipratusieji šios šalies darbi
ninkai ir jiems simpatizuojan- 
tįs žmonės pareikštų savo pro
testą prieš reakcijos žygius ir 
reikalautų, kad visi politiniai 
kaliniai butų tuojau paleisti iš 
kalėjimų ir žmonėms butų su
grąžintos visos konstitucijos 
jiems garantuotos laisvės.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
U XT A IT T T r ¥ A G »

Kinų kultūra (civilizacija) 
yra kur kas senesnė už europi
nę. Tą rodo kiniečių darbai. 
Kiniečiai savo kultūrą jau tu
rėjo, kuomet Europa dar lauki
nė buvo, išėmus gal grekų ir 
Afrikos Egypto. Kinų kultūra 
yra skirtinga nuo kultūros ki
tų tautų, kas rodo, kad ji bent 
nuo kitų žinįomų tautų nepa- 
semta. Kaip tirinėjimai rodo, 
kinų raštas, vartojamas jų nuo 
3500 metų prieš Kristaus gimi
mą, jeigu ne nuo dar seniau, 
nors tas raštas, musų suprati
mu, ir nopraktingas, su savo 
80,000 rašto ženklų, pilnoj jo 
formoj. Tiesa, dabar visų tų 
rašto ženklų arba literų jie jau 
nebevartoja. 800 metų prieš 

Kristaus gimimą kiniečiai suse
kė ypatybes magnetinės adatai- 
tės arba kompaso, kad ji vis 
krypsta į šiaurius, kuomet Eu
ropoj tas susekta (Italijoj) tik 
1000 metų po Kristaus gimimo.

Pradžioj Šeštojo šimtmečio ki
niečiai ant medžio išpjaustinė
jo raštą ir spausdino knygas, o 
nuo 1050 metų spausdino jas 
krutamomis literomis, taigi pa
žinojo jau tikrą knygų spaudi- 
nimo būdą, kuomet Europoj 
lik lotame šimtmetyj Gutten- 
bcrgas tokį knygų spaudinimo 
būdą išrado ir visą žmoniją 
greitai priekyn pastūmėjo. Pau
jamąjį paraką kiniečiai paži

nojo ir dirbo jį sau jau 400 
metų prieš Kristaus gimimą, 
kuomet Europoj jo išradėjas, 
j ieškojęs budo aukso dirbimui, 
vienuolis Bertold Schwartz, 
dar nei nemanė gimti ir nieko

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

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervą ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už nibežių, 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, Bittčria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted 8t, Telephone Canal 6417. Chieago,

nei permatyti negalėjo, kad jis 
kada nors užgims. Porceleną 
kiniečiai pažinojo ir dirbo iš 
jo ’/dus Otame šimtmety. Po
pierinius pinigus kiniečiai dir
bo jau 2me šimtmety po Kris
taus gimimo, kuomet Europoj 
dar apie tai niekam nė mintim 
nebuvo atėję. Akinius, silpnų 
akių regėjimui sustiprinti kinie 
čiai pažinojo kur kas pirmiau 
negu europiečiai. Reikia pri
durti, kad su šilkais europinius 
vienuolius supažindino tik' ki
niečiai, kurie šilkus jau nuo se
nai pažinojo ir vartojo. Tie vie
nuoliai slapta iš Kinų pargabe
no Europon ir šilkvabalius ir

to-

IU.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboriua

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

Tel. Canal 21M.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted SL, Chieago, HL
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phona Canal 217 
.........— s

tokiu budu, nuo kiniečių išmo
kę, Europoj sutvėrė visai nau
ją, pirmiau čia nežinomą, pra
monę.
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NAUJIENOS tvertas tiktai iš vienos dar-Į pakraipa niekuo nesiskyrė 
bininkų judėjimo srovės, bu nuo Amerikos Darbo Fede- 
tent, komunistiškos. Kas ne | racijos pakraipos, 
komunistas, tas, jų suprati
mu, yisaį neprivaląs būt įlei
stas į “tikrą darbininkų” In
ternacionalą arba galį būt 
tiktai iš bėdos pakenčiamas 
jame. Ir tokį “tikrą darbi
ninkų“ Internacionalą komu 
nistai mato toje organizaci
joje, kurią periiai Maskvoje 
sutvėrė bolševikai.

Nors tai ir yra keista* bet 
šitai komunistų nuomonei 
oritaria ir dalis pačių socia- 

Pftstų. Amerikos Socialistų 
Partijos narių didžiuma, 
pav. balsavo už prisidėjimą 
prie Maskvos Internaciona
lo, kur socialistai galės būt 
geriausiame atsitikime tik
tai “antros rųšies piliečių“ 
padėjime.

Pažiūrėsime dabar, katra | 
tų dviejų nuomonių yra tei
singesnė.

Mes stengsimės socializmo 
klausimuose vadovautįes 
tais principais, kuriuos iš-' 
dėstė Marksas su Engelsu. 
Bet tuos pačius principus sa 
kosi pripažįstą ir komunis
tai; jie net statosi tikres
niais jų pasekėjais už mus. 
Taigi Markso ir Engelso 
nuomonė Internacionalo 
klausime turėtų būt nuspren 
džianti šitame ginče.

Marksas, kaip žinia, buvo 
vienas įsteigėjų pirmojo In
ternacionalo (1864 m.) ir jo 
vadovas. Koks-gi buvo ta
sai Internacionalas?

Paskutinėje savo prakal
boje prie “Komunistų Mani
festo“, parašytoje 1890 m., 
Markso draugas rašo apie 
pirmąjį Internacionalą.

“Kuomet Europos dar
bininkų klesa vėl pakanka 
mai sustiprėjo padaryt 
naują puolimą ant viešpa
taujančiųjų klesų galybės, 
tai atsirado Internaciona
le Darbininkų Asociacija 
(oficialis pirmojo Interna 
cionalo vardas. “N“ Red.). 
Jos tikslas buvo sulieti į 
vieną didelę armiją visus 
kovojančiuosius Europos 
ir Amerikos darbininkus. 
Ji todėl negalėjo pradėti 
išdėstytaisiais Manifeste 
principais. Jai reikėjo tu 
rėti programas, kuris ne
uždarytų durų Anglijos 
amatų sąjungoms, francu 
zų, belgų, italų ir ispanų 
proūdhonistams ir vokie-1 
čių lassalliečiams. Šitą 
programą — paaiškinimą 
prie Internacionalo kons
titucijos — Marksas išdė
stė taip gabiai, kad net Ba 
kuninas tatai pripažino, 
Kad Manifeste pastatyti 
dėsniai pagalios paims vir 
šų, Marksas dėjo visą vil
tį vien tiktai ant protinio 
darbininkų klesos plėtoji
mosi, kuris neišvengiamai 
turėjo kilti iš bendro vei
kimo ir diskusijų... Ir 
Marksų buvo tiesa.”
Taigi pirmasis Internacio 

nalas susidėjo įvairiausių 
darbininkiško jimėjimo sro
vių: ne tiktai iš mokslinio 
socializmo pasekėjų, o ir iš 
Anglijos darbininkų unijų, 
iš proudhonistų ir lassallie- 
čiy-

Anglijos amatų sąjungos 
(trades unions) šiandie su
daro Darbo Partiją, kuri 
tiktai apie dveji metai laiko 
atgal ' priėmė socialistišką 
programą? Pirma tų unijų |
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Koks turi būt In
ternacionalas.

Vakar “Naujienose” buvo 
išspausdinta Kautskio ir 
Bernsteino laiškai, kuriuose 
juodu ragina Amerikos so
cialistus padėti Europos so
cialistams atsteigti Interna
cionalą.

Skaitytojai galėjo paste
bėt, kad juodviejų nusista
tymas (pozicvĮa^ tame klau
sime, aplamai imant, sutin
ka su “Naujienų“ nusistaty 
mu.

“Naujienos” visuomet lai
kėsi to principo, kad Inter
nacionalas turi būt, kiek ga
lint, tarptautinė darbinin
kų klesos, o ne vienos ko- 
kios-nors srovės, organizaci
ja. Jau 1916 m., “Naujo
sios Gadynės” puslapiuose 
rašytojas šitų žodžių nuro
dė, kad, mėginant suorgani- 
zuot Internacionalą tiktai iš 
kokios-nors vienos darbinin
kų judėjimo srovės, neišven
giama pasekmė butų ta, kad 
atsirastų ne vienas Interna
cionalas, o du, trįs arba dau- 
giaus; ir tuomet Internacio
nalo idėja pasidarytų ne- 
tarptautinio darbininkų vie 
nijimo įrankis, o jų vieny
bės ardytoja.

Kone tais pačiais žodžiais 
dabar, kaip matėme, šitą 
mintį išreiškia ir Karolis 
Katitskis. Pažymėjęs tą f ak 
tą, kad šiandie jau gyvuoja 
du Intenacionalu ir tveriasi 
dar trečias, jisai sako, jogei 
rezultate šitokio plėtojimosi 
proletariatui grūmoja pavo 
jus suskilti į sektas.

Bernsteinas-gi išreiškia tą 
pačią mintį, kuomet jisai 
apgailestauja, kad socialistų 
ir unijų Internacionalas y- 
ra suskilęs, ir kuomet jisai 
žada kovoti už atsteigimą to 
kio Internacionalo, kuriam 
priklausytų visos socialistų 
partijos, nežiūrint nuomo
nių skirtumų, esančių jų tar 
pe.

Šitokį nusistatymą Inter
nacionalo klausime atmeta 
komunistai. Jų nuomone, 
Internacionalas turįs būt sul

Vienok 
Marksas dėjo visas pastan
gas, kad gavus jas į Inter
nacionalų !

Kas dėl proudhonistų 
(Proudhon’o pasekėjų), tai 
jų idėjos, kaip šiandie kiek
vienas žino, buvo smulkio
sios buržuazijos idėjos. O 
lassalliečiai (Ferdinando La 
ssalle’o pasekėjai), nors ir 
stojo už socializmų, bet/no- 
rėjo įvykdinti jį valstybės 
pagelba. Vienok ir prou- 
dhonistams ir lassalliečiams 
Marksas stengėsi neuždaryt 
durų į Internacionalų.

Kad pritraukus visus ši
tuos elementus prie Interna
cionalo, tai Marksas net “iš- 

Į sižadėjo” tų principų, kū
rinos jisai pats buvo išdės
tęs “Komunistų Manifeste”. 
Jisai parašė Internacionalui 
tokį programų, kuriuo gėrė 
josi pats Bakuninas. Ir En
gelsas džiaugiasi tuo, kad jo 
draugui pavyko “užganėdin-1 
ti” tų senųjį rusų maistiniu 
kų.

“Tai dar oportunistai!” 
turėtų dabar sušukti apie 
tuodu mokslinio socializmo 
įkūrėjus tie naujosios ma
dos “revoliucionieriai”, ku
rie nuolatos lavina savo ger 
klės, plusdami “Naujienas”.

Bet ta Markso ir Engelso 
pozicija Internacionalo klau 
sime buvo visai ne oportu
nistiška. Kada Marksas, ra 
šydamas programą, Interna- 

[ ųionalei Darbininkų Asocia
cijai, nesivarė ant to, kad ji
sai susidėtų iš principų, pas
kelbtų “Komunistų Manifes 
te”, tai jisai anaiptol neišsi
žadėjo jų. Jisai j Interna- 
oionalo’ programų įdėjo iš tų 
principų tiek, kiek buvo ga
lima prie tolaikinio darbi
ninkų susipratimo stovio, ti
kėdamasis, kad pilnų tų prin 
cipų priėmimų darbininkų! 
judėjime parūpins jau dar
bininkų proto.plėtojimąsi. Ir 
Engelsas liudija, kad Mark
so buvo tiesa.

Bet jeigu pats darbinin
kų proto plėtojimąsi vedė 
darbininkus prie socializmo 
principų, tai kokia buvo tuo 
met prasmė steigti Interna
cionalų, kuris dagi neturėjo 
“revoliucioniškos drąsos” į- 
rašyti juos į savo progra
mų ? Augščiaus paduotoje 
ištraukoje iš Engelso prakal 
bos mes randame atsakymų 
į šitų klausimų: tenai pasa
kyta, jogei Marksas tikėjo-

I si, kad darbininkų proto plė 
I tojimasi, vedantis prie paži-| 
nimo sociąlizmo principų, 
gims iš bendro veikimo ir 
diskusijų.

Štai kam Marksas stengė
si įtraukti į Internacionalų 
“visus kovojančiuosius Eu
ropos ir Amerikos darbinin
kus”, nepaisydamas jų nuo
monių skirtumų, ir sulieti 
juos į “Vienų didelę armi
jų”: Internacionalas, suvie
nydamas darbininkus, turė
jo sutverti tas sųlygas dar
bininkų judėjime, kuriose 
plėtojasi darbininkų protas; 
taigi jisai buvo priemonė pa 
greitinti soęializmo principų 
pergalę darbininkų judėji
me.

Jeigu Marksas butų varę- 
sis ant to, kad Internaciona
lo programas butų “Komu
nistų Manifesto’\kopija, tai 
didžiausios to laiko darbini-I 
kų organizacijos butų nepri-

Chicagos ir Apielinkes Lietu 
viams Darbininkams 

Pranešimas4

Posėdyje, laikytam kovo 9 d., Chicagos Lietuviu 
Darbininkų Tarybos pildomasis komitetas nutarė šaukt 
nepaprastų draugijų konferenciją. Ji įvyks kovo 28 d. 
š. m. 10 vai. ryto M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 PI.

Visas lietuvių darbininkų draugijas Chicagoje ir 
apielinkėje kviečiame atsiųsti J jų savo delegatus, po vie
nų nuo kiekvienų 50, arba dalies, narių. Draugijas, ku
rios nesuspės atlaikyti mitingų išrinkimui delegatų, ga
lės atstovauti jų valdybos. <

Konferencijos tikslas yra apsvarstyti, kaip geriau
siai gaM Amerikos lietuviai darbininkai suteikti pagel- 
bos Lietuvos darbo' žmonėms, kovojantiems už savo lais
vę ir geresnę šalies ateitį.

Momentas yra svarbus. Artinasi Lietuvos Steigia
mojo Seimo rinkimų diena. Baisi reakcija, kuri siaučia 
Lietuvoje, grūmoja užkirsti kelių į Seimų darbininkų 
klesos apginėjams. Todėl musų pareiga yra padėti jiems.

Sukruskite tad, draugai, ir uoliai rengiatės prie 
konferencijos!

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ TARYBOS
, PILDOMASIS KOMITETAS.

sidėjusios prie jo: Interna
cionalas butų turėjęs “ty
rus” principus, bet nebūtų 
turėjęs darbininkų minių. 
Ir toms minioms, nesant or
ganizacijos, kurioje jos ga
lėtų bendrai veikti iy disku- 
suoti, butų ėmę daugiaus lai 
ko prieiti prie socializmo.

Tas kelias, kuriuo ėjo 
Marksas, nors išrodo “opor
tunistišku”, bet ištiesų buvo 
vienintelis revoliucinis ke
lias. Vadovaujanti mintis, 
kuri rodė jam šitą kelią, y- 
ra jau išreikšta antrame 
“Komunistų Manifesto“ per
skyrime, kur pasakyta, kad 
pirmutinis komunistų užda
vinys yra “organizavimas 
proletariato į klesą”. (To lai 
ko komunistai šiandie vadi
nasi socialistais).,

V . L •Marksui pirmoje vietoje 
visuomet rūpėjo darbininkai 
kaipo klesa, o ne kaipo tam 
tikros idėjos pasekėjai — ne 
kaipo partija, ne kaipo sro
vė .arba frakcija. Todėl ji
sai ir stengėsi įtraukti į In
ternacionalą visas darbinin
kų klesos organizacijas.

Tuo ^budu, jeigu Marksą 
su Engelsu skaityt socializ
mo autoritetai, tai nėra jo
kios abejonės, kad Interna
cionalo klausime' tiesa yra 
Kautskio pusėje, o ne Leni
no; socialistų pusėje, O ne jaunaturkių valdžią, 
komunistų.

Dabartiniai kofriunistai y- 
ra tik iš vardo panašus į 
tuos Komunistus, kurių va
dovai buvo Marksas su En
gelsu. Principuose ir tak
tikoje jie yra griežta prieš
gynybė jiems. I

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translatlon filod witn the post 
master at Chicago, III. March 25, 1920 
as recjuired by tlie act of Oct. 6,1917

FRANCIJA.
[Federuotoa spaudos žinia]

Londonas. — The Manches-. 
ter Guardian’o korespondentas 
iš Paryžiaus rašo, kad dėka 
Francijos paspirčiai Turkijoj 

įsigalėjo jaunųjų turkų parli-

paliaubos, Frandijos laikraš
čiuose buvo nemaža rašoma 
apie įturkų žiaurumus ir sker
dynes. 'Pečiaus kuomet Kemel 
Pasha pradėjo įsigalėti tarp jau 
nąturkių, Francijos laikraščiai 
staiga nustojo rašę apie turkų 
žiaurumus. Maža to, jie stvė
rėsi remti Kemel Paskos užma
čias. Sulig gauta žinia, seka
mi motyvai pastūmėję Franci- 
ją permainyti savo atsinešim^ nisterį

Pirmas motyvas yra tas, kad 
visų svetimų šalių valdininkai 
deda visas pastangas, kad jų 
atatinkamos šalįs įgytų kuo-

Antra,—jie nori prikergti prie 
savo šalių daugiau Mažosios 
Azijos žemių. Politikos išro- 
kavimai čia lošia irgi ytin svar
bią rolę.

, / “Trečias mptyvas užsiveria 
tame, kad Francijos valstijoj 
randasi labai daug magometo
nų. MagomelonJ^ko tikėjimo 
žmonių skaičiumi ji užima an
trą vietą pasaulyj. Tos priežas^ 
ties delei Francijai norėtųsi įsi 
gyti daugiau “šventųjų vietų“ 
ir tuo budu praplėsti savo įtek
mę tarj) magometonų.

'“Pusiau-oficiale Francijos 
spauda prie kiekvienos progos 
rėmę jaunųjų tpjrkų partiją. 
Mat buvo tikėtųsi, kad jauna- 
turkiai pagelbės Francijai įgy
li įtekmės Konstantin^iolyj; 
kad Fcisul, kuris priešinosi Da 
inasco užgriebimui, bus priver 
slas liaulies kėlęs riaušes; ir 
kad bus įkūnyta Francijos pro
pozicija,- pavesti Turkijos at
eitį internacionale! finansų or
ganizacijai. Iš visko atrodo, 
kad Francija aukščiau minė

tais išrokavimais remia .jauna- 
turkių politiką. Mažiau yra pa
mato tikėli, kad Francija bijo
si Morocco's magometonų. 
Francijos armijai nėra jokio 
pavojaus iš tos pusės.“

Paris Temps, pusiau oficia- 
lis valdžios organas, šiomis die
nomis patalpino straipsnį, ku
riame prirodiuėjama, kad Frau 
cija privalanti pripažinti tik

eka jau-Reikia žinoti, kad
• nąturkių (su Enver lley ir Ta
kiai Bey pryšakyj) pasidarba
vimui buvo nuverstas nuo so
sto su lianas; jų rupesniu Tur
kija taipgi buvo įtraukta į pa
saulinę karę. Ne kas kitas, 

kaip lik jaunalurkiai sukėlė 
skerdynes, kuriose žuvo ma
žiausia vienas milionas armė
nų—vaikų, moterų ir vyrų. Ka
rės sutarties patvirtinimo už
vilkimas davė jiems progos vėl 
atgauti senąją galią, kurios jie 
buvo nebetekę karei pralaimė
jus. Ir dabar da kartą Turki
jos reikalai atsidūrė jaunųjų 
turkų partijos kontrolėj. Ir 
jiems dabar proponuojama pa
vesti valstijos tvarkymą.

True trunslation filed with the post 
master at Chicago, III. March 25, 1920 
as regai red n y I ne oct o f Oct. 6,1917

VENGRIJA.
(Federuotoa spaudos žinia]

Vienna. — Keturi žymiausi 
Vengrijos liberalai įteikė Sir 
George Clerk’ui memorandu
mą, kuriame sakoma, kad An
glijos atstovai Vengrijoj yra at 
sakom ingi už baliuj ų teroristų 
darbus.

Memorandume sakoma, kad 
Antantės misijoms ne kartą bu 
vq pranešta, jog .jos, remda

mos gen. Horthy ir kares mi- 
Friedrichą, stiprina 

kraujageringų reakciją. Nežiu- 

rint to, Anglijos valdžios atsto
vai atvirai reiškė savo simpa
tijas gen. Horthy valdžiai. Toki 
dalykų padėtis padrąsino “bal
tąją“ valdžią stverties* nuož
miausių būdų užgniaužimui ra 
dikalesnio judėjimo. Admiro
las Troubridge, Anglijos laivy
no Dunojuj komendantas, esąs 
karščiausias rėmėjas atžagarei 
vių valdžios. Po memorandu
mu pasirašę Martin Lovaszy, 
Wilhehn Vaz^sonyi, Ernst Ga
ram i, ir Stephan Szabo. Sir 

George Clerk į visus protestus 
prieš Ilorthy’s skerdynes atsa
kė vienu sakiniu: “Horthy yra 
džentelmenas.”

Vengrijos ir Lenkijos susi
jungimas dabar niekam nebėra 
paslaptis. Tai “degantis“ Bal
kanų klausimas. Naujos impe
rialistų pajėgos pastūmėta Pa
ryžiaus diplomatų, ir padari
niai jau matoma. Aiškus daly
kas, kad vengrų-lenkų sąjun
ga sutverta tuo tikslu, kad “už 
tvenkus“ bolševikų briovimąsi 
Europai). Vengrija, turėdama 
talkininkų pairamos, reikalau

ja dabar iš Čeko-Slovakijos Ru 
thenijos. Jei Vengrija įsigys tą 
teritoriją, tai ji padarys iš Ru- 
thenijos anti-bolšcvikišką kori
dorių tarp Budapešto ir lenkų 
Galicijos.

/

Lenkija remia plėšrias Ven
grijos užmačias. Iš kilos pusjis, 

Vengrija varo agitaciją, (kad 
Moravijos anglių kasyklos butų 
priskirtos Leiikijaa. Vadinasi, 

ranka ranką mazgoja. Lenku 
ir vengrų valdžios, žinodamos 
talkininkų norus parblokšti Ru
siją, be jokios atodairos reika
lauja Ruthenijos ir Moravijos. 
Girdi tos teritorijos esančios 
būtinai reikalingos Lenkijai ir 
Vengrijai, nes be jų bus negali
ma vesti karę prieš Rusiją.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotoa spaudos žinia]

Detroit, Mich. — šiomis die
nomis Čįia liko įkurta Darbo 

Partija.
Detroito Darbo Federacija 

mandagiai, bet grieštai, atsisa
kė priimti Gomperso ir Ame
rikos Darbo Federacijos Tary-' 
bos pasiūlymą—dalyvauti rin
kimuose, kaipo beparlyvė orga-* 
nizacija. Federacija pilnai su
liko su Gomperso pasmerkimu 
senųjų partijų, ir nuo savęs pri 
dėjo, kad tų partijų tarpe nė
ra nei vieno tinkamo žmogaus, 
kurį darbininkai galėtų remti.

A. Balsys iš Binghamton, N. 
Y., rašo:

1. Kaip aš išgeriu puoduką 
kavos, man pasiliuosuoja vidu
riai, o ypač^ jeigu išgeriu juo
dos ir nesą kimios kavos. Ar 
tas reiškia nesveikumą vidurių?

2. Man teko sirgti ir matyti k i 
lūs sergant y])ač Lietuvoje vai
kus, kirmėlėmis. Ar los kirm,ė 
les randasi pas kiekvieną žmo
gų ir visuomet? Jeigu taip, tai 
kodėl nevisuomet serga jomis? 
O jeigu ne, lai nuo ko jos atsi
randa ir kaij> prašalinti jas?

3. Man teko girdėti, kad pas 
kai kuriuos žmones atsirandan
ti savo rųšies kirmėle, kuri su
naudojanti maistą, kurį žmogus 
įvalgo, ir lodei žmogus einąs 
menkyn. Ir jeigu kirmėlė ne
esti prašalinama, tai žmogus tu 
rįs atsisveikinti su šiuo pasau
liu. Ar tas liesa?

Atsakymai:

1. Juoda, karti kava papras
tai liuosuoja vidurius, ypač kuo 
met skilvis ir žarnos yra svei
ki. Bet šitoks vaistas yra pras
tas, nes be paprastų negerumų, 
<okius stipri kava daro, vidu
riai su laiku pradeda nuo jos 
rietėti.

2. Kirmėlių randasi pas tuos, 
• tiirie jomis užsikrečia. Kada 
jų turintis išsigydo, jų nelieka. 
Serga tik tie, kurie ^jas turi ir 
serga ne visuomet vienodai.
nikais ligonis jaučiasi visai ge 

ra i. Svarbiausios kirmėlės, ku 
rios dažniausiai įsigauna j žmo
gaus maisto aparatą, yra kaspi- 

nines arba plokščiosios ir aps
kritosios kirmėlės. Be jų, dar 
svarbią rolę laSia smulkiosios 
arba sliekinės kirmėlės, kurios 
atsiranda mėšliųėj žarnoj. Kir 
mėlės gaunamos su mėsa (kiau
liena, aviena ir jautiena) ir su 
žuvim. Bet kartais gaunamos 
iš vandens ir kitokio maisto, jei 
gu jos ten kaip nors patenka. 
Kiekviena veislė turi būti pra
šalinta kitokiu budu, todėl rei
kia surasti, kuri kirmėlių veislė 
žmoguj yra. Be daktaro gydy
mo ir priežiūros labai retai ga
lima nuo jų atsikratyt. Redkia 
valgyti skystą valgį, paliuosuoti 
vidurius ir duoti tinkamų vais
tų prirengimuj prie galutino gy
dymo, kada daktaras turi užduo 
ti tam tikrų vaisių ir sėdėti prie 
ligonio, kol viskas išsivalo, nes 
pavojinga vieną ligonį palikti, 
kadangi įvyksta nusilpnėjimas 
ir kartais apmirimai.

3. Ir kaspiminė ir apskritoji 
kirmėlė nusilpnina žmogų, su
menkina jį ir verčia daug val
gyti. Tai yra ne liek todėl, kad 
kirmėlės suėstų maistą, kiek dcl 
sugadinimo ir užgulimo maisto 
aparato. Nuo pačių kirmėlių 
numirimų yra įvykę labai ma
ža, bet kuomet jos nusilpnina 
žmogų, kilos ligos turi gerą dir
vą ir neretai veda prie mirties.

— Dr. A. Montvidas.

Redakcijos Atsakymai
Ad. Žutautui, Chgo.—Mums 

regis, kad 'tamsta perdedi. Kur- 
szą jie skaitė juk ne tos dienos, 
kada tamsta pasiuntei, o tik 

tos, kada jie ten gavo. Kur
sas kovo 16 d. buvo $1.48. Bet 
toks kursas skaitomas lik su
moms nemažesnėms kaip 25,- 

(MM) dolerių. Mažesnėms jis 
yra brangesnis. Atėmus iš 10 
dolerių 50 centų už patarnavi
mą, lieka $9.50. Jeigu už tą 
suma pasiųsta 540 markių, tai 
tamstai parūkuota apie po $1.76 
už kiekvieną šimtą markių. Va
dinasi, “devynių kailių,“ kaip 
tamsta kad sakais, čia nuo tam 
stos nelik nenuplėšta, bet pa
tarnauta visai žmoniškai.

Irriierniekiui. /— Kokia ta ta
boka, geriau tamsta paklau- 
stum to, kurs apie ją pasakojo. 
Nereikėtų tuščiais klausiniais 

varginti Redakciją, kuri dar
bais apsunkinta ir laikas jai 
brangus.

J. S. Miniatui. — Ant pašto 
ženklelio, kurį mums teko ma
tyti, nupiešta moteriškė baltais 
rūbais, apsiausta raudonais švie 
sos stulpais. Moteriškė, turbūt, 
vaizdiną laisvės dievaitę. Nei 
monstrancijos* nei kapinių su 
kryžiais, nei anuotų nė jokių 
nėra.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

9321 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tai. D»x>r»r 1319

Miesto Ofisai t
127 N. DesrHrn SI.

1111-13 Unitj |ld|.
Tai. Central 4411

A. P ET R ATI S

A. PETRATIS & ,iC01 
Mortgage Bank 'i 

HtAL b.srATE»INSURANC||

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortes

NOTARIJIjAAB P‘\:W 
3249 So Halsted Street, Chicago Illinois 

TELEPHONE BOULKVARD

. ................ ..................... ............ ............
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
ro. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicaso, IU.

- •------ -------------------------------------------------- J 5^ j '.i įl ''kk*-1:. 1: jg. i ■ \ i ; 1 ■ .M___ __________________________  < ''M. .
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(Seka nuo 2-ro puslp.)

tarimas per tris dienas gali bū
ti apskųstas Vyriausiajai Komi
sijai per Apygardos Komisijų, 
bet skundas nestabdo nutarimo

ga31. Vyriausioji Komisija, 
vusi skundus, privalo juos 
svarstyti per tris dienas, 
nutarimai neskundžiami.

32. Rinkikų surašai, apygar
dos arki Vyriausiosios Komisi
jų nutarimais papildyti, turi bū
ti viešai paskelbti ne vSKau 
kaip septyniomis dienomis prieš 
rinkimų dienų, budu, 21 str. nu 
rodytu.

jos

IV. DALIS.
33. Kiekviena partija arba 

kuoiKi ne vėliau kaip trisdešimt 
dienų prieš rinkimų dienų gali 
induoti apygardos komisijai są
rašų tų asmenų, kuriuos ji siū
lo Steigiamojo Seimo atstovais. 
Tokį kandidatų surasi) privalo 
pasirašyti savo ranka ne mažiau 
kaip penkios dešimtys apygar
dos rinkikų.

• 34. Sąraše turi būti įrašyta 
kiele vieno ka ticlidrito pavarde, 
vardas, amžius, užsiėmimas ir 

gyvenami] i vieta kuo aiškiau
siai. Prie sąrašo turi būti pri
dėtas raštu kiekvieno kandida
to pasirašytas sutikimas būti 
renkamam. Sąraše gali būti ir 
indavusios jį partijos arba kuo
pos vardas.

35. Pasirašiusieji sąrašų rin
kikai privalo taip pat pažymėti 
savo užsiėmimą ir gyvenamųjų 
vietų ir pristatyti lindynių, jog 
jie apygardoje yra įtraukti į rin 
kikų sąrašų.

36. Partijos arba kuojios su
rašė kandidatų skaičius, gali bu 
ti mažesnis, negu tenkųs apy
gardai atstovų skaičius ir ne 
daugiau didesnis, kaip per pusę.

37. Tas pats kandidatas gali 
būti įrašytas į sąrašą ne dau-

Severds Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Linimentas
B arba tam tikras tepalas privalo vi

suomet rasties namuose, idant at
sitikimuose. kur reikalaujama te
palas paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojau* apturėti greita 
ir pasekminga palengvinimą nuo 
įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
išmintingai nusipirkdami

ginu kaip penkiose apygar
dose.

38. Apygardos Komisija iš
duoda raštelį, kuriuo patvirti
na, kurį inęnesį dieną ir valan
dų ji priėmė kandidatų sąrašų.

39. Apygardos Komisija turi 
veizdėti, kad jos apygardoje tie 
patys asmens nebūtų intraukti į 
kelis kandidatų sąrašus, ir kad 
tie patys rinkikai nepasirašytų 
kelių kandidatų sųrašu.

40. Induodama kandidatų sų-| atstovų skaičių, tai balsavimo 
rašų partija arba kuopa privalo 
nurodyti apygardos komisijai 
asmenį, kurį ji ingalioja atsto-'j 
vauti jai komisijoje visokiais rei 
kalais. Jei ingaUolinis nenuro
dytas, tai juo laikomas tasai, ku 
ris pirmas yra pasirašęs sąrašų. 
Ingaliotinis, o jo nesant, pirma
sis pasirašęs sąrašą gali suteik
ti komisijai jos būvamoje vieto 
je savo adresą, tada skalbimai 
siunčiami į pamuš; nesuteikus 
gi jam savo adreso, skelbimiai 
pakabinami komisijos bute.

41. Rinkikų partijos arba 
kuopos, jei jos nori, kad jų at
stovai dalyvautų apygardos ir 
apylinkės komisijų posėdžiuose, 
privalo nurodyt asmenis, kurie 
turi būti įrašyti į komisijų na
rių skaičių.

42. Sąrašus gavus, apyj{ar<los 
komisija per tris dienas turi rei* 

kalanti iš partijų, arba kuopų 
įgaliotinių pašalinti paduotųjų 
kandidatų sąrašų trukumus. Tie 
trukumai turi būti pašalinti, lįe 
kant ne mažiau kaip 21 dienai 
lig rinkimų dienos. Tuo pat 
laiku kandidatai, intrauktieji į 
kelis apygardos sąrašus, privalo 
pareikšti apygardos komisijai, 
kuriame sąraše jie tinka pasilik
ti; nepareiškus, jie išbraukiami 
iš visų sąrašų.

43. Einant ginčui dėl teisių, 
kurio kandidato, jo vieton 42-jo 
straipsnio laiku gali būti stato
mas kitas kandidatas, jei tai pa
siūlys ne mažiau kaip pusė są
rašų pasirašiusiųjų rinkikų, 
Tuo pat laiku sąrašas gali būti 
papildytas naujais kandidatais 
sulyg įstatymų leidžiamuoju 
skaičium.

44. Tinkamuosius kandidatų 
sąrašus apygardos komisijos 
numeruoja iš eilės, kaip jie bu
vo induoti, su tais numeriais pa 
kabina apygardos komisijos bu

! gę sąrašai laikomi už vienų. 
Vienas kuris sąrašas negali da
lyvauti keliuose susijungimuo
se.

46. Kai kandidatų surašai ir 
jungtiniai surašai paskelbti visų 
žiniai, jie nebegali būti paimt 
atgal.

47. Jot kokioj apygardoj pau 
duotas tik vienas kandidatų .su
rašąs arba keli, bet juose bcndF- 
dras kandidatų skaičius nėra di 
dėsnis už tenkamųjį apygardai

nedaroma, o pasiūlytieji kandi
datai laikomi išrinktais.

V. DALIS.
48. Rinkimai tęsiasi dvi die

nas; visi darbininkai ir tarnau
tojai rinkimų dienų, yra paliuo- 
suojaini nuo darbo.

49. Balsų indavimo vieta, die
na ir valanda turi būti paskelb
tos apylinkės komisijos pirmi
ninko visų žiniai bent 15 dienų 
prieš rinkimų dienų.

50. Apylinkei komisijos pir
mininkas bent 5 dienomis prieš 
rinkimų dienų kviečia komisijos 
narius atvykti į konvalijos butų 
nustatytų rinkinių dieną ir va-

Naujienos jau
Siuntines
Pinigus
Lietuvon

N

b

Severa’s
Gothard Oil

(Severas GothardiSko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo riieu- 
inatizmo, neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
menų ir sąnariu sustingimo irttuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30 ot. Ir 2 et. taksu, arba 
60 et. ir 3 et. taksu. Pariduoda vi
sur aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

*

■

■

miestų ir valsčių valdyboms, a- 
pylinkių komisijoms ir skelbia 
visų žiniai.

45. Rinkikų partijos arba 
kuopos, indavusios savo kandi
datų sąrašus, gali pareikšti apy
gardos komisijai ne vėliau kaip 
14 dienų prieš rinkimų dieną, 
kad jos sujungia savo kandida
tų sąrašus. Tokius pareiškiipus 
privalo pasirašyti partijų arba 
kuopų ingaliotiniai arba sąra
šus pasirašiusieji rinkikai. Apie 
kandidatų sąrašų susijungimą a 
pygardos komisija tuojau skel- 

1 bia visų žiniai. Tokie susiun-

SVE1KATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

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

Mane kankino vidurių ne- 
(lirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nenialimas 
ir nervai; skaudėdavo gai
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius utsirugėjinius; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

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

. Taipgi veliju ir jums, ku-
1,abar Pirma rje norite būti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influęnzps ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aptiekose, karčiamosę ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bankų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iŠ Salutes Manufacturing €o. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st Si., Chicago, III. Tel, Boulevurd 7351

51. Butų rinkimams atlikti 
duoda valsčiaus arba miesto 

valdyba; butas turi būti erdvus. 
Stalas, prie kurio susėda apylin 
kės komisija, statomas taip, 
kad jis butų prieinamas iš visų 
pusių. Ant to stalo turi būti 
pastatyta keturkampė skrynutė 
su nedideliu viduryj dankčio ply 
šių kortelėms įleisti; skrynutės 
toks didumas, kad į jų tilptų 
visų rinkikų kortelės, o dankčio 
plyšys toks, kad į jį lysių kon- 
vertas su kortele. Skrynučių 
didumų nustato apygardos komi 
sija. Skrynutės prirengiamos 
miestų ir valsčių valdybų.

52. Rinkimų bute geidžiama
dar vienas kambarys, ineina- 
mas tik per rinkinių kambarį, 
arba, jei tokio kamabrio nėra, 
tai netoli komisijos stalo turi 
būti pastatytas dar vienas ar du 
stalu, kad rinkikas jiematomai 
galėtų indeli savo kortelę į ko li
verių. , < . M I

Rinkimų bute turi būti taip 
pat prieinamo j vietoj padėti rin 
kimų įstatymai ir rinkikų sąra- v • sai.

53. Rinkimai atliekami, induo 
dant įdėtų į konvertų kortelę tik 
su vienu išsirinktu kandidatų 
sųrašu.

54. Rinkimų korteles ir kon- 
vertai vienokio didumo priren
giami tuoj, kaip tik kandidatų 
sąrašai paskelbti. Jų prirengi- 
mas jai vedamas apygardų rinki
mų komisijoms.

Pastaba: Balsuojant lei
džiama naudotis ir partijų ar 
ba grimų paruoštomis kor
telėmis, jeigu jos tokios pat 
formos, didumo ir spalvos, 
kaip komisijos paruoštosios 
kortelės.
55. Kortelėje turi būti atspaus 

(liūtas tik 
didalų sąrašas, 
nam rinkikui

vienas kan-
Užtad kiekvie- 

induodama tiek

je. Korteles turi būti in<l'uo.tos 
rinkikams prieš rinkinių dienų 
bent 3 dienomis bildu Vyriau
siosios Rinkinių Komisijos pas
kelbtu. Kortelės negali būti da
linamos rinkimų bute. Konver 
tai prirengiami iš nepermatomo 
popierio su apygardos komisijos 
antspaudu; jie duodami rinki
mų bute.

56. Kortelės ir konvcrlai pri
rengiami Valstybės lėšomis, a- 
signuojamomis Vyriausiajai 
Rinkimų Komisijai. Vėliau iš
laidos dalinamos tarp apskričių 
ir grąžinamos iš savivaldybių 
lėšų.

57. Rinkimų dienų komisijai 
turi būti visi apylinkės komisi
jos nariai ir sekretorius; per rin 
kimus jų turi pasilikti bute ne 
mažiau kaip trys; vienu laiku 
negali išeisti komisijos pirmi
ninkas ir jos sekretorius.

58. Kalbų rinkimų bute ir per 
per 31) sieksnių aplink jį tarti ne 
leidžiama tik komisijos nariai, 
rinkikui prašant, gali paaiškinti 
jam rinkimų tvarkų. >

(Bus daugiau) \

r

jOlLDANT daugelio žmonių rei=
kalavimą ir matant gyvą rei=

kalą, NAUJIENOS pagalios nutarė
užsiimti pinigų siuntimu Lietuvon

Šiuo paskelbiama, kad NAUJIENŲ
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
r s

atsidarys ir pradės priimdinėti
pinigus persiuntimui Lietuvon, ar
by kur užrubežin, nuo panedėlio,
kovo 29 d. Skyriaus buveine bus
Naujienų namuose ant antro augšto

Visuose pinigų siuntimo reikaluose
asmeniškai ar laiškais kreikitčs į

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 S. Halsted Street, Chicago, III



Bendroves
NAUJA BUVEINE

Lithuanian Development
Corporation

234 Eight Avė., cor. W. 2511) St„ New York
C1O-

augŠtuti

šeimininkę pas save

2. LEGALIS SKYRIUS

24 Laisvės Alieja, Kaunas, patarnauja Amerikos Lietuviams visuose pramonės ir prekybos reikaluose sąryšyje su Lietuva

Perskaitykite Kas Seka Iki Galui

ku kodėl

suvirs

dalykus tikroje šviesoje

reikia atsi

Ketvergas, Kovo

) siunčia pinigus j Lietuvą sulig bėgančio kurso, išrūpina pasportus važiavimui į Lietuvą, parduoda laivakortes, išmaino 
pinigus, perveda pinigus į Lietuvos Bankus ir tt. b) Tarnauja kitiems Bankams ir Bankieriams pervėsdinime pinigų j Lietuvą.
4. LIETUVOS SKYRIUS — 24 Laisvės Alieja, Kaunas, patarnauja Amerikos Lietuviams visuose pramonės ir prekybos reikaluose sąryšyje su Lietuva

Bet ne tame dalykas. — 
kuomet koks nors darbas 
pradeda kiek geriau sektis, 
tuojaus atsiranda pavyduo-

Bendrovė. 
Tas viskas, suprantama, kliu 
do musų prakilniam darbui.

1. FINANSINIS SKYRIUS — atlieka organizavimą ir finansavimą pramonės ir prekybos įstaigas kaip Amerikoje taip ir Lietuvoje.
išdirba įgaliojimus, pajieško paveldėjimus kaip Amerikoje taip ir Lietuvoje ir atlieka visus kitus teismiškus patarnavimus

BANKINIS SKYRIUS — a' - - - -......................... ........................

įstaiga, prie kurios suorga 
nizavimo prisidėjo
5000 narių. Iš to atžvilgio ir 
iš atžvilgio josios prakilnių 
tikslų L. A. Bendrovė yra 
musų tautos visuomenės or
ganizacija. Kaipo finansi
nė įstaiga, tečiaus, L. A.

priešams suprasti, kad dar
bo vistiek jau nebus galima 
suardyti, įstaigos jau vistiek 
nebus galima sugriauti. L.

vis” ir “Draugas”—juk aiš- 
— vadovaujasi par 

tyviais pobūdžiais, nemoka

kių tvirtų pamatų, kad blo
gos valios žmonės jai negali 
pakenkti. Gi su pagalba 
skaitlingos armijos musų na 
rių, su užuojauta sveikos 
dalies musų plačiosios visuo 
menės, L. A. Bendrovė at
liks didelius darbus Lietu
vių Tautos ekonominio atsi
statymo dirvoje.

Lietuvos Atstatymo B-vė.

lių, kurie, įtempę visas savo 
pastangas, kliudo veikimui, 
šiuo laiku tokiame pat pa
dėjime atsirado ir Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė. Pa
sekmingai užbaigus savo or 
ganizatyvį darbą, sukėlus 
rimtą kapitalą reikalingą 
Lietuvos ekonominio atsta
tymo darbams, persikeliant

Bet pirm, negu eisime su 
išaiškinimais punktas po 
punktui, reikia įsižiūrėti iš 
kokių šaltinių išeina dau
giausia užpuolimų. Rašo

ve yra ekonominė organiza
cija, stovinčia nuošaliai par
tijų. Keistutis Šliupas pa
talpino “Tėvynėje” niekuo- 
mi nepamatuotą straipsnį 
prieš • kai-kuriuos Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės direk
torius, ant kurių jis yra už
pykęs. Pagaliaus, ant kiek 
pasitikėjimo vertas Keitu- 
čio Šliupo traipsnis, galima 
jau atsivaizdinti atsiminus 
jojo iškeltą skandalą spau
doje prieš keletą metų — 
garsioji politiška “šnipija- 
da”, kurioje Keistutis šliu
pas be pamato įtarė ir ku
riuos apipylė visą eilę musų 
veikėjų purvais, kas vėliaus 
pasirodė neteisybė, 
Liutkauskas purvu drabsto 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovę užtat, kad pralaimėjo

savo kandidatūrą į L. A. 
Bendrovės direktorius, gi jo 
sėbrai-pasekėjai prigelbsti 
jam klaidinti musų visuome
nę nuomonėje apie L. A. 
Bendrovę. Ir taip iš eilės.

Bet dar ir ne tame daly
kas. — Svarbu yra perkrati
nėti punktas po punktui kai- 
kuriuos tų užpuolimų prieš

1916 m.) permatydami to
kias sąlygas, nusprendė kad 
L. A. Bendrovė turi būt ve
dama direktorių Tarybos, 
susidedančios iš 9 direkto
rių, renkamų ant trijų metų, 
darenkant kas metai po tris 
direktorius į vietą trijų iš
stojančių. Direktoriai, su
lig to nustatymo turi būti 
renkami kas metai visuoti
name narių susirinkime, kur 
kiekvienas narys balsuoja 
sulig savo įdėlio-šėrų. To
kiu budu yra suorganizuo
tas visos Amerikos finansi
nės korporacijos, ir tas at
randama tokioj demokratiš
koj šalyj kaip kad Amerika

nai ma 
niuose

kaipo vienintelis demokra
tinis būdas finansinių įstai
gų valdymui. Lietuvos At
statymo Bendrovė kaip tik 
ir valdosi tokiais Amerikoje 
priimtais demokratiniais dė
sniais ir tas tik gali vadinti 
ją nedemokratiška, kas ne
moka atskirti finansinės 
įstaigos nuo pašalpinės drau 
gystės.

Taigi, prieš tokius užpuo
limus ir užmetimus atsistoja 
šiandien L. A. Bendrovė.

j gražų, nuosavų namą — 
buveinę ir įeinant jau į tik
rą, rimtą veikimą, Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė staiga 
ir netikėtai susitiko su di
džiausiais iš pasalų užpuoli
mais. Gerbiamiems skaity
tojams, beabejo, teko mayti 
straipsnius “Keleivyje”, 
“Drauge”,, Keistučio Šliupo 
straipsnius “Tėvynėje”, J. 
W. Liutkausko straipnius 
“Vienybėje Lietuvninkų”. 
Tas viskas ir dar skleidimas 
visokių šmeižtų žodžių, daug

Bendrovė negali valdytis to
kiu pat budu, kaip kokia 
nors pašelpinė draugystė, 
kur kiekvieną klausimą ap
svarsto visį nariai. Tas, pa
galiaus, ir nebūtų galima 
akyvaizdoje 5000 narių iš
mėtytų po visą plačią Ame
riką. Taigi delei tų priežas
čių L. A. Bendrovės organi
zatoriai (tai yra Amerikos 
Lietuvių Ekonominis Sei
mas, laikytas Brooklyne,

ASKUTINIAIS lai
kais Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė susi
dūrė su taip daug vi
sokių užpuolimų,

šmeižtų, įtarimų ir neapy
kantos, kad į šitą viską yra 
būtinas reikalas atsakyti, 
tuo labiau, kad Raštinė, užr 
imta iki paskutiniam laips
niui baigimu kelti L. A. Ben 
drovės kapitalo ir tvirtini
mu L. A. B-vės vidujinės

Į šeimininką pas save — nuosavuose namuose. Nauja L. A. Bendrovės pastovi buveinė yra specialiai pritaikinta prie L. A. Bendrovės plataus 
veikimo ir randasi nepaprastai patogioje vietoje, New Yorke, pačiame centre visų susisiekimo kelių, arti gelžkelių stočių ir laivų dokų, — 

taip, kad Amerikos lietuviai turi dabartės puikiausią vietą atlikinėjimui savo ekonominių ir bankinių reikalų.
r %

Užtad, užbaigus visą savo vidujinio susitvarkymo darbą, L. A. Bendrovė šiuomi praneša plačiai Amerikos lietuvių visuomenei, kad savo įvairiuose 
skyriuose atlieka geriausiai, nuosekliausiai ir pigiausiai sekančius reikalus: į

vei ir labai kliudo josios nor 
maliam darbavimuisi ir vei
kimui
kam ant toliaus užkirsti ke
lią, žemiaus paduodame pa
aiškinimus, kurie parodys

Jiegu kas turi kokį nors Pramones, Pirklybos ar Bankinį reikalą, visuomet 
gaus patarnavimą LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖJ vienintelėj įstaigoj 
nuosekliai ir rimtai rišančioj ekonominiuos reikaluos Am. Lietuvius su Lietuva

1) Nedemokratingumo už 
metimas. — Užmeta L. A. 
Bendrovei, buk ji nėra de
mokratiška įstaiga ir nėra 
demokratiškai vedama. Vi- 
supirmiausia 
minti, kas tai yra L. A. Ben 
drovė ir kokiems tikslams ji 
yra suorganizuota. L. A. 
Bendrovė buvo organizuoja
ma su tikslu prigelbėti Lie
tuvai ekonominiai atsistaty
ti. Yra tai todėl finansine

organizacijos nei vienos mi
nutėlės laiko negalėjo paš
vęsti atsakinėjimui Į šmeiž
tus bei užpuolimus. Netik
tai tas. Daugelis paprastų 
biznio laiškų delei augščiau 
išdėstytų priežasčių, kaip 
lygiai iš priežasties darbo, 
surišto su ruošimosi prie 
kraustymosi, negalėjo būti 
laiku atlikta. Užtad, L. A. 
Bendrovės Raštinė šiuomi 
atsiprašo prieš visus tuos, 
kieno laiškai buvo neatsa
kyti į laiką.
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Chicagos lietuviams socialis
tams žinotina.

Kiek laiko.atgal LSS. 22rOji 
kuopa nutarė surengti vasaros 
pramogą piknikų. Prie šito 

darbo tarta pakviesti ir visas 
kitas vietos lietuvių socialistų 
kuopas. • s *

Į šitų 22ros kuopos pakvieti
mų iki šiol atsiliepė LSS. 4toji 
ir, rodos, 174toji (Brighton 
I'arke) kuopa. I^SS. 81 moji 
taipjau prisidės ia n t i.

Skaitome esant reikalingu 
dar kartų pranešti vietos socia
listų domai, kad daržas pikni
kui jau nuskirtas ir kad todėl 
visos vietos socialistų kuopos, 
jeigu jos mano prisidėti, tuoj 
apie tai praneštų LSS. 22 kp. 
komisijai (būtent: d. St. Straz
dui—Naujienų adresu), kad pa 
skui butų galima sudaryti ben
drų visų kuopų komisijų ir pra
dėti darbų. Butų geistina, kad 
kuopos tatai padarytų tuojau— 
sekamuose savo susirinkimuo
se. — LSS. 22 kp. Komisija.

BRIDGEPORT
Birutės vakaras.

Praeitų nedėldienį, kovo 21, 
CSPS. svetainėje Birutės drau
gija surengė pramogų vakarų. 
Vaidinta, p. St. Šimkaus “či

gonai” ir p. Miko Petrausko 
“Kaminakrėtis ir malūninin
kas.”

Kadangi ir “Čigonai” ir ‘‘Ka
minakrėtis ir malūnininkas' 
chicagiečianis jau žinomi, net 
jati nepirmu kartu vaidinami, 
tai apie veikalų turinį kalbėt 
neišpuola. Vienas kitas žode
lis apie lošimų. Žinant, kad 
vaidinime dalyvavo tik lošėjai- 
mylėtojai, reikia pripažinti, jo- 
gei vaidinimas buvo vidutinis 
Ypač neblogai išėjo “Čigonai.” 
Čia jei tūli lošėjai negalėjo pa
sirodyti geru vaidinimu, tų tru
kumų jie užpildė neblogu dai
navimu. Tai ypač reikia pasa
kyti apie p. P. Stogį, p-lę M 
Rakauskaitę ir p. K. Sa r palių 
Kitų lošėjų-m y lėto jų neminė
siu, nes jų rolės nebuvo vado
vaujamos, o todėl ir jų paklai
dos ar pasižymėjimai netaipjau 
svarbus.

“Kaminakrėtis ir malūninin
kas,” kažin-kodel, neišėjo kaip 
reikiant. \ Čia kažinkur kažin- 
kas “nikstelėjo”... Abelnas į- 
spūdis todėl buvo nekoks. Vis 
deltoj atsimenant pirmesniuo- 

sius to paties veikalo vaidini
mus, skųstis lyg ir neišpultų 
Gal vienų-kitų žodelį reikėtų 
pasakyti apie Sabukų (p. P. Ja
kutį) ir Kratų (p. J. Juškų). 
Pirmasai turi ytin gerų balsų, 
bet jisai vis dar tebėra amato- 
rius. Butų labai gera, kad jis 
šiek-tiek pasilavintų, tuomet 
butų visai kas kita. P-as J. 
Juška—jis lošėjas, bet ne dai
nininkas. Tai, žinoma, ne jo 

JUST KIDS— How To • Pe^ctiv 10c.\------ Cartar

kaltė. Visa rodė, kad jis darė 
kų galėjo. Beikalauti iš jo pa
daryti tai, ko jis negali, neiš
puola. O p. Stogis ir p-lė Ra
kauskaitė? Jie šaukus daini
ninkai, bet kaipo lošėjai—nevi
sai. Ir pas vienų ir antrų ma
lusi daug bereikalingų gestų, ir 
ko kita. Būtinai, būtinai visa 
to reikėtų vengti, suprantama, 
jeigu tatai galima...

. Žmonių buvo ir neperdaug ir 
nepermažai. Bet kad tų pra
mogų surengimas, kiek nusi
manau, buvo gan “exp*cnsive,” 
tai su pelnu kažin-kaip bus. Bet 
ir delei to skųstis [ypač man] 
neišpuola: birutiečiai mat esu 
tokie žmonės, kurie tokių niar- 
nasčių, kaip “pelnas,” nesivai- 
kų... Orait, aš pasuoju.

— Par excelence.

MARŠRUTO REIKALAIS. 
Chicagos ir aplinkinių kolonijų 

lietuviams socialistams
• žinotina.

Pastarų jame savo posėdy L. 
j S. S. VIII Rajono laikinajai cen 
tralinio komitetas nutarė su
rengti platų maršrutą. Be Chi
cagos prakalbų bus rengiama 
(jeigu nesiras “tnciŠvejightfbų 
kliūčių.”) sekamose lietuvių ko
lonijose: So. Chicagoj, Garyj. 
Indiana Ilarhor’e, Kast Chica
goj, Harvey’je, Chgo. Heights’e 
So. Englewoode, Melrose Parke 
ir kitur.

Maršrutą* prasidės balandžio 
mėnesy. Visiems maršruto rei 
kalnius tvarkyti ccntralinis ko
mitetas paskyrė specialį marš 
nito managerį. Juo yra d. A. 
F. Kazlauskas (3217 So. Erne- 
raldrAve.) Tatai čia pažymėti 
kolonijų lietuviai socialistą 
legul tuoj kreipiasi į d. Kaz 
’Auską suteikdami jam reikia 
mų informacijų, atklausdam 
kokiomis dienomis ten rengia 
ma prakalbos ir pranešdami ai 
tatai jiems paranku ar ne.

Viso bus surengta apie (o ga 
ir daugiau) dvidešimt prakal
bų. Maršruto laiku pripuh 
apvaikščioti ir viso pasaulio 
darbininkų šventę—Pirmą Ge
gužės. Kad jų deramai pažy
mėjus, centralinis komitetas* 
nutarė, kad tų dienų butų su
rengta vienas didelis masink 
susirinkimas. Bus pasamdyta 
linkania svetainė ir suruošti 
geras programas. Taigi butų 
geistina, kad tų dienų (vakare 
gegužės 1 d.) ne viena kuopi 
itskirų apvaikščiojimų nereng
tų. Suprantama, centralinis 

komitetas kuopų valiai nesi
priešins, bet butų gera, kad ta 
vakarų visos Chicagos lietu vii; 
socialistų spėkos butų sutelk 
tos daiktan.

Kai dėl maršruto pačioj Chi
cagoj, tai jis bus sutvarkytas ii 
paskelbtas draugų žiniai kiek 
vėliau. — Centr. Kom. Narys

LIET. MOT. PAS. KLIUBAS.
Remia Lietuvos darbininkų 

reikalus.
Lietuvių Moterų Pašelpinis 

Kliubas laikė savo mėnesiu; 

susirinkimų kovo 21 d., kuria
me d. Ona Daraškienė padavė 
sumanymų, kad iš kasos butų 
paaukota bent 5 dol. Lietuvos 
Laisvės Fondan; bet d. K. šku- 
diene davė pataisymų, kad bu
tų aukota 10 dol. Pataisymas 
buvo vienbalsiai priimta ir d. 
Ona Daraškienė buvo įgaliota 
tų sumų pasiųsti fondui.

Liet. Mot. P/S. Kliubas yra 
dar jauna draugi ja, įsikūrus 
birželio 15 d. 1919 m. Narių 
turi 80. Kaipo nauja draugija 
ji nėra dar turtinga, tyet at jaug
dama Lietuvos darbininkų rei
kalų, nors ta maža sumele nori 
jų kovų už geresnę ateitį pa
remti.

K. Škudienė, iždininkė 
O. Daraškienė, kasos glob.

Kas bus su majoru 
Dalrymple’u?

Kad kaili, Chicaga gal neteks 
labai karingo žmogaus, jo ma
lonybės majoro A. V. Dalrym- 
ple’o, paskilbusio “viskės maiš
tininkų” malšintojo Mieliiganc 
—žmogaus, kurį juokdariai ir 
dienų ir naktį “minavoja.” Ta
sai majoras pašaukta Washing 
tonan išduoti atskaitų iš savo 
verktų ir nepaveiktų darbų.

Tūli sako, kad majoras arba 
busiųs atstatytas nuo vielos ar 
jo veikimas busiųs taip apri
botas, kad apie vykimų Michi- 
ganan jis nebegalėsiąs nė pa- 
mislyli.

Policija paskelbė karę— 
automobiliams.

“Fordukų” lemozinų ir 
overlandų savininkai — look 

aut! Jeigu tamstų automobiliai 
dar turi 1919 metų leidimus 
(laisnius), nerodykite jų po
nams dėdėms. Jie žada būg
nyti jus j policijos stotį, o iš 
ten į “laisnių” ofisų—naujų 
1920 metų leidimų išsiimti. 
Vakar policija tokių automo
bilių sumedžiojo netoli du šim 
tu.

Rauplės Evanstone.
Evanstone vakar du žmones 

susirgo rauplėmis. Susirgusieji 
tuoj nugabeilU Isolatidn ligo
ninėn, Chicagoj, o susirgusiųjų 
namuose padaryta dizinfekcija.
■*1 11 ui —

Pranešimai___
Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 

tos Dr-stės mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioję — kovo 28, kaip 2 v. 
po pietų, J. Neffa svetainėje. 1500 S. 
49th Avė. Draugai ir Draugės malo
niai kviečiami atsilankyti laiku.

—A. Liutkus, sekr.

Lietuvių Mechanikų ir amatninkų 
Susiv. susirinkimas bus subatoje, ko
vo 27, kaip 8 vai. vak. Aušros svet., 
3001 So. Halsted St. Visi nariai ir no
rintis įstot kviečiami atsilankyti.

— Pirm. P. Jakavičia.

Lietuvių Moterų Dr-jos “Apšvieta” 
mėnesinis susirinkimas iš priežasties 
Velykų šventės įvyks savaitė laiko 
ankščiaus, taigi: kovo 28-tą d. 2 vai. 
po pietų “Aušros” svetainėje, 3001 S. 
Halsted St. Visos narės malonėki
te atsilankyti. Rašt. H. Buchinskienė

'Liet. Gelbėti Dr-jos 47-tas skyrius 
(Nbrth Side) nedėlioj, k(/vo 28, 7:30 
v. v. rengia svarbias prakalbas Liuo- 
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Av. 
Kalbės Dr. Graičiunas ir Dr. Naike- 
lis. Visi kviečiami skaitlingai atsi- 
kyti. — Rengėjai.

Kensington. — Liet Pol. ir Pašel- 
pinis kliubas rengia svarbas prakal
bas panedėlyj, kovo 29, kaip* 7:30 v. 
v. Stančiko svetainėj, 205 E. 115 St. 
Kalbės Charles Johson (angliškai), 
kandidatas į miesto tarybą ir P. Du- 
bickas — lietuviškai. Visi vietos 
lietuviai — vyrai ir moters — kvie
čiami kuoskaitlingiausiai
Kalbėtojai aiškins apie svarbius šios 
dienos klausimus. Įžahga visiems 
dykai. — D. Shatkus, pirm.

PIlANKšIMAI
Cicero. Draugijos Lietuvių Tvir

tybė mėnesinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, kovo 28, kaip 1:15 v. po pietų 
S. Žvibo svetainėj 1347 So. 50 Avė. 
Visi nariai prašomi atvykt laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

— Sekretorius.

East Chicago, Ind. — L. A. U. Klįu 
bo susirinkimas įvyks subatoj, kovo 
27, kaip 7:80 v. v. Jono Krupos sve
tainėj — 150 ir Barinę <Ave. Visi 
nariai prašomi atvykt laiku.

— Fr. Svereckis, rašt.

Cicero. — Nuo 22 d. kovo vaikučių 
Dieninė Globa tapo perkelta į naujų 
vietą, būtent: 1435 So. 50 Avė. ant 
pirmų lubų. Atdara nuo 6 vai. rytą 
— kas dien. Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą panedėlį 
(7:30 v. v.) bažnytinėj svetainėj.

Professor S. A. Hoffman will lec- 
ture on “Les Miserables”, by Victor 
Rūgo, Sunday, March 28th 1920, at 
the Auditorium Recital Hali, at 3:15 
P. M., under the auspices of the 
Frierids of Literature Society.

The musical program vvill precede 
the leeture.

Garficld 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.

1 _____________

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 keturveiksmė 
drama, iš laikų Didžio Lietuvos Ku- 

1 nigaikščio Vytauto. Vaidins išimtinai 
I žymus Chicagos vaidylos. Tikietai par 
1 siduoda: Naujienų ofise, Draugo ofi- 
1 se, Universal State Banke, Dr. Grai- 
čiuno ofise ir pas vaidylas. Visi 
iš anksto bukite prisirengę į šį puikų 
spektaklį. ' — Komitetas.

Roseland. — LLF. 4-tos kuopos 
metinis'susirinkimas įvyks Pėtnycioj, 
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.

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

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAl
PAJIEŠKAU sfcvo moters Marijo

nos Zlibienės po tėvais žemblauskai- 
tė„ kurią ..aš-apleidau 1913 m. Dabar 
aš norėčiau susieiti su tamsta, nes 
turiu labai svarbų reikalą. Girdėjau, 
kad gyvena Chicagoj. Malonėki atsi
liepti ar kas kitas pranešti man už 
ką duosiu $5.00 dovanų.
A Y) 1 »’<> Cji) Q •

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

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.

PAJIEŠKAU mergaitės arba naš
lės be kūdikių ne senesnės 35 metų, 
bet kad mokėtų rašyti ir skaityti, ku
ri sutiktų tekėti už manęs. Esu 38 m. 
amžiaus. Kreipties:

J. S. S.
819 W. 33rd’st. Chicago,, 111.

REIKIA TeVy ~
ATIDUODU auginimui geriems 

žmonėms savo vaiką, kuris yra 2 me
tų amžiaus. Jis turi molinas ' akis, 
geltonus plaukus, kalba lietuviškai. 
Esu našlė, į miesto namą nenoriu jo 
atiduoti, o pati neišgaliu išmaitinti.

3436 Emerald Avė., 
Pirmas augštas, iš fronto.

JIEŽKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario dviem vaikinam 

padorioj šeimynoj, geistina su valgiu 
ant Western 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

REIKIA kambario vienam vyrui bū
ti. Kad šildomas garu ar vandeniu, 
švarus, šviesus ir butų elektros švie- 

atsilankyti. 1 sa ir telefonas. Pranešti:
S. F. C.

4438 So. Maplevvoood Avė.
Chicago, I1L

J IEŠKO PARTNERIŲ
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 8348.
RĘIKIA DARBININKŲ” 
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MOTERŲ
MERGAIČIŲ

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

PARDAVIKIŲ REIKIA naujai 
Drapanų sankrovai; nuolat dar
bas.

Kreipties:
2114 West 22nd St.

REIKIA mdters popicroins 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 SU Chicago
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REIKIA
KAMBARINIŲ *

Trumpos valandos;
Ge*a mokestis.
Klausti Housckeeper.

MORRISON HOTEL,
Madison ir Clark Sts.

MES^ISMOKINSIME JUS
“LAMP SHADE BUSINESS”
IR MOKĖSIME ALGĄ ĮTAIKĖ 
MOKINIMOSI.

KREIPTIES:

C0WAN CO.
1219 So. Michigan Avė.

MERGAITES IR MOTERS

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

KELLOGG SWITCHBOARD& 
SUPPLY CO.

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

REIKIA
MOTERIŠKŲ 

Tekėjusių ar netekėjusių 
Valymo darbui.

Mes mokėsime $40.00 į mėnesį V 
ir maistą

Klausti Housekeeperio 
COOPER CARLTON HOTEL , 

HYDE PARK BLVD.
ir 58rd St.

REIKIA ' 
KAMBARINIŲ 

PAINT CLEANER1Ų
$35.00 į mėnesį 

kambaris ir valgis.
• Kreipties:

COOPER CARLTON HOTEL 
HYDE PARK BLVD. 

ir 53rd St.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ * MOTERŲ^

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

TfiVAMS

D O M A I

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 darbą — siųskite ją pas mus;
ji pamėgs vietą, podraug ir darbą.

Kreipties:

Stewart-Wamer-Speedlometer Corp.
1828 Diversey Parkway

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

Kreipties:
M. J. NEAHR & CO. 

1600—1'608 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 čebatų, 
muslinų, puikių drapanų, 
pančekų, skalbinių 
departamentuose. 
Nuolat vieta. Augšta alga. 
Kreipties: Superintendento 
ofisai) 2 lubos.

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

MERGAIČIŲ

Operatorių prie punch 
pressų ir abelnani 
dirbyklos darbui. 
$20.00 pradžiai.
Privalo mokėti angliškai.

CHICAGO PRESSED
STEEL CO.,

455 W. 22nd f>t., 4tr 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 Milvvaukee Avė. Karas imti 
prie Milyaukee avė. ir išlipti prie 
Elston Avė. ,

REIKIA mergaitės prie namų ruo
šos, 3 šeimynoje, gera mokestis. Tele
fonas McKinley 4003.

Mrs. H. Golombiewski, 
4606 So. California Avė.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Cravvford Avė.

-*

t

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

MORRISON HOTEL 
Madison ir Clark Sts.

REIKIA

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ
Su ar Be Patyrimo, amžiaus 
15 iki 50, tekėjusių ar netekė
jusių darbui visą dieną ar 
dalį dienos, nėrimo ar mez
ginio dirbykloje.
KLEIN BRADY 
FRIEDLANDER.

2909 Indiana Avc.
—.. ---- ---------------------- ----------- 1----------

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

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

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ

Pratusių adata diribti 
Gera mokestis;
savaitės ar uždavu darbas; 
prisiuvinėti leibclius prie 
vyriškų drapanų.

AJfred Decker
& Coliu iro

Employment Dept.
S. E. Cor. Franklin SI.
ir Van Buren St.

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

i



REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
 VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
"vyrų

MERGAIČIŲ IR MOTORŲ

pratusių adata, gera mo
kestis, savaitės ar uždą vii 
dalims; prisiuvinėli 
leibelius prie vyriškų 
drapanų.

Alfred Decker
& Cohn

Employnient Dept.
S. E. Cor. Franklin St. 
ir Vau Bureo St.

MATRONŲ
Moteriškių darbui abelnos valos 
ir prižiūrėti moteriškų prausi
mosi kambarį. Darbas lengvas 
ir malonus.. Valantios 10 iki 3 
vai. po pietų.
NEDALIOMIS NEDIRBAMA.

GERA MOKESTIS
• THE HOUSE OF 

KtfPPENHEIMER 
Bloomingdale Road ir Lincoln s 

Arti Robey St.

REIKIA
Mergaičių į dešrų departamen
tą; 35c į valandą.
Nuolat darbas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ.

MERGAIČIŲ 
MOTERŲ 

Virš 16 m. amžiaus 
mokinties

Geriausiai apmokamo amato 
mieste

Gera mokestis laike mok i mosi. 
Puikios darbo sąlygos.

44 vai. į savaitę. 
Aprubežiuotas skaičius vietų

’ Kreipties tuoj: 
THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 
Bloomingdale Boad ir Lincoln st 

Arli Robev St.
v

MERGAIČIŲ

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

S1NGNALITE MFG. CO., 
522 So. Clinton St.

REIKIA moters ar mergaitės in
dams plauti Lietuvių valgykloje. 
Gerai darbininkei gera mokestis. 
Atsišaukite greitai.

3212 So. Halsted St.

REIKIA
Mergaitės abelnai namu ruožai; su ar 
k>o plovimo. Ma.ža šeimyna. Geras na- 
mas. Telefonuokite Kenvvood 1819 ar
ba Central 3501

J. SALZMAN, 
4850 Michigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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;
Su ar be patyrimo.
Nuolat darbas musų vilnų dirbykloje.

DANIEL BOONE W*00LEN MILLS, 
1735 Diversey Blvd.

REIKI \ DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
Mergaičių ir Moterų ne senes
nių 45 metų amžiaus įvairiems 
dirbyklos darbams didelėje gu
mos išdirbystėje West Side. 
Hera mokestis ir puikios darbo 
sų lygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
~VYRŲ ~

REIKIA 
HOUSEMAN‘0

$65 j mėnesi ir valgis
Kreipties:

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

MUMS REIKIA

Sekančių darbininkų musų 
dienos šviesos siuvyklai.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI

Tailorių
Ann hole beisterių

First beisterių
Fini šerių
Examinerių

KELNIŲ SIUVYKLAI 
___Ji_

Piecerių /
Seamerių
44 valandos į savaitę.
Laikas ir pusė už viršlaikį

Kreipties:

EDERHE1MER STEIN CO.,
1911 W. 12th St.

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.

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.

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

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

KEIKIA bučeriaus. Gera mokes
tis, darbas ant visados.

J. JURGAITIS,
137 E. 107 St., Chicago, III.

....................." ' — — ■ ______ Jį! J I ■

R E IK IA DARBININKŲ
VYIIŲ III MOTERŲ -
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PAPRASTŲ DARBININKŲ

Mes duosime nuolat darbą ir 
gerą mokestį vyrams, kurie 
norės dirbti kaipo:

Parkeriai
Truckeriai
Macbine Helperiai
A asembleriai
Window Washeriai
Elevator Men
S\veeperiai
karų lįoduotojai t

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

Dirbykla arti Clybourn, Ash
land ir Belmont karų linijos.

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

STEVVABT VVARNER
SPEEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkway.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

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

WM. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties i rormano ofisą.

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

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

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

REIKIA
Die sinkerių; Trimming 
die ineikerių; gerų ma
šinistų; trimming press 
operatorių. Gera mokestis, 
nuolat darbas; malonios 
sąlygos. Kreipties į 
H. A. Myers, Empl. Mgr., 

WHITMAN & BARNES 
MFG. CO.,

Morgan & 120th Sts.

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

J. MALELA,
3336 So. Halsted St.

Phone Boulevard 1969

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

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

VYBŲ I’II'.I.AVIMll

aliumino castingus ir 
abelniems benčiaus 
darbams. Nuolat darbas 
ir gera mokestis.

Kreipties:
VICTOR ELECTRIC CORP.

Jackson ir Robey Sts

MEDŽIO FINIŠERIŲ 
REIKIA.

Nuolat darbas.
Gera mokestis.

PLATT RUBIN CO.
2536 So. Western Avė.

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

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

REIKIA kriaučių prie moterų koš 
;umeriškų drabužių darbo. Atslšau- 
dte tuojau, gera mokestis.

14 W. Washington St., 
Room 604.

. REIKIA, VYRŲ 
plovimui indų;

• Geros valandos;
$75 į mėnesį ir valgis.

Klausti Housekeeperio 
MORRISON HOTEL 

Madison ir Clark Sts.

REIKIA
t

Patyrusių dešroms dirbti.
Ateikite gatavai dirbti.

1215 So. Halsted St.

REIKIA RUBSIUVIŲ prie • 
moteriškų apsiaustų. Nuolat 
darbas, gera mokestis.
8 valandų diena, Subatomis 
pusė dienos. Gedima dirbti 
viršlaikio kiek tinkama, 
viršlaikis laikas ir pusė. 
URBANEK BROTHERS 

Ladies Tailor.
3250 Ogden Avenue.

Lawpdale 740

REIKIA
Vyrų dirbyklai ir darbininkų 
didelei gumos išdirbystei West 
Sideje. Gera mokestis, patogios 
darbo sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avc.

■'IT1 ■<

- REIKIA
LIETUVIŲ DARBININKŲ 
dirbyklai ir liejyklai. Puiki 
mokestis ir bonus. Privalo 
mokėti rąšįrii ir skaityti anglų 
kalboje. Atsišaukite per 
Naujienų ofisą, No. 7b

T

REIKIA 
darbininkų į packing House. 
Patyrimo nereikia. Labai 
gera mokestis mokama. 
Nuolat darbas.

. ARNOLD BROS. 
660 W. Randolph St.

REIKIA
GERŲ TVIRTŲ VYRŲ 

DARBUI
FOUNDRftS MILL RUIME

VALYTI CASTINGUS
AERMOTOR CO.

2500 Roosevelt Road

LIUOSU LAIKU

Dirbti dvi valandi kiekvieną va
karą nuo 6:30 iki 8:30, subato
mis po pietų ir Nedeliomis. At- 
saka iiZinm vyrui užtikrinu

į savaitę, kaipo dadečkas 
prie jūsų uždarbių. Kreipties 
Room. 846 First National Bank 
Bldg. 68 W. Monroe St. Ofisas 
atdaras iki 8:30 vai. vakare. 
Klauskit H. W. Elmore, Gene
ral Manager.

REIKIA VYRŲ.
Vieno vyro iš šių skirtingų War- 

dų: Antros, Ketvirtos, Aštuntos, 
Penkioliktos, šešioliktos, Aštuoniolik
tos, Dvidešimtpirmos, Dvidešimtant- 
ros, Dvidešimttrečios, Drivešimtket- 
virtos, Dvidešimtpektos, Dvidešimt- 
septyntos ir Sheridan. Kurie gali kal
bėti keliomis kalbomis ir gali valdyti 
mažą trucką ir gerai apsipažinę su 
savo Wardos svetimtaučiais. Gali už
dirbti Penkiolikądolerių j dieną. Rei
kalaujama paliudyjimų. Kreipties 8 
v. ryto iki 12 vai. d.

H0WARD DEER, 
1218 W. Carson S.S.PittsburghT^

REIKIA barbeno dirbti vakarais, 
ar Bubėtomis, arba ištisą laiką. 

603 West 47th St.

REIKIA DARBININKŲ
' y’ VYRŲ.

VYRŲ REIKIA 
Patyrimo nereikia. 
Nuolat darbas; gera mokestis. 

AM-PLUS STORAGE BATTERY Co.
741 W. Van Buren St.

REIKIA Vyrų prie anglių 
$65 | mčnesj, kambaris ir 

maistas.
CHICAGO BEACH HOTEL 

51st ir Cornell Avės

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

F.XTRA BARGENAS.
PARSIDUODA Saldainių sankro

va ir grosernė. Priežastis pardavimo, 
savininkas išeina j 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 SL

PARSIDUODA grosernė ir džio
vinta mėsa. Biznis geras. Lietuvių 
apgyventoj vietoj.

1633 S. Jefferson St.,

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

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

vai. vakare.

KRUTAMU PAVEIKSLŲ Teatras 
parsiduoda gera vieta; neša gerą pel
ną 360 sėdynių ir visas {taisymas. 
Atsišaukite j “Naujienų” ofisą, pažy
mėdami No. 67.

PARDAVIMUI vyriškų drabužių ir 
cigarų krautuvė. Geroje vietoje.

3318 So. Halsted St.

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

GROSERNE ir Delikatesų kampinis 
Storas, 2 blokai nuo Stock Yardų, 
tirštai lietuvių apgyventa vieta; $36 
dienos biznio $25 rendos už Stora, ir 
6 kambariai pagyvenimui. Parsiduoda 
labai pigiai už $600.00, jeigu kas pirk
ti} tuoj. Parduodama (lėlei to, kad rei
kia išvažiuoti į Detroit, Mich. ši vie
ta yra jvezdinimui pinigų kiekvienam, 
kuris norėtų įeiti į grosernės biznį.

4163 So. Wallace St.
Drover 6979

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; lietuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis puikiai išdirbtas. Pardavimo prie 
žastis — išvažiuoju ant farmos. No
riu parduoti iki Velykų.

J. MATJOŠAITIS, 
4839 W. 14th St., Cicero, 111.

REIKALAUJA PIRKTI.
Kas turite parduoti užlaidas są- 

krovos langams, elktrikinę včjyklę 
(fan) ir cigarams spintą (show case) 
Praneškite:

J. K.,
238 W. 51st St., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI trekas tono ir pu- 

sės (P/6) “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.

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

Phone: McKinley 276.

PARDAVIMUI automobilius geras 
ir pigiai.

3321 So. Halsted St.
Phone Drover 9687

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. važ ^9f>O.
Klausti Mc Kinley 727.

TURI BŪTI PARDUOTAS
dėl Storage charges 4 cilindrų truckas 
dengtu viršų, ką tik perdirbtas;
<ietos užpakalio tires. Veik greitai 
klausk Yards 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
EXTRA BARGENAS

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

Re side n ce:
1922 So. Kedzie Avė.

RAKANDAI
UŽLAIKYMO KAINA
Nauji Hampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.
Taipgi mea turime 35 fonografus.
šiandieninės mados; groja visų iš

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

G va rantuoja m e dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

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

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

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

1511 So. Kedzie Avė.

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

NAMAI-žEMĖ

FARMAS
Lietuviu Bendrovės Apielinkč, 

kur randasi jau daugelis metų- 
metus gyvenančių Lietuvių Far- 
mierių, ir dar tukstantiemis pa
sitikėjimui dasideda, ir perka 
žemės iki kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir tiktai vienatine 
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 
nų dirbimą farmų.

SANBORN & COMPANY, 
Ovvners,

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

Chicago, III.

GERIAUSI BARGENAI
PARSIDUODA ant dviejų pagyve

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

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

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

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

INVESTMENT CO., 
3301 So. Halsted St.

Klauskite Mr. SINKUS.
Savininkas apleidžia miestą ir nori 

p i gi a. i parcluoti 3 pagyvenimų, karštu 
vandeniu šildoma, namą prie 321 N. 
Central Purk Avė. Kaina $13,500.

MEAD & COE, 
69 W. Washington St.

ČIA TIKRAS BARGENA/S 
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. Washington 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 RĖFkALINGI SiAMAI, o 
man automobilius. Geri namai gera 
renda. Man reikia mašinos: tur būti 
gerame stovyje 5 ar 7 pasazierių. Kas 
tokios progos nori, tai atsišaukite nuo 
4:30 v. po pietų

J. W.
6024 Lafayette Avė., Chicago.

Ke^vergas, Kovo 25 d., 1920

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA namas medinis, 4 

pagyvenimų po 6, 5, 4 ir 4 ruimus. 
Randos neša $45 į mėnesį; 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.. 1 Chicago, III.

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

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

krautuvėje.

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

4403 So. Mozart St., Chicago.

PARDAVIMUI Namas; sąkrova ir 
pagyvenimas; beismentas cementuo
tas; rendos neša $900 į metus; parsi
duoda už $7,800.

Kitas Namas: sąkrova ir 2 pagyve
nimai, daržinė dviem automobiliam; 
rendos neša $1164 į metus. Parduodu 
už $8,800. Parduosiu vieną kurį šių 
namų. Abu nauji, mano paties— ne 
agento — statyti. Visur kietas medis; 
gerai ištaisyti; gražioj apielinkėje; 
netoli Douglas ir Garfield Parkų. 
Parduodami labai pigiai. Kiekvienas 
$2000 pigiau, negu jie šiandien verti.

Kreipties:
K. AWGAITIS, 

3130 W. Harrison St.,
Phone: Garfield 2468.

PARDAVIMUI
DIDELIS PAAUKOJIMAS Tri

jų augščių plytų budinkas prie Ca- 
nalport ir Union Avė. Rendų neša 
$300. Tur būti parduotas tuoj. Matyt 
H. KUS1CK, Jr.
CHAMBER OF COMMERCE BLDG., 

133 W. Washington St.
Phone: Franklin 3639

RANDAI

ANT RENDOS FARMA 160 ake- 
rių, 70 akerių ariamos žemės. Žemė 
gera, auga visokie javai, 7 mylios nuo 
mitsto Moston, Wis. Geri keliaL(Sta- 
te road). Randos $500; rendą 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. Priežastis 
randavojimo — liga mano moteries. 
Turi būti išranduota iki 1 d. balandžio. 
Platesnių žinių delei galima kreipties 
Srie Mrs. S. Galensky, Room 311 

fniversity Hospital, Ogden Avė. ir 
Lincoln St.
Valandos nuo 1 iki 2 ir nuo 7 iki 8.

Galima krypties ir laišku: 
K. Galensky, 

R. 7, Moston, Wis.

įVAIRŲŠ SKELBIMAI
JEIGU NORITE PRIGULĖTI prie 

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 BENDROVĖ. 
James J. Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4683 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

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- 
žiurMi ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Pattems daromos suliff mleros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kaąnicka, Vedėjas

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 611. 74 W. Waąh!ngton BtrėftL 

Mikinama dienomis ir vąkamiš. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.
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