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Nauja ministerija Vokietijoje
Darbininkai paėmę Wesel

Darbininkai nepatenkinti nau 
įuoju. kabinetu

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 26, 1920 
a.s requ>re(i by me act ot Oct. (i, 1917

DARBININKAI PAĖMĖ 
VVESEL TVIRTOVĘ.

■T......... 1

BERLINAS, kovo 25. čia 
gauta žinių, kad Wesel, tvirto
vė 32 myl. į šiaurvakarius nuo 
Dusseidorl’, kur revoliuciniai 
darbininkai buvo apsupę vald
žios kareivius, lupo paimta 
darbininkų.

VOKIETIJOJ SUDARYTA 
NAUJAS MINISTERIŲ 

KABINETAS.

Bauer pasilieka, kancleriu. 
Darbininkai nepatenkinti 

naująja ministerija.

BERLINAS, kovo 25.—Pa
sak vieno laikraščio, naujasis 
Vokietijos kabinetas, |X‘rbuda- 
votas iš priežasties vakarykš
čių tarybų, bus vadovaujamas 
dabartinio premiero 
Bauer. Jis paduoda 
sąstatą perbudavotos

Gusta v 
sekamą 
ministe-

Bauer;Premjeras Gustav 
vice-kancleris ir justicijos mi- 
nisteris Dr. Schiffer; užmbeži- 
nių reikalų ministeris Dr. Her- 
man Muellcr; vidaus reikalų— 
Koch; apsaugos—Gessler; fi
nansų kapt. Fisher Cuno; iž
do Boltz; transporto — Dr. 
Bell; darbo - Seblike; rekon
strukcijos Silberschmidt; eko 
nomijos Dr. Schmidt; krasos 
ir telegrafo Giesberts; mini- 
sleris be portfelio Dr. Eihvard 
David.

Laikraščiai abelftat neužga
nėdinti sąstatu kabineto, ypač 
socialistų organai, kurie skaito, 
kad pastarųjų dienų nuotikiai 
turėjo pastūmėti valdžios poli
tiką kairėn. Jie ypač neužganė
dinti paskirimu Hamburg- 
American laivų liriijos niana- 
žerio kapt. Cuno, kuris skaito
mas yra dešiniuoju nariu. , 

Lokal Anzeiger praneša, 
kapt. Cuno atsisakė priimti fi
nansų portfelį.

šiandie laikraščiai praneša, 
kad Prūsijos kabinetas rezig
navo. Jie sako, kad tikimąsi, 
jog Gustavui Noskei, kuris re
zignavo kaipo apsaugos minis
teris nacionaliame kabinete, 

• bus pasiūlyta vieta naujame 
Prūsijos kabinete.

Tageblatt užginčija, vardu 
kanclerio, žinioms, kad buk 
esąs išduotas varantas arešta
vimui gen. Luettsvitz.

Tme translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 26, 1920 
as required by me act of Oct. U, 1917
VALDŽIA SUSITAIKIUSI SU

RUHR DARBININKAIS.

Valdžia priėmusi darbininkų 
pastatytas sąlygas.

PARYŽIUS, kovo 25.—Vo
kietijos valdžia, pasak gautų 
pusiau-oflcialiuose franeuzų ra 
toliuose žinių, padarė galutiną 
sutartį su Ruhr klonio darbi
ninkais, kur generalis streikas 
paraližavo industriją ir kur per 
pastarąsias kelias dienas siautė 
mūšiai tarp kareivių ir darbi
ninkų.

Žinios sako, kad pamatas su
sitarimo yra sekamas: Sudary
mas darbininkų armijos,' ku
riai bus pavesta prižiūrėti tvar
ką; pertvarkymas kabineto, da
lyvaujant darbo unijoms; nu
ginklavimas kareivių, kurie da
lyvavo kontr-revoliucijoje; pri
ėmimas įstatymų apie/ sociales* 
reformas ir pravedimas admi- 
nistratyvių reformų; socializa- 
vimas kasyklų, ypač anglių ka
syklų ir potašiaus dirbtuvių; 
paleidimas kontr-revoliucinių 
formacijų ir pagerinimas mai-

sto aprūpinimo sistemos.
(Viršui inėtos sąlyigbs yra 

veik tos pačios, apie kurias už
vakar pranešta 'iš Londono, 
kaipo sudarančias pamatą tai
kai. Tečiaus, matomai, rekon
strukcija kabineto nėra išpildy
ta taip, kaip darbininkai reika
lavo ir viršminėta žinia galbūt 
yra ankstyvesnė už pranešimus 
apie atsinaujinimą kariavimo 
Ruhr klonyje). • Į

Truc translation filed with the po$t- 
master at Chicago, III. March 26, 1920 
as re<|iiirejd by the act of Oct. 6, 1917
DIDYSIS MUŠIS Už WESEL 

ATSINAUJINO.

“Raudonieji” apšaudę belgų 
fortą. Turį 120,000 kareivių.

Pasak

Truo translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III. March 26, 1920 
us reųuired by the act of Oct. 6,1917

GOTHA RAUDONGVARDIE- 
CIAI PASIDAVĖ.

GOTHA, Sąxc-Coburg-Go- 
tha, kovo 25. čia valdžiusioji 
raudonoji gvardija kapituliavo 
ir reichswehr kareiviai užėmė 
viešąsias aikštes. Ohrdruf rau
donieji, į pietus nuo šio mie
sto, taipgi pasidavė.

173 žmonės, žuvę mūšiuose, 
vakar tapo palaidoti Gotboj.

Truc translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 26, 1920 
us reųuired by liie act of Oct. (i, 1917

Valstiečiai užpuldinė
ja vokiečių baronus

Mecklenburgo valstiečiai 
keršija Kappo šalininkams.HAAGA, kovo

Handelsblad, raudonieji karei
viai Wesel apielinkėj apšaudė 
Bluecher fortą, kuris yra laiko 
mas belgų kareivių. Belgai už- ( IA .. . . .i.f 8<> Oatly Ndws korespondentas

George Witte) .— Mecklenburg,

ROSTOCK, Mecklenburg, Vo 
kieti joj, kovo 23 (Rašo Chica-

luoti darbininkai nėra kraštu
tiniais radikalais, daugelis jų 
priguli prie labiau konservaty
vių elementų, bet stvėrėsi už 
ginklo, kadangi jie nenori įsi
galėjimo militaristų ar bolševi
kų valdžių. Visur žmonės rei
kalauja stiprios valdžios. De
lei tos priežasties Ebertas ne
gali išsisukti nuo pašalinimo 
Noskcs ir kelių kitų ministerių 
ir pasiulimo vienos ar dviejų 

vietų nepriklausomiemsiems 
socialistams.

Jie sako, kad Ukrainos ko
voje sovietų valdžia visuomet 
ėjo su žmonėmis, kuomet len
kai susidėjo su imperialistais.

Kaslink Podolijos, Volynijos 
ir kitų ginčijamų teritorijų, jie 
sako, kad etnologai jau dir
ba, kad nusprendus pobūdį tų 
teritorijų gyventojų. Jų rapor
tas, kuris, tikimąsi, bus pavyz
džiu mokslinio bešališkumo, 
bus patiektas už trijų dienų.

True trnnslntion filed witl» the pnst. 
master at Chicago, III. March 26, 1920 
is reųuired hy the act of Oct. 6,191/

Anglijai gręsia dide
lis streikas

True translation filerl with the post- 
master at Chicago, 111. March 26, 1920 
us reųuired by uit act of Oct. (». 1917

Dar toli iki taikos

Rusijoje

Truc translation filed wilh the post* 
master at Chicago, 111. March 26, 1920 
as rc(|iiire<l by the act of Oct. 6, 1917

RAUDONASIS KRYŽIUS
NEBEPAJIEGIA APSI

DIRBTI.

Gali neužilgo kilti visuotinas 
angliakasių ir geležinkeliečių 
streikas. Valdžia jau rengtasi 

prie jų.

Kongresas negali susitaikinti 
ir apie paskelbimą užsibai- 

gimo karės.

True trnnstation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 26, 1920 

reųuired ny ine act of Oct. 6,1917
DENIKINO ARMIJA 

IŠBLAŠKYTA.

as

LONDONAS, kovo 25.—Li
kučiai gen. Denikino anti-bol- 
ševikiškos armijos pietinėj Ru
sijoj liko visai išblaškytos, pa
sak čia gautų oficialių žinių.

Karės ofisui pranešta, kad 
dalis Denikino armijos pulkų, 

j prispausta tarp Kaukazo kalnų 
'ir Juodųjų jurų, perėjo bolše-‘ 
vikų pusėn, o likusioji dalis

True translation filed with the post- 
' master at Chicago, 111. March 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. tt. 1917

BOLŠEVIKAI APLEIS 
FINLANDIJĄ.

PARYŽIUS, kovo 24.—Henry 
P. Davison iš Ncvv Yorko, pir
mininkas Raudomojo Kryžiaus 
draugijų Lygos šiandie pasakė 
korespondentams:

“Aš gavau telegramą iš Len
kijos, kad ten 230,000 žmonių 
serga tyfu. Ten stokuoja dak
taru, vaistų ir ligonbučių.

“Į Baltijos uostą ką tik atvy
ko laivas iš Rusijos su 700 pa
bėgėlių, jų tarpe 15 generolų ir 
daug moterų. Daug žmonių 
ant laivo serga tyfu ir pabėgė
liams neleista išlipti.

“Černogorijoj I daktarai bau 
do prižiūrėti sveikatą virš 420,- 
000 žmonių.

“Šelpimo darbas centralinėj 
Europoj yra perdaug didelis 
dėl Raudonojo Kryžiaus lygos 
ir turi būti atliktas su pagelba

LONDONAS, kovo 25.- Vi
suotinas Anglijos angliakasių 
streikas yra skaitomas neii- 
venglinu. Valdžia sutiko pa
kelti angliakasių algą 20 nuoš., 
toli nuo reikalaujamo pačių an-

sisakė su jais daugiau tarties. 
Tikimąsi, kad angliakasių kon
ferencija paduos streiko klau
simą narių nubalsavimui. Bal
savimas neužsibaigs iki Vely
kų. Tada turi būti duotas vie
nos savaitės pranešimas, pirm 
pradedant streiką.

Bet be angliakasiu, Anglijai 
gręsia ir visuotinas geležinke
lių darbininkų streikas. Jau

Traukinis su į 70 sužeistųjų 
iš Wesel atvykęs prie Holandi- 
jos rubežiaus.

Mušis Ruhr distrikte, kur, 
kaip sprendžiama, buvo sutar
ta mūšių paliauba, vėl atsinau
jino, pasak Telegraaf. Spartakų 
spėkos artinasi prie VVesel, ir 
kaip sako kitas laikraštis, rau
donoji armija dabar turi 120,; 
000 žmonių.

Bolševikų centrai in ta pasau
lio biuras Amsterdame išsiun
tinėjo pranešimus, adresuotus 
Francijos, Belgijos ir Anglijos 
komunistų vadovams, kviesda
mas juos remti Vokietijos 
mimistus.

Komunistų susirinkime 
reitą vakarą Amsterdame
belojai ragino skelbti streikus 
Holandijoj. Didelė policijos sar 
gyba buvo pastatyta 
me.

kuris savaitę atgal nuėjo prie 
Kappo valdžios ir nuo to laiko 
smarkiai kovėsi, iš priežasties

LONDONAS, kovo 25.- Mas
kvos bevielinė žinia sako, lYul 
Rusijbs užrubežinių reikalų 
ministeris čičerinas, po pasi
tarimo su Finlandijos valdžia, 
paliepė sovietų kareiviams eva
kuoti visus finų kaimus. Tai 
jis padaręs palaikymui drau
giškų santikių su Finlandija.

Lancaster-Yorksbire geležinke
lio sustreikavo delei pašalini
mo iš darbo vieno vežėjo. Uni
ja remia tą streiką ir delei jo 
gali kilti rūsčių pasekmių.

Kalbama taipgi apie buvimą 
“trilypį susivienijimą” anglia 
kasių, geležinkeliečių ir trans
porto darbininkų. Ir dabarti
niai nuotikiai tą nuomonę tik 
sustiprina.

Rengiasi marinti badu.

WASH1NGTON,‘ kovo 25. - 
Prospektai greito formalio už
baigimo karės tarp Suv. Valsti
jų ir Vokietijos, mažėja, kįhis 
nesutikimams tarp senato ir 
atstovų buto republikonų va
dovų apie kongreso konstitu
cinę galę paskelbti taiką.

Atstovų buto u^rubežinių 
reikalų komiteto pirmininkas 
Porter laikė kelias konferenci
jas su senato republikonų va
dovu Lodge ir pranešė, kad re
publikonų kongresinanų laiko
si senato demokratų nuomonės, 
kad užbaigianti karę Knox re
zoliucija yra nekonstitucinė.

Jie mano, kad kongresas ga
li atšaukti tik karės laiko pa
tvarkymus ir jie sutinka tai pa 
daryti, bet jie nenori skelbti 
taikos su Vokietija.

reikalų vedimas yra preziden
to jurisdikcijoj. Buto republi- 
konai atnaujino debatus apie 
rašymą 1787 m. konstitucijos 
ir prirodinėjo, kad konstituci
jos rašėjai atsisakė suteikti 
kongresui galę paskelbti taiką, 
nors suteikė jam teisę paskelb-

ko-

kal-

susirinki-

Wesel.Naktinė ataka ant
BUDERICH, Reino 

kovo 25. Pilnas ramumas lai
kinai viešpatauja Weselyj, ap
gultoj revoliucinių kareivių Vo 
kietijos tvirtovėj, bet taika tarp 
tų dviejų spėkų nėra paskelbta 
Korespondentams apie tai pra
nešta 9 vai. šįryt telefonu iš 
kvatieros gen. Habitsch, koman 
duotojo Weselyj, skersai Rei
ną.

Pranešimos, kad taika tapo 
sutarta tarp tvirtovės gynėjų ir 
darbininkų armijos, tapo gau
tas Belgijos kvatieroj.

Smarki naktinė ataka ant 
miesto, matomai, nepavyko. 
Padangė buvo nušviesta rakie- 
tomis per gana ilgą laiką. Šaū- 
dymasis apsistojo 10 vai. vak. 
ir iki 9 vai. ryto nebuvo atsi
naujinęs.

Tfho trnnslntion filed with the post- 
master at Chicago, III. March 26, 1920 
* < reųuircd bv the art of Oct. 6.1917

ARABAI REIKALAUJA 
TALKININKŲ IšSINEš- 

DINIMO.

i True transBtion fi^d wtth the post 
j master at Chicago, III. March 26, 1920 
i as reuuired by ihetact of Oct. 6.1917

tams, šiandie žiuri į luueilos 
savaitės nuotikius, kaipo į slo
gutį. Dalykai kiek aprimo, bet 
neapykanta prieš žemės baro
nus, kurie pritarė Kappo-Luett- 
witz valdžiai pasilieka visgi la
bai didelė.

VVarrene panedėlio naktį m i
nia valstiečių užpuolė pilį gra-. 
fo Matlbius Balins, kuris turi Į 
99 dvarus. Jie sunkiai s|žeidč 
senąjį grafą, padegė pilį ir iš
sivežė jo sūnų. t

Laukų darbininkai Penzline 
užpuolė baroną Maltzan, savi
ninką didelių dvarų, ir sun
kiai sužeidė jį.

Čia, Rostocke/ kur organi
zuotų darbininkų milicija, sie
kianti 8,000 žmonių, valdė pa
de padėtimi per 5 dienas, vis
kas yra ramu. Keli tūkstančiai 
žmonių su virš 1,900 šautuvų ir 
tuzinu kulkasvaidžių, kurie bu
vo pradėję eiti ant mažo mie
stelio Wismar, kur yra vald-

BOLŠEVIKAI PUOLA 
LENKUS.

VARŠAVA, kovo 24.—Bolše
vikų atakos tapo padarytos 
prieš lenkų liniją beveik visa
me 100 mylių fronte ir gal tuo 
prasidėjo rusų sovietų armijų 
pavasarinės atakos.

Nors bolševikai vietomis bis- 
kį paėjo priekyn, nežiūrint 
smarkaus lenkų priešinimos, 
pastarieji betgi sulaikė priešą 
didžiumoj vietų, sako oficialis

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
23.- Beiruto žinios praneša, 
kad emiras Feisal, nesenai pa
skelbtas Syrijos karalium, da
vė Prancūzams iki balandžio 6 
d. apleisti Syriją. Taipjau ara
bai paliepė anglams išsikrau
styti iš Palestinos.

True translation filod wi(b fho r»n«t 
master at Chicago, III. March 26, 1920 
is reųnired by the act of Oct. 6,1917

HAAGA, kovo 23.—I*rcmie- 
ras šiandie perskaito parlamen
te karališkąjį dekretą, kuriuo 
Wieringen sala pavedama bu” 
vusjam Vpkietijos kron-prin- 

cui, kaipo vieta gyvenimui.

1,500 kraustytoji; sustreikuos.

Herald sako, kad valdžia yra 
nusisprendus grieblies 
tinių priemonių, kad 
triuškinus angliakasių 
jei jis kiltų. Jis sako, 
rėš ofisas prirengė ir

kraštu
ok su-

kad ka
va Idžia 

užgirė pieną, marinti angliaka
sius badu ir tuo priversti juos 
pasiduoti. Sulig pieno, visi 
angliakasių miesteliai ir kai
mai bus apsupti kariuomenes 
ir j juos nieko negalima bus 
privežti, negi žmonės nebus 
įleidžiami. Pienas esąs išdirb
tas iki mažiausių smulkmenų 
ir j valandą laiko gali būti įvy
kintas.

džią, kad nors ji karinį pieną 
apdirbo smulkmeniškai, ji ne

vieną labai svar
iai ūpą armijos ir

Jš kitos pusės, tokie pripa
žinti konstituciniai advokatai, 
kaip senatoriai Lodge, Knox, 
Borah ir Lenroot tvirtai mano, 
kad kongresas gali paskelbti 
talką.

J-cigu nesutikimai apie Knox 
rezoliuciją padidės,' manoma, 
bus padarytas kompromisas 
įvykinti šalyje normales sąly
gas, atšaukiant karės laiko pa- 
tvarkimus ir palikti ryšius su 
Vokietija išrišti tarybomis su 
Vokietija.

Senatorius Thomas, demo
kratas, kuris balsavo už atme
timą sutarties, užreiškė, kad 
kongresas neturi teisės paskelb 
ti taiką. Jei tokia rezoliucija ir 
butų priimta, tai ją veikiausia 
prezidentas vetuotų ir kongre
sas neturės galės sulaužyti jo

True translation fil<»d with the pnst. 
master at Chicago, III. March 26, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 6.1917 

žios kareivių kvatiera, tapo at-. M(>kSLININKAI NUSTATI- 
šaukti darbininkų tarybos pil-. NfiJA LE!NKIj0S RUBEŽIUS. 

domojo komiteto, taryba pa-j _____
darė sutartį su valdžia, kad 
kaip tik pasitrauks apsaugos 
ministeris Noske, visi ginklai 
bus atiduoti valdžiai.

Visoje šalyje, kur tik aš va
žiavau, kaip į šiaurę, taip ir į
pietus nuo Berlino, neapykanta i 
prieš Noskę bevefik tokia pat 
didelė, kaip ir prieš militaris- 
tus. Vienu iš ypatingiausių 
faktų, pasirodžiusių sukilimuo
se po Kappo kontr-revoliucijos, 
buvo ūmus pasirodymas darbi
ninkų rankose ginklų ir amu
nicijos, ir tai tokioj kilkybėj? 
kad jie galėjo užpulti ant viso

MASKVA, kovo 18 (Rašo 
Chicago Daily News korespon

dentas Mic(iael Farbman).— 
1 Rusijos sovietų vadovai protes 
tuoju prieš ką jie vadina Len
kijos klastą reikalavime savęs 
apsisprendimo niažomsioms 

tautoms, kadangi jie sako, kad
i neatėmė apsisprendimo teisės 
nė vienai tautai ir jie sutinka 
suteikti tą teisę teritorijoms su 
maišytomis tautomis.

PINIGU KURSAS.
Vakar, kovo 25, užsienio pinigų 

v . v . . kaina, perkant jų ne mažiau kaip už
mušti mūšyje, las laktas tuo 25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
įdomesnis, kad Noske nuolatos Amerikos pinigais šiaip: 

_ . Anirliina 1 avnrnc

Truc translation fiied tvith tbe pc.st 
master at Chicago, III. March 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

PAŠALINO LAIVYNO 
OFICIERIUS.

LONDONAS, kovo 24.—Lai
vyno pulkai Kiel utarninke nu
vertė savo oficierius ir oficie- 
rius Baltijos stotyj, taipjau
naujai paskirtą stoties viršinin- ką po radikalų grąsinimų gink-. 
ką rear-adrpirolą Evers. Tos luoto pasipriešinimo Noskei. 
vietos tapo užpildytos papras- Kulkasvaidžiai ir šautuvai bu- ’’ 
tais jurininkais ir nariais Res
publikonų Oficierių Lygos.

tikrino publiką, kad darbinin
kai tapo galutinai nuginkluoti. 
Galbūt Noske su pritarimu | 
valdžios, sužiniai davinėjo klai 
dingas žinias.

Laikraščiai nuramino publi-

luoto pasipriešinimo Noskei.

Vo panaudoti darbininkų mili- 
’ cijos prieš kareivius. TiA gink

CHICAGO.- šiandie 1,500 or 
ganizuotų rakandų kraustytojų 
sustreikuos, samdytojams atsi
sakius pakelti algą $10 į savai
tę. Jie už sayo sunkų darbą 
gauna tik nuo $28 iki $34 sa
vaitėje.

Darbininkai buvo užėmę 
dirbtuvę.

RYMAS, kovo 24.—Italijos 
kareiviai šiandie privertė pasi
duoti darbininkus, kurie, atme 
tus jų reikalavimą pakelti algą, 
užgriebė Miani ir 
dirbtuves 
davo visus įėjimus ir iškėlė 
doną vėliavą.

Miani ir Silvestri
Neapolyj, užbarika- 

rau

Brolis nušovė seserį.

LYONS, Kan., kovo 24.—W 
B. Basi yra areštuotas ir kal
tinamas nušovime savo sesers 
Mrs. Regan. Jis nušovęs ją, ka
dangi ji kankinusi savo vaikus.

bu dalyką, 
darbininkų. Herald sako:

“Nėra mažiausios abejonės, 
kad tos dvi sekcijos žinos kaip 
pasielgti su suokalbiu. Mes ne
manome, kad musų draugai 
armijoje leis naudoti save prieš 
darbininkus, klesinėj kovoj. 
Mes nemanome, kad kokia nors 
valdžia, bandanti įvykinti tokį 
pieną, gali atstovėti prieš taip 
didelį darbininkų sukilimą, 

kad jis neišvengiinai prilys re
voliucijai.”
Aaquith prieš Lloyd George.

Buvęs premieras ir liberalu 
vadas Herbert H. Asųuith va
kar parlamente atsakė į Lloyd 
George pareiškimą, kad visos 
senosios partijos turi susivie
nyti prieš Darbo partiją, kad 
neprileidus bolševizmo. Asųuith 
atsakė, kad atsišaukimas į kle
vinį pasiskirstimą yra bjauriau 
siu atliktu dalyku. Jis taipgi 
aštriai pasmerkė valdžios įneš
tą Airijos savyvaldos bilių.

Reikšmė Asųuitho kalbos yra 
didelė, kadangi ji pažymi for-

Du žmonės nušauti.

DAYTON, O., kovo 24.—Du

tomobilyj policistą Marksbury 
už plėšiką, pradėjo šaudyti. Pa
sekmėje, vienas vyrų, Wysong, 
liko nušautas, policistas miršta 
pašautas, pašautas ir antrasis 
vyras.

Negrė pašovė policistą.

OMAHA, Nebr., kovo- 24.— 
Negrė Alice Pope, kurią poli- 
cistas Cain bandė areštuoti už 
barnį su kaimine už virvę dra
bužiams džiauti, gal mirtinai 
pašovė policistą ir sužeidė sa
vo kaiminės vyrą.

Trenka i pas popiežių.

RYMAS, kovo 
seredą popiežius 
priėmė

Anglijos 1 svaras ........... $ 3.85
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.65
Belgijos, už $1 ...........frankų 13.00
Danijos 100 kronų ........... $18.45
Finų 100 markta ............... $ 5.65
Francijos, už $1 frankų 14.12 
Italijos už $1 ............... lyrų 19.40
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.45

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių
ostmarkiai; jų kursas toks-patl, v. . ;
kaip Vokietijos markių). i ir tikimąsi, kad pčtnyčioj bus 

$18 80 Pas^c^tas fteneralis streikas 
$37*00 Geležinkeliečiai, duonkepiai ir 

... $21.50 maisto sankrovų darbininkai 
. $ 1.45 nestreikuos.

LILLE, Francijoj, kovo 25. 
-Audėjų streikas\ tebesitęsia

ir pradeda naują krypsnį anglų 
politikoje. Nurodoma, kad da
bar visi liberalai turės pasirink 
ti ar remti Lloyd George koali
cijos partiją, ar laikyties su

Benediktas 
privatinėj audencijoj 

Lenkijos premierą Skulski.
Porą dienų atgal popiežius 

buvo priėmęs buvusį premierą 
Paderewskj. Lenkijos atstovas 
Italijoj vėliau iškėlė jiems puo
lę.

REIKIA DARBININKŲ

Lenkų 100 markių ... 
Norvegų 100 kronų ., 
Olandų 100 guldenų .; 
švedų 100 kronų ....

Šveicarų, už $1 ....... .
Vokiečių 100 markių ....

frankų 5.73

LONDONAS, kovo 24.—Lon
dono ligonbutyj nuo širdies li
gos pasimirė garsi apysakų ra
šytoja Mrs. Humphry Ward.

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

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisų.



ĮSTATYMAS
(Tąsa)

59. Komisija gali pašalinti 
kiekvienų, kuris ardo rinkimų 
tvarkų. Prireikus komisija ga
li kviesite pajėgos tvarkai įve

plyšį: tada rinkikas išeina. Jei 
kokios kūno dalies trukumus 
kliudo rinkikui indėli kortelę į 
konvertų ir induoti konvertų pir 
alininkui, tai ririkikas gali pave 
sti tai padaryti komisijos na
riui.

62. Kortelės, indelos į konver
tų be antspaudo^ arba į konver 
jų su kokiu ženklu, yra grąžina
mos.

63. Vakare 8 vai. balsų priė- 
j mimas biagiamas; po <8 vai. pri

imami tik tų balsai, kurie į rin 
kimų butą inčjo prieš <8 valan
dų.

64. Be to, pirmininkas už-

di). Rinkimai, kaip sodžiuose, 
taip ir miestuose prasideda pas-| 
kelbtą dienų 8 vai. iš ryto. Pir
mininkas, patikrinęs, jog visi 
komisijos nariai vietoje, skel
bia, kad rinkimai prasideda, ir 
su nariais patikrinęs, jog skry
nutė tuščia yra ir turi tik vienų 
plyšį, užrakina ja, prideda ants- , , , .
pmulus ir kviečia atvykusias ?|,au<,,lžrak,na nkmių kam- 
rinkik.is duoti savo balsus, sau- bar' <ay1,a visiems
gojant eilės; po to skrynutė ne- ' fda antspaudą ant-durų 
begali būti atidaromą. i,r P«l‘eka sargy bą. Antrą die-

x nų iš ryto komisija patikrina, ar
61. Rinkikas, inėjęs į rinkimų antspaudai ant durų nesulaužy- 

kambarį, pasako savo pavardę, j ti, ir nuima juos toliau rinki- 
vardą. gyvenamųjų vietų, paro
do asmens paliudymų ir, rasti-'deda antspaudus tuo pat bildu, 
ninkui pažymėjus rinkikų sųra- kaip pirmų dieną.
še jo pavardę, ima iš komisijos! 65. Rinkimams pasibaigus, va 
nario rankos prie atskiro stalo' dinas trečių dienų, 10 vai. ryto 
konvertų su antspaudu, eina • komisijos pirmininkas atidaro 
prie kito atskiro stalo (arba į ■ rinkinių buto duris ir su komi- 

xatskirą kaii}barį, jei jis yra) in sijos nariais, o taip pat rinki- 
deda savo kartelę niekam neina- kais, kurie atvyko, atidaro sky
lant į konvertų; priėjęs prie ko- nutę, skaito, kiek konvertų in- 
misijos stalo, indlioda užlipintų 
konvertų pirmininkui; komisi
jos pirmininkas rinkiko akyse

mam-s tęsti, tos dienos vakare

dula į skrynutę, neatplėšdamas 
konvertų; jei konvertų skaičius 
skiriasi nuo pažymėtų rinkikų

įleidžia konvertų į skrynutę pro sąraše indavusiųjų balsus skai

PAVASARINIS APREIŠKIMAS
ti musų Pavasarinius Rubus
Mes užprašome jus apžiurę-

Vyrams ir Jaunikaičiams
Siutai ir Burnosai

.čiaus, tad tai paaiškinama pro
tokole, iši'odant, kiek galima, to 
priežastis. ' z

66. Tų darbų atlikus, konver 
tai atplėšiami ir skaitoma, kiek 
balsų paduota už kiekvieną kan 
didatų sąrašų.

67. Pripažįstamos netikromis 
kortelės:

a) kurios yra paženklintos,
b) kuriose kas nors parašy

ta už arba prieš kandidatus,
c) kuriose nurodyta visai 

kitos, negu kandidatų surašė, 
pavardės,

d) kurių yra dvi ar dau
giau su įvairiomis kandidatų 
pavardėmis,

c) kuriose yra ne visos ku
rio nors kandidatų sąrašo «pa- 
vardės,

f) kuriose rinkikas yra pa
sirašęs,

g) kuriose yra kas išskus
ta urba pataisyta.
68. Klausiniai dėl kortelių tik 

rūmo svarstomi apylinkės komi 
sijos; jos narių balsams pasida
linus lygiai, pirmininko balsas 
nusveria.

69. Visam apylinkės komisi
jos darbui nuo pradžios ligi pa
baigos rašomas protokolas, ku
riame turi būti įrašyta: pirmi
ninko įsakymai, rinkikų pasis
kundimai, komisijos nutarimai, 
stojusiųjų rinkikų skaičius, 
kiekvieno kandidatų sąrašo bal 
sų skaičius, pripažintų netikro
mis kortelių skaičius. Protoko
lą pasirašo apylinkės komisija 
ir kurie nori rinkikai. IVoto-

rium.

NAUJIENOS, Chlęago, UI.

Puikus Koncertas Rengia M. P. S. 9-tos kuopos Choras
z Po vadovyste drg. F. A. MANELIO.

J'1'!

Pėtnyčia, Kovo 26 d., 1920

01.

Akie
U SPECIALISTAS 
Egzaminuoja Dyka 
ik ‘ Gyvenimas yra

nyksta regėjimas
Mes vartojam 

pagerinta Oph- 
thalmometer. Y* 
patinga doma ai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vajų 
nedaliomis, nuo 9 iki U dieną 
4849 S. Ashland ar. kam p.47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

Tel DrezeJ 2880.

DR. M. HERZMAN
NEDĖLIOJ, KOVO 28 d., 1920

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ,
2242 W. 23rd Place.

GERBIAMIEJI: — Šiame koncerte apart 9-tos kuo
pos Choro, dalyvaus daugelis žymiausių Chicagos dai
nininkų, kaip tai: A. MASLOVA, P. STOGIS, p-Iės 
JASINSK1UTĖS, du studentai iš Valparaiso, dvi jau
nos čigonėlės ir LMPS. 9-tos kp. kvartetas. Turėdamos

. ... -.■■-.F1*,

ant pragramo tokias gabias spėkas galime drąsiai sa
kyt, kad šis koncertas savo įvairumu ir puikumu pra
lenks visus buvusius koncertus. Taipgi šiame koncerte 
pirmu sykiu ims dalyvumą 9-tos kp. Choras vedamas 
drg. Manelio, kuris savo gabumu mokėjo taip išlavin
ti chorą, katras beabejonės programe užims žymią vie
tą. Mes tikimės, kad ant šio koncerto susirinks visas 
puikusis Chicagos jaunimas, katras po programui turės 
linksmus šokius iki vėlai nakties.

Kviečia visus KOMITETAS.

Gerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

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

Ofisas fr Labaratorija: 1825 W. 18th 
St. netoli Flsk St.

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

VALANDOS: 8-0 ryto, tiktai.

h ....................... .... ' i—

Atdara Vaka
rais: Utarnin- 
kais, K et ver
gais ir Suka
tomis. Nedė- 
lionis iki pietų

Roseland Liet Lais. Federacija rengia labai svarbias

Prakalbas
SUBATOJE, KOVO 27-tą, 7-tą vai. vakare.
K. of P. svetainėje 11037 Michigan Avė.

Kalbės P. DUBICKAS labai žingeidžioj temoj: “ KOKIA ATEI
TIS MUS LAUKIA” Visi tie, kurie interesuojasi ateities klausimu 
neapleiskite šių prakalbų.

Inžanga padengimui lėšų 10 centų.
Kviečia visus L. L. F. KOMITETAS.

Kampas

Blue Island 

ir 18th St.

Visi naujausios mados, mede- 
gos ir spalvos; Vidutiniško, Sto
vaus, Augštaus ir Nepaprasto 
dydžio; kuriuos jus atrasite, 
jog yra nepaprasto gerumo vi
same mieste.
Kainos nuo $25.00 iki $60,00

$25 iki $60
Vaikams Trumpu Keiniu

SIUTAI
(Vaikams nuo 3 iki <8 melų).
Musų vaikų departamente es

ti daugybė naujų pavasarinių 
naujenybių: puikių-puikiausių 

• siūlelių, dėl kurių apsimokės 
jums ateiti ir apžiūrėti.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves- Casji arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj#
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

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

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- P A S M 
• Laisves Bondus pilna pinigine verte. IT11

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MrbWAVKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood 8te.

nu  ......   ii« 1 1 1 1—/

ja verte, ir J 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 

h* Subatomis 9—9

tokolas leidžiamas tuojau, bet 
ne vėliau kaip trečią dieną A py 
ganios Komisijai su pridėtomis 
atskiruose, iš eilės sunumeruo
tuose, konventuose rinkikų kor
telėmis, kurių tikrumą ar netik 
rūmų svarstyti turėjo apylinkės 
komisija ir savo nutarimą pro
tokole išdėstė. Nepridedamas 
prie protokolo kitas korteles.

komisija sudeda į kų patogiau, 
prideda savo antspaudų ir laiko, 
ligi rinkimai bus pripažinti tik
rais.

šame posėdyje, ne vėliau kaip 
per tris dienas, peržiurėjus pri
dėtas prie apylinkės komisijos 
'protokolo korteles, galutinai 
sprendžia, kurios kortelės tik
ros, kuris netikros, ir suskaito, 
kiek kiekvienoje apylinkėje pa 
duota balsų už kiekvieną kan
didatų sąrašą.

VI. DALIS.
72. Nustatydama atstovų skai 

čių kiekvienam sąrašui'apygar
das komisija suskaito, kiek bal
sų gavo kiekvienas kandidatų 
sąrašas visose rinkimų apylin
kėse, o paskui imdama domėn 
apygardos Steigiajnojo Seimo at 
stovų skaičių, padalina jį tarp 
paskelbtųjų kandidatų sąrašų 
proporcingai gautiems kiekvie
no sąrašo balsams ir apie tad 
skelbia visų žiniai.

73. Skirstant Steigiamojo Sei 
mo atstovus kandidatų sąra
šams, daroma taip: balsų skai
čius, paduotas visoje apygardo
je už kiekvieną kndidatų sąra
šą, dalinama iš eilės į 1, 2, 3, 
1, 5, ir toliau; iš rastųjų dalme
nų užrašomi didesnieji, prade
dant nuo didžiausiojo, iš, viso 
tiek, kiek apskrityje turi būti 
išrinkta Steigiamojo Seimo na
rių; skaitoma po atstovą didės 
niems delmenims pradedant 
nuo didžiausiojo. Jei dviejų są 
rašų butų rasti tie patįs skaičiai, 
tai taraukiama burta, katram 
sąrašui tenka atstovas. Skaičia 
vimo puvyzęiys pridedamas sky
rium.

71. Jei kuriam sąrašui tektų 
didesnis atstovų skaičius, negu 
jo kandidatų skaičius, tai atlie
kantis nuo to sąrašo atstovų 
skaičius dalinamas yra tarp ki
tų kandidatų sąrašų.

surašai laikomi yra už vienų sų 
rašą; užtat atstovų skaičius ski
riama jiems, atsižvelgiant į gau 
tąjį balsų skaičių. Tarp susi
jungusiųjų sąrašų atstovų skai
čius skirstomas budu, nurodytu 
73 str., jei tarp susijungusiųjų

Ūkias Parduodame
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ŪKININKŲ KOLONIJA AMERIKOJE, uždfitapėr ANTANĄ KIEDĮ ir 

____: . . : ......................... ...1 * ... / ’ “z‘ ” “ * ”.......
kolonijoj lietuviai dauginus ūkių nuperka negu imant sykių visoj Amerikoj^

\gyventi, parduoda arba mums paveda parduoti, o pats mufuojas kitur iš musų kolonijos. Iš kurių 
mes turime paėmę 85 ūkias, geriausias, mažas ir dideles, su budinkais, sodnais ir 
ir mašinomis parduoti ant lengviausių išmokėjimų, gražiausioj ir parankiausioj vietoj.
kviečių, Rugių,” Miežių, Avižų, žirnių, Binzu, Komų, Daržovių, Bulvių, Visokių Sodnų Vaisiu, Do-

• z _____i •      :  — __ _ 11- —. _ — _ 1 _ 1— — 1 » TZ **.1« n i Ir « ■

, pro-

i MICHI- 
miestų, ku- 

dideli nauji fabrikai yra budavojSimi. Kuriame yra visokių
darbų ir uždarbių. Nepirk kitur Ūkės kaip pas mus NAUJOJ LIETUVOJ. Rašyk, o gausi katalogą.

Parduodame Ukes Sodnų Auginimui
BART, MICHIGAN yra 23 mylios nuo musų kolonijos, mes ten turime 45 ukes paėmę ant parda
vimo. Ten žeinė daug prastesnė negu musų kolonijoj, laukai kalnuoti, smiltis su Žviru. molio su
vis ten sunku rasti. HART, MICH. žemė tik tinkama yra sodnų auginimui, PIČIŲ, VIŠNIŲ, AVIE
ČIŲ ir Rugiams, Grikams, Bulvėms, netinka, ŠIENUI auginti ii kitiems lietuviškiems javams per
daug smelies, per tai ten yra daug tuščių ūkių ir pigiai gauname parduoti.

' Ukiy Turime Dar 4 Vietose
1’EACOCK IR IRON, MICH. Ten laukai mažai dar apgyventi tik 
suvis pigių žemių parduoti nuo $5 iki $18 už akerį žemės.
FOUNTAIN IR CUSTER, MICH. turime daug vidutinio gerumo ūkių, 
kurias suvis pigiai parduodame. Atvažiuokite, mes ijo visas ukes 
bilium, kur galėsite tinkamiausių ūkę pasirinkti.

. Parduodame Valgomus Produktus
Užsiordei'iuokite valgomu produktų per musų draugiją, mes jums į meistus prisiusime šviežius 
KIAUŠINIUS, gerą SVIESTA, LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ, TIKROJO MEDAUS, VISOKIŲ GRUDŲ ir 
ŠIENO.

apgyventa su 480 Lietuviais Ūkininkais, kur vieną praeitą vasara nupirko 60 ūkių lietuviai. Musų
__  C___ 1 1 J * .* S Turime 5 ūkiškas 

draugijas, laisvas ir katalikiškas^ parapijas ir kunigą. ANGLAI FARMERIAI nenori tarp lietuvių

mes turime paėmę 85 ūkias, geriausias, mažas ir dideles, su budinkais, sodnais ir su gyvuliais, 
ir mašinomis parduoti ant lengviausių išmokėjimų, gražiausioj ir parankiausioj vietoj. Laukai lygus 
žemė molis su juodžemiu ir molis su smclžcmiu, maišyta, derlingiausi dėl visokių auginimo javų: 
Kviečių, Rugių, Miežių, Avižų, žirnių, Binzu, Komų, Daržovių, Bulvių, Visokių Sodnų Vaisiu, Do
bilų šieno, ir Ganevos Geros. Oras sveikas, vanduo labai geras. Keliai Žviruoti. Daug puikių 
ir žuvingų ežerų ir mielių prienat miesto SCO'I'TVILLE, MICH., kuriame yra ūkininkų turgai, pro 
dūktų sukenavimo fabrikai SŪRIŲ, SVIESTO išdirbystės, Rankos, Bažnyčios, Teatrai ir visokios 
krautuvės. Už 8 mylių yra Antras musų kolonijos miestas LUD1NGTON. MICH. ant EŽERO 
GAN kranto, į kurį kas dieną daugybė laivų atpIMfkirt iš (’.nicagos, Milwaukce ir kitų miestų, ku
riame yra visokių fabrikų ir dar 3 dideli n 
11 * v j 1 • IkT * 1 1 * J 11 » 1 •

kelminai, kilimai, ten turime 

su budinkais ir su gyvuliai^ 
jus apvaži nešime su automo-

Parduodame čiepus, Rožės ir Pavėsio Medelius
Mes turime ant pardavimo 200,000 gatavų inčiepi tų medelių ir diegų visokių vuogų. Puikiu visokiu 
pavėsio medelių ir gražiausiai židinčių krūmų ir rožių. (

Vakaciias Praleiskite Musų Koloinijoj
Kreipkitės į mus norinti turėti tarpe Lietuvių Ūkininkų Linksmas vakacijas. Mos pajieškome jums 
pralbisti vakacijoms gerų vietų pas gerus lietuvius prie ežero arba upelio.

k Užsirašykite Ūkišką Laikraštį
“ŪKININKŲ ŽINIOS”, kurias pradėsime išleidinėti nuo Balandžio mėnesio, eis kas dvi savaiti 
kartų, BEPARTYVIŠKAS, iliustruotas, žiurnalo formoje, didžio 11x14, nuo 16 iki 24 puslapių. Ku
rios padavinėš svarbiausias žinias, talpins moksltiškus raštus su geriausiais patarimais ir pamoki
nimais apie visokiose šakose ūkininkavimų. Talpinsis dėl moterų naudingi pasiskaitymai, kur ras 
visokių pasimokinimų apie namų tvarką ir svarumo prisilaikymų, apie pasirėdimų, apie visokius 
pagerinimus ir konservų sudarymus ir tt. Talpinsis visokie geri šeimyniški pasiskaitymai. Talpinsis 
jaunuomenėj meiliški pasiskaitymai ir satyros. Talpinsis lurgų žinios ir visokie pranešimai iš 
prekybos srities. UŽSIRAŠYKITE kiekvienas lietuvis ir lietuvė tų puikų ir naudingų laikrašti. 
Kaina metams $1.50, pusčj metų00, užrubežiuose $2.50 metams. Malonėkite pagelbėti gauti 
“ŪKININKŲ ŽINIOMS” kuodaugiausiai skaitytoju ir reiKalaujame AGENTŲ rinkli prenumerotorius 
ir apskelbimus. Prašome korespondentus ir ra-Šytojds į talką, pagelbėkite “ŪKININKŲ ŽINIOMS” 
visuomenes laikraštį visokiais gerais raštais, pa tyrimais ir žiniomis užpildyti, už kų iškalno ta
riame ačių.

SU VISOKIAIS REIKALAIS kreipkitės į LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių 
ANTANĄ KIEDI ant adreso:

Lietuvių Ūkininkų Draugija
ROBINSON BUILDING, SCOTVILLE, MICHIGAN-

grupių nbra kitokios sutarties.
76. Intrauktieji į sarašą kan

didatai eina į Steigiamojo Sei
mo narius iš eiles, pradeziant 
nuo pirmojo.

Išrinktiesiems atstovams apy
gardos komisija išduoda tam 
tikrų lindynių.

77. Vyriausioji Rinkimų K(>-| 
misija, patyrusi, jog tas pats as 
niuo išrinktas Steigiamojo Sci-: 
mo nariu keliose apygardose, 
klausia jo, kurios apygardos at
stovu jis nori būti. Jei paklau- 
stasai per tris dienas neatsakys,1 
tad jis skaitomas išrinktu toje( 
apygardoje, kur daugiau balsų1 
gavo.

(Seku uut

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS: 2201 W. 22nd 8L 

Kamp. Leavitt St
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dienų.

Telefonas Pnllma* MG.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakve.
■........................... I !■ II I.......................................................................

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

VALANDOS! 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

>303 S. Morgam St Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

—I—................... (

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas it Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Ars 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergę vakarais nuo 5:30 
-7. Tel., Yards 723.

ŽEME LIETUVOJE
Dabar gera proga ją įsigyti. Klauskite pauiškiŲiinų.

LIETUVOS PINIGAI
kįla kasdien. Nelaukite kol pasieks seno kurso — $25.00 už šimtų — 
siųskite savo giminėms arba pirkite dabar, o pasiųsite vėliau. Išmai
nome čekiais arba gyvais pinigais PAGAL DIENOS KURSĄ.

PASPARTUS IR LAIVAKORTES parūpiname važiuojantiems 
Lietuvon ir Amerikon.

SIUNČIAME PREKES—TA VORUS.
Daromo dokumentus žemes ir kituose reikaluose.
Su užklausimais laišku ar ypatiškai reikia kreipties prie
BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.

So. Dearborn St, Tel. Majestic 8347, Chicago, III.
Telefonas: Majestic 8847. Ofiso valandos:
. . , i „ Kasdien nuo 9 iki G
Antros lubos, Utarn. ir Subąt. iki 8.
Durįs 206. Nedaliomis nuo 10 iki 4

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

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

Tel. McKinley 263 g

Blvd

35

Telephone Haymarkct 25<4 w

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pi et 
7—8 vak. Nctįąįoįs 12 diępų.
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(KORESPONDENCIJOS
CLEVELAND, OHIO.

Kapitalistinė teisybė.

Ligi Amerikai si 
ren, aš dirbau čia t. 
land Ptovision kompanijos dirb 
tuvėj. šiai šaliai karėn įsivė- 
lus, buvau paimtas kariuome
nėn, kur tarnavau dvejus me
tus. Daug vargo kentėjęs, kad 
buvau paleistas iš kariuomenės, 
nuėjau ton pačion dirbtu ven, 
dar kareivio uniformą dėvė
damas, prašyti darbo. Bosas 
sako: Ali rigst, ateik rytoj, gausi 
darbo, tik jau mokesnio negau
si tokio, kaip kiti mano darbi
ninkai dabar kad gauna. Klau
siu, kodėl, ir galinu atsakymą: 
Kiti mano darbiniunkai pyks, 
jei aš jums, naujai pastojus dirb

NAUJIENOS, CKICMgO7 UI*

'•*--------F**

ti, mokėsiu tiek pat, kaip ir 
jiems, kurie jau nuo seniau dir
ba.

Tu i yra didelis užgavimas 
ka- nnims, kareiviams mes daug 

vargo vargome, daug kentėjo
me, o sugrįžę iš kariuomenės ir 
pinigų neturintįs, negalime gaut 
tokio mokesnio, kaip kad kiti 
darbininkai. Tokia tai kapita
listinė teisybė.

— D. S. Kareivis.

AJCHL05S BROS & CO '

■ Ne* York

ZEIGLER, ILI

Kada tik esti “pėidės” diena, 
tai čia visi bizniai ūžia. O biz
nių yra visokių: gatvės lakštu-

Bet kartais tie bizniai ir ne 
kaip pasibaigia. Taip andais, 
vienon gemblernen, kur biznis

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.

Chicago, 111. March 2nd, 1920 
Maloninga Tamista:

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

Jums labai dėkingas
ANDRIUS FASOIS, 

739 So. Halsted St.

Aš VARTOJU
Aiglee Medicated muilą beveik du me
tai; per tą laiką gelbsti mano plaukų 
augimui ir užlaiko juos švariais. Todėl 
aš nuoširdžiai patariu kiekvienai mo- 
terei, merginai ir vyrui vartoti Aiglee 
Medicated Muilą kurie nori turėti 
gražius plaukus. Jis taipgi užlaiko 
minkštą galvos odą, apsaugoja nuo 
pučkų, ipežėjimo galvos, nuvargusių 
kojų, suskirdusių rankų ir kitų odos 
ligų Aiglee Ointment “the miraele 
ointment” tikrai pagelbės nuo etehe- 
ina, suskirdusios Kalvos, pučkų, alope- 
cia, puliojimo nudegimų, vabalų įkan
dimų, užgijime ronų ir kitų odos ligų. 
Kas nori daugiau žinių, lai pasikalba 
su manim. Paštu orderiai irgi priima
mi. Ointmento kaina $1.00. Muilo 
šmotukas 25c. — plius karės taksus.

MINNIE KANTOWT & CO., Not Ine.
Distributor AIGLEE Ointment and AIGLEE Medicated Soap. 

2133 W. Roosevelt Road, Phone Canal 4867. CHICAGO.

Didelis Velykinis 
Išpardavimas

Deimantų, aukso žiedų, auksinių laikrodėlių, len
ciūgėlių, špilgų, kulionikų, laketų ir visokių cidabro 
daiktų.

i

Musų sankrova perpildyta naujausios mados tavo- 
rais ir kainos mažesnės, negu kitur.

P K. BRUCHAS,
3321 So. Halsted St. Chicago, III.

Phone: Drover 9687.

Oisiikot ir Tvrkiikos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

514-16 W. 12th ST.
Arti St. Lenta Avė.

CHICAGO, ILL.

gerai aižė, įėjo trjs vyriukai ir 
sukomandojo “hands up!” O 
kad vienas nepasiskubino ko
mandos išpildyti, tai į jį švilp
telėjo dvi kulkos. Hbldupme- 
nai susižėrę sau visus gemble- 
rių pinigus, kaip rokuoja apie 
3000 dolerių, išėjo. Jie to pa
ties miestuko gyventojai ir vi
sų pažįstami, tečiaus jie nieko 
nesibijo, ir ant rytojaus, nie
kieno netrukdomi, kažinkur iš
važiavo.

— šiame miestelyj darbų 
kitokių nėra, kaip vien anglių 
kasyklose. Kasyklų yra du 
šaftai ir abudu dabar pradėjo 
kiek geriau dirbti.

Lietuvių gyvena pusėtinas 
būrelis, bet gera nieko nevei
kia. — Naujienų Skaitytojas.

TERRE HAUTE, IND.

šis irt tas.

Vietos anglių kasyklose dir
ba tik po tris keturias dienas

— šios kolonijos lietuviai, 
nors jų nemažas būrys čia gy
vena, savo gyvumo beveik visai 
nerodo. Snaudžia. Nė vakarė
lio, nė prakalbų nieko nesu
rengia. Draugijų turime čia

tos raides reiškia?—Red.] drau 
ją “Sietynas,” L. G. 1). 59tą 

Skyrių, bet nė viena nė iš daik
to nekruta. Ištikro nuostabu 
tas vietos lietuvių negyvumas 
laiku, kuomet visas pasaulis 
virpa, kruta; kada visose kitose 
kolon'ijėse lietuviai interesuo

jasi opiausiais dienos klausi
mais, svarsto Lietuvos dalykus, 
.[įsidomėję verdančiąja politi
ne kova Lietuvoj, aukoja ir ren 
'<a aukas Lietuvos darbo žmo
nėms remti jų kovoje už ge- 
•esnę ateitį, ir tt. Ar ne laikas 
butų ir Terrehautiečiams pa
justi?

Vagystės ir apiplėšimai, 
lai nuolatiniai dienos ir nakties 
itsitikimai. Pereitos subatos 
vakarą ir man teko susitikti su 
holdupmenais, kurie tap Syca- 
more ir Chestnut gatvių, revol
verį atkišę, apkraustė mano ki- 
ienius ir nusigabeno apie dvi- 
lešimt suviršum dolerių.

— K. Palekaitis.

PADIDINA MIESTO DAR 
BININKAMS ALGAS.

Viso prideis išleisti apie keturis 
milionus dolerių!

Didysai >miesf(o darbininkų 
viso daugiau kaip 18 tukstan 

Hų žmonių - streikas gali būt 
išvengtas. Miesto taryba po il- 
»o svyravimo ir ginčų nutarė 
pridėti prie abelnosios šių1 me
tų išlaidų sąmatos dar keturis 
milionus dolerių. Tai padidini
mui miesto darbininkams algų.

Šitą sumą miesto valdžia 
mano gauti iš vietos bankų.

TA DIENA PRAĖJO.
Ta diena praėjo, kada sergan

tis būdavo perka nežinomus vai 
stus vien dėlto, kad jie garsina
ma. Inteligentiškas žmogus 
šiandien nori aiškiai žinoti, ką 
jis perka. Jeigu jam pasidabos 
Trinerio Amerikoniškas Elixi- 
ras Karčiojo Vyno, arba Trine
rio Angelica Kartusis Tonic’as, 
jis tai padarys, nes žino, jog 
šie vaistai yra padaryti iš ge
riausių gyduolių, kokias moks
las žino, jog jų tyrumas, nege- 
dimas ir augščiausi kokybė esti 
užtikrinama. “Trinerio Ame
rikoniškasis EIixiras Karčiojo 
Vyno yra geriausias vaistas dėl 
skilvio ligų”. Mano mo«terė var
todavo įvairias pilės ir kitokias 
gyduoles, bet tik Trinerio vais
tai sugrąžino jai sveikatą”, rašo 
Mr. Stanislaw Gardocki So. Chi 
cago, III. Kovo 9 dieną. Ir dau 
gybė laiškų ateina kiekvieną 
dieną nuo asmenų, kurie sirgu
liavo dėl influenzos ir atrasda
vo, jog Trinerio Angelięa Kar
čiojo Tonic’o yra geriausia vai
stas pasveikimui. Klausk savo 
vaistininko ar vertedkos vaistais 
šių puikių vaistų: Joseph Tri- 
ner Company, 1333-43 So. Ash-

J land Avė., Chicago, III. x

Rimkit Lietuvos Laisve

Vienas iš budy Lietuvos laisvei remti yra užrašinėti

Lietuvos žmonėms musų dienrašti 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 Į LIETUVĄ.
I •'

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.

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

Sukruskit Užrašinėt Lietuvon

KELIONĖ J LIETUVĄ 
IR Iš

LIETUVOS J AMERIKĄ

Žmonės važiuojantis iš Ame-, 
rikos į Lietuvą ir iš Lietuvos į j 
Ameriką, dabartineis laikais tan' 
kiai patenka į daug ir didėlius 
keblumus ir pavojus, portuose 
ir prie rubežfių, kurie keblumai 
kaip kada lėšuoja daug pinigų ir 
vargo. Nenorint kelionėje susi
tikti su vargų keblumais, visada 
reikia keliauti gerai žinomais 
keliais. Geriausi keliai važiuoti 
iš Chicagos į Lietuvą yra Cana- 
dian Pacific Gelžkeliu ir Garlai
vių linijoms, kurių užveizda 
(Canada ir Anglija) prašalina 
nuo visų vargingų keblumų ir 
nereikalingų iškaščių. Del to
lesnių informacijų ir tikietų 
kreikis į

CANADIAN PACIFIC 
RAIROAD & STEAMSHIP t

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

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. BaltrOnaa, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, 01.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stipret, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirtt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių režimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 menesių išgerdavau kas sa
vaite po tuteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mšn. savo paveiksle pa
rimčiau toki skirtumų ir 1000 sykių dekuoju Salutaras mylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to-

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Juiyw nuo 10% iki 50% kiekvie
name pilkime. Kai kurie dalykai pi- 
Jresni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

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

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

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

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

Mn Jeigu geidi inVesdinti a D 
" savo pinigus, kad at- J/įy 
n neštų 24% ar daugiau fcT'fl 
" j metus — Ln? "

mums delei platesnių

BOND & SHARES
Room

309 Broadway,

į ar daugiau
— t.ai parašyk 

žinių.

SYNDICATE 
501,

New York, N. Y.

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ>1 8t. kampjfanhfleld ar
Valandos: Iki 9 ryto; nuo S iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare. 
Tai. Prospect 1167

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1789 So. Halsted SU Chicago, III.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phono Canal 267 
■— ■

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago. ‘
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NAUJIENOS
Y J E LITHUANIAN DAILY NEW3

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanlan Neva Pub. Cow Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST

Z6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $5.00
Pusei metų................... 3.00
Trims mėnesiams ........ 1.65
Dviem mėnesiams . L£6
Vienam mėnesiui «65

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .................................. $7.00
Pusei metų.............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

netyčia, maišo Vokietijos 
darbininkų partijas, ir ran
da “komunistus” tenai, kuF 
jų nėra, gali parodyti seka
mi pavyzdžiai. Vakar vie
nas toks korespontas prane
šė iš Berlino, kad “komuni
stų vadas”, Dauemig, paša- 
kęs, jogei:

“Tai yra ne galas, o tik
tai sustojiinas tikslu pri-I 
sirengti prie sekamo mu-1 
šio. Tai nereiškia karės 
galo, o tiktai pertrauką”.
Bet Dauemig yra ne komų 

nistų vadas, o Nepriklauso
mųjų socialdemokratų par
tijos antrasis prezidentas 
(vice-prezidentas).

Tas pats korespondentas 
toliaus, kalbėdamas apie lai 
kraštį “Freiheit”, sako, kad 
tai esąs “komunistų laikraš
tis”. O ištiesų tai yra cent- 
ralinis Nepriklausomųjų So 
cialdemokratų organas, ku
riam bendradarbiauja tokie 
griežti komunizmo priešai, 
kaip Hilferdingas, Kautskis 
ir k.

Vokietijos darbininkai kol 
kas dar neketina šokti į bol
ševikiškų eksperimentų ju
rą-

True translatinn filed with the post 
master at Chicago, III. March 26, 1920 
as reųuired by the nei of Oct. 6,1917

Vokietija prade
da nurimti.

Demokratija ir 
klesų kova.

Ginkluota kova tarp vald
žios ir darbininkų Vokieti
joje eina prie užbaigos.

Berline ir kituose dide
liuose miestuose jau beveik 
ramu. Juos kontroliuoja E- 

•berto kariuomenė. Girdėt, 
kad promoningojo Ruhr ap
skričio sukilėliai jau taip- 
pat sutiko padaryti dviem 
dienom mūšių paliaubą su 
valdžia ir vesti derybas.

Kad numalšinus darbinin
kų minias, pasitraukė ič sa
vo vietos karės ministeris 
Noske, ir dabar padavė re
zignaciją visas ministerių 
kabinetas. Iš ko susidės' nau
joji valdžia, ir kokių kitų 
koncesijų gaus darbininkai, 
da nežinia.

Išrodo tečiaus, kad dide
lių atmainų valdžioje neį
vyks. Visos partijos, mato 
ma, linksta prie to, kad ga
lutiną valdžios klausimo iš
rišimą atidėti toliaus. Nau
jasis ministerių kabinetas, 
koks jisai nebūtų, užimsiąs 
vietą tiktai iki birželio mė
nesio, kuomet turėsią įvykti 
visuotini rinkimai.

Iš visa ko darosi aišku, 
kad iki “sovietizmo” Vokie
tijai dar toli. Jam tur-but 
ir nebuvo daug progos da
bartiniame krizise, nors te
legramos ir šukavo apie jį 
labai garsiai. Tos kapitalis 
tinių agentūrų ir laikraščių 
telegramos visą laiką skel
bė, kad sukilusieji prieš val
džią darbininkai esą “spar
takai” ir “komunistai”; bet 
yra faktas, kad šita srovė 
yra silpniausioji Vokietijos 
darbininkų judėjime. Da
bartinėje kovoje vadovavo 
Nepriklausomųjų socialde
mokratų partija, ir taip-pat, 
matyt, nemažą rolę lošė di
džiosios unijos (iš kurių ko
munistai yra beveik visai 
pasitraukę).

Kad kapitalistinių laikraš 
čių korespondentai, tyčia ari

Nepersenai čioje vietoje 
buvo išpausdintas ilgas 
straipsnis apie demokrati
ją. Jame buvo parodyta, 
kad demokratija pati savai
me anaiptol nėra buržuaziš- 
kas dalykas, nes ne buržua
zija išrado ją ir ne ji dabar
tinėje visuomenėje kovoja 
už ją. Buržuazija net savo 
“jaunystos dienose”, kada ji 
dar kėlė revoliucijas, stojo 
už balsavimo teis^ ne vi
siems piliečiams, o tiktai sa 
vininkams; ir taip-pat ji aš 
triai varžė beturčiams orga
nizavimosi ir žodžio laisvę.

Teisę balsuot, organizuo- 
ties, leist, savo laikraščius ir 
tt. beturčiai įgijo buržuazi
nėse valstybėse tiktai po il
gos ir sunkios kovos.

Buržuazija, kaipo klesa, 
yra ne draugas demokrati
jos, o priešas. Jeigu ji šian 
die dengiasi “demokraty- 
bės” skraiste, tai tiktai dėl
to, kad jau ji nustojo vilties 
atimti teises iš beturčių. A- 
tėjo toks laikas, kada jai ne 
bepalieka nieko kita, kaip 
tiktai stengties išnaudot sa 
vo reikalams tas pačias de-, 
mokratybės įstaigas, ku
rioms ji pirma taip atkakliai I 
priešindavosi.

Šituo žvilgsniu buržuazija 
nėra išėmimas. Kitos vi
suomenės klesos taip-pat 

Į buvo ne kartą priverstos is- 
| torijos bėgyje permainyt sa 
vo frontą tame arba kita
me klausime, kad galėjus il- 
giaus atsilaikyti. Katalikų 
dvasiškija, pavyzdžiui, per 
amžius nepripažindavo tei
sių moterims; bet dabar, 
kuomet demokratijos pro
gresas jau daugelyje šalių 
suteikė moterims teisę bal
suot, tai kunigai dedasi mo
terų užtarėjais ir mėgina su 
jų pagelba sustiprinti savo 
įtekmę politikoje. Ar butų 
išmintiųga priešinties mote] 
rų balsavimui dėlto, kad jė
zuitai šiandie stengiasi pa
naudot jį savo tikslams? z

Taip-pat ir tas faktas, 
kad buržuazija šiandie, a- 
žuot kovojus prieš demokra-1

tiją, varo savo politišką biz
nį po jos firma, visai nėra 
argumentas prieš demokra
tiją. Reikia turėt pusėtinai 
buką protą, kad nesupratus 
tokio paprasto dalyko. '

Bet kai-kas gali pasakyti:
“O kur klesų priešingumai? 
Kur klesų kova, kurią skel 
bia socialistai? Ar nebus iš 
sižadėjimas socializmo prin
cipų, jeigu pripažinsi, kad 
visų klesų žmonės privalo 
turėt lygias teises, ir kad 
darbininkų atstovai privalo 
sėdėt parlamente kartu su 
buržuazijos, kunigų ir kitų 
išnaudotojų atstovais?”

Tokius užmetimus demo
kratijos šalininkams daro 
“komunistai”, “aidoblistai” 
ir kitokie senųjų anarchis
tų pamėgdžiotojai. Šitie už 
metimai tečiaus liudija, kad 
tie elementai visai nesupran 
ta klesų kovos teorijos. Jie, 
anot tos patarlės, girdėjo 
skambėjimą, bet nežino, ką 
jisai reiškia.

Visuomenės klesa yra cko 
nomine kategorija. Klesos 
yra rezultatas ekonominių 
prieštaravimų visuomenėje. 
Ne dėlto, kad žmonių teisės 
butų skirtingos, jie dalinasi 
į klesas, o dėlto, kad jų eko
nominiai reikalai * (kaipo 
samdytojų ir samdininkų, 
kaipo vartotojų ir prekių 
pardavėjų ir tt.) yra ©kir
tingi. Žmonių teisių sulygi 
nimas nepanaikina klesų, 
kol neišnyksta ekonominiai 
skirtumai tarpe jų.

Taigi demokratija, sutei
kimas lygių teisių visiems 
piliečiams, nereiškia klesų 
kovos panaikinimo. Klesų 
kova išnyks tiktai tada, ka
da išnyks pačios klesos, t. y. 
socializmo tvarkoje.

Bet demokratija ne tiktai 
nepaikina klesų kovos, o ir 
nesilpnina jos; priešingai, ji 
veda prie didesnio jos įtem
pimo. Kuomet išnyksta tei 
šių skirtumai tarpe klesų, 
tai pasilieka tiktai gryni eko 
nomiški reikalai, skiriantįs 
jas nuo viena kitos. Daly
kas, dėl kurio eina kova tar 
pe klesų, tuomet darosi aiš- 

| kus visiems jos daly vauto- 
jams, ir jie todėl stoja į ją 
didesniu smarkumu.

Be to, reikia atkreipti do 
mą dar į vieną aplinkybę. 
Koliai žmonės skiriasi nuo 
vieni kitų ne tiktai ekono
miniais reikalais, o ir teisė
mis, toliai yra negalimas 
aiškus atsiskyrimas vienos 
klesos nuo kitos. Teisinių 
skirtumų ribos niekuomet 
nesusitaiko su ekonominių 
skirtumų ribomis. Imkite 

! kadir augščiaus minėtąjį, 
pavyzdį moterų balsavimo 
teisės: jeigu moters neturi 
balso, tai neturi jo ir turtin- i 
gosios buržujės ir beturtės ją, parodo, kad jie ir nesu- 
darbininkės; priešingų kle- pranta, kas yra klesos kapi- 
sų atstovės randai tuomet | talizmo sistemoje, ir turi vi- 
vienodame padėjime teisių 
žvilgsniu; ir kada jos ima 
kovot prieš tą bendrą ^kriau 
dą, tai jos yra priverstos vi 
sos eiti kartu.

Teisių skirtumai visuome
nėje turi tą pasekmę, kad 
arba darbininkų klesa, ko
vodama už savo teises, pri
versta yra vilkti paskui sa
ve sluogsnius iš kitų klesų, 
arba šitos klešos įtraukia į 
savo kovas darbininkų kle
sos dalis. O tatai begalo 
trukdo klesinių susirėmimų 
energiją. Panaikinus-gi tei 
šių skirtumus, tie svetimų-

Chicagos ir Apielinkes Lietu 
viams Darbininkams 

Pranešimas
■ • r

Posėdyje, laikytam kovo 9 d., Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos pildomasis komitetas nutarė šaukti 
nepaprastą draugijų konferenciją. Ji įvyks kovo 28 d. 
š. m. 1O vai. ryto M. JVEeltlužio svetainėje, 2242 W. 23 T’l.

Visas lietuvių darbininkų draugijas Chicagoje ir 
apielinkėje kviečiame atsiųsti į ją savo delegatus, po vie
ną 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 gali 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 kelią į Seimą darbininkų 
klesos apginėjams. Todėl musų pareiga yra padėti jiems.

Sukruskite tad, draugai, ir uoliai rengkitės prie 
konferencijos!

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ TARYBOS 
PILDOMASIS KOMITETAS.

Darydamas Naujosios Zelan
dijoj darbininkų judėjimo ap
žvalgą, Jlarry E. Hęlland, Ze
landijos Darbo Partijos vadas, 
sako, kad tos šalies darbinin
kai karės metu padaru didelį 
progresą. 1914 m. už darbinin
kų kandidatus paduota 45,987 
balsai, o 1919 m. balsų skaičius 
jau pašoko ligi 125,970. Vadi
nasi, balsų skaičius padidėjo 
ant 79,983. 1914 m. darbinin
kai turėjo parlamente tik 4 na
rius, o pereitais metais jie jau 
pravedė i>a Ha mentali 8 Darbo 
Partijos narius ir 3 nepriklau
somus darbininkus. Jei rinki-

Lietuvos\ Laisvės 
Fondas.

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

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka

steriu! šiuo adresu: K. Gugis, 
8323 S. Halsted St., Chicago, 111

jų klesų sluogsniai, kurie bu 
vo pririšti prie darbininkų 
klesos, atsiskiria nuo jos; ir 
taip-pat atsiskiria nuo bur
žuazijos tie- darbininkų 
sluogsniai, kuriuos ji tem
pė paskui save. Klesų ju
dėjimai tada pasidaro lais
vesni ir vienodesni, ir kova 
tarpe jų eina smarkiaus.

Taigi tie žmonės, kurie į- 
sivaizdina, buk demokrati
jos įvykinimas kenkiąs kle
sų kovai, visai klysta.

Demokratija nenaikina ir 
netrukdo klesų kovos. Stab 
dančią įtekmę ji daro ne į 
pačią kovą, o tiktai į jos for 
mos aštrumą. Kur darbi
ninkai neturi balsavimo tei
sės Jenai jie esti priversti 
imties ginklo, kad prispyrus;

Klaidų pataisymas.

kant proporcijos taisyklių, tai 
darbininkai, bloginusiame ^it- 
vėjyj, butų pravedu 19 narių.

Naujosios Zelhndijlos Darbo 
Partija nemano daryti jokių 
kompromisų. Tai kovojanti 
partija tikroje to žodžio pras
mėj. Jos įtekmė pradedama 
jausti parlamente. Partijos lai 
mojimai podraug bus laimėji
mai darbininkų, ^socialistų ii 
anti-militaristų. Bet partija 
nesitenkina vien Įtik politikos 

kova. Jos įtekme jau jaučiama 
ir apšvietos darbe.

Redakcijoj straipsnyj, “Koks 
turi būt Internacionalas,” vakar 
įsiskverbė dvi atitaisytinos pa
klaidos. Antroj špaltoj, 28 ei
lutėj nuo viršaus, išspausdinta: 
^‘Mes stengs|imąs socializmo 
klausimuose,” etc. Turėjo būti 
“Mes stengiamės,” etc. Ketvir
toj špaltoj prieš paskutiniame 
paragrafe išspausdinta: “Tuo 
budu, jeigu Marksą su Engelsu 
skaityt socializmo autoritetai,” 
etc. Turėjo būti: “socializmo 
autoritetais.”

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

NAUJOJI ZELANDIJA.
[Federuotos spaudos ilnla]

Sydney. —• Mirtingumas tprp 
| Australijos mainierių yra nepa-

I valdžią išpildyt jų reikalą- didelis. Delei to apsi- 
vimus; kur jie neturi teisės 
kovot už savo būvio pageri
nimą pagelba organizacijos, 
tenai jie daro sabotažą ar
ba vartoja jiegą prieš 
skriaudikus (kitąsyk darbi
ninkai daužydavo mašinas, 

I padegdavo fabrikus ir už- 
mušdvo dirbtuvių savinin
kus). bemokratija, teisių 
suteikimas beturčiams, pa
daro bereikalingais šituos 
žiaurius kovos budus; jų vie 
tą užima žmoniškesni, pra
kilnesni kovos budai.

Bet kovos formos sušvek 
ninimas yra ne nuostolis 
darbininkų judėjimui, o di- priežastis, kurios gimda džiova, 
delis laimėjimas. Galutinas (’1, zl,'u,\t Pneza'stls’ bus galima 
darbininkų judėjimo tikslas ^ninis ' 
juk >yra tokia visuomenės 
tvarka, kurioje viešpataus 
brolybė tarpe žmonių. Kaip 
gi darbininkai galėtų įsteig
ti ją, jeigu jie nebūtų pratę 
kitaip pravesti savo valią 
visuomenėje, kaip tiktai pa
gelba ginklo ir kumščio.

Tie žmonės, kurie dėl kle- 
šų kovos atmeta demokrati-

sai išvirkščią supratimą a- 
pie socializmą. Jie įsivaiz
dina, kad socializmas tai y- 
ra tokia tvarka, kur šian
die skriaudžiamieji betur
čiai turės progos atkeršyti 
savo išnaudotojams, pasta
tydami juos po tokia-pat, jei 
ne aršesne, priespauda. To 
dėl juo piktesnė ir žiauresnė 
kova, kuri eina visuomenė
je, tuo jiems išrodo geriaus.

Bet socializmo idealas yra 
ne. kerštas, o paliuosavimas 
— paliuosavimas ir darbi
ninkų klesai ir visai visuo
menei.

Reiškimo nuolat esti nesusipra
timų su kasyklų savininkais. 
Mainieriai reikalauja, kad jiems 
'butų mokama laike ligos,—gi 
mirčiai ištikus kompanija pri
valanti skirti šiokį-tokį atlygi
nimą mirusiųjų šeimynoms. 
Nuosenai vedama kova su “bal
tuoju maru,’’ bet ligi šiol re
zultatai buvo labai nesėkmingi.

New South Wales*o valdžia 
vėl daro pastangų sustabdymui 
džiovos plėtojimąsi. Ji pasky- 
rė atatinkamą medikalę ir tech
nišką komisiją, kurion įeina 
žymiausi Australijos moksliniu 
kai. Komisija tirinės tas sąly
gas, kuriose prisieina dirbti 
mainieriams. žodžiu, komisi
jos uždavinys bus surasti tas

sėkmingiau kovoti su jų pada
riniais.

/y. -y

I uo pačiu metu Broken 
Dilio maijiicriai tebestreikuo- 

ja. Jų streikas jau tęsiasi 12 
mėnesių. Jie griežtai pareiškė, 
jog negrįš darban tol, kol jų 
reikalavimai nebus išpildyti. 

Tarp kita ko, jie reikalauja, 
kad jiems butų mokama laike 
ligos ir skiriama pomirtinė jų 
šeimynoms.

Australijos valdžia paskyrė 
komisiją, kuri turės nustatyti 
suaugusio darbii/iiko minima- 
lę algą. Vyras, žmona ir trys 
vaikai skaitoma šeimyna. Sulig 
tokios šeimynos reikalavimais 
bus ir nustatyta minimalė al
ga. Esą toki šeimyna priva
lanti turėti mažiausia 4 kam
barius ir virtuvę. Samdininkai 
priešinosi tokiam patvarkymui. 
Girdi darbinuikams norima 
suteikti perdaug komforto, 
šeimynai, susidedančiai iš sep
tynių narių pakanką, pelikių 
kambarių. Bet komisija neini 
sileido. Ji jau pradėjo savo 
darbų. Ir dėka jos tyrinėji
mams
ryškių faktų, 
kaip biauriai darbininkai yra 
naudojami ir koki jų apverk
tina padėtis.

dabar išeina viešumon 
kurie parodo,

ANGLIJA.
[Federuotoa spaudos žinia]

Londonas. — Darbo Partija 
įnešė Atstovų Butan bilių, ku
ris reikalauja, kati 21 metų am
žiaus moterįs galėtų balsuoti. 
Ligi Šiol moterų balsavimo am 
žius buvo 30 metų. Cb risto 
pher Addison pareiškė, jog, je. 
tas bilius pareis,—tai jis pridės 
13,000,000 naujų balsuotojų. 
Tame atvėjyj moterįs turės 
500,000 balsuotojų daugiau, ne 
gu vyrai.

JUNGTINES VALSTIJOS.
[Federuotos spaudos žinia]

New Y orkas. — “Žmonės sa
ko, kad turtingas žmogus gali 
daryti tokius dalykus, už ku
riuos biednas žmogus atsidur
tų už krotų.”

koks-nors radikalis žurnalas ar 
■ba kalbėtojas, bet Richard 
Spillane Wall stryčio žurnale. 
P-nas Spillane paraše straipsnį, 
kuriuo jis atsakė į Charles 
H.nghes’o tvirtinimą, jog Anip- 
rikos teisinai nedarą skirtumo

savo straipsnyj sako:
“P-nas Hughes yra labai ga

bus advokatas, labai geras žmo 
gus ir nemaža pasidarbavo 
prie išvilkimo aikštėn nedorų 
darbelių, kuriuos papilde aukš
tosios sferos žmonės. Nepa
prastame tyrinėjime, kuriame 
Hughes lošė ylių svarbią rolę, 
buvo išvilkta viešumon baisiau 
si dalykai apdraudos dirvoj. 
Tie atidengimai sujudino visą 
tautą. Jie parode, kaip turtin
gieji ir galingieji džentelmenai 
pasisavina dideles sumas pini
gų, kaip jie paperka valdinin
kus, ir kaip jie daro visokius 
prasižengimus.

“Jei p. Hughes nurodys bent 
vieną atsitikimą, kur buvo pa
sodintas kalėjimai) nors vienas 
aukščiau nurodytos šaikos na
rys,' tai jis gaus savo raporto 
ėkzempliorių, kaip atlyginimą 
už informaciją.

“Jei jis nurodys bent vieną 
turtingųjų prasižengėlių (suri
štų su St. Louis ir San Francis- 
cos gelcžineklių vagystėmis) 
kalėjime, lai jis gaus raportą 
komercinės asociacijos, kur 
smulkmeniškai aprašyta tų po
nų darbeliai.

“Jei jis nurodys bent vieną 
turčių, patrauktą atsakomybėn 
delei Bock Islando skandalo ir 
tų biaurių darbų, kurie suardė 
musų geležinkelius, tai aš jam 
busiu nepaprastai dėkingas.

“Kiekvienas laikraštininkas, 
kuris lankė paskutiniais 25 me
tais Neiw Yorko teismus, žino, 
kad Hughes’o tvirtinimas netu 
ri mažiausio pamato. Tatai ži
no ir kiekvienas žmogus, kuris 
sel^ė šios šalies teismus.”

■■ iijiiii ............... ................. . •
Telephone Drover 505'/

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedftlipnaia nągąl sutarimo. 
8261 So- Halsted St. Chicago. III

Auką kvitavimas.
VVestvHle, 11 L, per O. M.

Aleknienę; aidkos-surink 
tos Liet. Moterų Apšvie
tus Dr-jos vakare kovo 
21; aukojo: L. M. Ap
švietos D-ja $5; Fr. Ben
derius $2; F. Šautas, J. 
Stravinskas, T. Kergė, 
P. Gimtors, P. Bendorie- 
nė, Jonas Urba, L. Ges- 

’ Jeris, K. Kačiušis, Juo
zas Norkus, p. Šležie
nė, Rozalija Varnagiene, 
Ad. Karasikevičia, P. 
Karbauskas, Valteras

Dumbliauskas, K. Jokū
baitis, Fr. Steponas, Pet
ronėlė Lengvinicnė, Juo 
zas Moreika, Ona Geslc- 
rienė, Marcele Pesienė 
po $1. Sh smulkesnėmis 
aukomis viso ............ $50.00

J. Davidavienis, Detroit, 5.00 
P. Zakarauskas, Chgo. .. 5.00 
Vakar paskelbta .... $1275.57

Viso labo .... $1335.57

Padėjo bombą.
Nepažįstami piktadariai, va

žiavusieji dideliu juodu auto
mobiliu, vakar naktį padėjo 
bombą prie namo 6557 Bishop 
gatvėj. Namas gerokai ap
griauta, bet sužeistų nčrji. Pik
tadariai pabėgo. Kėsinimosi 
priežastis nežinoma.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisu:
127 I. Dertern ft.

111143 UniljflMc..
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip krimtnalilkuose 
taip ir cMUikuose teismuose. Daro 

vlsokjfis dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
13211. Kalstai H

Ant trečių lubų
Tel. Dtoter 1310

3MS Sofcįailstd-Street, jįf 
TELEPHONt M ‘

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirugaa 
25 E. WashingtoR St. 
Marshall Field Annea 

18th fl. Ruimas 1827 
Pitone Centrai 8862 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2818 
Rezidencijos telefonas West 6128

DATRIJOTIZMAS 
* Pačėdumae tun būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis—* 

$120,000.00.
E. Cor. Fourth ana 

Jackson Sts.
SIOUK CITY, IA.

S.

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, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552. i
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ĮSTATYMAS 

(Seka nuo 2-ro puslp.)

VII. DALIS.
78. Apygardos komisijai pas

kelbtas išrinktųjų atstovų pavar 
dės, kiekvienas rinkikas, o taip 
pat apskričių viršininkai gali 
paduoti tai komisijai per 7 <tiej- 
nas protestus dėl rinkimų tru
kumų ir jų pasekmių.

79. Apygardos komisija, išty
rinėjus, kiek galima greitu lai
ku protestą, tuojau leidžia jį su 
savo nuomone Vyriausiajai Rin 
kimų Komisijai.

80. Jei^Vyria tįsioj i Komisija 
pripažins, jog koks atstovas nei 
teisėtai intrauktas į išrinktųjų 
sąrašą, tai išbraukia jį ir įsako 
apygardos komisijai išbraukto-1 
jo vieton statyti kitą iš kandida-| 
tų sąrašų.

81. Jei Vyriausioji Komisija 
iš duotų žinių patirs, kad per 
rinkimus buvo imtasi papirki
mo, prievartos, prigavimo ir ki

86. Steigiamąjį Seimą atidaro 
Valstybės Prezidentas.

87. Prūsų Lietuva renka at
stovus į Steigiamąjį Seimą lai
kydamasi išdėstytų šiuose įsta-l 
tymuose bendrų dėsnių, tik rin 
kimų diena gali būti jai skirta 
ir kita.

skirtąsias išlaidas, kitos rinki
mų išlaidos imamos iš Valsty
bės Iždo.

A. Smetona, 
Valstybės Prezidentas.

St. šllingis,
Valstybės Tarybos PirmininJkas. 

Galvanauskis,
Ministeris Pirmininkas.

V. Petrulis,
Valstybes Tarybos Sekretorius. 

1919 m. lapkričio m. 20 d.
A. Petrulis, K. šaulys, V. Šatas, 
Valstybės T. Redakcijos Komis.

Priedas 1.

no miesto ir apskrities ir Au
gustavo apskr.; centras Gardi 
nas.

V. Petrulis,

r RINKIMŲ LAISVfiS APDRAU
DIMO ĮSTATYMAS.

1) Kas neteisėtai įsiverž į su
sirinkimą, sušauktą rinkimų rei 
kalais arba inėjęs nepasitrauks 
rš jo, pareikalavusv jo vedėjui, 
arba kliudys rinktis, baudžia
mas bauda ligi 500 auksinų ar
ba areštu.

2) Valdininkas, kuris Vaisty
tas įstaigoje darbo metu žodžiu 
ar raštu varys rinkimų agitaci
ją, baudžiamas liki 1,500 auksi
nų piniginės baudos arba aren
tu.

3) Kas savo valia nuims, nu
plėš, nudraskys, pertaisys, pa
dirbdins viešai tam tikroje val
džios skiriamoje vietoje iškabi n 
tą renkamąjį kokios partijos ar

■■■■■MM

Naujienos jau
Siuntines

gu rinkimų įstatymai nebuvo 
saugojami ir jeigu todėl rinki
mų rezultatai buvo iškreipti, 
tad ji atšaukia rinkimus ir įsa
ko intaisjii naujus 
tais pačiais sąrašais 
kaip per 20 dienų.

rinkimus 
ne vėliau

82. Visų rinkimų teisėtumą 
svarsto ir sprendžia Steigiama? 
sis Seimas.

83. Jei kas nustos buvęs Stei
giamojo Seimo nariu, tai jo vie 
ton stoja kitas iš to paties sąra
šo, kaip eina eilė kandidatų. Ne
sant sąraše kandidatų, Steigia
mojo Seimo nario vieta lieka 
neužimta.

VII. DALIS. I *

81. Steigiamasis Seimas renka 
si nę vėliau kaip mėnesiui praė 
jus po rinkimų dienų. Jį šau
kia ir susirinkti dieną skiria 
Valstybės Prezidentas.

85. Steigiamojo Seimo posėd
žiai prasideda suvažiavus ne ma 
žiau kaip pusei ir vienam jo na 
rių, neskaitant tų vietų, kuriose

RINKIMŲ APYGARDŲ 
SĄRAŠAS.

I apygardą sudaro šios apskri
tys: Marijampolės, Seinų, Su 
valkų ir Alytaus; centras Ma 
riampolė.

II apygardą — šakių, Vilkaviš
kio, Kauno miesto, Kauno ap 
skrities ir Trakų-Kaišedorių:

Icentras Kaunas.
III apygarda — Raseinių, Tau

ragės ir Kėdainių apskr.; cent 
ras Raseiniai.

IV apygardą — Telšių, Kretin
gos ir Mažeikių apskr.; cent
ras Telšiai.

V apygardą — Šiaulių, Biržų ir 
Panevėžio apškr.; centras Pa
nevėžys.

VI apygardą— Rokiškio, Ežerė 
nų, Utenos ir Ukmergės ap.; 
centras Utena.

VII apygardą — Vilniaus mies
to ir apskrities ir švcnšionių 
apskrities; centras Vilnius.

VIII apygardą — Ašmenos, Ly
dos ir Volko visko apskr.;

sąrašą, baudžiamas bauda liki 
1,000 auksinų.

I) Kas žodžiu ar rasiu varys 
rinkimų agitaciją uždraustoje 
vietoje, baudžiamas bauda liki

5) Kas balsavimui pasivadins 
ne savo vardu, baudžiamas bau

6) Kas savo valdžia, papirktu, 
irievarta arba grąsinimu linkė
ti! ar jo šeimynos nariui mė

gins palenkti rinkėją, kad nc- 
taduotų balso apskritai, arba 
<ad paduotų jį taip, kaip ainis 
norėtų, baudžiamas areštu arba 
{atėjimu.

7) Už tvrkos ardymą rinkimų 
vietoje rinkimų metu baudžia-

IX apygardą — Bieloviežo, Biel

X apygardą — Sokolkos, Gardi

A. Smetona, 
Valstybės Prezidentas.

St. šilingas,
Valstybės Tarybos Pirmininkas. 

Galvanauskas, 
Ministeris Pirmininkas.

V. Petrulis,
Valstybės Tarybos Sekretorius.

1919 m. lapkričio 20 d.
A. Petrulis, V. Šatas, K. šaulys, 
Valstybės T. Redakcijos Komis.

Pinigus
Lietuvon

I

PJUDANT daugelio žmonių rei=

kalavimą ir matant gyvą rei

kalą, NAUJIENOS pagalios nutarė
užsiimti pinigų siuntimu Lietuvon

Ateik ir Leiskis Išrinkti
Jums Siute Velykoms pinigus persiuntimui Lietuvon, ar

by kur užrubežin, nuo panedėlio,

Skyriaus buveinė buskovo 29 d
Naujienų namuose ant antro augšto

Kainos

Visuose pinigų siuntinio reikaluose

asmeniškai ar laiškais kreipkitės į

1922 So. Halsted St. Chicago, III

Mes turime puikiausių rusiu 1920 Pavasario siutu 
dėl Vyrų ir Jaunikaičių, kokių mes neesame turėję; visų 
pirmiausių pavydalų; augštų pečiuose, mingštų Roll 
Front; Vienlypio ir Dvilypio Segimo ir nauji Norfolk ir 
Diržuotų Stylių, o Spalvų yra: Šviesiai Žalių, Rudų, ško
tiškų Plaido, Kašmiro, Worstedų, Juodų ir Mėlyno

Išimtinos

$40 $50 $55 $62.50 $65
$75 $80 $85 $90

Nepaprasti Pavasariniai Burnosai

Vyry Kelnės nuo $3.00 iki $18.00
Vėliausios Mados Skrybėlės ir Kepurės vyrams ir vaikams.
Podraug visos reikmens vyrų parėdams.

P. S. Nepamirškite Velykinių Vaikams Siutų; Dvilypio Segimo, Norfolkai ir 
Jureiviniai visokiose spalvose; su ištisom ar Knikerbocker Kelnaitėm nuo $6.00 
iki $20.00.

CHICAGO CLOTHING COMPAN Y

Šiuo paskelbiama, kad NAUJIENŲ 

PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

štsidarys ir pradės priimdinėti

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 S. Halsted Street, Chicago, III
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gg DABAR PROGA

Užsirašyt “Karda”
Krislus sakė: “Mimo jungas yra malonus”. O tavo, 

darbininke, jungas yra niekam nepavydus, tai mainyk su 
juo. Jeigu nežinai kaip tai padaryti, tai užsirašyk sau 
“KARDĄ” melams, kuris tau visa tai išaiškins.

“KARDAS” duoda didelę progų pasinaudoti iki 1 d. 
gegužės, tik už 1 dol. metams. Nuo 1 d. gegužės “KAR
DAS” kainuos $2.00 mot., pavienis numeris 20c. Bet užtai 
“Kard as” bus padidintas; bus spausdinamas ant malonios,

— naujų paveikslų, ir bus kun. Bimba, kuris jau senai sa
kė pamokslus “Karde”.

gaus jį per visus metus.
Adresuokite:

KARDAS
1443 N. Paulina St., Chicago, III

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iŠ petrinų ir desainj 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamus mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

:103 So. Halsted SU Chlcage.

K1112 O
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ietuviu Rateliuose
L.S.S. VIII Rajono 

Maršrutas.
Maršrutas prasidės balandžio 

mėnesy—rengkitės.
Naujienose jau buvo minė

ta, kad pastarajame savo posė
dy LSS. VIII rajono laikiuasai 
centralinis komitetas nutarė 
surengti platų maršrutų liksiu 
sustiprinti jau reorganizuotas 
LSS. kuopas ir atgaiv’nti tas, 
kur delei kilusių musu organi
zacijoj vaidų, yra pakrikusios. 
Buvo minėta ir tai, kuriose ko
lonijose manoma surengti pra
kalbų. Dabar dar lieka pažy
mėli. kad centralinis komitetas 
tarėsi ir apie laikų, būtent, kur 
ir kada prakalbas rengti. Štai

So. Chicago — balandžio 9 <1. 
Gary, Ind. balandžio 11 d. 
Indiana Ilarbor, Ind. bal. 16 d 
East Chicago, Ind. hal. 18 d. 
Harvey, III. balandžio 23 d. 
Chicago lleighls, UI. bal. 25 d 
So. Englcwood, III. bal. 30 d.
Melrose Park, III.

{ližės 1 dienų. 
surengta didelis

Chicagoj 
masinis 

susirinkimas pažymėjimui viso 
pasaulio darbininkų šventės. 
Po to maršrutas tęsis toliau. 
Prakalbų bus visose miesto 
dalyse ir tose kolonijose (už 
Chicago.s), iš kurių maršruto 
manageris, d. A. F. Kazlauskas, 
gaus pakvietimo.

Taigi laiko liko nedaug. Rei-

VAIKIUKAI! MERGAITĖS, 
KLAUSYKIT!

DOVANAI . DOVANAI
Vyriški gvarantuoti laikrodžiai, 

kameros ir t. p.
Parduok 16 gražių tykybinių pa-: 

veikslų po 25 kiekviena. Kiekvie
nas noriai pirks. Kada parduosi, pri 
siųsk mums $4.00 ir pasirink laikro
di, kamerą ar bikokj daiktelį iš mu
sų kataliogo, dovanai. Prisiųsk, 
mums savo vardą, adresą ir mes pri ,
siusime jums paveikslus. Mes pa- ■ ve kokios, 
sitikime skaitytojais šio laikraščio, neša 
Jeigu jūsų Vaikiukas ar tnergaitė' nd- 
gali rašyti lietuviškai, tegul 1 
mums angliškai.

LIBERTY ART COMPANY, 
905 Cambridge Bldg. 

Chicago, III.

tų kuo sckmingiausis. O kad 
taip butų, lai draugai, gyve

nantis So. Chicagoj, Garyj, In
diana Harbore, East Chicagoj 
ir visose kitose Čia suminėtose 
ir nesuminėtose virtose, privalė 
sukrusti. Jie privalo ateiti j pi 
galbą LSS. VIII rajono centrą- 
lininiu komitetui.

Pagalbos iš jų reikalaujami

maršruto manageriui že-. 
rašo ,n*au nurodytu adresu štai k;j 

11) ar jiems nužymėtosios die
nos yra parankios; 2) ar jie ga
li gaut tinkamų svetainę ir kur

t^rmour's

’̂ OUrs
TRAQg

&

^9W£aįmnę
K2

Mažesnios Maisto Lėšos Prietos Pačios Apšties

sto išlaidas, nemažinant reika lingo maisto. Pinigus, kokius jus 
sutaupysite viename mėnesyje vartodami šį oleomargariną verta padū
moti.

Dėlto, kad y&i&M esti labai aug- 
štos rųšies maistas, jus busite nustebinti 
jo tyrumu, skoniu ir jo verte maitingu- 
mo. Tepama ant duonos, biscuitų, pira- 
gėliy ir t. p. Jis labai tinka prie karštų 
blynų, kepalaičių arba virtų daržovių. 
Vartoki kepimui, spirginimui ir dėti j vi
ralą. Nesigailėk duoti daug vaikams.

oleomargarinas yra pa
daromas moderniškomis mašinomis, iš
mėgintais budais Armouro oleomargarine 
dirbykloje ir iš geriausių, tyriausių Val
stybės prižiūrimų riebalų.

Užsisakyk Ažte&rfZ oleomargari
ne šiandien pas savo groserninką.

ARMOURwCOMPANY
CHICAGO

flM

RODUCTS

Centralinis Komitetas

pa
ši
lo

$35 ir $45

tvydų taipgi čia yra.

A.D.&C.

Koris Koustman Bėk.

(svetainės presas ir vAlanda 
kada turėtų prakalbos praside 
ti), ir 3) koks budus garsinimo 
butų tinkamesnis--plckatais ar 
laikraščiu.

Visas šilas žinias maršruto 
iniMiageris norėtų gauti kuo- 
greiciausia. Tatai , kiekvieno 
draugo priederme yra -suteik
ti jam šilų informacijų. Juo 
greičiau tatai bus padaryta, tuo 
irk m i ogesnis bus pats marši’u- 
tas, tuo didesnė musų judėji
mui nauda.

Įlašant maršruto manageriui 
reikia adresuoti šitaip:

Mr. A. F. Kazlauskas, 
3217 So. Emerųld Avė.

Chicago, III.
Draugai, subruskite. Ruoški 

ės prie maršinio. Dabar lai
kas veikti: laikas* sustiprinti 
nnsų organizacijų taip, kad ji 
liktų vadovaujama lietuvių 

darbininkų judėjimui spėka. 
Tokia spėka, kurių negalėtų su- 
’aikyti jokios mums priešingos

JIS KALBĖS MASINIAME 
DARBININKŲ SUSIRIN

KIME.

Kita nedeldienį, balandžio 1, 
Shicagos darbininkų organiza
cijų, jų tarpe ir Socialistu 
partija, rengia didelį masinį 
atsirinkimų erdviame Ashland 
Uiditoriume, prie Ashland ir 
Va n Bureu galvių. Masiniame 
nusirinkime kalbės paskilbusis 
'tisų darbuotojas, Boris Roust- 
nan Bėk. Kalbės tema “Ktųlel 
hisija pajiegia atsiremt

Bėk yra pripažintas milita- 
ių reikalų žinovas, ir dabar 
lirba Rusijos sovietų biure, 
\Vashingtone. Jisai, belo, ben- 
Iradarbiauja Martenso leidžia
mam laikraščiui, “Sovietine

WEST SIDE
Iš Dramatiško Ratelio 

darbuotės.

natiško Batelio susirinkimas 
). Meldažio svetainėj. Valdybos 
••aporlas parode, kad šiuo sezo
nu Dramatiško Batelio veiki
mas buvo ytin sėkmingas. Iž- 
le randasi daugiau kaip trįs 
Šimtai dolerių. Gi šį sezonų 
rateliečiai buvo pradėję veik 
tuščiomis rankomis, nes buvu
sieji jo ižde pinigai prisiėjo iš- 
’eisti įsigijimui tinkamos šėpos 
ir kilų reikalingų dalyku. Tiek 
pinigų draugijos ižde susidarė 
įčiu tam, kad rateliečiai už sa
vo darbų neėme nė. vieno cen
to, išskiriant ta inažumėlį, kurį 
jie išleido važinėdami gatveka- 
riais- į repeticijas.

Kokiam tikslui bus sunaudo
ta esantįs draugijos ižde pini
gai, dar nenutaria, nes nebuvo 
laiko: prisiėjo svarstyti kiti ne
atidedami reikalai. Bet nėra 
abejonės, kad rateliečiai juos 
sunaudos geram tikslui, pir
miausia įsigijimui tų dalykų, 
kurie reikalingi tinkamam vai
dinimui: kostiumų ir visa kita, 
už kuriuos dabar nesvietiškai 
lupa kostiumų persamdytojai. 
Paskui jis kaipir pirma kad 

darydavo neatsisakys remti ir 
viešuosius musų visuomenės 
reikalus. Bet nuo to rateliečiai

( Tąsa ant 7-to pusi.)

Pėtnyčia, Kovo 26 d., 1920

KUPONAS 
“Hill” drobė pil
nai baltinta, *36 
colių pločio, sto
rų siūlų be 
puošnių. Su 
tuo kuponu
yardų už $3.50

KUPONAS
Nebaltintos pa
klodes, 2% yar- 
do pločio; labai 
geros medegos, 
storų siūlų, su 
kuponu, vienas 
yardas už 75c. 
(Tik 10 yardų 
vienam pirkė
jui.)

“Patenkinimo” Drapanos
Tai musų VELYKŲ Siutai Vyrams. /

Musų siutai atsižymi tuo, jog siutai padaryti geri ir gatavi _  ne
šioti viršyja pigius ar pus-pigius, rankom siutas drapanas. Ir jie per 
pus geriau apsimoka. Kiekviename dalykėlyje musų siutų rasite paten- 
kiriimą; medegoje, rųšyje, padirbime, spalvoje ir sukirpime. Jus galė
site pasirinkti iš didžiausio rinkinio kokį kodais esame turėję.

Visi naujų stylių angliškame bude su siaurais pečiais. Daugelis ju 
esti padarytų pa^al musų pačių nurodymo, ir įkunvja visaa ypatybes 
kuriomis jie prilygsta geriausioms. Matyk juos ir žinosi, kodėl dauge
lis vyrų, mėgstančių gerai rėdyties, perka drapanas L. KLEIN Sankro
voje.

$40 $50 $60
Šilku Pamušti Burnosai už

Puikiai pasiūti rudi, žali, raudi ir pilki burno
siu, padaryti dvilypio ir vienlypio segimo pagal 
angliškų modelių. Ketvirtdalis pamušo iš dvilin
ko šilko. Visos siūlės apdubeltavotos šilku. Taip
gi konservatyvių burnosų dėl maždaug augusių 
vyrų. Dydis dėl visokių vyrų. Išstatyti už 
$35 ir $45.

VAIKŲ DRAPANOS VELYKOMS
Visi Vilnos Mėlynos Serge Siutai

Padaryti vienlypio ir dvilypio segimo sty- 
liuose vienos vilnos, neblunkančio mėlynojo serge, 
apsiaustai pamušuoti alpaca. Taipgi siutai iš pui
kaus kašmyro, ševioto ir 
Dydis nuo 7 iki 18 metų.

Pavasario Siutai.
Gražus šviesi ir juo

di, puikiai padaryti pa
vasario vėliausios ma
dos; Kašmyriniai, tvy- 
dai, ševiotai, taipgi nau 
joviniai siutai. Dydis 
nuo 2^ iki 8 metų am
žiaus $Q.5O
už ................. W

Norfolk Šutai.
Vienos vilnos su vie

na ar dviem porom kel
nių. Gražiai žali, mėly
ni, rudi ir pilki. Kelnės 
ištisos ir kiaurai pa
muštos. Dydžio iki 18 
metų $15

Jaunikaičių Siutai už $29.50. — Vienos vilnos, dvilypio segimo siutai; tūlų ketvirtdalis šilku pamušuota. g 
" Žali, pilkai ir rudai maišyti. Taipgi yra žalios ir mėlynos flanelės siutai. Dvilypio segimo styliai $OQ.50 ■ 

su diržais. Dydis 33 iki 42. Extra tik Subatai už............................................................  lt v ■

Patyrimas, Geriausias Mokytojas 
= Išbandyk šį Naują Išradimą =

VYRAI IR MOTERYS, ar jums jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gyduolė prašalininiui pleiskanų 
ir sulaikymui plaukų slinkimo?

JIEŠKOK PAGELBOS, KUR GALIMA RASTI.
Sen-Rayto Ilair Tonic (plaukų tonikas), tai yra 

vėliausia išradimas ir pasekmingiausia gyduolė 
nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar sus
tiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir blizgančiais.

k ISITfiMYK! Žemiau pasirašiusi kompanija ab- 
| soliutiškai gvarantuoja Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
I jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
U sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite Sen-Rayto Plaukų Toni
ką pas barbenus ir apliekose arba pirkite iš agen
tų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) 
bonkutė parsiduoda už $1.00; 4 oz. už GOc.

Išbandymui jo gerumo, iškirpkite šį kuponą, pa- 
L žymėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c ver- 
’ tės štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes 

prisiusime sampalą.

1

ne

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 VVade Park Avė., Cleveland, Ohio.

Gerbiami. šiuomi aš prisiunčia jum 10c vertes štampų, už ku- 
•’ rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEN- 

RAYTO PLAUKU TONIKO.

Vardas

Adresas

Miestas

Akių, Ausų, 

Gerklės ir Tonsilų 
EKSPERTAS

UŽSIRAŠYK
Lietuvos Laikraščius
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

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

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

Prenumeratas siųskite:

Nosės

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway,
Boston 27, Mass.

ŠALIN DEGTINĖ
$Visa Amerika tapo sau 

sa, bet neprivalai nusi
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gėrimą, kuris, mes už
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestuvėse, krikštynose arba šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pa- 

----- darydamas keletą ga
lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti G galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.
VVALTER NOVELTY CO., Dept. 444, 
1117 N. Paulina SU Chicago, Iii.

Pažeistos gerklės gilelės esti tinkamiausi vieta nuo
dingoms baciloms. Pagamina reumatizmą, galvos skau
dėjimą, akių nusilpnėjimą, krutinės ir pilvo ligas. Kai 
pastebėsite šitai ir gilelių nesveikumą, arba jų užde
gimą, tai tuoj duokite išegzaminuoti. Aš gydau ligas 
gyduolėmis, o gileles pažeistas prašalinu.

Aklumas ir kurtumas pasidaro iš priežasties apsi
leidimo. Sergėkite savo' akis. Eikite prie gydytojaus, 
jeigu reikalaujate akinių. Nepaveskite parinkimą aki
nių agentams akinių arba optikoms. Duokite si^vo akis 

gerai ištirti. Aš per 21 metą gydžiau akis ir visokias akių, ausų, no 
sies ir gerklės ligas. Prašalinu gerklės gileles, ištaisau noses ir gydau 
krutinės ir gerklės, ligas. Atveski savo kūdikius išegzaminuoti. Pasa
kysiu jums teisingai, kas jiems kenkia, ar jie turi adenoidus, gerklės 
gileles — aš tikrai pagydysiu juos. Mano pasekmingas gydymas ma
nė]) patraukia daugybę ligonių, kurie buvo laikomi neišgydomais; ka
da jaučiatės, jog kas nors negera su jūsų gerkle — ateikit pas mane. 

Ištaisymas žvairių akių be skausmo ir migdymo, tai mano specia- 
liškumas.

Lygiai ir išpiovimas gilelių naujausiu budu be migdymo. Ligonis 
po išpiovimui j 15 minučių gali eiti namon.

Be riziko, be skausmo. 5 J
FRANKLIN o. carter, m. d.

120 So. State St. 29 m. šitoj vietoj.
Pirmos durjs į šiaurę nuo Fair Sankrovos.

Valandos nuo 9 iki 6. Nedėliomis nuo 10 iki 12

Moterim ir Vyram

.i

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. MadisonrSt. 

11 rytą iki 7 vai. vak.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboriua 

•‘atarnauju, laidotuvėse kuopi-] 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place. Chicaga, III | 

TeL Cana! 2199.



Pėtnyči^—i— w a m ii ukmom, m.o.

Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to puslp.)

nesipurto ir dabar. Praeitame 
susirinkime nutartu pakartoti 

by vieną šiuo sezonu vaidintą 
veikalą kokiam nors labdariu* 
gui tikslui. Jeigu aplinkybės 
leis, tatai bus padaryta neužil- 
gio.

Iš nutarimą minėtini šie: 
nutarta rengtis prie sekamo 
sezono. Sekamą sezoną ra te
liečia! mano duot tris gerus 
vakarus. Vietos (svetainės) 
bus paskelbta vėliau. Taipjau 
nutarta surengti draugišką žais 
mių vakarėlį—bankietą. Tai 

pažymėjimui dešimt metiniu 
Dramatiško Batelio sukaktuvių 
ir uždarymui šio sezono. Ra- 
telicčiai žada pasirūpinti gera 
vakariene ir suruošti tinkamą 
jai programą. Bankietas bus 
surengta balandžio mėnesy.

Visa rodo, kad ateity Drama
tiško Ratelio veikimas bus dar 
sekmingesnis-našesnis nei iki 
šiol. — Prietelis.

BRIDGEPORT
Iš devintosios veikimo.

Visi žino, kad randasi žmo
nių, kurie nori pagarsėti. Saky
sime, daktarai, advokatai, inži
nieriai, šiaučiai, kriaučiai ir 
kiti biznieriai bei veikėjai—vi
si jie už vienas kito skverbiasi 
į laikraščius, moka už skelbi
mus ir visais budais garsinasi. 
Mat, nori, kad visuomenė apie 
tai žinotų. Bet devintosios kuo 
pos progresistės,. tokios “kar
štos” veikėjos, taip išsilavinu
sios ir viską žinančios apie 
draugystes, partijas, menševi
kus, bolševikus, principus, kle
sų kovą ir nekovą—jos visai 
nenori, kad svietas apie jas ži
notų. Visą tą didį žinojimą 
jos laikosi po skvernu. Nugi. 
O jeigu koks nors korespon
dentas, patyręs apie jų prakil
nų veikimą, paskelbia visa tai 
laikrašty, musų progresistės 
labai pyksta. Taip, pyksta it 
tuščiai tariasi: Kaip, girdi, jis, 
drįsta rašyti apie musų prakil
nius darbus?

Netikite? Šia tamstoms fak
tas. Kovo 20 dieną viešpaties 
metais 1920 įvyko devintosios 
mėnesinis susirinkimas. Susi
rinkimas buvo labai skaitlin
gas: dalyvavo nuo 9 iki 11 na
rių. (kitų syk tos kuopos su
sirinkimai tokie skaitlingi ne
būdavo, nes narių ateidavo tik. 
po 30 ir 40). Visa ėjo tvar
kingai. Ir protokolų sekretore 

savo protokolą nebuvo užmir
šusi atsinešti, ir skaityta rapor
tas iš centro apie dingusį pro-

a + a

PAMINĖJIMAS metų sukaktu
vių LIUDVIKOS BITAUTIE- 
NĖS pd tėvais Bejnorytė.. Iš 
Lietuvos paėjo iš Kauno rėdy
tos, Raseinių apskr., Viduklės 
parapijos. Amerikoj išgyveno 6 
metus. Mirė nuo plaučių uždegi
mo. Tapo palaidota šv. Kazimie
ro kapinėse 26 kovo 1919 m.

Paliko Praną Bitautą, savo 
mylimą vyrą, sūnų Alfonsą, 19 
mėnesių, tėvus, 2 brolufir dvi 
seseris Amerikoj. Buvo 28 metų 
amžiaus. Išgyveno su manim 2 
metus ir 4 mėnesius.

Ak mano mieliausi atėjo ši 
dienelė, katra mudu perskyrė; 
katra musų gyvenimą išardė ir 
musų meilę užšaldė. Tu dabar 
guli šios šalies šaltoj žemelėj, 
o aš ir tavo mieliausia sūnelis 
ir tavo tėvelei kasdien dūsauja
me. Gulėk mano miela ir lauk 
musų, o mes tavęs nesulauksi
me.

gresisčių iždą, ir rinkta darbi
ninkes vakarui. Beto, nutarta 
paaukoti 50 dol. apsigynimo 
fondui, ir kas mėnesį rengti 
“dideles prakalbas.”

Visa aptarta ir nutarta. Nau
ji sumanymai. Kuopos sekre
torė iškilmingai prabyla:

— Duodu įnešimą, jei bus 
vietoje... Draugės! ar ilgai mes 
kentėsime, kad muš aprašinė
tų, \uopo> darbus kritikuotų 
per taš 'Z- Naujienas? Turime 
ginti musų principus, k lesų ko
vą... Darbininkus turime vesti 
tiesiu keliu, nesiduoti viso
kiems menševikams už nosies 
vedžioti. Jei mes pačios neap- 
siginsim, tai niekas mus neap
gins. Mes turime apsivalyti 
nuo negeistinų elementų, kaip 
kad tokios Žemaitės turime... 
Kasgi kitas galėjo aprašyti, kad 
iš ateidama j šusirinkimą už
miršau atsinešt protokolų kny-

Žinoma, Čia Žemaitės dar
belis įkerta kita.

— O aš sakau, kad Žemaitės 
ir Kemėžienės turavoja tre
čia.

Prasideda labai “rimtos dis
kusijos”:

— Jos Naujienų pasekėjos, 
galvas guldo...

— Grigaičio uodegos... bol
ševikų priešai... darbininkų iš
davikės.

i— Smala v irių užtarytojos.
— Geltonlapio, šlamšto gar-* 

bintojos ir mus ten kiša...
— Duodu įnešimą išmesti iš 

kuopos tą Žemaitę!
— Duodu pataisymą išmes

ti abi su Kcmėžiene!
— Nereikia jų. Nereikia, ne

reikia, nereikia.
Rašyti į laikraštį jos ne

turi tiesos!
Greta sėdinti narė man pa

kužda: Žiūrėk, kaip išmokusios 
š Laisvės. Tai lekciją duoda...

Viena atsistojusi draudžia:
Pirma iš savo akies iš

meskite balkį, o tuomet tik 
(ieškokite kito akyje krislo. 
Prisiskaitėte laikraščiuose gin
čų ir dabar laidote lietuvį O 
š kur žinote, kad tai rase Že
maitė?

Bukite kaip žmonės, ir 
nieks nieko nerašys—pritarė 
kita.

Bet tai nieko negelbsti. Bal
iai vis kartojasi:

— Išmesti iš kuopos... iš
mesti !

— Bet kaip išmesti, kad ji 
III Rajono iždininkė?—klausia 
kita.

O kas išrinko, kas patvir
tino?—šoko lyderes.

— Kuopos išrinko, daug bal
sų gavo, tai ir liko—paaiškinta 
joms.

Tarėsi, kalbėjo moters, metė 
“tą Žemaitę,” bet galų ji dar 
liko kuopoje—nors dėl to iždo.

Sesutes! Meskite tuos berei
kalingus ginčus ir puldinėjimus 
ant asmenų. Juk tuo keliu ei
damos darbininkų būvį tikrai 
nepagerinsite. Ne intrigomis, 
ne šmeižimais reikia eiti į dar
bininkų minias, bet rimtu vei
kimu. Tatai, sesutės, skaityki
te darbininkiškus" laikraščius, 
švieskitės. O kuomet busite 
apsišvietusius, tada šitokių ne
gražių įvykių kuopoje nebebus, 
ir nė vienam nebus reikalo 
apie lai rašyti. — Progresistė.

DR. KARALIAUS BYLA 
ATIDĖTA.

Komisionierius Mason, kuris 
dabar veda Dr. A. J. Karaliaus 
bylą, ją atidėjo neapribotam 
laikui. Esą, daktaras dar ne
visai pasveikęs.

‘„.Į ...

Pranešimai
LSS. 4-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas, kuris turėtų įvykti nedė- 
lioj, kovo 28, delei tūlų priežasčių lie
ka perkeltas į subatą kovo 27 <1. Su
sirinkimas įvyks Fellovvship svetainė
je, 831 W. 83 PI. kaip 7:80 vai. vak. 
Visi nariai prašomi atvykti — būtinai 
Turime daug ir labai svarbių reika
lų. — A. F. Kazlauskas, org.

Kensington. — Taut. Dr-stės Mylė
tojų Liet. Brolių ir Seserų teatras ir 
balius įvyks kovo 28, K. Stančiko sve
tainėje, 205 E. 115th St., kaip 6 vai. 
vakare. Kurie ėmėte tikjetų pardavi
nėjimui, malonėkite sunešti prieš lai
ką. J. Urbutis, koni.

PRANEŠIMAI
....Sus. Am. Liet. Kareivių 2 kp. lavi
nimąsi įvyks Kovo 26 d., kaip 7:30 
vai. vakare, Rašinskio svet. 731 W. 
18th St. Visi nariai malonėkite būti.

Kviečia Valdyba.

Chicagos Liet. Vyrų Choro genera- 
liška repeticija įvyks nedėlioj, kovo 28 
kaip 11 vai. ryto, Mildos svetainėje, 
Visi nariai prašomi būt laiku, nes tu
rime išmokti naują dainą Vel/kU va
karui dainuoti. — K. Vaičuško.

Draugystė Adonio ir Jievos laikys 
mvo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
covo 28, kaip 2 vai. po pietų, McKin- 
ley Park svetainėje. Visi nariai malo
nėkite pribūti. —Thonias Zurauskas.

Cicero. — LDLD 92 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 28, 
Lietuvių knygyno bute, 10 vai. ryto. 
Visi nariai būtinai turite atsilankyti, 
aes turime svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba. ..

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
:os Dr-stės mėnesinis susirinkimas į-1 
vyks nedėliojo — kovo 28, kaip 2 v. 
po pietų, J. Neffa svetainėje. 1500 S. 
I9th Avė. Draugai ir Draugės mate
liai kviečiami atsilankyti laiku.

—A. Liutkus, sekr.

Lietuvių Mechanikų ir anuitninkii
Susi v. susirinkimas bus subatoje, ko
vo 27, kaip 8 vai. vak. Aušros svet., 
1001 So. Halsted St. Visi nariai ir no
rintis įstdt kviečiami atsilankyti.

— Pirm. P. Janavičių.

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

Liet. Gelbėti pr-jos 47-tas skyrius 
(North Side) nedėlioj, kovo 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.

Cicero. — Draugijos Lietuvių Tvir
tybė mėnesinis susirinkimas įvyks ne- 
lėlioj, 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. Kliu 
bo susirinkimas įvyks subatoj, kovo 
27, kaip 7:30 v. v. Jono Krupos sve
tainėj — 150 ir Baring Avė. Visi 
nariai prašomi atvykt laiku.

— Fr. Svereckis, rašt.

Cicero. — Nuo 22 d. kovo vaikučių 
Dieninė Globa tapo perkelta į naują 
rietą, būtent: 1485 So. 50 Avė. ant 
rirmų lubų. Atdara nuo 6 vai. rytą 
— kas dien. Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno menesio pirmą panodėlį 
(7:30 v. v.) bažnytinėj svetainėj.

ProfessoD S4 lA.-Hof-fman will lec- 
ure on “Les Miserables”, by Victor 

Hugo, Sunday, Maręh 28th 1920, at 
the Auditorium Recital Hali, at 3:15 
P. M., under the auspices of the 
Friends of Literature Society.

The musical program will precede 
the leeture. ,

Ir vėl iškilmė.— Aktorės Unės Ba- 
>ickaitės antras spektaklis bus nedė- 
ioj, balandžio 11 d., 1920, Central 
VIusic Hali, 62 E. Van Buren St., 
(ten kur buvo pirmas spektaklis). 
Prasidės 8:15 vai. vakare. Scenoj sta
toma “Mirga”, istoriška keturveiksme 
Irama, iš laikų Didžio Lietuvos Ku- 
ugaikščio Vytauto. Vaidins išimtinai 
iymųs Chicagos valdytes. Tikietai par 
ii<luo<la: Naujienų ofise, Draugo o£i- 
ie, Universal State Banke, Dr. Grai- 
čiuno ofise ir pas vaidylas. Visi 
š anksto bukite prisirengę į šį puikų 
ipektaklį. — Komitetas.

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

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI

<W**»**i^**^4«*«M*>****»*-*****%<***»**^**^*W^*i-**rf«ta»****-**IM*rf»»<»m'

PAJIEŠKAU savo 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 juosiu $5.00 dovanų.
Anf Su q •

Mr.'ANTANAS ŽLIBINĄS, 
611 Plesente St. sKenosha, Wis.

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. 38rdSt. Chicago, III.

PAJIEŠKAU Juozapo Kalantos iš 
Kibiškių kaimo, Lyškavos par. 

ANTANAS VAIČUKULIS,
1444 Maple Avė., Canton, Ohio.

PAJIEŠKAU pusbrolių Antano ir 
Felikso Einikių ir pusseserės Einikiu- 
tės (po vyru) Vabokienė paeina iš 
Kauno gub. Raseinių apskr. Balskų 
sodžiaus. Girdėjau jogei visi gyvena 
Chicagoje, bet nežinau antrašų. Jie 
patys ar kuris žino teiksitės atsišauk
ti už ką busiu dėkingas.

Su pagarba, VVladislovas Einikis. 
826 Madison Avė. Kewanee, 111.

REIKIA TĖVŲ
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.

8436 Emerald Avė.,
Pirmas augštas, iš fronto.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vyi-ui bū

ti. Kad šildomas garu ar vandeniu, 
švarus, šviesus ir butų elektros švie
sa ir telefonas. Pranešti:

S. F. C.
4488 So. Maplewoood Avė.

Chicago, 111.

REIKTA kambario dviem vaikinam 
prie mažos Šemynos ir švarių žmonių 
su valgiu Bridgeporto apielinkėje. Tu
rintis kambarį meldžiame greitai pra
nešti laišku:

A. M. Pt. '
726 W. 18th St., Chicago.

"Įieško partnerių
PAJIEŠKAU pusininko su $2500; 

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

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

Phone: Canal 3848.
................. i ■ i" —.............. " "T*■

R E I K IA DARBININ KŲ
“MOTERŲ

MERGAIČIŲ ir Moterių 
Pratusių adata dirbti: 
Gera mokestis;
Savaitės ar uždavu 
(piece work) darbas; 
prisi avinėli leibelius prie 
vyriškų drapanų.

Allfred Decker
& Cohn

/

Employnicnt Dept.

S. W. Cor. Fra ukli n 
ir Van Buren Sis.

. o t
I ■■ -y- ------ -—

MATRONŲ
Moteriškių darbui abelnos valos 
ir prižiūrėti moteriškų prausi
mosi kambarį. Darbas lengvas 
ir malonus.. Valandos 10 iki 3 
vai. po pietų.,..M, ,
NEDALIOMIS NEDIRRAMA.

GERA MOKESTIS
THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 
Bloomingdale Road ir Lincoln s

Arti Robey St.
IVl TBSIlrVYKI .A.I

DARIŲN1NKŲ.
MERGAIČIŲ
MOTERŲ

Virš 16 m. amžiaus 
moki n ties

Geriausiai apmokamo amato 
įpieste

Gera mokestis laike mokimosi.
Puikios darbo sąlygos.

44 vai. į savaitę.
Aprubežiuotas skaičius vielųI

Kreipties tuoj:
THE HOUSE OF 
KUPPĖNHEIMER 
Bloomiiįgdale Road ir Lincoln st

Arli Robey St.

MERGAIČIŲ

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

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

REIKIA MERGINŲ IR MOTERŲ 
darbas prie musų sampelinių kortų 
— lankstyt ir klijuoti. Patyrimas ne 
reikalingas. švarus darbas, gera 
mokestis. Nuolat darbas jei kal
bate angliškai. Pasimatykit su Mr. 
Keyser.

Heat and Miligan Mfg. Co. 
1884 So. Canal St.

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

3212 So. Halsted St. *

REIKIA DARBININKŲ
______ MOTERŲ_______

MERGAIČIŲ 
PATYRUSIŲ DIRBIME ARTIFISKŲ 
GĖLIŲ. GERA MOKESTIS IR 
BONUS MOKAMA.
The BOTAN1CAL DECORATING Co.
208 West Adams St., 2nd Floor.

REIKIA moters popicrorns 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti Housckecper.

MORRISON HOTEL, 
Madison ir Clark Sis.

MERGAITĖS IR MOTERS

Mes turime keletą vietų mergaitėms 
ir moterims išmokti operuoti drill, 
punch pressus ir screw machine; 
darbas nėra sunkus; gvarantuojama 
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, Harrison; karai susto
ja prie durių. Gera mokestis 
pradžiai.

REIKIA .
MOTERIŠKŲ 

Tekėjusių ar netekėjusių 
Valymo darbui.

Mes mokėsime $40.00 į mėnesį 
ir maistą

Klausti Housekeeperio 
COOPER CARLTON HOTEL 

HYDE PARK BLVD. 
ir 53r<t St.

REIKIA 
KAMBARINIŲ 

PAINT CLEANERIŲ
$35.00 į mėnesį 

kambaris ir valgis.
Kreipties:

COOPER CARLTON HOTEL 
HYDE PARK BLVD. 

ir 53rd St.

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

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

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

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

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

Mergaičių 17 iki 30; 
pratusių adata diilliti; 
mokinties collar padding. 
Gali dirbti didelius 
pinigus.

7 --------------

Kreipties tuoj:

AJfred Decker
Cohn

Employment Dept.

$. W. Cor. Franklin 
ir Vau Buren Sis.

REIKIA moterų plovimui ir švei
timui, naktį. Valandos nuo 10 va
kare iki 6:80 ryto. Atsišaukit prie 
naktinio fonnano.

OTIS BU1LDING,
‘ 10 S. La Sake St.

L • t
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ MOTERŲ

DOMAI

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

TĖVAMS

Mes turime vietą jūsų dukterer 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=Warjier=Sipeedometer Corp.
1828 Diversey Parkway

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

Kreipties:
M. J. NE AI IR & CO. 

1600—1608 S. Dearborn St.
REIKIA

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
Patyrimas nereikalingas

BURGLUND OKRON CO., 
5524 W. 22nd St.

REIKIA pardavikių čebatų, 
muslinų, puikių drapanų, 
pančekų, skalbinių 
departamentuose. 
Nuoįat vieta. Augšta alga. 
Kreipties: Superintendento 
ofisan 2 lubos.

J. OPPENHE1MER & CO., • 
47th ir Ashland Avc.

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

STALL & DEAN CO., 
855 Elston Avė.

Arti Mihvaukee Avė. Karas imti 
prie Milwaukee 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. Califomia Avė.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI Valymui kelnių
GRANERT & ROTHSCHILD

2422 So. Crawford Avė.
REIKIA

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

2909 Indiana Avė.

i

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

MORRISON HOTEL 
Madison ir Clark Sis.

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

ARNOLD BROS!
660 W. Randolph St.

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

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

2639 W. Grand Avė.

REIKIA merginos prie kuknios 
309 E. 51 St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ

Šeimynos ir pavieniai dabar 
( yra laikas užsirašyti.

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

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

FRANK PALLA, Atstovas
COLUMBIA SUGAR CO., 

Bay City, Michigan.
Tol. Diversey 9191.

REIKIA Finišerių prie Pho- 
nographų darbo; geri vyrai ga
li padaryti nuo $10 — $12 į die
ną. Kreipties: 
WORL»’S r><H<ONOCrRAF*H CiO. 

736 Tilden St.
Tarpe Desplaines ir Halsted St. 
Va bluko į pietus nuo Van Buren 
rcn Street.

V

REIKIA Cabinet meikerių pir
mos klesos vyrai gal padaryti 
$10 — $12 į dįeną.

Kreipties:
WORLD’S PHONOGRAPH CO., 

736 Tilden St.
Tarpe Halsted ir Desplaines 
Pusė bluko į pietus nuo Van 
Buren Street.

i---------- ——....... . .... ......... .... ...

REIKIA

OPERATORIŲ prie rankinių screw 
mašinų. Dienos ir nakties darbas. 
TURI MOKĖTI užstatyti visus 
darbus. Numeriai 0 —1 2. Brown ir 
Sharpe mašinos.

Gera mokestis.
Nuolat darbas.

j___________________ ____ ,
REIKIA ATSAKANČIO 

DUONKEPIO. 
J. VYČIUS, 

1721 So. UNION STREET 
Tel. Canal 6632.

REIKIA darbininko prie balnojimo 
arklių. $100 į mėnesį ir ruimas.
4129 Emerald Avė. Chicago.

Tel. Yards 1076.

REIKIA operatorių prie moterų 
drapanų. Gera mokestis. 
Mokiname nemokančius.

KEIKIA ..
VYRO PLOVIMUI

KARO. Kremties
W. R. SIMS, 

205 So. State St.
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E IKIA DARBININKŲ

VYRŲ VYRŲ

A-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PAPRASTŲ DARBININKŲ
REIKIA 

HOUSEMAN‘0
$65 j mėnesj ir valgis 

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

MVMS REIKIA

Sekančių darbininkų musų 
dienos šviesos siuvyklai. <r

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI

Tailorių
Arm hole beisterių

First beisterių
Finišerių
Exam įnorių

KELNIŲ SIUVYKLAI

Piecerių
Seamerių
44 valandos į savąitę.
Laikas ir pusė už viršlaikį.

Kreipties:

EDERHEIMER STEIN CO.,
1911 \V. 12th SI.

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 i serap yardą.
Nuolat darbas. $5 j dieną ir 
daugiau.

JACOB LANSKY, 
37 St. ir Homan Avė.

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

K. ZAKARAS, 
4047 So. Kedzie Avė.

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

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

REIKIA bučeriaus. Gera mokes
tis, darbas ant visados.

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

REIKIA |x>lišerių prie phono- 
graphų darbo; uždąvu darbas. 
Geras vyras gali padaryti <$10 
iki $12 į dieną. »

Kreipties.
W()RLI)’S PHONOGRAPH CO.

736 Tilden St.
Tarpe Displaines ir Halsted St. 
V2 blako į pietus nuo Van Buren

MEDŽIO FINIŠERIŲ 
REIKIA

Nuolat darbas. $30 į savaitę.
PLATT — RUBIN CO., 

2536 So. Westem Avė.

R E I KI A DARBININKŲVYRŲ ir MOTERŲ ’ ‘
MADWELL GARMENT CO., 

4817 W. Roosevelt Road.
Inėjimas iš 48-to Courto. 

REIKIA Pirmarankio duonkepio.
Gera mokestis.

CH. MAROZAS,
4617 So. Paulina St., Chicago.

Tel. Drover 9799.

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

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

Klausti Housekeeperio
MORRISON HOTEL

Madison ir Clark Sts.
Parkeriai
Truckeriai
Maciūne Helperiai
Assembleriai
VVindovv VVasheriai
Elevator Men
Sweeperiai 
karų Koduotojai

REIKIA

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

Dirbvkla arti Clybourn, Ash
land ir Belmont karų linijos.

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

STEVVART WARNER 
SPEEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkway.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

| darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
I tai 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 į formano ofisą.

LINK BELT CO., 
39th St. ir Stevvart 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 meikerių; gerų ma
šinistų; trimming press 
operatorių. Gera mokestis, 
nuolat darbas; malonios 
sąlygos. Kreipties į 
H. A. M vers, Empl. Mgr., 

WHITMAN & BARNES 
MFG. CO.,

Morgan & 1201h Sts.

REIKIA kriaučių prie moterų kos 
tumeriškų drabužių darbo. Atsišau- 
cite tuojau, gera mokestis.

14 W. Washington St., 
Room 604.

VYRŲ REIKIA
Patyrimo nereikia.
Nuolat darbas; gera mokestis.

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

REIKIA Vyrų prie anglių 
$65 į mėnesj, kambaris ir 

maistas.
CHICAGO BEACH HOTEL 

51 st ir Cornell Avės

REIKIA indų plovėjo dienomis, 
$14 j savaitę ir valgis.

309 E. 51 St.
"11111 ' ——R—

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 W00LĖN MILLS, 
1735 Diversey Blvd.

Patyrusių dešroms (Urbti. 
Ateikite gatavai dirbti.

1215 So. Halsted St.

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

Ladies Tailor.
3250 Ogden Avenue.

Lawudale 740

X

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

MECHAN1CAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

REIKIA
LIETUVIŲ DARBININKŲ

dirbyklai ir liejyklai. Puiki 
mokestis ir bonus. Privalo 
mokėti rašyti ir skaityti anglų 
kalboje. Ątsišaukite per 
Naujienų ofisą. No. 70

■ 1 ■ ** ■ ■ ■

REIKIA
Darbininkų į packing Housei 
Patyrimo nereikia. Labai 
gera mokestis mokama.
Nuolat darbas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKIA
GERŲ TVIRTŲ VYRŲ 

DARBUI

FOUNDRfiS MILL RUIME

VALYTI CASTINGUS

AERMOTOR CO.
2500 Roosevelt Road

LIUOSU LAIKU

Dirbti dvi va landi kiekvieną va- 
<arą nuo 6:30 iki 8:30, subato
mis po pietų ir Nedaliomis. At
sakančiam vyrui aš užtikrinu 
$10 į savaitę, kaipo dadečkas 
irie jūsų uždarbių. Kreipties 
.loom 846 First National Bank 
Bldg. 68 W. Monroe St. Ofisas 
atdaras iki 8:30 vai. vakare. 
Klauskit H. W. Eli no re, 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, 
121’8 W. Carson St. S.S.Pittsburgh,Pa.

REIKIA barberio dirbti vakarais, 
ar subatomis, arba ištisą laiką. 

603 West 47th St.

REIKIA DARBININKŲ
V*RV__________

CHICAGOS UNIVERSITETAS 
SIŪLO nuolatinj darbą janitoriams o- 
fisų budinkuose prie Midvvay. Nerei
kia pečių kurti, puikios darbo sąlygos. 
Paimk Cottage Grove Avė. karą iki 
58th St. ir eiti 4 blakus j rytus iki 
5750 Kilis Avė.

Kreipties:
Mr. Hanachek, 

CASEY HUDSON CO., 
360 E. Grand Avė.

REIKIA Finišerių.
Coaterių, Polišerių. 

ir Rubberių, patyrusių prie rakandų 
darbo. Nuolat darbas. Augščiausi 
mokestis. Ateikite pasirengę darbui. 

ATLAS UPHOLSTERY CO.
. 1258 W. 15th St.

BEIKI A darbininkų prie Sha- 
perių. Augčįiausiu mokestis, 
pirmos klesos vyrams.

Kreipties:
WOBLD’S PHONOGBAPH CO. 

736 Tilden St.
Tarpe Desplaiįves ir Halsted' St. 
% blako į pietus nuo Van Buren

REIKIA Cabinet meikerio apėmi
mui atsakomybės veneeravimo depar-: 
tamente. Turi suprasti priskyrimą ir 
piaustymą veneerų.
SMITH, BARNES & 

STROHBER CO. 
North Mihvaukee, Wis.

REIKIA ..

DARBININKŲ MAŠINŲ
DIRBYKLAI
IR SAND BLAST

OPERATORIŲ
D. O. JAMES MFG. CO.,'

1120 \V. Monroe St.

VYRŲ IR VAIKIUKŲ

Nuolatiniam, lengviam ' 
dirbyklos darbui. Patyrimo 
nereikia. Vyrams 42c į vai. 
pradžiai. Vaikiukams 35c į 
valandą pradžiai.

DALLAS BRAS,S & FOŲNDRY 
COMPANY,

223 N. Jefferson St.
Matyk Watchmaną.

PARDAVIMUI .
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ,
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, dntrarankis 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

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

1633 S. Jefferson St.,

PARDAVIMUI vyriškų drabužių ir 
cigaru krautuvė. Geroje vietoje.

3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė Bridgepor 
to apielinkėje sykiu su namu arba 
jaskyrium. Savininkas verčiamas ap- 
eisti miestą. Parsiduos pigiai. Kreip- 
;ies per Naujienų ofisą No. 69

GROSERNĖ ir Delikatesų kampinis 
Storas, 2 blokai nuo Stock Yardų,, 
tirštai lietuvių apgyventa vieta; $35 
dienos biznio $25 rendos už Stora, ir 
J kambariai pagyvenimui. Parsiduoda 
abai pigiai už $600.00, jeigu kas pirk- 
ų tuoj. Parduodama (lėlei to, kad rei
dą išvažiuoti j Detroit, Mich. ši vie- 
a yra jvezdinimui pinigų kiekvienam, 
turis norėtų įeiti j grosernės biznį.

4168 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. MATJOsAITIS, 
4839 W. 14th St., Cicero, III.

REIKALAUJĄ PIRKTI.
Kas turite parduoti užlaidas są- 

krovos langams, elktrikine vėjyklę 
(fan) ir cigarams spintą (snow case) 
Praneškite:

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

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš

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

PARDAVIMUI grosernė labai ge
rame stovyje.

708 W. 30 St.

AUTOMOBILIAI
TURI BŪTI PARDUOTAS

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

AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI trokas tono ir pu

sės (1%) “Republic” labai gerame 
padėjime; aStuonius 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 paa- 
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. Parsiduos už .$950. 
Klausti Mc Kinley 727.

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

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

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

C. P. SUROMSKI 
3346 South Halsted Street, 

Chicago, III.

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 Phon 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvas Hondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

“IiKaikymokaina-
Nauji sampeliniai rakandai.

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

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

Gvarantuojame dešimčiai metų.
I Liberty Bonds priimami. Tas yra 
puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

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

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

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.

PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami L i b e r t y

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunciame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet.

NAMAi-žEMĖ
PARDAVIMUI 3 namai — 2 mūri

niai ir 1 medinis. Namai randasi ant 
Bridgeporto, Brighton Parke ir ant 
Town of Lako. 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.

KA^YREIKALINGI NAMAlTo 
man automobilius. Geri namai gera 
renda. Man reikia mašinos; tur būti* 
gerame stovyje 5 ar 7 pasažierių. Kas 
tokios progos nori, tai atsišaukite nuo 
4:80 v. po pietų

, J. W.
6024 Lafayette Avė., Chicago.

FARMAS

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

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

SANBOBN & COMPANY, 
Owners,

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

Chicago, III.

AR NORI PADARYTI PINIGŲ 
PIRK ŠITUOS NAMUS.

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

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

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

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

FARMŲ PIRKĖJAI.

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

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

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

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

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

PARDAVIMUI
DIDELIS PAAUKOJIMAS Tri

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

133 W. Washington St.
Phone: Franklin 3639

NEPAPRASTAI pigiai parsiduoda 
8 augščių akmens fronto budinkas. 
Kreipties nedėliomis.

D. ROTHSTEIN, 
1886 So. Harding Avė., 

Phone: Lawndale 2177

NAMAI-ŽEMĖ
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 
agentd — 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.

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

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

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.

akro ...............  $275
Vi akro ..................................... $425
1 akras ..................................... $550

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

A. T. McINTOSH & CO.
1404 W. l«th St. Chicago, III. 

Phone Canal 6296

Fffiranies Pamos
Jeigu jus jieškot geros Ūkės, mes 

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

AMERICAN FARM LAND CO., 
Scottville, Mich.

TIKRAS BARGENAS.

Turi būti parduota iš priežasties li
gos. Wallace St., kampas 30 St. Kie 
tų plytų, didelė kampinė krautuvė, 3 
fintai ir mitingų svetainė, su moder 
niŠkais įrengimais: garu apšildoma, 
cemento skiepas, ir tt. Pirmos kle- 
sos padėjime. Neša daugiau negu 
10% ant dabartinės rendos. Kaina 
$25,000, $15,000 pinigais.

Phone Yards 1679.

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

PASKOLOS BENDROVĖ. 
James J. Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

MASTER 
SYSTEM

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 varomo-j elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

- -------- -----7X7^ 
1 VALENTINE DRESMAKING

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.

Moko Siuvimo, Putternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Sccley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 611. 74 W. Wachington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


