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Vokietijos naujoji minis
terija jau puolė

Darbininkai ją nuvertė
Mūšiai prie Reino tebesiaucia

DARBININKAI NUVERTĖ
NAUJĄJĄ VOKIETIJOS

MINISTERIJĄ.

Ebertas vis dar nenusileidžia 
ir nori koalicijos; darbinin
kai gi reikalauja socialistinės 

valdžios.

stų. Bauer tą pasiutimą atme
tė.

Grafas von Brockdorff-Rant 
zau, kurį remia demokratai, 
yra taikomas į užrubežinių rei
kalų ministeriją.

pakrypimas kairėn laike atei
nančių trisdešimt dienų..

26.—Vo- 
darbinin- 

iandic suardė Bauerio val-
kietijos organizuoti 
kai i 
džią.

Griuvimas įvyko, kada Bau
erio ministerija atvirai paro
dė, kad ji nemano išpildyti vi
sų unijų reikalavimų, kurių iš
pildymas butų dideliu žingsniu 
prie “suradikalizavimo” Vo
kietijos.

Darbininkų opozicija buvo 
ypač atkreipta prieš finansų 
ministerį Fisher (amo, kadan
gi jis nepritarė darbininkams, 
ir prieš vice-kanclerį Eugene 
Schiffer, žymiausį kabinete 

žmogų, po pasitraukimui Schei 
demanno ir Eberlo.

Prezidentas Ehert paprašė 
užrubežinių reikalų minisierio 
Hermano Mueller sudaryti nau 
ją ministeriją, bet dar labai 
mažai atsiekta.

Bauerio kabinetas jau du sy
kiu rezignavo laike p^darųjų 
24 ynlandų. Pirmą sykį jis 
rezignavo seredoj, kada Bauer 
buvo paprašytas perbudavoti 
ministeriją.

Pereitą naktį pusiau oficia- 
lis Wolff biuras paskelbė var
dus “rekonstruktuotos” minis
terijos.

šiandie vidurdienyj, ta nau
joji ministerija, sudaryta visai 
neatsižvelgiant į duotus organi
zuotiems darbininkalns priža
dus, suįro.

Po triukšmingos konferen
cijos, premjeras Bauer vėl įtei
kė savo ir savo bendrų rezig
naciją.

'Trumpas gyvavimas to re- 
konstruktuoto kabineto buvo 

permatytas jau tada, kaip pir
mą sykį paskelbta jo sąstatą.

i)ahar Liegen, gaiva Vokie
tijos darbininkų unijų, iškįlo 
kaipo galingas asmuo, iš prie
žasties pasekmingo generalio 
streiko. Jo spėka priguli nuo 
darbininkų organizacijos, kuri 
yra daug radikališkesnė, negu

True translation fiied witb the post- 
master at Chicago, 111. March 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. h, 1917

VOKIETIJOS MINISTERIJA 
REZIGNAVO.

Bauer,
va-
re-

iui-galbūt 
Vokietijos

PARYŽIUS, kovo 26.—Pa
sak šiandie gautų iš Berlino ži 
nių, Vokietijos kabinetas, 

dovaujamas Gustav 
zignavo.

Viršminėta žinia 
rodo į naują krizį
valdžioje, kadangi nėra aišku, 
ar minimas kabinetas yra nau
jasis, pertvarkytas pastaromis 
dienomis, kuriame vistiek ne
buvo darbininkų atstovų, ar tai 
yra senasis Bauerio kabinetas, 
apie kurio rezignavimą jau bu 
vo pranešta pirmiau.

Nesusitaiko apie sudarimą 
kabineto.

BERLINAS, kovo 26—Par
tijų svarstymai apie neorgani- 
zavimą Vokietijos valdžios, ne 
davė pasekmių. Vakar kįlo ne
tikėtos atakos ant vice-premie- 
ro Schiffer ir padidėjo skirtu
mai su socialistų partijos (di- 
džiumiečių) sparnu, vadovau
jamu buvusio premiero Phi- 
lipp Scheidemann.

Dešinieji socialistai smar
kiai kritikavo Dr. Schilfer už 
jo veidmainiškumą tarybose su 
kontr-revolindijos vadovu Dr. 

Kapp ir buvo tvirtinama, kad 
jis perdaug anksti ir niekieno 
neįgaliotas paskelbė užsibaigi- 
mą generalio streiko. Buvo 
kaltinama, kad jis tai padarė 
be jokio pasitarimo su darbi
ninkų federacijos atstovais.

Ikmiokratų partijos vadovai

Tnie tninslation fiied with the post 
master at Chicago, III. March 27, 1920 
as rc(|iiire(l by Ihc act of Ocl. <», 1917

WESEL TVIRTOVĖ DAR 
TEBESILAIKO.

to- 
apgulloji Reino 
Wesei tvirtovė.

BERLINAS, 'kovo 
sak Freiheit, 
anglių baseine 
vis dar tebesilaiko prieš revo
liucinius darbininkus.

Laikraštis sako, kad situaci
ja Ruhr industriniame distrik- 
te pamaži aiškėja.

Mūšiai Ruhr distrikte 
tebesitęsia.

AMSTĖRDAM. kovo 26. - 
Nuosprendis nepertrauktu, ko
vos Buhr distrikte, lapo pada
rytas pereitą naktį Porcinio ir 
Westphalijos darbininkų tary
bų atstovų susirinkime Esse- 
ne. Vienatinė sąlyga, kuria dar 
bininkai sutiks daryti laiką, 
yra ištraukimas valdžios spė
kų iš Mueuster karinio distrik- 
to.

Kol tos spėkos nepasitrauks, 
ginkluoti darbininkai apsiima 

palaikyti tvarką distrikte.
(Gautoji Londone Esseno 

žinia sako, kad raudonosios ar
mijos vadovai atmetė musių 
paliaubą su reichj?wehr. Raudo 
nieji yra po pilna 

‘komunistų “Rote
į bund,” kuris sulošė svarbią ro
ję Berlino riaušėse 1919 m.).

Soldelen-

1919 m.).

Valdžios kareiviai darė atakas.
BUDEBICH, Beino Prūsijoj, 

kovo 26.—Vakarykštis mušis 
už Wesel prasidėjo prieš pietus, 
kada valdžios kareiviai užpuo
lė darbininkų spėkas, kurios 
buvo priėję arti \Vesel tilto 
tvirtumos. Eidami greitai už- 
piioliman, kareiviai nuvijo dar
bininkus per Lippe upę ir j 
pietryčius nuo Lippe Schloss.

Tuo pačiu laiku valdžios ar
tilerija atidarė ugnį į darbinin
kų kvartalą Lipperdorf ir da
linai jį sunaikino. Tada karei
viai pradėjo dvi šonines atakas 
ir atstume darbininkus. Gink
luotas traukinis pasistūmė 
Lippe upės tilto kryptin ir nuo
latos šaudė j darbininkus.

Pulk. Preoux, komanduojan* 
tis belgų spėkomis ant vakari
nio kranto Beino, pasiuntė ofi- 
cierius į darbininkų buveinę ar
ti Wesel pranešti darbinin
kams, kad jis atidarys ugnį, 
jei daugiau šūvių nupuls į bel
gų okupuotą teritoriją.

True translation filod wtth the post- 
master at Chicago, III. March 27, 1920 
as regui r e d by inc act of Oct. (», 19b

VENGRIJA SIŪLO SOSTĄ 
KAROLIUI. z

GENEVA, kovo* 25. Ven
grijos regentas, admirolus Hor- 
thy, slapta, bet oficialiai pasiū
lė Vengrijos sostą buvusiam 
karaliui Karoliui, užtikrinda
mas, kad viskas ^us prirengta 
Hapsburgų monarchijos sugrį
žimui, sutinkant su didžiuma 
gyventojų, pasak žinios iš Pran 
gins, kur buvęs karalius gyve
na.

Sakoma, kad adm. Horthy 
pakvietė buvusį valdoną atvyk 
ti į Budapeštą kaip galima grei
čiausiai. Tečiiaus ex-karalius 
esą vis dar abejojąs.

True translation fiied with the post
ui aster at Chicago, III. March 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kontr-ievoliucionieriai ne 
nori nusiginkluoti

Kada mes įėjome šinkiun, 
visų akjs atsikreipė j mus. Jau
nas unter-oficierius pašoko ir 
paklausė ko mes norime. Grei
tai kava buov prieš mus ir mes 
kalbėjomės su dideliu buriu 
kareivių, kurie stovėjo apie 
mus ir klausinėjo vėliausių ži
nių. Užganėdinę jų įdomavi- 
mą, ir mes- pradėjome juos 
klausinėti.

“Ką jus veiksite dabar?” pa
klausėm mes. Augštas kareivis, 
ikįles iš Pabaltijos provincijų, 
pirmaš atsake.

“Mes <Jur nežinome dabar,“ 
pasakė jis. “Bet vienas daly
kas yra tikru, tai, kad mes nc- 
sidliosime rcichswehrui nu
ginkluoti save. Kapt. Ehrhardt 
pasakė mums nesiduoti ir ką 
sako Ehrhardt, tą mes ir pil
dome, nežiūrint ka 
prezidentas Eį)erlas

KANDIDATAI J PREZIDEN
TUS BANDO NUSIPIRKTI 

NOMINACIJĄ.

Wood, Ix>wden ir kiti leidžia 
pinigus be jokios atodairos, 

sako senatorius Borah.

ne sakytų 
ar kas ki-

važiuoti į

UžSIDARYS ILLINOIS 
KASYKLOS.

Kasyklos užsidarys bal. 1 d 
neaprybotam laikui.

Pabalti jos kareiviai sako, kad 
juos niekas negalės priversti 

sudėti ginklus.

“Mes1 sutinkame
Halio ir Ruhr distriktą numal
šinti bolševizmą, jei valdžia no
rės mus,” pasakė jaunas ser
žantas. ‘‘Mes esame kareiviai ir 
klausome paliepimų musų vir

stąs reikalauti pilno išpildymo 
visu sąlygų, kuriomis užbaig
tas generalis streikas.

Delei darbininkų opozicijos 
Schifferiui, demokratų partija 
buvo priversta paskelbti, kad 
ji pasitraukia iš kabineto, o de
lei to žlugo trilypės koalicijos 
valdžia.

Mueller stengiasi sudaryti ko
aliciją iš tų pačių partijų, ku
rios buvo pirmiau/ bet jeigu 
jam tas ir pavyktų, tai labai 
abejotina, ar toks kabinetas ga
lės ilgai laikyties, jei darbinin
kų unijos laikysis tos pačios 

pozicijos, ypač kada jos jau 
grąsina atnaujinimu generalio 
streiko.

Darbininkų organizacijos 
šiandie pasiūlė kancleriui Bau
er, kad kabinetas butų sudary
tas iš nepriklausomųjų sociali
stų, socialdemokratų ir centri

ffer, tvirtindami, kad jis veikė, 
kaipo valdžios atstovas ir kad 
jis nebuvo surištas partijos po
litika.

Dideli skirtumai iškįlo tarp 
Berlino dešiniųjų socialistų ir 
partijos atstovų, kurie rėmė 
buvusį apsaugos ministerį Nos- 
ke. Beri in iečių frakcija yra 
sudaryta iš Scheidemanno pa
sekėjų, kurie skaito, kad nepri 
klausomieji socialistai turi bū
ti nutildyti ir kad reikia pildy
ti padarytą su unijų federacija 
sutartį. Kairysis sparnas deši
niųjų socialistų atvirai kįla 
prieš partijos atstovus valdžio
je, kurie yra kaltinami bandy
muose nepildyti sąlygų, kurio
mis streikas užsibaigė.

Berlino partijos vadovai tvir 
tina, kad partijos atstovai ne-

tuaciją šiame mieste ir reika
lauja priimti Liegen paduotą
sias sąlygas, kurios buvo pri
imtos ir nepriklausomųjų so-

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
« A TT T T T A G »

Tnie translatlnn fiied with the post- 
master at Chicago, III. March 27, 1920 
as reųuired bv th« r< » <»t <>‘ l. 6. 1917

KO NORI FRANCUZAI Iš 
RUSIJOS.

PARYŽIUS, kovo 26.—Inter
peliacijos apie valdžios užrube 
žinę politiką vėl buvo svarsto
mos šiandie atstovų bute. So
cialistas atstovas* Marcei Ca- 
clun kalbėjo už atnaujinimą 
ekonominių ryšių su Rusija. 
Premjeras Millerand, atsakyda
mas, pasakė, kad talkininkai 
galės pripažinti sovietų valdžią 
tik tada, kada pastaroji bus 
faktiškai pripV.inta, kaipo na 
cionalė Rusijos valdžia.

DOEBERITZ STOVYKLA, 
Prūsijoj, kovo 24 (Rašo Chi
cago Daily Ne\vs koresponden
tas George Witte). Apskrita
veidis tvirtas kareivis, dėvintis 
vokiečių tranšėjų šeimą pake
lė savo ša lipu vą į mus šįryt, 

kada automobilius pri-
važjtrtfo prie įėjimo j Doeberitz 
stdvyklą, kur kapt. Ehrhardto 
jūreivių brigada ir maj.-gen 
von Luettsvitz Pabalį i jos ka
reiviai (tie pajįs ką apiplėšė 
Lietuvą), vis dar lebesantįs ap
siginklavę nuo galvos iki kojų, 
laukia savo likimo. “Sustok,” 
sukomandavo kareivis, ant ku
rio kairiosios rankovės matėsi 
Pabalįijos korpuso ženklas. Mu 
sų automobilis privažiavo prie, 
jo ir sustojo taip pat mecha
niškai, kaip mechaniškai mes 
parodėm savo pasus, galbūt 
dvidešimtą kartą laike dviejų 
valandų. Ino pačiu laiku mes 
pasakėm sargui, kad ipes nori
me sustoti išgerti puoduką ka
vos po musų ilgo važiavimo 
šiurprame vėjuje, nuo kurio 
šalčio sustingo musų kūnas. Ci- 
garetas laimėjo mums leidimą 
ir už minutės mes buvome 
prie kareivių šinkiaus.

Iš visų pusių stovėjo kazar- 
ines, pabudavotos už . metų 
prieš karę kaizerio, kuris pa
dare tą vietą užbaiga “Berlino- 
Doebcritz armijos vieškelio,” 
vieno iš brangiausių kelių Eu
ropoj. Tai tuo keliu čia st<> 
vintįs kareiviai atėjo į Berliną 
anksti rytą kovo 13 d. ir. pri
vertė skubiai bėgti konstituci
nę valdžią. Gyvenimas visur 

I virė. Musų automobiliaus gar 
■ sas, matomai, sukėlė įdomavi- 
1 mą beslankinėjančių dykų ka
reivių. Raudoni veidai su ge
ležiniais šalmais kišojo iš visų 
langų ir durų ir jų išraiška aiš 
kiai rodė, kad kiekviename nau 
jame atėjūne jie tikėjosi su
laukti pranešėją žinios apie se
kamą jų žingsnį.

Tai išrodė nuomone daugu
mos jų. Jokio apgailestavimo 
nebuvo matyt tarp kareivių, 
kurie nors būdami tik 8,000 
skaičiuje, laike 3,000,000 gy
ventojų Berlino miestą per 5 
dienas. Jie visi buvo augšti, 
tvirti ir gerai maitinami ir tin
kančiais dar vieną kampaniją, 
kokią jie vedė pereitą žiemą, 
kada Pabaltijos kareiviai, ypač 
gen. von der Goltz “geležinė 
divizija,” bombardavo Bygą.

“Tas mažas prietikis Berline 
pereitą savaitę,” įkirto vienas 
jų “buvo niekais palyginus su 
tuo, ką mes pergyvenome ten 
keli mėnesiai atgal.”

Daugelis užgirimų ir šviesa 
daugelyj akių lai pasakius, aiš
kiai rodė, kad rūstumas situa
cijos, kurioj jie atsidūrė ir ne
žinomas jų likimas, nė kiek ne
nuslopino jų avantiurišką dva
sia. C

Paties kapt. Ehrhardto nebu
vo Doeberitz. Manoma, kad jis 
pabėgo. Kada mes grįžome 
prie automobiliaus, mes girdė
jome tolumoje šaudant iš šau
tuvų.

“Niekurie
viliasi šaudyti,” patčiu i jo 
nas kareivių. “Jus matot, 
nemanome atiduoti musu C 

tuvus.”

WASH1NGTON, kjovd 26. 
Senatorius Borah, republiko- 
nąh, iš Iduho, įnešdamas bilių 
apie aprubežiavimą prieš kon
vencinių išlaidu, užreiškė šian
die senate, kad karės pelnagau- 
dos stengiasi pasigriebti repub- 
likoiių ir (įviliokratų partijų 
konvencijas ir kad tūli jieškan 
lįs nominacijos kandidatais j 
prczidęntus, leidžia pinigus be 
jokios atodairos ir tuo papir
kinėja balsuotojus.

Jie sakė, kad už liudijimus, 
indorsuojančius gen. Wood 

kandidatūrą, yra perkamos In
dianos valstijoj ir už kiekvieną 
jų mokama po $2.50. Jei tiek 
mokama už liudijimus, tai 
“kiek jie mokės už balsus?” 
klausė Borah. Nemažiau, jei 
ne daugiau, išleidžia pinigų sa 
vo kampanijai ir kitas bešisie- 
kiantis republikonų nominaci
jos — Illinois > gubernatorius 

Lowden.
Borah sakė, kad “primary” 

balsavimuose North Dakotoj, 
kiekvienas paduotas už Low- 
deną ar gen. Wood balsas atsi
ėjo jiems' po $10.

Bet dar svarbesnis dalykas, 
negu toks leidimas pinigų, yra, 
pasak Borah,—tai iš kur jie 
semia tuos pinigus, kas sudeda 
tas milžiniškas sumas,. kurias 
jie leidžia vien nominacijai? 
(Jau nėra paslaptim, kad Wood 
yra remiamas plieno trusto, o 
Lo\vden Ne\v Yorko bankie- 
rių ir kapitalistų).

Ir taip esą nevien republiko- 
nu partijoj, bet taipjau ir de
mokratų. Demokratai nori su 
rinkti prezidento rinkimams 
$10,000,000. Bepublikonai, ži-

PEORIA, III., kovo 26.—Illi
nois angliakasių unijos čia tai
komoj konvencijoj, preziden

landžįo 1 d. visos kasyklos llli-

botam laikui. Jis sakė:
. “Beabejonės bus apsistoji- 

1 mas darbo balandžio 1 d. llli- 
I nois migliu kasyklose.

“Supraskite, kad tai nebus 
, streikas, bet neišvengtinas su
ėstoj imas darbo. Jis gali būti 
trumpam laikui, o gal ir ilgam 
laikui.

“Musų sutartis užsibaigia vi
durnaktį kovo 31 d. Aš manau, 

! kad nebus galima išlaikyti žmo 
nių darbe jai užsibaigus.

“Žinoma, kad gali būti, jog 
bus pasiekta New Yorko susi
rinkime panedČlvj kokia nors 
sutartis, kad palaikius kasy
klas atdaromis,! bet ir tada 
įvyks trumpas sustojimas dar
bo.”

Tečiaus konvencijoj delega
tai mano, kad tas sustojimą0 
darbo veikiausia bus ilgas.

35 S1NN FEINERIAI 
AREŠTUOTI.

DUBlLIN, kovo 26.-35 žy
miausi sinn feineriai tapo areš 
t uoli šiandie. 5 nežinomi žmo 
nes. kurie šiandie rengėsi iš
plaukti Amerikon, irgi tapo su
imti.

4 ŽMONĖS ŽUVO.

SALT LAKE CITY, Utah, k. 
26.—E. M. Parr, jo pati ir du 
jų vaikai žuvo šiandie Bing- 
ham, kur ant jų namo nusirito 
sniegas nuo kalno.

Katalikų skaičius didėjąs.

NEW YORK, kovo 25.- Ofi
ciali katalikų rekordai tvirtina, 
kad pereitais metais skaičius 
katalikų parapijonų padidėjo 
186,224 žmonėmis ir dabar ka
talikų bažnyčia Amerikoj turi 
27,650,204 parapijonų. Perei
tais metais skaičius seminaris
tų padidėjo 1,079 susitvėrė 
naujos parapijos ir uždėta 
prieglaudos. Kunigų dabar 
15,389, o religinių 'ordenų 
nigų yra 21,019.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 26, užeienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:
/ Anglijos 1 svaras ............... $ 3.94

Austrijos 100 kronų ........... $ 0.60
Belgijos, už $1 ........frankų 13.25
Danijos 100 kronų ............... $18.65
Finų 100 markių ............... $ 5.65
Francijos, už $1 ....... frankų 14.20
Italijos, už $1 ........... lyrų 19.55
Lietuvos 100 auksinų .....r $ 1.40

148 
dvi 
yra 
ku-

musu kareiviu la- 
vie- 
mes 
šau-

True translation fiied with the post 
master at Chicago, III. March 27, 1920 
as reąuired by Iho act of Oct. 6,1917

Kaizeris pasiuntęs pinigu: 
Vokietijon prieš sukilimą.

GENEVA, kovo 26.—Čia pa
tirta, kad buvęs Vokietijos kai
zeris VVilhehn pradžioje kovo 
mėn. ištraukė 250,000 šveicariš 
kų markių, depozituotų Zuri- 
cho banke ir tuos pinigus pa
siuntęs Berlinan prieš pačią Dr. 
Kapp ir gen. Luettwitz konlr- 
revoliuciją.

Kadangi vokiečių marke yra 
verta tik 10 centinių, tad išim
toji iš banko suma padaro krū
vą pinigų Vokietijoj.

True trnnslntlon fiied with the post- 
master at Chicago, III. March 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

MONARCHISTAI VIS DAR 
TEBĖRA STIPRUS.

BERLINAS, kovo 25. Frei
heit šįvakar tvirtina, kad tik
roji gale, kaip ir pirmiau, te
bėra militaristų rankose ir kad

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių general-gubernatorius von Sch- 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat .... . , . '- — - eecht yra toks pat monarchis-

$19 05 *aS’ 1F tr°k$ta Pafiie' |
$$7*20 i kaip ir gen. von Luettwitz, 

. $21.55 kuris vadovavo karinėmis spė- 
fr.an $ 1.40 komis diktatoriaus Kappo.

kaip Vokietijos markių). 
Lenkų 100 markių ........... I
Norvegų 100 kronų........... .... $19.05
Olandų 100 guldenų 
švedų 100 kronų ... 
Šveicarų, už $1 .,......
Vokiečių 100 markių

eecht yra toks pat monarchis-

leisti dar daugiau pinigų.
Kad kapitalistai nedaro skir

tumo tarp republikonų ir de
mokratų partijų, tą, nors ne
noromis turėjo pripažinti ir 
pats Borah. Jis pasakė, kad 
Edward I. Doheny, gaiva dide
lių aliejaus interesų Meksiko
je, aukavo nemažą sumą gen. 
Wood kampanijai, t. y. repub- 
likonams, bet tuo pačiu laiku 
jis yra kandidatu j demokratų 
konvencijos delegatus nuo Ca- 
lifornijos.

Kapitalistai nesivaduoja par 
tijomis, bei žiuri tik tų, kurie 
geriau sugebės pasitarnauti jų uždarytos i 
interesams. j medžiotoiu.

Užmušė pačią ir vaiką.

MILWAUKEE, kovo 26.- 
.Toseph Martin, 608 11 th St. 
nužudė savo pačią, Lorettą, o 
paskui atsukę gasą, pats nusi- 
žudydamas ir nužudydamas 5 
mėnesių mergaitę.

Jieško užmušėjų.

ADENA, O., kovo 26.—Visas 
miestelis jieško nežinomų pik
tadarių, kurie nužudė Francis 
South, 11 metų mergaitę. San
krovos, mokyklos, dirbtuvės 

ir visi dedasi prie.

Chicagos ir Apielinkes Lietu
viams Darbininkams

Pranešimas
f .

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

Visas lietuvių darbininkų draugijas Chicagoje ir 
apielinkėje kviečiame atsiųsti j 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 galį 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.

...
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Įdomus VelykųVAKARAS
Rengia

Ketvirto Wardo Liet- Politikos ir Pač. Kliubas No. 1
'■ BALANDŽIO-APRIL 4 D., 1920 M.

ABIEJOSE MILDOS SVET.,
'3142 So. Halsted St. n

Pradžia 6se vai. vakare. Bilieto kaina 50c.

BUS TEATRAS, KONCERTAS IR BALIUS.
Lošimo dalis: vieno akto komedija ir o pere tiška “Var

guolė”; vieno akto drama “j Karužę”. Dalis koncerto: 
jame dalyvauja Kliubo Jaunųjų Mergaičių Choras suside
dantis iš mokslų einančio jaunimo. Vadovaujama p. M. 
M. Juodžio, akompanuojant p-lei Helenai Sandauskiutei; 
ponas B. G. Liebonas Mokytojas su savo konservatorijos 
studentėms ir studentais; prie to U. S. arniy leitenantas Y. 
Barons ir panelė Adelė Maseniutė. Kviečiame lietuvių vi
suomenę atsilankyti į ta stropiai parengta vakarų, rasite 
daug patenkinimo ir džhuigsmo. KOMITETAS.

laiškai iš Lietuvos.
'I ‘ i. « r .> •*: «" H 5

m i

nikus Koncertas Ir. A. R. Blumenthal

Puikus Koncertas
Rengia

Tiesos Mišrus Choras ir L. D. L. D. 19-ta kuopa.

įvyks Sub. Kovo-Mar. 27, 1920. M. Maldažio Svet 2242 VV. 23 pi.

Durįs atsidarys 6 vai. vakare. Perstatymas prasidės 8 v vakare
GERBIAMIEJI:— Jus gerai žinote, jog dailė žmogų užžaveja ir sutei

kia smagumą atsilankiusiems dailės srityje, todėl ir šiame koncerte busit 
visi užganėdinti, nes Tiesos Mišrus Choras yra išsimokinęs daugel naujų 
dainų kuriomis Publika bus pilnai patenkinta. Todėl nuoširdžiai kviečiame 
visut be skirtumo pažiūrų atsilankyti.

PROGRAME DALYVAUS:
1. Tiesos Mišrus Choras

po vadovyste drg. Girniaus.
2. Extra..........................................
3. Lietuvių Stygų Orchestra.
4. Aido Choras iš Roselando z

po vadovyste d. M. Kirniaus.
5. Deklamacija .... V. Chcplinskaitė
6. Smuiką Solo Serenada, Drauz-

Drdla............................Gasparna.
“Mazurka”....... Rudolph, Frimil

7. Tiesos Choro aktetas.
8. Extra..............................
9. Aido Choro Kvartetas .
10. Solo dainuos ....... A. Maslova
11. Extra ......................
12. Tiesos Mišrus Choras

po vadovyste d. M. Girniaus.
Tikietai tiktai 50c. Kviečia visus RENGĖJAI

PO PROGRAMUI BUS ŠOKIAI — GRIEŠ LATVIU ORKESTRĄ

LAISVĖS KANKLIŲ MIŠRUS CHORAS
-----  Rengia -----

Koncertas ir Balius
NEDALIOJE, KOVO-MARCH 28 d., 1920 m.

Wicker Park Mažojoj Svetainėj
2046 W. North Avenue.

Pradžia 6 vai. x .ikare. Inžanga 35c ypatai.

Programas, susidės iš įvairių muzikos dalykėlių, dainuos įvai
rus svetimtaučių ir lietuvių chorai, grieš mandalinų orkestrą, bus 
dainuojama solo ir duetai; prie to bus monologai ir kiti pamargini- 
mai. Kviečiame publiką skaitlingai atsilankyti.

Po Programui bus šokiai iki vėlybos nakties.
Kviečia KOMITETAS.

MM---------------------------------------------------------------- i--------------------------------

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

Inžanga padengimui lėšų 1U centų.
Kviečia visus L. L. F. KOMITETAS,

MAGDE. kuip man nieiti pal
vą l UbandUau visokius masgojimus, 
(rinkimus, muikivimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nu<> tu bjauriu jpleis- 
kanu... Man gėda net darosi!”“ 4 

MAUK. “Na, tai kam tau kfst be
reikalingai l žiūrėk, kokie mano plau
kai graiua, ivelnus ir lysti. O lai 
todėl, kad ai vartoju HUĖELEH l”

Kas tai yra RUFFLES? 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

, . _ _ . --------- „ .. .J
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal Dut 
smagesnio už čystą neniežtnčią galvos odą?

plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar- t 
ciais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. • I

3 Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimais | 
pridėti prie kiekvienos bonkutės ^Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar nioney order šiokiu adresu: | 
<~v»F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Bro*dway, New York*>—

iŠ Žagarės, Šiaulių apskr.
Girdai rašo A. Ginčiui, Chi

cago jo:
Vokiečius ir kolčakus jau iš

ginė iš Žagarės gruodžio 1 <!. 
Dabar sekdami vokiečius per 
Žagarę plusta latviai. Eidalni 
iš Kurlandijos vokiečiai atėmė 
arklius, kiaules, avis, o jei kas 
nenorėjo duoti, to sudegino na
mus ir gyvulius, o kitur žmones 
sušaudė, ar nukapojo galvas.

Bukaušius ir Smilgius’sude
gino su visais galvijais. Jie ne 
norėjo duoti arklių, tai inetč 
granatus ir uždegė. Butų ir 
daugiau nuostolių pridarę, bei 
latviai greitai juos gine ir nebu
vo čėso.

Kur užkliuvo, tai labai apru- 
bavojo. Bet musų uličia (Dva
ro gatvė) labai, laiminga, tik 
trims atėmė. Aš iš Rygos par
važiavau nedėlios ryte, o vokic 
čia i išėjo panedėlyj ant pietų. 
Man atėmė visus tris arklius ir 
kietį išlaužę visus tavoms išne
šė, paliko tik stiklai ir pi piečiai.

Pas mus nėra geros tvarkos 
visi maišos kaip po miglų ir 
kas-žin kada susitvarkys.

KELIONE I LIETUVĄ

Žmones važiuojantis iš Ame
rikos į Lietuvą ir iš Lietuvos į 
Ameriką, dabartineis laikais tau 
kiai patenka į daug ir didelius 
keblumus ir pavojus, portuosc 
ir prie rubežių, kurie keblumai 
kaip kada lėshoja daug pinigų ir 
vargo. Nenorint kelionėje susi
tikti su vargų keblumais, visada 
reikia keliauti gerai žinomais 
keliais. Geriausi, pigiausi 
ir teisingiausi keliai važiuoti 
iš Chicagos į Lietuvą yru Cana
dian Pacific Gelžkcliu ir Garlai
vių linijoms, kurių užveizda 
(Canada ir* Anglija) prašalina 
nuo visų vargingų keblumų ir 
nereikalingų iškaščių. Taippat 
yra su siuntimu pinigų į Lietu
vą. Del tolesnių •informacijų, 
pasportų, siuntimą pinigų, lai
vakorčių ir tikietų, kreipkis ypa 
tiškai ar laišku

Canadian Pacific Steamship 
Ticket Office

663 W. 18th Street, Chicago, III.

ZBISKOo

Stasys Zbiszko, kuris sugrįžo iš 
Europos keletas savaičių tam atgal, 
imsis su Westengard, subatoj, kovo 
27, vakare, Pulaskio svetainėje, So. 
Ashland avė., netol nuo 18th Street. 
Ten bus taipgi kiti šampionai-ristikai. 
Inžanga 50c. iki $2.00.

^DOVANA
>*’ > Didelę, $1 vertes,

artistiškų paveiks
lų knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILE 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meiles, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

Pinigus siuskite monoy orderiu arba popierini 
doleri ir 25c štampu.

MEIR.E Ir ŠEIMYNA 
2023 St. Paul Avė. Chlcafto, III.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephgnfe Central 3684 

Valando*v\9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomra: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
visuoseSteismuose. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legdliškus Dokumentus. Sutei

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

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

DR. C. K. KLIAUGA,
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME 
1788 So. Halsted 8L, Chicago, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — I 

vakare Phone Canal 257

IR ŠOKIAI
a L. M. P. S. 9-tos kuopos Choras 

!’•> vadovyste di),. F. A. MANELIO.

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-lčs 
JASINSK1UTĖS, du studentai iš Valparaiso, dvi jau
nos čigonėlės ir LMP$. 9-tos kp. kvartetas. Turėdamos

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.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS
Rengia labai puikų

Velykų Vakara
Stato dviejų veiksmų komediją

“VELNIAS NE BOBA”
NEDĖLIOJĘ, BALANDŽIO-APRIL 4 D., 1920 M.
M. Meldažio svetainėje, 2242 West 23rd Prace.

Pradžia 7se vakare. > Inžanga: 50c, 75c. ir $1.00
Gerbiama visuomenė! Chicagos Lietuvių Vyrų Choras visuomet yra atsižimejęs dailoje. Visuomet 

parengia puikius vakarus, kad užganėdinta butų publika. Bet šitas vakaras bus puikiausis iš visų. Pertai, 
kad yra sukviesti geriausi Chieapfos lošėjai ir ARTYSTfi UNfi BABICKAITĖ ŽVAIGŽDĖ DAILOS vado
vauja šitą vakarą, arba rezisoroja. Ji parodys visiems Chicag'os dailės mylėtojams, kaip tinkamai reikia 
pastatyti veikalus, kad nesugadinti dailos. Bet pakelti ją. Taigi gerbiama visuomenė širdingai prabom 
Visus. Atsilankykit visi ant šio pauikaus vakaro. Prie to dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, po pro
gramų šokiai iki vėlai nakties. Kviečia CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS.

9
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DIDELIS 
KONCERTAS ir ŠOKIAI

-----  Rengia -----

L. M. P. S. IlI-čias RAJONAS

Subatoje, Balanbžio 3čią, 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2242-44 West 23rd Place

Dur|s atsidarys 6:30; Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare. Inžanga 50 ir 75 centai.

1 GERBIAMIEJI! Prie šio koncerto III Raj. rengėsi su didžiausiu rupestingumu padaryti jį vienu 
’ iš puikiausių l^ada koks buvusių Chicagoje. RAJONAS — tai ne viena draugija ar kuopa, bet RAJO

NAS — tai sanryšis daugelio kuopų; kožna kuopa teikia nuo savęs dailės dalį programan, na ir kada 
visos^kuopos sudaro programą, tai ir turi būti didelis, gražus, žavėjantis.

* Čia paminėsim nors paviršutiniai dalį šio taip 
vaus čia atsižymėję scenos papuošos:

* 1. Rašėja J. ŽEMAITĖ, su labai juokingu refera-
' tu (kaip Dievas sutvėrė Jievą).

2. P. STOGIS, su griausmingu balsu.
3. J. J. ZOLP, su gražiu baritonu.

' 4. M. DUNDULIENĖ, taipgi kaipką.
5. L.M.P.S. 9-tos kp. Moterų Choras.

i 6. L.M.P.S. 25-ta kuopa paveikslą prisikėlimas 
gyvųjų.

i v N* ’v viskas bus Velykų subatoje, kada nei vienas žmogus nepasilieka namuose — eina į 
i bažnyčią, vargas, kol sulaukia atsikeliant jų ganytoją, o mes laisvieji, vietoj raudoti, susieikime pasi-
! linksminti, pasiklausyti gražių dainų, muzikos, solų, įduotų, ir matysit PRISIKELIANT GYVIAUSIUS;

g matysit kaip pūslėtas delnas atidarys geležinio grabo duris — leis prisikelti gyviemsiems.
g Ateikite visi, kas jaučiatės save laisvu ir dorai manančiu žmogumi, busite užganėdinti.
■ Rengimo KOMITETAS.

godžiai laukiamo didžiulio musų koncerto. Daly-

A. VlščIULIS,--solo ant piano.
L.M.P.S. 29-ta kp. Stygos orkestrą.

9. L.M.P.S. 47-ta kp. (iš Waukegan) Mišrus 
Choras.

8.

10. L.M.P.S. 58-ta kp., puikų monologą.
11. Gyvi paveikslai.

AKI V SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dyka

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma ai 
kreipiama į vai'

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vaL 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 st, 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6437

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyry, motery ir vai
ky. Ofiso Valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
motery ligų.

Tel. Drezel 2880.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorlja: 1021 W> 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—18 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai. e>

>i ................... 1 i

DR. D. M. GLASER
Praktikuoja 28' metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan sL, kertė 32 BL 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligy. 

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

dėhomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

Kamp. Leavitt SL
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieng.

Telefonas Pullmah 616, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė. Roselani.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

tSOl 8. Morgą* 8L Chicago, IU.

Telephone Yards 5032

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgas 
Rosclande: 10900 8. Michigan Ava 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertu vakarais nuo 5:30 
-7. TeL Yards 723.

Moterim irVyramP. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslu.^, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

DroVer 6369

Dr. J. SHANKS
Gydytojas Ir Chirurgas
Jeigu jys nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robcy Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. MadlBon'SL 
rytą iki 7 y ak vak.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visy chroniškų Ilgy

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
* Telephone Drover 9693 • 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pi et 
7—8 V ak; Nedalioms 10—13 diena.



Kovo 27 d., 1920 m.

LAIVAKORTĖS | KORESPONDENCIJOS
- T-ūnrTr»gJI

NAUJIENOS, CKĮep^ 11L

Ant Visokią Liniją
Jeigu norite per Vokietiją, Francuziją, Angliją, Švediją, Belgiją, 

Olandiją, Daniją, ar per kitas šalis važiuoti į Lietuvą. Bile kaip norėsi, 
patarnausiu jums geriausiai.

WESTVILLE, ILL.

KLEIN BROS.
HALSTED & 20111 STS.

10 Štampų DYKAI 
Panedėlyj, Kovo 29d.

Atsineškite savo 
knygutę

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho
Registruota Akušerka

Dr. F. 0. Carter

SIUNČIU PINIGUS
100 auksinu..... ............... $2.00 4000 auksinu ..... j ......  $80.00

500 .......... 10.00 6000 ....... 100.00
1000
2000 ”

.............. 20.00

.............  40.00 9000 ....... 150.00
3000 .............  60.00 12000 ....... 200.00

3256

A. M. MACARUS
(ADOMAS M. MAKARAS) 

Buvusia Suvienytų Valstijų Valdžios Raštininkas

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

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

Siųsk Pinigus

LIETUVON
>■ ' ' ■ 1 ■ ■ ■ I _   _ I■■■■»

Krasa ar Kabeliu
Greitas Patarnavimas 

Žemiausios Kainos
28 metų Patyrimas.

Atdara Panedėlių, Utarninkų ir Subatų vakarais 
iki 8 vai. vakaro- Nedėliomis iki 12 vi. dienos.

SCHIFFi STATE BANK
728 WEST 12th STREET, 

Arti Halsted St.

Reumatizmas Pilnai Išgydomas

FOR 
PAINS or 

RHEUMAT1C 
ORIGIN.INCLUOIN4

ACUTI, CHRONIC, 
ART1CULAR, MU5CULAR 

: AND INFLAMATORY RHED 
MATISM.ALSO FOR LUM* 
8AGO, GOUT.SCIATICA. 
AND Ali BODILY ACHES 
AND PAINS.

MANUFACTURID 4
CFMORMčfOOMMNYMc 

, 3BS9 » NAUSTBO BT.

C.F.WORM 
tfCO.
INC.

C. F. WORM & CO

Reumatizmas ir visoki skausmai ir gė
limai kimo, kaipo tai: raumenų, kau
lų, rankų, pečių, kojų, nugaros ir strė
nų yra dabar pasekmingai gydomi vai
stu “RUMATIa” sutaisyto pagal spe
ciali receptų seno ir patyrusio aptie- 
koriaus. Per 28 metus savo aptieko- 
riavįmo jis turėjo kasdieninį ir labai 
arlymų susinešim:) su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tuksiančius receptų, 
o tarpe jų ir žymių ir pagarsėjusių 
specialistų, gavo progą patirti koki 

vaistų kombinacija atnešė ligoniui ge
riausių naudų. Pasiremdamas ant to
kio ilgmetinio ir plataus patyrimo, jis 
sutaisė vaistų “RUMATIX”, kuris jau 
išgydė tūkstančius ligonių kenčiančių 
nuo reumatizmo ir kitokių kūno ir na
rių skausmų. Jeigu nori greito pa
lengvinimo ir galutino ligos prašalini- 
ino pradėk naudoti “RUMATIX” kurio 
kaina yra tik $2.00 su aprašymu lietu
viškai kaip pilnai gydytis be atsitrau
kimo nuo darbo ir be jokių kliūčių ir 
neparankumų.. Užganėdinimas užti
krintas arba pinigai bus gražinami. 
Jeigu neparanku atsilankytie, tai invy- 
niok $2.00 i laiškų ir užsisakyk tuojaus 
vaistų “RUMATIX”.

3359 S. Halsted St., Chicago, III.

h

M
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Chicago, III. 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 vaįstiny- 
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 plauku 
augimui ir užlaiko juos Švariais. Todėl 
aš nuoširdžiai patariu kiekvienai mo- 
terei, merginai ir vyrui vartoti Aiglee 
Medicated Muilą kurie nori turėt* 
gražius plaukus. Jis taipgi užlaiko 
minkštą galvos odą, apsaugoja nuo 
Čučkų, niežėjimo galvos, nuvargusių 

ojų, suskirdusių rankų ir kitų odos 
ligų Aiglee Ointment “the miraele 
ointment” tikrai pagelbės nuo etehe- 
ma, suskirdusios galvos, 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. 

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

21 dienų Moterų Ap- 
Draugija antru kartu 
“Macachą.” Nusjisekė 

Publikos buvo pilnu te 
Pertraukoj p-lės Brukau-

Kovo 
švietos 
vaidino 
gerai, 
salė.

i skute ir Moreikute gražiai pa- 
j dainavo “Daug žuvo mus bro- 
| lių už laisvę.” Vaidinimui pa
sibaigus d. P. Dubickas kalbėjo 
apie klerikalų darbus, taipjau 
apie dabartinę. Lietuvos vald
žią, kurią klerikalai stengiasi 
laikyt savo naguose.

Kalbėtojas ragino žmones 
remti Lietuvos darbininkus, ku 
rie vadovaujami socialdemo
kratų veda kovą už savo teises 

j ir už geresnę Lietuvos darbo 
žmonių ateitį. Antru kartu 
kalbėjo apie šios šalies darbi-

vo renkamos aukos ir surink
ta $50.82. Pinigai bus pasiųsti 
Lietuvos Laisvės Fondan.

— Kovo 27 d. Lietuvių Pa
silinksminimo Kliubas statys 
scenoj veikalą “Iš šviesos į tam 
aą.” Aktoriai visi busią maži 
vaikai. Vietos lietuviai, nepra
leiskite progos. — Vytis.

KOVOS DIENOS
Mokslas vartoja visą savo galimy

bę kovai su nematomais gyvūnėliais, 
kurie užpuola musų kūną, išaukia li
gas ir mirtį.

Gydytojai kovoja prieš tuos žmo
nėms pavojingus priešus, kad juos su 
naikinus arba išvijus iš musų kūno.

DIDELĖ SLAPTYBĖ

Esti malonaus skonio cukerka, ku
ri turi ypatybės pravalyti kepenas, 
sustiprina skilvį ir virškinimo perva- 
das, arba išvaro kenksmingus nuo
dus, kurie susikuopia viduriuose ir pa 
gamina nuodingus gyvūnėlius.

ši Cukerka Tai Partola
Nėra nieko geresnio už Partolą gy

dyme nevirškinimo, užkietėjimo, ^už
teršimo skilvio ir žarnų ir t. p. Par- 
tola veikia~be jokių skausmų, be 
staigaus suskiedimo, kas pasidaro pa
prastai vartojant kitokius valytojus.

Partolos cukerkas galima įgyti vie
ną dėžutę už $1, o šešis — už $5. 
Aptiekoje Partosa, 160 Second Avė., 
New York, N. Y.

Nauja Gyduolė Gydymui 
Reumatizmo. 

9

75c. dėžė dovenai kiekvienam 
kentančiam.

Ten Syracuse, N. Y. mieste suras
ta nauja gyduolė gydymui reumatiz
mo (saugėlės), kurią šimtai vartoju
sių vadina stebėtina ir sulyg visų pra
nešimų atrodo stebuklinga. Nuo vie
no kito pavartojimo šios gyduolės 
net labai augštame laipsnyje Šios li
gos atsiekiama stebėtinų pasekmių, 
nėt ir tokiuose atvejuose, kada visos 
kitos vartotos gyduolės nieko negel
bėjo. Matomai šis vaistas naikina 
uric rukštę ir kalkines druskas krau
juose. išvarydamas laug visus nuo
dus iš kūno. .Taip-gi panaikina n 
prašalina niežėjimą, gėlimą, peršėji
mą ir štyvėjimą.

šis vaistas pirmiausiai buvo reko
menduotas pono Delano. šis va« 
tas yra taip geras, jog savininkas 
geidžia, idant kiekvienas, kuris pats 
arba jo draugas kankinasi dėl reu
matizmo, kad įsigytų dovenai pakel| 
vertės 75c. šių vaistų, išmėginimui 
gerumo nepasidarius sau bereikalin
gų išlaidų

Ponas Delano sako: Kad priparo- 
džius, jog Delano gyduolė tikrai pa
gelbės nepaisant kaip sunkus, arba 
užsenėj^s reumatizmas nebūtų ir net 
po vartojimui visokių kitų gyduolių, 
tai aš, jeigu tik jus neesate pirmiau 
vartoję šios gyduolės, prisiųsiu viw- 
ną pakelį 75c. vertės, prisiųsiu tam, 
kuris priduos savo adresą ir prisius 
10c. padengimui krasos lėšų,

F. H. Delano, 1248 C. Griffin 
Square Bldg., Syracuse, N. Y.

Aš galiu prisiųsti . dovenai tiktai 
vieną pakelį reikalaujančiam.

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

VELYKŲ SAVAITES SPECIALIŠKUMAI
Tik šešios dienos beliko, kuriose turi at

likti savo pirkinius Velykoms. Kad prigel- 
bėjus jums pasirinkti mes išstatėme paro
dymui tūkstančius dalykėlių pritinkamų 
Velykoms.

Vyrų ir Jaunikaičių Vienos 
Vilnos Siutai $35.

Vienlypio ar dvilypio segimo mėlynos, 
rudos ir žalios flannelės arba labai gra
žaus audeklo;; tūli mušti šilko pamušu; ki
ti mohair’o pamušu; gražus Velykiniai siū
ti mohair’o pamušu; gražus
Velykiniai siutai už ..................... Ww
Vaikiukų Mėlyno Serge Siutai.

Velykoms ir Puošnos; gražiai padaryti 
vienos vilnos Norfolk siutai, diržuoto sty
liaus; gražiai mėlyni. Venetian ar Mohair 
pamušuoti apsiaustėliai; kelnaitės pilnai pa- 
mušuotos; dydis 8 iki 18 metų; $4 0.50 
už ..............................................

DYKAI! Su kiekvienu vaikiukų siutu bus 
duodama — “Perpetual Point” cidabruo- 

tas alavėlis ir Watch Fob ar Laikrodėlis.

Vyrų šilkiniai Keturi-į Rankų Kaklaraiš 
čiai; plačiais galais; visi naujų spal- $4 .35 
vų; 2.00 vertės už ..................... I

Vyrų Marškiniai; Cleremont išdirbystės; 
šviesaus perkelio arba madras audeklo; ne- 
blunkami;; gero styliaus; speciaalė $0.85 
už ........................................... "

Vyrų Marškiniai; Elder ar Cleremont iš
dirbystės; gražaus valaknuotojo $E.65 
Šilko; neblunkami; specialė — už w

naujų spal- $ .35

$g.65

žalsvos

Moteriškų Gaunflet Pirštinės; 
plaunamo Chamois lisle; Čiurniai 
dryžuoti; rudos, pilkos, 
ir baltos; specialė; pora $4.35
už ............................... 1

Moteriški Moire šilko 
niai maišeliai plyni ar nauginiai 
rėmeliai; ilga šilko varsa; dide
lis viduje veidrodis ir dėl- $0.98 
monėlis; $5.00 vertės už

Ranki-

Aušros”

Turiu patyrimą moterų ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Moters, jeigu nori
te gero užžiurėjimo ligoje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki
te i A. Shusho, patarnavimas 
yra atidus.
8255 So. Halsted St., Chicago.

Akių, Ausų
Nosies ir

Gerklės

Šilko Moire Ribbinai, Satino 
pakraščiais; ružavi, melsvi, gels
vi; 50c vartės; yardas 
už ............................ WV

Nauji Pageidaujami Pavasario 
Šyrai (Veil); išimtinai Shetland 
audeklo su spalvuotais Chennelie 
spuogais; parsiduoda 
yardas po ...............................

Venecijos Smailos Apykakles; 
organdie naujovinios išvaizdos; 
šilko negližė apykaklės; £ftc 
orientalės pynės; už WW

u

Mokykloj
Yra šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

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

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

MOTERIŠKŲ SIUTAI 
Moterų, Mergaičių Aprėdalai.

Moterims ir Mergaitėms Velykos, tai ypatinga 
Iškiimis.

Parankamas, Kokybe, įvairumas, 
dotna šiame skyriuje. 
Vyriški Serge Siutai.

Nauji Pavasariniai 
Siutai geros rųšies, 
vienų vilnų vyriško ser
ge — dailiai pasiūtie
ji arba šilku išsiuvinė
tieji — visi puikiai pa
mušuoti; sijonai atsa
kančiai pritaikinti, Mė
lyni ar juodi; dydžiai 
dėl moterių ar 
mergaičių ...... VW

Puošnus Styliai Nau
jai Pavasariniuose Rū
buose iš geros rųšies ta 
fetta, charmense, vienų 
vilnų vyriško serge ir 
tricotine; tunikos mo
deliai; Bouffant išžiu
ros; palaidi modeliai; 
Eton styliai; kvalduoti 

-sijonai; ilgos ar trum- 
pos rankovės; dydis dėl 
moterių ir mergaičių;

Įį risi naujų pavasarinių 
spalvų, ^'24*^

Puošniai Pasiūti Pavasariniai Apsiaustai 
tostyliuje su skuros diržu; naujausi populiariš- 
kiausi modeliai ateinančiam sezonui; padaryti ge
ros rūšies burella; specialė $00.50
už ..................................................

Gražios šiaudinės Skrybėlės dėl moterių ir mer
gaičių; lenktos panašiai jureivinėms ir kitoki gra
ži styliai; puoštos gėlėmis, plunksnomis, $Č.OO 
ornamentais ir juodos; specialė, už ....... w

stylius paro-

Modeliai Ap- 
mergaitėms

nuolai- 
apykaklės; 

pavasarinių 
$J^95

Poniški 
siaustų 
nuo 6 iki 14 metų; su 
diržais; kiti sportiškos 
išžiuros; padaryti iš vii 
nų serge, polo cloth, ir 
šilko poplin; 
džios šilko 
visi naujų 
spalvų 
už............

Iškilmės Rūbai tyro 
balto Lawn; ciesoriška 
jungė su tamsiomis 
spalvomis ir kvoldais, 
baigta Valanciennnes 
pynėmis ir satino stu- 
gomis; sijonai turi dvi 
mažyti kišeni ir kvaldo- 
tomis kekėmis; parduo
dama 66
už 

spor-

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

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

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

VERSMĖS
Paskolos ir įskaitos $1,270,695.97.
Overdraftai ..................... 438.26
U. S. Bondai ir paliudiji

mai .......................... 185,381.00
Karės Taupos Stampos.... 1,700.39 
Miestų ir Korpor. Bond. 687,936.50 
Baldai ir Rakandai ......  4,488,19
Nejudomas Turtas .......... 935.05
Revenue Stampos .............. 267.36
Gryni Pinigai ir ateinanti

iš bankų .............. 413,522.82
Visa Skolingumų $2,565,360.44

$1,112,666.48
$2,308,904.37

$1,196,237.89

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

Tikrasis Laimėjimas Depositų
VIRŠININKAI

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

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Asą Wiersema
Herman L. Barncs Catrines DeHaan
Theophihis Rohraid Nicholas W. Wiersema
George Dalcnberg Chas. E. Peading Frederick JAVierscma

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

DUONA KEPKIT IR ALŲ 
DARYKIT NAMIE. PIEŠIU PAVEIKSLUS.

Aušros Mokykla — seniausia Ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butu pagerinti gy
venimą.

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

JONAS RUIKO
REAL ĖSTATE

LOANS INSURANCE
11042 S. Michigan Avė (Roseland) 

Telephone Pullman 802—549
Pranešu gerbiamai visuomenei, 

jog mano ofisas randasi viršminė- 
toj vietoj; ir esu pilnai prisirengęs 
patarnauti jums, kaip tai; pirkime, 
pardavime, mainyme namų, lotų, 
ir farmų. Padaryme paskolos. Ap
draudimu savasties. Išdirbime vi
sokių Notariališkų popierų.

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

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
COMMERCIAL REALTY 

BUREAU
4547 So. Hermitage Avė.

CHICAGO, ILL.
SIUNČIAME PINIGUS J LIETUVĄ

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

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

Virš 50 mūrinių namų turime par
duoti į trumpą laiką ant lengvų iš
mokėjimų.

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

COMMERCIAL REALTY
BUREAU

4547 So. Hermitage Avė., 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 145

Mes padarėm dideli bargeną ant a- 
pinių, salyklos ir miltų, kam mokėti 
taip brangiai, kada mes parduodame 
taip pigiai.
Geriausių apinių svaras ......
Balta daiginta salyklą ....... .
Deginto salyklo svaras .........
Gold medal miltų 100 svarų 
Ceresota miltų 100 svarų .....
Musų salyklą sumalta..

Užlaikome visokio grosorio
sų, ir visuomet šviežių. Tavorus pris- ; 
tatome jums į namus. Pasinaudokite 
proga.

PEOPLES CASH MAĘKET 
1019 So. Halsted Kampas 19 place.

Tel. Canal 8605.

... 85c. 

..... 9c. 
... 10c. 
...$7.45 
$7.65.

ir mė

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

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $16, $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 ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyi-ų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelines $5.50 iki $17.50.

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

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

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

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboritu

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Plaee. Chieage, IU 

į Tel. Canal 2199.

SILPNOS AKIS PAGIMDO 
NERVŲ LIGAS.

Akių silpnumas yra pavojin
gas sveikatai. Ačiū akių silpnu
mui suįra visa nervų sistema ir 
ji galima atitaisyti tik atitarus 
akis.

Per 23 metus savo praktikos 
Dr. F. O. Carter išgydė daugy
bę žmonių, kurie jau neturėjo 
vilties pasveikti. Jis atitaiso 
žvairas akis be skausmo, kaip 
bematai, nevartodamas jokių 
užmigdomų vaistų; nuima mie
žius, užaugimus ant akių, ati
taiso užgriuvusias akis, ir tt.

Jo vardas kaipo akių, ausų, 
gerklės ir nosies specialisto yra 
plačiai žinomas visoje Ameri
koje. Apie sėkmingą jo gydy
mą liudija šimtai padčkavojimų 
nuo jo išgydytų ligonių.

Taigi, jei turi silpna^ akis, ar 
kokią klintį su gerkle, nosimi, 
krutinę, ar ausimis, eik tiesiog 
pas jį ir jis tau pasakys, kas tik
rai yra ir kas galima padaryti.

Jo asistentai visi yra specia
li s tad savo profesijos žinovai. 
Jie suranda tikrą ligos priežastį 
ir pasako ar ji galima išgydyti 
ar ne.

Ir jie tą padaro DYKAI.
Akinius prirenka okulistas 

tąja pačia kaina, ką ir optome- 
tristas. Kodėl gi nėjus pas žino-

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

120 S. State St., 2 lubos, antros 
durįs nuo Fair sankrovos 

į šiaurę.
Valandos: nuo 9 iki 6. Nedėl- 

dienjais nuo 10 iki 12.
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DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
-•romą su elektra, parodančia ma

žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampu 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DR. R. WAGNER
Mano specialis gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampąs Ashland Avė.

Phone Drover 9660.

Tel. Humboldt 4589

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

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

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

DAKTARAS NAMUOSE

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

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

Lietuvos reakcija 
bankrutija.

Vakar “Naujienų” redak
torius vėl gavo labai įdomų 
laišką iš Kauno, nuo inži
nieriaus Stepono Kairio. Ji
sai yra parašytas vasario 
27 d. Panedėlyje jisai bus 
ištisai išspausdintas “Nau
jienose”. Čia mes paminė- 
sime tiktai keletą svarbių 
dalykų, aprašytų jame.

Pirmiausia reikia pažymė 
ti, kad drg. Kairys nurodo 
tą faktą, jogei Steigiamojo, 
Seimo rinkimuose yra nuta
rusios dalyvauti iš kairiųjų 
partijų ne tiktai socialdemo 
kratai ir liaudininkai demo
kratai, o ir vadinamieji “re
voliuciniai liaudininkai”.

Taigi šiandie yra aišku, 
kad jeigu dar kas boikotuos 
Seimo rinkimus, tai negut 
tiktai tos kuopelės žmonių, 
kurios eina paskui komuni
stus. Visi kiti žmonės daly
vaus rinkimuose.

Toliaus, drg. Kairys pra
neša, kad savivaldybių (vals 
čių ir apskričių tarybų bei 
valdybų) rinkimuose kleri
kalams ir smetoniniems 
“pažangiečiams” nepasise
kė atsiekti savo tikslo.

“Tuose rinkimuose”, sa
ko jisai, “kaimo darbinin
kai ir mažažemiai, kad ir 
persekiojami, parodė daug 
daugiaus veiklumo už ūki
ninkus ir daugelyje vietų 
paėmė viršų.”
Be to, labai įdomių žinių 

patiriame iš drg. Kairio laiš 
ko apie visuomenės pasiprie 
šinimą reakcinei valdžios 
politikai ir apie kariuome
nės maišto priežastis.

Laiško autorius rašo, kad 
opozicinės (valdžioje neda
lyvaujančios) partijos įtei
kė valdžiai reikalavimų

“tuojau panaikinti vi
sam krašte karo stovį, pa
tikrinti krašto gyvento
jams pilietines laisves ir 
paliuosuoti neteisėtai lai
komus kalėjimuose politi-l 
niu? kąlųuus.” j

šitų reikalavimų valdžiai 
neišpildžius, opozicinės par
tijos grūmojo atšaukti savo 
žmones iš visų valstybinių 
įstaigų-

Valdžia galvojo, nežino
dama, ką daryt — nusileist, 
ar vėl stverties lazdos prieš 
visuomenę. Bet čia kilo 22 

I d. vasario maištas Kauno 
kariuomenėje, ir valdžia per 
sigando. Tada opozicijos 
partijos antru kartu įteikė 
savo reikalavimus valdžiai, 
pridurdamos prie jų da ir 
reikalavimą, kad kareiviams 
butų duota teisė balsuot 

Į Steigiamojo Seimo rinki
muose. Vasario 27 d. tapo 
paskirta kaipo paskutinė 
diena reikalavimus išpildy-1 
ti. '

Kada drg. Kairys rašė lai 
šką, dar nebuvo paaiškėję, 
ką valdžia darys su tuo ulti
matumu, bet jisai mano, kad 
valdžia turės nusileisti.

Rašydamas apie kariuo
menės maištą Kaune, musų 
draugas sako, kad pamati
nės to maišto priežastįs bu
vo nepakenčiama valdžios 
politika. Kareivių nepasi
tenkinimą, tiesa, mėginę pa 
naudot savo tikslams lenkų 
valdžios agentai - provoka
toriai, o taip-pat ir komu
nistai; bet tą nepasitenkini
mą pagimdė abelnos politi
nės sąlygos šalyje. Kauno 
kariuomenė įteikė vyriau- 

Isiamjam vadui eilę reikala
vimų, tarp kurių yra pažy
mėtini šie:

“panaikinti karo stovį, 
paliuosuoti politinius ka
linius, duoti kareiviams 
teisę rinkti Seimo atsto-l 
vus.”
Sujudimų kariuomenėje, 

buvę ne tiktai Kaune, o ir 
kitur. Visoje šalyje karei
viai nerimsta ir stato pana
šių reikalavimų valdžiai.

Iš to matyt, kad kariuo
menė jau nėra atspirtis Lie
tuvos reakcionieriams prieš 
žmones. / Ir drg. Kairys to
dėl sako, kad Smetonos ir 
Galvanausko valdžios dienos 
jau suskaitytos. Kaip tik 
susirinks Seimas, tai ji tu
rės traukties-

Protaujantiems Amerikos 
lietuviams darbininkams pa 
sidarys lengviaus ant šir
dies, išgirdus šitą naujieną.

ku stilium), bet dėl visa ko pa
kartokime iš jo keletu vietų.

Apie balsavimo teisę “Liaudi
ninkų Pagrindose” skaitome, 
kad jų turės tiktai tie žmonės, 
kūne yra “gallinlįs skaityti ir 
rašyti”. Kas nemoka skaityti 
ir rašyt, tam šitie naujieji “linu 
dybes” skelbėjai neduos balso.

Jie taip-pat ketina neduot bal 
so kareiviams, policijai ir “vi
siems tiems, kurie prižiūri ša
lies rųtnybę”, o tapgi ir visų ti
kėjimu kunigams ir zokonįn- 
kams ir “ypatopis ^ąve titųluo- 
iančioips įvairiais titulais” (kų 
tatai reiškia, dievai težino). Ši
tie žmonės negalės but ir ren-i 
kami į seimų.

Taigi Rocliestcrio “liaudinin
kai” ketina savo atžagareivio 
kuinu pralenkti net ir Lietuvos 
smetoninius “pažangiečius”, ku 
rie nepripažįsta kareiviams tei
sės balsuot, bet dar palieku 
jiems teisę but renkamais.

Žemės klausimų “Liaudinin
kų Pagrindus” (kodėl ne Pa
grindai?) riša sekamu budu:

“Pamatiniu įstatu panai
kinti išnaudojimų žmonių 
per žmones, visiškas panai* 
kumpas padalinimo žmonių 
į kilmes (klases), suvaldy
mas (nustelbimas) išnaudo
tojų”, ir tt.
Toliaus Roches torio liaudi-

tokią žemės reformą:
'Liksiu alsiekimui (reali

zuoti) suliaudėjimui žemės, 
bus ūkės (žemės) aprubežiuo 
tos iki 100 margų per šeimy
ną, virš 100 iki 200 margii 
bus apmokesČiuotos vienu 
(1%) nuošimčiu žemės ver
tumo metiniai, ir virš 200 iki 
300 margų bus apmokesčiuo- 
ta dešimtu (10%) nuošimčiu 
žemes vertumo metiniai; virš 
300 margų apskelbta (paim
ta) kaipo valstybės nuo>savy- 
bė be jokio atlyginimo pir- 
m,esniems pasisavintojams 

žemės”, ir tt.
Tie “liaudiubikųi”, reiškia ke i 

tina imli į nagą tiktai savinin
kus, turinčius po keletą šimtų 
margi] žemės. Ūkininkai, tu
rintis iki 100 margų žemės, pas 
juos nemokės jokių mokesčių 
nuo žemės. Tokia bus jų “liau-

šita “liaudybė”, ibc to, bus įs
teigta po to, kai pamatinis įsta
tas jau bus “panaikinęs” “iš
naudojimų žmonių per žmones”

Apžvalga
NAUJI “LIAUDIES” APAŠ

TALAI.

Iš Rocheslerio mums tapo 
prisiųsta plakatas “liaudininkų 
prakalbų” (turėjusių įvykti ko-

galviu “Liaudininkų Pagrin
dus”. Iš to plakato ir iš to 
straipsnio matyt,1 kad lame mie 
ste pradėjo t verties nauja orga
nizacija, panaši lyg ir į partiją. 
Jos vadas tur-but yra p. J. J.
Žilfe. \

Straipsnyje apie “Liaudinin
kų Pagrindas” ne tiktai išdės
tyta tos gemančios kaipir parti
jos principai, o ir smulkiai nu-

kią jos organizatoriai norėtų 
matyt Lietuvoje. “Pagrindų”

Ii, norėtų perkelti Lietuvon 
daug-maž tų tvarkų, kuri yra 
Amerikoje. Jie mano, kad tuo 
inet tenai butų “valdžia iš žino 
nių, per žmones ir dėl žmonių”, 
arba “liaudybė” (taip įie vadi
na demokratijų).

Mes čia nevarginsime skaity
tojų ir neperspausdinėsimįe to 
dokumento (jisai parašytas la
bai sunkia kalba ir gremėzdiš-

Šimtamargis ūkininkas, "kaip 
kiekvienas žino, negali apdirbti 
savo ūkio, nepasisamdęs kele
to darbininkų; o tuo iabiaus il
ki ui ūkas, kuris turi 200 arba 
300 margų žemės. Bet “Pa
grindų” autoriai mano, kad ša
lyje, kurioje ūkininkai galės tu
rėti iki 300 margų žemės, nebus 
nei k lesų skirtumų, nei “išnau
dojimo žmonių per žmones”!

Kam statyt save ant juoko?

JAM VAIDINASI LUOMAI.

Brooklyno soeial-anarchistų 
organe p. B. rašo:

...Jeigu butų palikta tokia-

giamasis seimas, privatišiko 
biznio privilegijos’ ir visiška 
laisvė turčiams išnaudoti lie
tučius), lai... vistiek butų blo
gai...

vadinasi, tasai rašytojas priskai 
to ir “visų luomų steigiamąjį 
seimų”. Tai yra įdomus pareiš
kimas.

dabar rašo, (langiaus kaip per 
pusantros dešimties metų, bū
damas socialdemokratu, pripa
žindavo goru dalyku seimą, iš
rinktą visuotinu balsavimu. O 
šiandie jisai jau smerkia jį ir 
net drįsta niekinti žmones, ku
rie laikosi tos senos socialistų 
idėjos. Reiškia, jisai pavirta 
renegatu.

Bet tie patįs jo žodžiai rodo, 
kad ir visas jo protavimas šian
die jau yra nukrypęs į anti-so- 
ciallstines vėžes. Visuotinu bal 
savimu išrinktąjį seimą jisai va 
dina “visų luomų” seimu. Žodį

“luomus” jisai vartoja vietoje 
Rodžio ‘klesa”. Lygiai taip elg
davosi Dr. J. šliupus ir kili tau 
liniuku literatai. “Naujienųs” 
kitysyk daug kartų ąijšJtaip !>• 
Šliupui skirtumą tarpe tų dvie
jų dalykų, parodydamos, kad ji 
sai nesupranta dabartinės visuo 
menės sudėjimo, jeigu jisai mai 
šo klesas su luomais. O dabar 
tokį pat neišmanymą parodo ir 
šis buvusia socialistas.

Jr toĮcic žmonės imasi aiškin
ti Idesų kovą ir sakyt pamoks
lus socialistams!

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvon Fondus yra
Amerikos Lietuviu Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti soyiąldemokra- 
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 

ir iSsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo kar 

sieriui |iuo adresu: K. Gugis, 
$323 S. Halstcd St., Chicago, III

t r ' , f I

Aukų kvitavimas.

150 Gramafonu
turi būti išparduota per 30 dienų. Gramafonai geriausių išdirbisčių 
Columbijos Viktoro ir Richtono, grajina visokius rekordus. Guaran- 
tuota ant 10 metų Kaina nuo $25 iki $400. Taipgi parduodam ant 
lengvų išmokėjimų.

DUMIA AKIS ŽMONĖMS.

“Laisvė” straksi iš džiailgi
nio, kad j Maskvos sovietą tapę 
išrinkti Ihcveik vieni tiktai bol-! 
ševikai, ir tai, girdi,

nežiūrint to, kad rinkimai 
įvyko kuoilemokrališkiausio- 
se sąlygose.
“Kuodrmokrališkiausiomis są

5.00
5.00
2.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
o.5o
. $32.50

St. Charles, III., per Joną
Petrauską: 
Jonas Petrauskas $15.00 
Jonas Satula . 
C. K. Vizgailis . 
Juozas šai'iia . . 
Povilas Karna ., 
Jonas Aniulis . 
Petras Budria . 
Joz. Petrauskas 
Nikod. Zapolskis 
Petr. Kišonas .. 

Viso ...
lygomis” ji vadina tokį stovį, 1LSS. 158 Kuopa, Chicago, 
kur nei viena priešinga valdžiai per P. Grigaičio prakal- 
parlija neturi teisės leisti savo bas kovo 25, .............. 22.85
laikraščių, ir kur už valdžios| Vakar paskelbia .... 1,.335.57 
kritiką žmonės yra grudžiami į 
kalėjimus! Viso labo .... $1,390.92

ŽIRNIAI SU KOPŪSTAIS.

“Mplerų Balsas” smarkiai ba 
ra Ne\v Yorko legislaluros at
žagareivius, kurie nori panai
kinti įstatymus, apsaugojančius 
moterų darbų. Tie įstatymai 
draudžia moteriais dirbti fabri
kuose (langiaus kaip 6 dienas 
savaitėje ir daugiau kaip 54 vai. 
savaitėj. Jie buvo išleisti tam, 
kad apgynus moteris nuo j>cr- 
daug didelio išnaudojimą.

“M. B.” sako:
Susipratusios moters, žino

ma, priešingos tų įstatymų 
panaikinimui ir kovoja prieš 
tai.
Labai gerai. Bet tas pats 

“Moterų Balsas” remia “komu
nistus” ir kiek drūtas niekina 

Į “komunistų”’ priešus! O “ko
munistai” nepripažįstu jokios 
naudos panašiems įstatymams. 
“Komunistų” pąrtija ne tiktai 
atmeta visokius pagerinančius 
įstatymus, o ir stačiai draudžia 
savo atstovams, jeigu jie butų

sų-
pa-

re-

turą, duoti lokių įstatymų 
manymus arba remti kitų 
duotus sumanymus.

Tai kur tuomet “M. B.” 
daktarės logika?

Jeigu ji sako, kad susipratu
sios moters privalo stot už įsta
tymus, pagerinančius darbinin
kių moterų būvį, tai ji turi pri
pažint “komunistus” nesusipra
tusiais, nes jie atmeta tokius1 įs
tatymus. O jeigu ji giria “ko
munistus” ir ragina moteris 
priimti jų programą, tai ji turi 
agituot, kad moters nekovotų 
už tuos įstatymus.

Bet girt “komunistus” ir kar
tu stot už los dalykus, kurių jie 
nepripažįsta, yra negalima. Lai 
kraščio redaktorė turėtų bent 
truputį sutvarkyt mintis savo 
galvoje.

A. PKTRATIS S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAl. ESTATE-INSURANCE

Europiam American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

NOT ARI JUČAS
3249 So. Halsted Street. Chicago. Illinois 

Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
X CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. WashingtOB St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827
, Phoną Central 9863 

Valandos: nuo 10 iU 12 ryto

2121 North Weste.rn Ava.
Valandos: 6 iki' 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armltage!

U.,-4'-... I,-*' II ■

Telephoue Drover 5052

Valandos: nuo 10 iki 8 vai yaka

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popteras.

Namų Ofisas:
3323 $. Halsted lt

Ant tračių lubų
T«l. DroTsr 1310

Mieato Ofhai:
127 N. Dearborn lt. 

111t-1l Valty Mg.
T«l. Central 4411

Sevoro’s Gyduoles i'zl.iiko V 
šeimynos sveikata.

Linimentas į
arba tam tikras tepalas privalo yi- ■ 
Kuomet rasties namuose, idant at
sitikimuose, kut reikalaujama te- ■ 
palas pavlrSutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti gfeita 
ir pasekminga palengvinimą nuo 
įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
ISmlntingul nusipirkdami 

Se vera’s į
Gothard Oil S

(Severos Gothardliko Aliejaus), 
kurs Vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo rheu- 
matlzmo, neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, ruu- H 
menu ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 80Ct. ir 2 et. taksu, arta 
60 ot. ir 3 ot. taksu. Parlduoda vi- ® 
sur aptlekoso.

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RĄPIDŠ, IOWA

Kapitalas ir 
Perviršis ..

(Jrafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubcltavais spring 
sais, 
duoda skambų ir
gražų balsą. Kaina 
$50.00. Labai pa
ranki į Lietuvą par 

l| sivežti.

motoru; iš-

E 
E 
E 
E 
E
E 
E

25 tūstančiai rekordų, ųubcltąyų po 85c vienas.
Niekuriuos paminėjame čionai.

Pasakyk mano mylimas krašte, Butėnas.
Kunigas ir Girtuoklis ir Stebuklai. Dialogas.
Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas.
Spragilų daina ir Strazdelis. Petrauskas.
Darbininkų Marseliete ir Sukeikime Kovą.
Atėjo Žiemelė ir Kad aš išjojau.
Važiavau dieną ir Ncsigraudink mergele.

4362
4475
4474
4272
2358
3841
3906

3190 Gegužinė Daina ir Trįs Berneliai.
3317 Sukruskime Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus.
4180 Medžiotojai, Monologas.
4416 Mylimojo Polka ir Vestuvių Valcas.
3314 Dėdukas, Polka ir Saldus Bučkis, Valcas.
2530 Ant Dunojaus Bangų ir Kregždutė, Valcas.
2582 Kariškas Maršas ir Kalnų augštumas.
2705 Visur Linksma ir Šok į Ratą.
2396 Našlys ir Lapunėlė.

3998 Kadrilius.
34J7 Padespanas ir Mazurka.
4165 Laisvos Rusijos Maršas.
E 4060 Kadetų Kursas ir Albinos Polka.
A 2844 Amerikoniška 1920 orkestrą.

Mažiau kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame. Už prisiuntimą 
mes apmokame; katalogą kožnam pasiunčiame dykai . Krautuvė ati
darą nedėliomis.

Didžiausia Gramafonų krautuvė Chicagoje: Knygų ir auksinių 
daiktų.

E 
E 
E
E 
E 
E

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halstcd St., * Chicago, 111

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00
Resources ............................................. $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki i po pietų. Subalomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
j senų Tėvynę,

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

Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarė
Siųskite per Didyjį Valstijinj Bankų ant Bridgeporto.

Central Manufacturing Dšstrict Bank
Pinigus siunčiant į Licluvų arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakančias vielas 

tai yra per VALSTIJ1NIUS BANKUS! Nes Val-slijiniai Bankai turi savo skyrius Euro
poje ir todėl užtikriną jūsų pinigus nuo pražuvimo.

CENTRAL Bankas turi specialį skyrių dėl pinigų siuntinio į Lietuvą. Skyrių šilą 
veda JONAS CAIKAUSKAS lietuvis, KURIS turi per daug melų patyrimų siuntime pi
nigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. Jis stengsis patarnauti Lietu
viams kuogeriausiai. Visokie patarimai suteikiama veltui.

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

PANEDfiLIĄIS, 
SEREDOMIS ĮR 

SUBATOMIS vakarais. 
NUO Mos iki S-tos Valandos

UŽIUJl$fcĮNI8 NEDALIOMIS RYTMEČIAIS NŲp 9 IKI 12 VALANDAI

Central Manufacturing Diatrięt Bank
Ą STATĘ ĘĄNĘ 

Netoli JVIorgąnt St1112 Wę$t 35th Street, Chicago, III
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SKAITYKITE KNYGA ĮEUK14 VISAS FASAVUS JAU SENAI SKAITO!
šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšką Alkaforado, 
1668 m., klioštoriu) Beja.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau sena! 
tapo išversti i visas pasaulio kalbas, o dabar jie 
tapo išversti ir i lietuvių kalbą; o tai reiškia: ką 

jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar irvisas svietas
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaites tyilta- 
širdysf“ -------- ------------ “— “**"'* 1 “ ~‘
mepi 
labi_____
kiais paveikslais.

stę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už 
taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados, 
ieškos Marianos Meibškf Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj 
storo, didelė knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui-

> Jr Nitas puikios knygos kairia tik $1.00!

■C
NAUJIENOS, CK!

L.S. Sąjungoje
ląfc -ifiaiin i,'i •, ■ ■ — ............/

ai pui-

DIDŽIAUSIA tt PUIKIAUSIA ABTlSnSKŲ PAVEIKSLU KNYGA! S 
352 puslapių, 352 paveikslui

Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra- j_ Urkiui uivuizainama gra- j
■ ziosios lyties (moters) grynas bei plikas ku- 1 
| nas, kaip kad šito knygo.

Šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, 
yra atspausdinta ant labai geros popieros ir 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais.

Ir šita neapkainuoiama knyga parsiduoda 
tik už $4.00! r

Pinigus siųskite money orderiu arba popie
riniais doleriais laiške šiuo adresu: AL 
0erw, ,2023 Paul Avė., Chicago, Ilt.

Siųskite $5.00 kartu, tai gausite abidvi 
knygas: Portugalų Minyškos Meiliški Laiš
kai ir Artistiškų Paveikslų Knyga.

LSS. Kuopų domai.
Noriu atkreipti draugų domų 

į tai, kad kovo 3 d. 1920 m. 
buvo paskelbtas LSS. 19 kuo
pos Įnešimas referendumui pa* 

I skirti vietų, iš kur turėtų būti 
renkamas LSS. Pild. Koniitetas 
1921 metams. Tas turi būti dar 
prįsš pačius rinkimus nutarta, 
gi iki šiol dar mažas kuopų 
skaičius į tai yra atkreipęs savo 
dotuos. a

Taipgi norėčiau pastebėti, 
kad tuo pačiu laiku buvo pa
skelbta Pild. Komiteto nomina
cijos 1920 metams.

Draugai, neužmirškite savo 
pareigų.

Ar Tamsta Užsirašei 
SARGYBOS -BOKŠTĄ?
šitas žurnalas aiškiai ir pui
kiai išguldo tikėjimo pamok
slus, mokina dorą, vienybę ir 
lygybę. Yra vienatinis religi
nis laikraštis kuris užsiima 
vjentik pamokslais švento Ra ijj 
šio. Aiškina Pranašų Jėzaus #4^ 
ir^kpaštalų gyvenimą, jų tik
slą ir jų užmokęstį. (

Atvirai ir aiškiai išguldo 
musų laikų nuotikius, pagal 
tą kaip jie buvo nupranašau- 
ti per Pranašus Seno ir Nau
jo įstatymo.

NEPRALEISK PROGOS! 
Bet ištirk jį pats dėl savęs. 
Eina kas mėnesį, paskui eis 
du syk j mėnesį. UŽsirašymas 
tiktai $1.00 metams. Su užsi
sakymu prisiųsk dolerį mo- 
ney order arba kitaip.

Adresas:

SARGYBOS BOKŠTAS,
732 W. 19th Street, Chicago, III.. U. S. A.

Kiekvienam užsirašytojui, su vienų metų užsisakymu duodamo vie
ną knygutę dovanai. Galima pasirinkti iš trijų, vieną: “Socializmas . 
ir Biblija”, “Medis paupiuose” ir “Sugriūvimas Babiliono.” Su užsi- 
r ašy m u meldžiame paženklinti vardą knygutės.

Už. Sckr.-Vertejų
Marą Jurgelionis 

Įnešimas Referendumui.
LSŠ. 19 kuopa savo susirin

kime, laikytame kovo 7 d. 1920

rendumui įnešimų, kad mote* 
rįs, kurių vyrai priklauso prie 
LSS., mokėtų 20 centų vietoj 
dabar mokamų lp centu, ir kad 
10 ceptų pasiliktų kuopos rei
kalams, o 10 centų butų siun
čiama į Centrų.

LSS. 19 kuopos komitetas;
Org. K* Liutkus.

i Sekr. M. Baltuškienė.
Ižd. Kelmelis.

Šis įnešimas reikalauja bent 
10 kuopų parėmimo, kad galė-

I tų būti paleistas referendumui, 
j Parėmimai, turi būt prisiųsti 
bėgiu 3 (trįjų) mėnesių po jo 

! pasirodymo spaudoje.
Už Sckr.-Vcrlėjų 

Marė Jurgelionis 
3133 So. EmcrakKAve.,

♦ Socialistu Partijų Nationalia- 
mc Offise, 220 So. Ashland 
Boulevard, Chicago, III., gali-t 

, nia gauti sekamo turinio bro- 
šurelių, kurių vertėtų kuopoms

Velykinis Išpardavimas
Mes apturėjome ir nuo pirma turėjome pilnų lipiją čebatų ir sliperių pirk

tų praeitojo sezono kainomis naujausios mados, kokių iki šiol nebuvo. Išžiū
ra jų šiame sezone esti visai kitoniška,^ypatingai moteriškų sliperių. Juos vi
sus galima matyti rodomus musų languose ir parduodamus pigiau 30%. ...

KELETAS MUSŲ SPECIALIŠKUMŲ
Moteriški su vienu raikščiu, rudos ar juo

dos ožkinos, Francuziškos ar Cubaniškos kul- 
nės. Šio sezono naujausia tvarinys. Vertės 
$8.00; specialiai už ...........   $5-35

• v ,

Moteriški juodo ar rudo suede’o, vienos 
skylutes apvalaus raikščio, naujovinis daly
kėlis gilaus iškirpimo. Verti $16.00, specia
liai už ............    $10-50

Vyriški rausvi ar juodi; veršio ar ožkos sku- 
ros; naujo angliško arba stūgaus kurpalio, 
rankomis siūti- Verti $8.00. Specialiai čiame 
išpardavime už $5.85

Mes turime šimtus naujų porų dėl 
vyrų, moteriškų ir vaikų, naujausio 
styliaus. Delei stokos vietos čia nega
lima visų išminėti, tečiaus užtikrina
me, jog kiekvienas bus patenkintas ir 
tavoru, rųše ir kainomis.

Mes specialiai turime moteriškoms, 
kurių dydis kojos eina iki 11 visose 
spalvose.

Dar sykį mes meldžiame jus ateiti 
ir pasižiūrėti į musų langus, pirm ė- 
jus kur kitur.

Warsausky’s Reliable Shoe Store
1311 So. HALSTED STREET. CORNER LIBERTY ST.,

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervū ir 
abelnas spėkų nuątojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stinrėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Bąjų- 
matizmas pranyko diegliai nebębadė po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų, pėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Sanitaras, Btttena, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą Ir 1000 sy^U dėkuoju Salutaras mylistų go- 
radėjistei ir linkiu visiems savq draugams ir ptažfstamieftis su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALI
IGAL INSTITU

Telęphbne CąjpH $417.
-i-TlFiri-Sgg-T Vr-iiĮi ,i iiĮjįįBjTęyjiaai

1707 So

r A R A S
ON J. Baltrūnas, Prof.

Ch(ępgo, ĮU

pai*sisiųsdipji sppiidizjųo |>ro- 
itagandos tikslais tarp anglių 
kai kalbančių darbininkų:

Keturių pusi: $1.00 už tuk
siantį, arba $4.00 už 5 tukstap- 
čius:

Wby You Sliould Be A Sp- 
eialist,

Mosi FrcKĮUCiĮt ObjccUpn?
To Soc. An»were|l,

Wliat is SocĮųlįsm
The Farm Of The Future., 
Causes Of The Įtcvoludop- 

ary War, •
Just Supppsip’
Four Oi’ A Kind,
Hlominent Gath. l*i*icįsįt

Defends Socialism,
Why Should Catholip

Wftrkingmen Be Soc.,
Privalo Property*
Parablc Of The NVatp)'

Tank,
The Strike And You.

Dviejų pusi.: 20c. už šimtų;
U 1.00 už tūkstantį; $4.00 už 5 
tuksiančius:

The Strike Of The Steel
Workers,

The Sočiaiist Party & The 
Labor Unions,

Socialist Party Pledgcs Aid
To Amerięa’s Toilers
Keturių pusi.: 30c. už šimtų;

F2.00 už tuksiantį; $8.00 už 5 
tūkstančius:

Suggcs*tions To Wilson,
Who Will Bring Jlack Or

der Into The World,
What Do You Care For

Ereedom
Manifesto Of The Socialist 

Party.
Money orderius reikią adre

suoti: Otto Branstettcr, 220 So. 
Vshland Boulevard, Chicago, 
III. Pinigai reikia siųsti kartu

Socialistu Partijoje
Nacionalė Konvencija.

Socialistų Partijos Naciona- 
lis Pildomasis Komitetas skel
bia:
v Vaduodamasis šalies Socia
listų Partijos konstitucijos art. 
VIII, sec. 1 ir 2, Nacionalis Pil
domasis Komitetas šiuo pa
skelbia naeionalę konvencijų, 
kuri turės susirinkti New Yor- 
ko mieste gegužės 8 d. 1920 m., 
kaip 10 vai. ryto.

Šios konvencijos tikslas bus 
noniįiinjoti kandidatus į šalies 

prezidento ir vice-pi-czidęnto 
vietas; priimti principų dekla
racijų ir partijos programų; 
apsvąrstyti pataisymus parti- 
os konstitucijoje ir išgvildenti 
eitus klausinius, kurie bus kon
vencijai paduoti. z

Nacionalės partijos konstitu
cijos dėsniais, delegatais kon- 
vencijon tegali būt renkami 
žmonės, kurie ligi konvencijai 
įvyksiant bus be pertraukos iš
buvę partijos nariais nę mažiau 
kaip trejus metus ir gyvenan
tis toje valstijoj, iš kurios jie 
renkami. Jie turi būt renkami 
atatinkamos valstijos partijos 
narių referendumu.

Kiekvienos valstijos renka
mų delegatų skaičius nustaty
tas partijos konstitucijos art. 
VIII, sec. 2. Kiekvieno išrinkto 
delegato vardas-pavardė, už
ėmimas ir jo einamoji pąrlijpj 
pareiga (jei jis kurių-nors pa-: 
reigų eina) turi būt atsakomo
sios valstijos organizacijos pra 
.nešta Pildomajam Sekretoriui 
ne vėliau kaip iki balandžio 15 
d. š. m. kaip nusako konsti-i 
tueijos art. VIII, sec. 8 b.

Kada, sulig šiuo skelbimu, 
konvencija susirinks ji bus suJ 
organizuota taip, kaip nusako 
konstitucijos art. VIII, sec. 8 c, 
būtent: “Paskirtu nacionalė i 
konvencijai atidalyti laiku ir 
Mieloj, Pildomasis Sekretorius.

sužinojus, kiek susirinko ne-į 
kon testuojamų delegatų. Tie 
delegatai ir sudaro konvencijų.” 

NAC, PILD. KOMITETAS
Olto Branstettcr, p. Sel/r.

Phone Canal 1043
HOERBĘRS HALL

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue. 

Wfi|. VORSATZ, Savickas

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

”JIE SAUKIASI-
PAGELBOS
—LIETUVOJE—
Jūsų Tėvai, Motinos, Broliai, 
ir Seseris Esti Dideliame Varge 
ir Laukia Jūsų, PAGELBOS

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

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

PEOPLESEBANK
ASHLAND AVENUE KERTĖ 47tos GATVĖS

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

nillllllllllllMIllllllllllMH

* - Vii

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima’; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

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

lengvėjo, kad dabar •

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
auksinų

f)

ff

n

100 auksinų
200
300
400
500

1,000

n

n
n

2,000
3,000
4,000
6,000
9,000

12,000

40.00
60.00
80.00

100.00
150.00

. 200.00

$2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
20.00

PĘRkSIUNTIMAS gvarantuotas
Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną 

mėnesį laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 

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

UTHUAN1AN SALES CORPORATION,
414 W. BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

•—

| Rusiškos ir Turkijos Vfnos
12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

851446 W. 12th ST
Arti St. fcouis Avk 

CHICAGO, ILL. •

MM

----------------------------------------*

Phone Boulevard 401
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE 
Deimantai, 
Laikrodžiai, 

Aųksybė, Go- 
lilhibijos Gra- 
foųol:ij> ir lįe- 
nuviškį nau- 
jausi rekor

dai. _
4537 So. Ashland Are., ( i < ; ;{<b ||l.

I’.MAN

ATir'^-W

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

1 dienos, š. m. perkėlė savo ofisus j pastovią vietą: ' 
Į 35 So. Dearborn Street, (kampas Dearborn ir Mon- ■ 

roe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip ir pir- ■
JĮ miau atlieka sekančius reikalus:

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus
■ siuntinius su drabužiais;

Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos
■ kursą, greitai ir saugiai; *■

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parupi-
■ narna laivakortės, pasportai ir 1.1.

Veda turto ir žemės reikalus;
Konsultacija dykai.
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

■ Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. ■
S Baltic Consultation Bureau, Ine. ■ 
J 35 So. Dearborn Street, Room 206, Chicago, III. ■
■ (Iškirpkite adresą, gal bus reikalingas) ■ 
%■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

--  ' ...”=h
Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir kampas Lsavitt St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
ko* Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padekite savo taupomuosius pinigus Į šių Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jusy pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtas pinlgua.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pinn. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BRO2IS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
Security Bank 
*■■■■■■■■■ of chicago ammmmMHmBHM

Milwaukee Avė. cor. Carpenter SL 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% P E L N 0 ANT P A D Ė T Ų PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Norim Pirkti Namų
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■B-

Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 
field Boulevard, Rockwell Street, Western A v., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

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

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, //l^'^A 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, (įįy \ 
rekordų visose kalbose; armonikų ir J/
kitokiu muzikaliu instrumentų; britvų, ęcfc/
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrum«ntai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Šviesų ir pajiegą suvedame i /senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

. ietuviu Rateliuoso
Pranešimas.

Visi rengkitės į Chieagos 
Lietuvių Darbininkų Ta

rybos konferencijų.
Kelintas žmonių kreipėsi į 

mane klausimu: “ar bus gali
nga dalyvauti Chieagos Lietu
vių Darbininkų konferencijoj 
(ryto, kovo 28, Meldažio sve
tainėj) visiems seniems dele
gatams be mandatų?’’

Matau esant reikalinga pra
nešti apie tai visų žiniai seka
mų:

Visi seni delegatai bus pri
imami kad ir be mandatų, jei
gu tik jų draugijos nėra juos 
atšaukusios. Iš valdybų, atsto
vaujančių savo draugijas, man
datai nebus reikalaujami. Taip 
jau jų (mandatų) nebus rei
kalaujama ir nuo tų delegatų, 
kurie dėl vienos ar kitos prie
žasties, nesuspėjo gauti jų iš 
savo draugijos valdybos.

Tatai, visi rengkitės į busi
mųjų Chieagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos konferencijų 
—ryto p. Meldažio svetainėj! 
Lietuviai darbiuinkai-chicagic- 

čiai turės paveikti didelį ir sun
kų darbų. Jie turės pasitarti ir 
nustatyti savo veikimų taip, 
kad jisai teiktų kuodaugiausiai 
paspirties kovojantiems su re
akcija draugams Lietuvoje. Jų 
oadėtis yra sunki, jie šaukiasi 
i mus, reikalauja musu para
mos. Tatai padėkime jiems!

Ch. Liet. Darb. T. Piki.
K-to sek r.,

— Jonas Degutis.

WEST SIDE
Chicagros lietuviams sociali

stams žinotina.

Naujienose porą kartų jau 
buvo pranešta, kad LSS. 22ra 
kuopa! nutarė rengti vasaros* 
pramogas-piknikų, ir kartu nu
tarė kviesti visas vietos soc. 
kuopas prisidėti. Iki šiol, kiek 
Hnoina, j tų pakvietimų atsi- 
iepė tik LSS. 4toji kuopa 

(LSS. 81 ma kp. dar žada pri
sidėti).

Dabar pranešame, kad dar
žas jau nusamdytas, būtent: 
S. Chernausko, Lyons’e, III. l)i- 
dysai daržas. Piknikas pripuo- 
a rugpiučio 15 dienų.

Taigi dar kartų raginame vi
nis Chieagos LSS. kuopas pri- 
idėti ir išrinkti rengimo komi- 
ijų—P<> tris draugus. Tik bu- 

vų gera, kad kuopos tatai pada
rytų kuogreiėiausia—sekamuo

savo susirinkimuose. Išrink
tų komisijose draugų vardus ir 
adresus tuoj pasiųskite d. Si. 
Strazdui, Naujienų adresu.

— LSS. 22 kp. Komisija.
( Tųsa ant 7-to pusi.)

MEILE IR 
DAILE

Smagiausia 
ir įdomiausia 
knyga skaity
ti. 210 pusla
pių, 20 pavei
kslų. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas:

A. Margerfo, 
v v

2023 SL Paul Avi.

Chicago, III.

Pinigus siųs- 
kite: dolerį 
laiške, armo* 
ney order'į.

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

CAP8ICO COMPOUND mo= 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III. 

Knyga:‘‘4ALTINI8 SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Kirmėlės ženklai

turi 
nuo 
(lo.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

įdėlis Velykų

Bridgeport Clothing Copmany
3246=48 South Halsted Street

Mes esame priversti duoti šj 3-čią Velykų Išpardavimą delei perdideh’o Supirkimo vaikams siutuku 
ir čeverykų. Kreipties dabar. Tūkstantis naujausios mados siutukų. Kainos labai numažintos.

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

LOT No. 2.
Stiprios medegos, maišytos vilnos; 
verti $14.00. Parduodame šiame iš
pardavime už................... M1 .65

LOT No. 8.
Vilnoniai Siutukai; naujausios ma
dos; dvilypio segimo; yisokių spal
vų; Chieagos darbo; verti $19.50.
Parduodame už...............  $| g.75

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

VAIKŲ ČEVERYKAI

LOT No. 1.
Įvairių madų, verti $4.00; parduo
dame už........................... $3*45

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

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

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

(LOT No. 5.
Melsvos spalvos siutukai; trijų ry
šių. Išparduodame po $1g.6& iki 
$15.75

I THElSYSTTM CIOTHES Išpardavimas Prasidės Kovo 24, dieną Seredoje 
ir Tęsis iki Velykų

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ
Per ilgi) laiką aš sirgau 

ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visų daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepa? 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal-\ 
vų, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjiinus; abel
nai buvau visas suvargęs..

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

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

Giminės Lietuvoje
Suvienytų Valstijų valdžia dabar priima Parcel Post 

siuntinius Lietuvai ir užtikrina, kad siuntiniai nueis trum
pu laiku. Mes supakuosime jums siuntinius; padarysime 
tinkamus pasiuntimui ir išsiųsime per Parcel Post. Jeigu 
jus pirksite vertės daugiau negu už $20.00, mes užmokėsi
me už persiirtitimų. Jums tik reikia nupirkti kas reikalin
ga ir daugiau nieko, o mes pasirūpinsime pristatyti jūsų 
giminėms Lituvoj. Mes parduodame geriausius mastinius 
niateriolus; taipgi gatavus dėvėjimui vyrams, moterims ir 
vaikams; taipgi vaikinams drabužiai ir avalinė; abelnai 
visai šeimynai.

Dabar Pirma _ _______
tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatų, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerų apetitų, 
miegų ir tvirtumų raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu' 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip apliekose, karčlamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainų: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Sahites Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, b mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tainitų reikalaujamų gyduolių. y ,
Pašaru a: Prisiųskite tikrų ir aiškų savo antrašų ir adre

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

616 W. 31st St., Chicago, III. • Tel. Boulevard 7351

▼UNATINU BMGMTRUOTA8 RUSA8 APTIERORIU8 ANT
VYRAMS IK? SUAUGIEMS

Akiniai aukso r*muoss nuo „.00 Ir an- 
ghčlnu. Sidabro rėmuo*, nuo 161.00 lt 
augtOiau. Pritaikomo akinius usdyk* 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilku- 
mu. akių skaudėjimas, uivilklmas Ir 
tt. yra vaisiais įvairių lisrų. kurios »ar 
U būti praialintos gerų akinių pritąky- 
mu, lityrlmas uMykg. J«i V 
skauda akis. Jei jos raudonos, jsl gal
va sopa, Jai blogai matai. Jei ak|s silp- 
Lta, natesk U8iau, o JlsSkok pagalbos 
aptlekoj. kur kiekvienam pritaikoma ■- 
kiniai uidyk*. Atmink, kad mos ko*- 
nam gvarantuojam akinius Ir kiakvis- 
nona gerai prirenka*

B. M. ME81K0FF, ekspertas Optikas
Jei Jus sergate fr reikalaujate patarimo arba vaistą, ateikit pas uP
tlekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimus DTK AI. Galia 
padaryti biU kokius rusiškus vaistus. Al rakomandueju tik GERU8 daktarus. Al esu 
draugas įmonių.
S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Seram dėl pri- 

vatiškų ligų. Fraucaziškų daktarų gydymas dėl Kraajo ligų,n m I 2221 So. Kedzie AvenueDr. v^n Ksing Vai. 1—3; 7—9 Po pietų

OTTO’S FAIR
3840 So. Kedzie Avė.,

Phone McKinley 5022
Chicago.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

Tūkstančiai žmonių m ino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, »r gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
. 1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gal. Ofiso valendos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- 
|a verte, ir Laisvas Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 T r* G A r^iriirriU A. P’/kAtdara kasdien nao 9-~« feACKHLIM & LU.
Utarninkais, Ketvertais 1835 MILWAUKEE AVĖ.
h* Sabatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta.



Subata, Kovo 27 d., 1920 m. NSUJIENUS, USIeiOf IJL.

A-l-A
Kazimieras 
Gurskis

Mirė Kėtverge, 25 d. kovo, 
1920 m., 5 vai. vakare. Buvo 
vedęs, turėjo 43 metus. Pa
liko moterį, du sudus ir dukte
rį. Lietuvoj. Amerikoje iš
gyveno 6 metus. Čia paliko 
du broliu, seserį ir švogerį. Pa
ėjo iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Pakrojo parapijos, 
Šidaugų kaimo. Laidotuvės 
bus subatoj, 27 d. kovo, 2 vai. 
po pietų, >š namų 3316 Barneli 
Avė., į Tautiškas Kapines. Gi
minės, draugus ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotu
vėse.

TER--CAM--F0
Geriausia Gyduolė

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kampAiaridifield av
Valandos: iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

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

Tokios ‘‘milžiniškos pra
kalbos.”

Praeitą seredą, kovo 24, vie
tos LDLD. 45la kuopa suren- 

į ge ‘“milžiniškas prakalbas.” 
Kalbeli berods buvo pakviestas 
“didis kovotojas” Šarklunas, 
tas pats, kur labai daug kalba, 
tik ničnieko nepasako.

Neatsilaikydamas pagundai 
nuėjau ir aš. Buvo devinta 
valanda vakaro. Įęinu Melda- 
žio svetainėn žiu! Pilna pil
nutėlė kėdžių. Gale svetaines 
markatniai tūpčioja komisija, 

ir “kalbėtojas.” Vienas skun
džiasi:

- Taigi, taigi, draugo, kas 
tai galėjo tikėti... Taip greit 
jie atšalo,- dagi ir musų drau
gai.

lai nieko, ramina “kal
bėtojas,”—dabar tokie laikai: 
pasaulis formuojasi. ()■ kada 
jis susiformuos—jis bus mu
sų ! < £#ji

— O kaip tamsta manai— 
klausia jo vienas, komitečikas

, ar čia nepasidarbavo tie so- 
šialpatriolai, tos Naujienos?

— Žinoma, kad taip! iškil
mingai sako “kalbėtojas.” Aš 
Visuomet sakiau, kad proleta
riatas turi būt atsargus, turi 
nepasiduoti tiems kontrrevo
liucionieriams, tiems Halsted 
s t ryčio ponams. Proletariatas 
mano žodžiu nepaklausei Ge
rai, dabar jis turi gerą lekciją.

— Bet kas dabar daryli?— 
klausia kitas.

Dar palauksime—gal su
sirinks. ..

Man liko labai nejauku: gai
la betupčiojančių apie “kalbė-

tojų” koiuitečikų ir nesmagu 
žiūrėti į tuščias nebyles kėdės.

Tariau toms nebylėms adieu 
ir išėjau. v

Vėliau geri žmonės man pa
sakė, kad iš tų ‘‘milžiniškų pra
kalbų” išėjęs tik toks didelis- 
didelis—muilo burbulas.

— Pan Olegus.

CHICAGA TURI 2,884,827 
GYVENTOJUS.

Bėgiu 10 metų priaugo 
700,000; lietuvių esą 
apie 50 tūkstančių.

Aštuoniasdešimta septyni 
metai atgal, būtent 1833 me
tais, Chicaga buvo mažas baž- 
nytkiemis, turintis vos 350 gy
ventojų. ftiandie Chicaga pa
tapo trečiu didžiausiu visame 
pasaulyj miestu, turinčiu netoli 
tris imliomis gyventojų, skait
menimis 2,881,827. Apie tai 
vakar paskelbė vielinis gyven
tojų surašymo biuras. Tiesa, 
tie skaitmens dar nėra pilni. 
Tai paskelbta po pirmojo su- 
skaitymo. Galutiname suskai- 
tyme, gal viena-kita skaitlinė 
gal pakitęs, bet tai yra inažmo- 
Us.

Chicaga, pradedant 1833 me
lais augo šitaip:

1833 
1837 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1911) 
1920

gyventojų buvo 35(
...................  3,265
..................... 4,470

..................... 29,963
............. . . 108,206
.................  298,977
.................  503,298
...............  1,099,850
.............. 1,698,575
.............. 2,185,283
.............. 2,884,827

Anglų ..................... 43,272
Kanadiečių .............. 4*1,272
Danų ...................... 28,848
škotų ... ’............... 25,963
Olandų .!............... 23,078.
Taigi bėgiu dešimt metų Chi 

caga padidėjo septyniais šim
tais tūkstančių gyventojų. O 
lietuvių joje dabar yra dvigu
bai daugiau. Jie savo skaičiu
mi viršija ir anglus (ne yan- 
kes) ir kanadiečius ir tūlas ki
tas tautas.

LILIANOS MONTVIDIENfiS 
ATMINČIAI.

Kclvergo vakare, kovo 25 d., 
įvyko Morrison viešbuty gedu
lingi pietus, Dro A. Montvido 
iškelti atminčiai savo mylimos 
žmonos Lilianos, jos mirtie* 
metinėse sukaktuvėse. Daly
vavo gausus būrys sukviesti, 
svečių, artimesnių šeimininko

šiai profesijos žmonių, dakta
rų, juristu, dailininkų, vyrų ir

“Juo daugiau žmogus kalba, 
tuo mažiau jis pasako,” buvo 
parašyti ant bankieto progra
mų a. a. Lilianos žodžiai. Ir 
bankietė nebuvo nė jokių kal- 
bų-prakalbų. Ir tuo buvo dau
giau pasakyta šviesiai Lilianos 
atminčiai, ne kaip kas butų su
gebėjęs žodžiu išreikšti.

Puikus buvo stalas ir visa 
kas. Bet

me

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU mergaitės arba naš

lės be kūdikių ne senesnės 85 metų, 
bet kad mokėtų rašyti ir skaityti, ku
ri sutiktų tekėti už manęs. Esu 88 m. 
amžiaus. Kreipties:

J. S. S.
819 W. 88rd St. Chicago, III.

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

Su paguroa, Wladislovas Einikis. 
826 Madison Avė. Kovvanee, III.

REIKIATfiV'Ų
ATIDUODU auginimui geriems 

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

3430 Emerald Avė., 
Pirmas augštas, iš fronto.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA 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.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU pusininko su $2500; 

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

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

Phone: Canal 3348.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
y MOTERŲ

DOMAI

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

TĖVAMS

Mes turime vietą jūsų dukterei gražioj, sveikoj ir 
saugioj dirbykloj. Visas darbas yra atliekamas 
sėdint. Tarpe savo draugų ir uždirbant gerus , 
pinigas 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:

Štewart-Warinier-Speedoinr]ieter Corp.
1828 Diversey Parkway

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

Kreipties:
M. J. NEAHR & CO. ' 

1600—1608 S. Dcarborn St.

Beliko Kelios ;
. Dienos ;

Kad jgijus Kerzheim Player-Pijaną Jį 
už $485.

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m. .
m.
m. 
m.
tautomis Chicaga da

linasi sekamai:
Amerikiečių (ballveidžių)

dabar yra 940,452.
Vokiečių .............. 403,785
Lenkų ..................... 288,482
Rusui ..................... 201,837
[Ta skaitlinė, matyt, yra la-

bai perdėta].
trlandų .

NUSPRĘSK DABAR
■■■ Pirk ir Sutaupyk!

Balandžio 1 d. kaina pakįls ant $50; čia tai jums 
proga laimėti šią sumų, pirkdamas sau pijanų daVar; 
vėliau turės mokėti $535. \

Tik keli doleriai į mėnesį. >
Pirk šį puiku Kerzheim Player-Pijaną.

Kada jus rimtai pamislysite, jus pastebėsite, kaip 
tai lengva įsigyti š’s puikus instrumentas, kuriuomi vi
si gali groti. Drauge su pridėčkais prie Kerzheim Pla- 
yer-Pijano pastaton a lempa, suolas, apdan- $4 O C 
galas ir 20 grojimui gaidų už ........... "JOv

—

J tisų Vartotas Pijanas 
arba kalbamoji mašina 
bus priimta mainais už 
labai prieinamus išlygas.

s----------------------------------------
KERZHEIM Pijanas y- 

ra lygus bikokiam instru
mentui, parduodama už 
$300. Musų kai 

............ '

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

KLEINBR05F 2027-29 SOUTH HALSTED ST. •

Deimantų, aukso žiedų, auk
sinių laikrodėlių, lenciūgėlių, 
špilgų, kulionikų, lakotų ir 
visokių cidabro daiktų.

Musų sankrova perpildyta 
naujausios mados tavorais i 
ir kainos mažesnes, negu ki
tur.

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

CHICAGO, ILL.
Phone: Drovęr 9687.

NEAPSIRIK su Storu. Atsimink, mes esame^prie Halsted ■ 
gatvės arti 20-U>h ■

Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subatomis, 6 Vai. vakare. ■

Didelis Velykinis
išpardavimas

T... 173,083
___  144,241
.... 129,817
.... 118,277
........ 86,544
........ 72,120
........ 57,696

......... 57,696
....... 46,157 

lietuvių sulig 
surašo

Cechų ..........
- Italų ............

y Norvegų ...
Austrų ........
Vengrų .....
Lietuvių ...
[1910 metais

oficialiais gyventojų 
skaitmenimis buvo tik 24,650. 
Dabar paduotieji skaitmens, 
tur būt, taipjau yra nepilni].

Anglų
Kalba 

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

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

Jos mokykloj naujas 
terminas prasidės balan
džio 8 d., ketvergo vakare, 
8 vai. / v

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

3223 Parnell Avė.
Phone Boulevard 9923.

Phone Yards 6492

Juozapas Shusho
Vluzikališkų instrum 
entų taisytojas. Tai
sau visokias muzi- 
kališkas mašinas; 
gramofonus, siuva
mas mašinas ir tt. 
Taipgi visokias elek 
arines vartojamas 
šinas: prosus, verda
mus indus, skalbia
mas mašinas ir tt.
3255 S. Halsted St., 

Chicago, III.

“Music means more to 
than food,” sakė Liliana.

čia buvo muzikos. Gražios mu
zikos. Jos gausiai davė žy
miausieji musų artistai ir ar- 
tisteŠr~p. St. Šimkus, p-lė Ma- 
kariulč, p-lė Unė Babickaitč, 
p-lė M. Rakauskaite, p-lė Ona 
Budauskailė, broliai Sarpaliai 

ir dar viena viešnia, p-lė Lydia 
Goldmier. Ir ta muzika, tos 
dainos—skambėjo čia kažin 
kodėl švelniau, maloniau, paki
liau, negu nuo koncertų salės 
estrados.

Jau dvyliktą išmušus svečiai 
skirstėsi namo.

Nusižudė, kad daktarai 
galėtų ištirti jo ligą.

Wilbur Whittet, farmeris 
Indianos valstijos, užvakar at
ėjo Presbyterian ligoninėn ir 
visiems matant nusišovė. Jo 
kišeniuje rasta du laišku. Vie
name jisai prašo, kad ligonines 
užveizda gražinių ^revolverį 

tam, iš kurio jis (Wliittet) jį 
pasiskolinęs, kitame kad dak 
tarai gerai ištirtų jo ligos prie
žastį, ko jie negalėję padaryti, 
kada Wbitlet buvęs gyvas.
wmi.ii . . ....................... H.iii.,.u n

Pranešimai

is

PRANEŠIMAS'.
Lietuviai ne piliečiai, einantis pil

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

ISIDOR YACKTIS, 
Lietuvys Advokatas,

Hay Building, Springfield, III.

The Science of co-operation will be 
the topic for a leeture at 3 p. m. by 
men who made a Ife study bf the 
problem.

The American and the Kussian 
Revoliutions will be the leeture at 8 
p. m. by Sam Druck.

Both meetings Sunday, March 28, 
at Colonial Hali, 20 W. Randolph St. 
Bring your friends.

CMcagos Lietuvių Vyrų Choras ren 
gia labli puikų Velykų vakarų, nedė
liojo, įkalantIžio 4tą dienų, 1920 m. M. 
Mejddzio svetainėje. Stato dviejų 
Veiksmų komedijų VELNIAS ne Bo- 
BA. Vadovauja artistė Unė Babic- 
kaitė. Prašom visų atsilankyti.

—: J. Gedraitis.

Meiles ir šeimynos, vienintėlio pas 
lietuvius Meiles, Šeimynos, Mokslo, 
Dailės ir Juokų mėnesinio žurnalo, 
naujas numeris jau išėjo. Reikalauki
te pažiūrėjimui, prisiųsdami 
resuokite: Meilė ir Šeimyna, 
Paul Avė., Chicago, III.

10c. Ad-
2023 St.

kp. ren-Roseland. — L. L. Fed. 1 
ga svarbias prakalbas, šiandie, kovo 
27, K. of P. svetainėje, 11037 Michi- 
<an Avė. Kalbės P. Dubickas. Kalbės 
;ema: Kokia musų laukia ateitis. 
Pradžia kaip 7 vai. vak. Visi kviečia
mi atsilankyti. . — Komitetas.

I f ;
Kensinglon. — Liet. Pol. ir Pašel- 

)inis kliubas rengia svarbas prakal
bs panedėlyj, kovo 29, kaip 7:30 v. 

v. Stančiko svetainėj, 205 E. 115 St. 
Kalbės Charles Johson (angliškai), 
kandidatas į miesto tarybų ir F. Du
bickas — lietuviškai. Visi vietos 
lietuviai — vyrai ir moters — kvie
čiami kuoskaitlingiausiai atsilankyti. 
Kalbėtojai aiškins apie svarbius šios 
dienos klausimus. įžanga visiems 
dykai. — D. Snatkus, pirm.

REIKIA kambario vienam vyrui su 
vųlgiu; Apielinkėje 47-tos ir Ashland 
Avė. Praneškite laišku į Naujienų ofi
sų, pažymėdami No. 72.

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

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

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

2639 W< Grand Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA
KAMBARINIŲ
\ Trumpos valandos;

Gera mokestis.
Klausti Housckeepcr.

MORRISON HOTEL,
Madison ir Clark Sts.

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 
y*ra vietų dėl assemblerių ir prie 
stalo dirbti.

KELLOGG SWITCHBOARD& 
supply ęo.

1006 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 mėnesi 
ir maistų

Klausti Housekeeperio 
COOPER CARLTON HOTEL 

HYDE PARK BLVD. 
’ ir 58rd 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 darbas; gražus, švarus 
darbo kambaris; gera mokestis ir 
jonus.

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

REIKIA MERGINŲ IR MOTERŲ 
darbas prie musų sampelinių kortų 
— lankstyt ir klijuoti. Patyrimas ne 
reikalingas. švarus darbas, gera 
mokestis. Nuolat darbas jei kal- 
>ate angliškai. ■ Paeimatykit su Mr. 
ieyser.

Heat and Miligan Mfg. Co. 
1834 So. Canal St.

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

3212 So. Halsted St.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

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

MORRISON HOTEL 
Madison ir Clark Sts.

■ ■■■ ■ ■■1^

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

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

Kreipties tuoj:

Allfred Decker
Cohn

Enrploynient Dcpt.

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

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

OTIS BUILDINŲ,
10 S. La Šalie St.

REIKIA moteries kuri gali ateiti 
porą sykių į savaitę išvalyti dentis-i 
to ofisą.

DR. B. ARONSON,
1424 South Halsted St., 

Phone Canal 65.

PARDAVĖJŲ MOTERŲ.
Patyrusių pardavinėjime mastinių 

tavorų krautuvėj. Gera vieta. Ge
riausia alga.

J. OPPENHEIMER & CO., 
4700 So. Ha^hlend Avė.

\ _____ _________  . -
l n  -'-V-ir n ' .r-  j i r ................. - - . -- . -■ i -

REIKIA veiklių moteriškų plovi
mui butelių. Valandos 8 iki 4:30 ir iki 
1 vai. po pietų Subatomis Gera mokes
tis. Atekite pasirengusios dirbti

GEO. RASMUSSEN & CO.
615 W. Randolpjh St.

REIKIA Moterių ir mergaičių leng
vam darbui mažoj dirbykloj. Gera mo
kestis. Valandos 8 iki 4:30; pusė die
nos Subatomis.
PURJTAN MALT EXTRACT CO., 
3rd Floor. 31 N. Market St.

REIKIA merginos prie kuknios 
309 E. 51 St.

RE IAB ARBININKŲ
VYRŲ

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Musų naujon Siuvyklon 
reikia patyrusių:

Pocket meikerių 
Welt meikerių 
Lining meikerių 
Sleeve sewerių ir 

tapė se\verių
First bcislerių
Second beisterių
Shaperių ir Arnihole 

beisterių

Taipgi hfcnd sevverių mokintis 
Aarmhole beisting ir Finisliing. 
Gera mokestis mokama laike 
hiokinimosi.

Hart Schaffner 
Marx

Van Burcn ir Throop Str.

DARBININKŲ
Vidaus darbams:

Trucking, šlavimui ir kito
kiems.
Kreipties 8 iki 10 vai. ryto 

ALBAUCH DOVER & CO.
2100 Marshall Blvd.

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

8601 So. Halsted St.

MEDŽIO FINIŠERIŲ 
REIKIA

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

2586 So. Westem Avė.

VYRŲ FOUNDREI, dar- 
bui prie mašinų. Gera moke
stis.
STEWART MFG. CORP., 
4535 Fullerton Avė. Chicago
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMe
VYRŲ VYRŲ VYRŲ vyrV

Subata, Kovo 27 d., 1920 m.

NAMAI-žEMfi

REIKIA
HOUSEMAN‘0

$65 j mėnesį ir valgis 
Kreipties:

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

PAPRASTŲ DARBININKŲ

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

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

lygos. Kreipties tuojaus į
Naujienų ofisą.

CHICAGOS UNIVERSITETAS
SIŪLO nuolatini darbą janitorjams o- 
fisų budinkuose prie Midway. Neįvei
kia pečių kurti, puikios darbo sąlygos. 
Paimk Cottage Grove Avė. karą iki 
58th St. ir eiti 4 blakus į rytus iki 
5750 Ellis Avė.

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

Tel. Boulevard 3386.

FARMŲ PIRKĖJAI.

negu pirkaite FARMĄ 
platesnius paaiškinimus iš 
Bendrovės, apie Lietuvių 

Wisconsine, kur jau daug 
gyvena ir dar tukstan-

REIKIA Finišerių prie Pho- 
nographų darbo; geri vyrai ga
li padaryti nuo $10 — $12 į die
nų. Kreipties:
WORLDS PHONOGRAPH CO.

736 Tilden St. * 
Tarpe Desplaines ir Halsted St.

blako į pietus nuo Van Buren 
rcii Street.

Packeriai
Truekeriai
Maciūne Helperiai
Assembleriai 
\Vindow Washeriai 
Elevator Men
Sweeperiai 
karų Koduotojai

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

Klausti Uousekeeperio 
MORRISON HOTEL 

Madison ir Clark Sts.

REIKIA Finišerių.
Coaterių, Polišerių.

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

ATLAS UPHOLSTERY CO. 
1258 W. 15th St.

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

Phone: McKinley 276.

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

REIKIA darbininkų prie S ka
perių. Augėįiausia mokestis, 
pirmos klesos vyrams.

Kreipties: 
W()RLD’S PHONOGRAPH CO.

736 Tilden St.
Tarpe Desplaines ir Halsted1 St. 
1/2 blako į pietiks nuo Van Buren

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.

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 mokėsme 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 išvažiuojame specia
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 
Halste<l St.

FRANK PALLA, Atstovas
COLUMBIA SUGAR CO., 

Bay City, Michigan.
Tel. Diversey 9191.

Dirbykla arti Clybourn, Ash
land ir Belmonl karų linijos.

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

STEWART VVARNER
SPEEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkway.

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

Ladies Tailor.
3250 Ogden Avenue.

Lawndale 740

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

STROHBER CO.
North Milvvaukee, Wis.

REIKIA

ir

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

REIKIA Pinnarankio duonkepio. 
Gera mokestis.

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

Tel. Drover 9799.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbų už $1.50 ir $5.00 į dienų,

REIKIA
Vyrų dirbyklai ir darbininkų 
didelei gumos išdirbystei West 
Sidejė. Gera mokestis, patogios

MECHANICAL RUBBER CO
2639 W. Grand Avė.

----------------------------------------- ,-------
REIKIA 3 vyrų kurie tiktų kaipo 

naktiniai janitoriai. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite prie p. BURR.
CHICAGO TITLE & TRUST CO., 

66 W. Washington St.

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

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

JACOB LANSKY, 
37 St. ir Homan Avė.

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

WM. JUCIUS,
3305 So. Halsted St.

REIKIA polišerių prie phono-
graphų darbo; uždavu darbas.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

REIKIA
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

dirbyklai ir liejyklai. Puiki 
mokestis ir bonus. Privalo 
mokėti rašyti ir skaityti 
kalboje. Atsišaukite per 
Naujienų ofisų. No. 70

anglų

WORLD’S PHONOGRAPH CO.
736 Tilden St.

Tarpe Displaines ir Halsted St. 
’A blako į pietus nuo Van Buren

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

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

REIKIA
GERŲ TVIRTŲ VYRŲ 

DARBUI

FOVNDRĖS MILL RIJIME
VALYTI CASTINGUS

REIKIA

OFFPRESSERIŲ ir Lining

AERMOTOR CO.
2500 Roosevell Road

meikerių; gerų ma-

Nuolat darbas. Trumpos 
valandos. ,

Kreipties:
C()NTINENTAI. TA 1LOBIN

7(M> Javkson Blvd.
8th floor. Klausk Mr. Davidson.

REIKIA
Die
die 
sklistų; triinming press
operatorių. Gera mokestis, 
nuolat darbas; malonios 
sąlygos. Kreipties į 
II. A. Myers, Empl. Mgr., 

WHITMAN & BARNES 
MFG. CO.,

Morgan & 120tb Sts.

LIUOSU LAIKU

REIKIA

FINISHEBKŲ. Augšta mokestis 
Nuolat (hirbas; trumpos valan
dos. Kreipties:

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

14 W. Washington St., 
Room 604. \

Dirbti dvi va landi kiekvienų va
karų nuo 6:30 iki 8:30, subato
mis po pietų ir Nedčliomis. At
sakančiam vyrui aš užtikrinu 
$40 į savaitę, kaipo dadečkas 
prie jūsų uždarbių. Kreipties 
Room 846 First National Bank 
Bldg. 68 W. Monroe St. Ofisas 
atdaras iki 8:30 vai. vakare. 
Klauskit H. W. Elmore, 
ral Manager.

Gcne-

CONTINENTAL TAILOBIN 
COMPANY,

700 Jirckson Blvd.
8th floor. Klausk Mr. Davidson.

VYRŲ REIKIA 
Patyrimo nereikia. 
Nuolat darbas; gera mokestis. 

AM-PLUSSTORAGE BATTERY 
741 W. Van Buren St.

Co.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ Tr MOTERŲ“

REIKIA Vyrų prie anglių 
$65 į mėnesį, kambaris ir 

maistas.
CHICAGO BEACH HOTEL 

51st ir Cornell Avės

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

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road.

Inėjimas iš 48-to Courto.

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

309 E. 51 St.

REIKIA DARBININKV
"VYKŲ IB—MOTERŲ

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 į dieną. Rei
kalaujama paliudyjimų. Kreipties 8 
v. ryto iki 12 vai. d.

HOWARD DEER, 
1218 W. Carson St. S.S.Pittsburgh,Pa.

MERGAITĖS

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

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

Kreipties:
W()BLD’S PHONOGRAPH CO., 

736 Tilden St.

Pusė blako į pietus nuo Vau 
Buren Street.

TAIPGI VYRŲ

Abelniems darbams vilnų dirbykloje;
Su ar be patyrimo. /
Nuolat darbas musy vilnų dirbykloje.

DANIEL BOONE W00LEN MILLS, 
1735 Diversey Blvd.

MILTŲ PARDAVINĖTOJO. Turi 
būti patyręs. Alga arba nuošimčiai. 
Gera vieta geram žmogui. Atsigau
kit laišku priduodant reference. Krelp 
kitės į Naujienų ofisą pažymint 
num. 71. • . .

REIKIA darbininkų. 16th ir Rock* 
well Sts. Aukščiausia mokestis mo
kama; Kreipties tuoj 

16th ir Rockwell Sts.

DARBININKŲ MAŠINŲ 
DIRBYKLAI
IR SAND BLAST

OPERATORIŲ
D. O. JAMES MFG. CO.,

1120 W. Monroe St.

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

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

C. P. SUROMSKI 
3346 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Pirmiau 
gaukite 
Lietuvių 
kolonija 
Lietuvių
ėiai 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 visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad ir 
blogiausiame ore visur galima išva
žiuoti. žodžiu sakant visi paranku- 
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 prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

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

PARDAV1MUI Namas; sąkrova ir 
pagyvenimas; beismentas cementuo
tas; rendos neša $900 į metus; parsi
duoda už $7,800.

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

Kreipties:
• K. AWGAITIS, 

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

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

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

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA farma Wisconsin 

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

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

$kj?APRASTAI pigiai parsiduoda 
3 augščių akmens fronto budinkas. 
Kreipties nedčliomis.

!>. ROTHSTEIN,
1836 So. Harding Avė.,

Phone: I.awndale 2177

VYRŲ 111 VAIKIUKŲ

Nuolatiniam, lengvinui 
dirbyklos darbui. Patyrimo 
nereikia. Vyrams 42c į vai. 
pradžiai. Vaikiukams 35c į

DALLAS BRASS & FOUNDRY 
COMPANY,

223 N. Jefferson St.
Matyk Watehmana.

REIKIA

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

Gera mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties: 
Mr. Hanachek, 

CASEY HUDSON CO., 
360 E. Grand Avė.

REIKIA ATSAKANČIO 
DUONKEPIO. 
J. VYČIUS, 

1721 So. UNION STREET 
Tel. Canal 6632.

ir

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

Tel. Yards 1076.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
iž $325. $700 Regina grojiklis už 

$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
: 'uolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
, iklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Rldg 
Central 202

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

1633 S. Jefferson St.,

PARDAVIMUI vyriškų drabužių ir 
cigarų krautuvė. Geroje vietoje.

3318 So. Halsted St.

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.'

PARDAVIMUI grosernė labai ge
rame stovyje.

708 W. 80 St.

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

NEW PALACE THEATRE, 
A. Bočkus, savininkas 
515 E. 48 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Biznis išdirbtas nuo seniai. Par 
davimo priežastis—važiuoja tėvynėn.

4749 So. Honore St.

gerame 
rei-

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

FARMOS.
Daugelį farmų turime ant parda

vimo visai pigiai, su budinkais, gy
vuliais ir mašinerijomis, Wisconsin ir 
Michigan.

Mainom farmas ant miesto proper- 
cių. Del platesnių informacijų kreip
kitės pas

UNITED LAND & INVESTMENT 
COMPANY,

117 N. Dearborn, St., Room 403 
Chicago, III.

Reikalaujam Agentų, gera mokestis.

FARM A 200 akerių parduosiu už 
$5,000, delei senatvės. Budinkai ir 
žemė gera; 140 akerių dirbamos; 
$2,000 įmokėti; tikras bargenas

P. SLAUŽIS, 
2315 Pavvell Avenue. 
Phone Humbold 6277

Farames Farm® s

PARSIDUODA Automobiliai už 
žemas kainas, žieminis $850 ir vasa
rinis $450; gerame padėjime, 
ninkas važiuoja į Lietuvą. 

2230 West 23rd PI.

Savi-

PARSIDUODA Chevrolet Touring 
karas 1918. Gerame stovije. Tur 
būti parduotas pigiai už $390. Kreip
ties

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

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

krautuvėje.

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.

PETER WINGER, 
5147 Racine Avė. Chicago, III

RAKANDAI.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

Ne-

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

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

dirbinių rekordus. Kaina t6kių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

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

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

PALIKTA STORAGE’Y
DYKAI

Deimanto adata ir 
24. parinktiniai rekor
dai. Gražus 
phonographas, 
naujas, 
už $42. 
ant 10 
daugel 
pigiai 
Turime

didelis 
kaip 

vertas $155 
Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų 
parduodamų, 
labai gražių 

HH sulyg šios dienos ra-
įįmll kandų seklyčioms

v —’^lį (parlor). Reikia ma
li V tytl, ka(l apkainavus. 

“ Priimami Liberty
Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

STORAGE

D.

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedčliomis nuo 10 iki 4 po piet.

NAMALŽEMĖ
PARDAVIMUI 3 namai — 2 mūri

niai ir 1 medinis. Namai randasi ant 
Bridgeporto, Brighton Parke ir ant 
Town of Lake. Mediniame name ran
dasi saliuno biznis, su barais ir vi-

PARSIDUODA Gramofopas su re- sais įtaisymais. Taipgi 5 lotai; vienas 
kordais labai pigiai; jei kam reika- Brighton Parke, o 4 Gary, Ind. Savi- 
lingas kreikties antrašu: 

5359 So. Morgan St. 
Antros lubos iš priekio.

ninkas parduoda pigiai.
W. JANULEVICH, 

4300 So. Węod St., Chicago.

■

FARMOS.

Dabar laikas pirkti, ba pas
kiau bus pėrvėhi; mes turime 
visokių farmų ant pardavimo, 
su gyvuliais, su gerais budin
kais, su mašinom ir su visokiais 
įtaisymais. Visos dirbamos ir 
senos Tumios, netoli Chicagos. 
Geriausios farmos Wisconsino 
valstijoj, Fon du Lac County. 
Daug lietuvių gyvena. Tarpe 
ežerų. Kas norit daždnot apie 
tas farmas, kreipkitės prie to, 
kuris išbuvęs daug laiko ant far 
mų ir gerai susipažinęs, tik kų 
pargrįžęs iš farmų <luos visus 
patarimus kaip geriausia butų 
pirkti. Meldžiu kreiptis tuojaus, 
ba

Turi būti parduota iš priežasties li
gos. Wallace St., kampas 30 St. Kie 
tų plytų, didelė kampinė krautuvė, 3 
flatai 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 BENDROVE. 
James J. Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

dabar laikas.

VVALTER JANULIS, 
\vith M. J. Kiras Co., 
S. Halsted St., Chicago, III.

MA5TER 
SYSTEM

PATS SAVININKAS parduoda vie 
ną mūrinį 3 aukštų namą ir vieną 
medinį 2 aukštų namą. Viskas in- 
taisyta. Bargenas. Namai randa
si 2801 Lowe Avė. Telefonuokite 
Columbus 4121 arba rašykite laišką:

E. FLORY,
926 N. Lockwood Avė., Chicago, III.

PASISKUB1NK.

Namas ant cemento pamato, 2 pa
gyvenimų po 6-7 kambarius, didelis 
garadžius, šandes, arti bulvaro. šis 
namas yra geriausiame stovyje. Čia 
yra sveikas ir tyras oras, gatvė me
džiais apsodinta Ateikite su pini
gais duoti ant rankos, nes šis namas 
bus parduotas nedėlioj, kovo 28 d. tar 
po 1 ir 5 vai. po piet. pigiausia kaina.

5243 So. Paulina St. 
Antros lubos iš užpakalio.

PIRKITE greitai. Parsiduoda 2 pa
gyvenimų mūrinis namas po 5 kam
barius su maudynėmis ir kitais gerais 
intaisymais. Randasi ant Bridgeporto, 

Auburn Avė. ir 32-ros. Kaina 5,800
PARSIDUODA 6 pagyvenimų mū

rinis namas. 3 pagyvenimai po 4 kam
barius; 3 pagyvenimai po 6 kambarius 
Randasi pusė bloko nuo Douglas Park 
Pečiais apšildoma. Kaina $13,500.

PARSIDUODA 6 pagyvenimų mū
rinis namas; 2 pagyvenimai po 7 kam
barius; 4 pagyvenimai po 8 kamba
rius. Randasi labai gražioj vietoj, pu
sė bloko nuo Jackson Parko. Randos 
neša $5.280 į metus. Kaina $31,000. 
Vertas $36,0000.

Visi viršminėti namai bus parduoti 
su mažu įmokėjimu ir kurie nupirks, 
turės gerą uždarbį trumpame laike. 
Greitai klauskite pas:

Liberty Land & Inveatment Co. 
3301 So. Halsted St.

PARDUODU nedidelę ūkę 25 ake
rių. Priežastis — vyras mirė, o aš pa
ti negaliu dirbti. Yra arklys, karvė, 
12 vištų, plūgas, akėčios ir kiti ūkės 
padargai; 3 ak. užsėtų rugiais. Žemė 
gera, įgyventa gerai. Parduosiu pi
giai. Perkančiam atiduosiu dykai sėkla 
bulbes, komus, binzus. Kreipties laiš
ku.

ANTANINA KIMANT, 
R. 2. Branch, Mich.

__ _

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES ’

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattcrnų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 611. 74 W. Washington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

ramu

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo f ryta 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
iki 10 valandai.
1106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO


