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Lenkai šėlsta
Savinasi net Latviją

Talkininkai reikalauja Vo
kietijos nusiginklavimo

Rusai organizuoja Vokietijoje 
Rusijos puolimą

LENKIJOS APETITAI 
NETURI RYBŲ.

Reikalauja netik visos Lietu
vos, bet ir dalies Latvijos, 
o jau paskui ji pati suteik

sianti joms “apsispren
dimų.”

RYGA, bal. 16. (Rašo Chica
go Daily NcAvs korespondentas 
Micbael Farbman).—Aš ką tik 
turėjau pasikalbėjimų su maj. 
Boufall, Lenkijos pasiuntiniu 
tai t vijoj e. '

tanke pastarųjų dienų aš ma 
ėiausi su Latvijos, Lietuvos, 
Ukrainos ir Bal t gildijos diplo
matais, kurie visi yra susirū
pinę Lenkijos apetitais užgrieb
ti svetimas teritorijas. Visi jie 
nurodė, kad 1772 m. rubežiui 
padarytų visas parubežines < 
valstybes, išėmus^Estonijų ir 
F'nlandijų. priklausančiomis!

nuo Lenkijos.
Lenkijos pasiuntinis atvirai 

pasakė Latvijos laikraščiams, 
kad Latvija neturi teisės tar
ties su Rusija apie atskirų tei
sę. kadangi ginčijamoji Letga- 
lijos teritorija priklausė Leiv- 
kijai, o ne Rusijai, ir todėl tik 
Lenkija jų gali duoti Latvijai.

Kiekvienas čia jaučia, kad 
Lenkijos reikalavimai ir Len
kijos elgimasis su kaiminiško- 
mis valstybėmis sudaro centrų 
audros visos rytų problemos. 
Aš todėl noriai pasinaudojau 
proga pasika/bčti su maj. Bou
fall, ypač kadangi jis ką tik 

atvyko iš Varšavos.
Kaltina bolševikus.

Jis kaltina vien tik bolševi
kus už vilkinimų padaryme tai 
kos. Jis pasakė, kad jų atsisa
kymas tartis Borisove ir jų 
reikalavimas generulės paliau
tais visame fronte, yra vien tik 
kriukiukai vienatiniam tikslui 
kliudyti laikai. Lenkai skaito, 
kai lai yra jų teisė, kaipo per
galėtojų, nužymi f vietų tary
boms. Varšuva yra negalima 
dėl baimes propagandos; Pet
rogradas taipjau yra negalimas 
dėl dviejų priežaščių: pirma, 
techniški sunkumai susinėsi
muose iš Petrogrado su Len
kijos valdžia ir antra, Lenki
jos žmonės niekad nejaus, kad 
jų delegatai yra saugiu, kol jie 
bus bolševikų teritorijoj.

Maj. Boufall užtikrino man, 
kad jei bolševikų delegatai ry
to neatvyks į Borisovų, tarybos 
bus atšauktos.

trenku šlėkta sumanytų— 
visą, žemę prarytų.

Jis skaito, kad Lenkijos rei
kalavimas 1772 m. rubežių yra 
vien paskelbimu principo. Kiek 
vienas’ aneksavinVas istorijoje, 

sakė jis, yra piktadarybe, kuri 
turi būti atitaisyta ir nubausta 
ir tamkija vien reikalauja su- 
grųžinimo visos Rusijos anek
suotos Lenkijos teritorijos. Jis 
tvirtino, kad Lenkija yra pasi
rengusi suteikti toj teritorijoj 
gyvenančioms tautoms—letga-

liams, lietuviams, baltgudžiams 
ir u k raina m iv savęs apsispren
dimo teisę.

'rėčiaus, Lenkijos pasiuntinis 
atvirai prisipažino, kad lenkai, 
reikalaudami pataisymo seno 
nusidėjimo, tuo pačiu laiku 
mano sutverti eilę buferinių 
valstybių po Lenkijos ekono
mine ir politine įtekme.

Atsakydamas į mano klausi
mų ar ta pertvara yra taikoma 
prieš bolševikų įtekmę, maj. 
Boufull pasakė: “Neišimtinai. 

Mes tiesiog nenorime turėti 
bendro rubežiaus su Rusija. 
Rusija visuomet bus agresyvė 
ir tik buferinės valstybės duos 
mums palyginamų saugumų.”

Lenkijos šovinistas apie 
Lietuvą.

Kalbėdamas apie san tikins 
tarp Lenkijos ir kaimininių 
valstybių, maj. Boufall pasakė:

“Su Vokietija yra atviras 
piktumas. Mes visuomet turi
me būti prisirengę prie atakos 
iš Vokietijos pusės. Abejot i-
na, ar galimas bus kada nors 
susitaikymas.

“Su Lietuva musų ryšiai da
bar yra įtempti, bet mes tiki
mės, kad taika ir draugišku
mas užviešpataus. Vienatiniais 
ramumų ardančiais elementais 
yra Lietuvos kunigija ir inte
ligentija, ir virš visko, vokiečių 
įtekmė ant Lietuvos valdžios. 
Lenkai yra nustebinti neišmin
tingais lietuvių reikalavimais. 
Reikalavimai Vilniaus ir Gar
dino yra vaikiški.

‘‘Dabartinis bolševikų ofen- 
sivas galbūt yra lik nauju pa
rodymu paprasto raudonųjų 
metodo paremti ataka savo tai
kos pasiūlymus.”

Trap traii’lHtinn fUed with the nnst 
mastei* at Chicago, III. April 17, 1920 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

LENKIJA SUSTABDĖ 
VISAS ŽINIAS.

Tik valdžia galės siuntinėti 
telegramas.

NEW YORK, bal. 16.
French Gable Co. paskelbė 
šiandie, kad Lenkijos valdžia 
paliepė sustabdyti visus priva
tinius telegrafinius susinėsimus 
tarp Lenkijos ir svetimų šalių, 
nuo rytdienos iki bal. 26 d. Jo
kių priežaščių sustabdymui ne
paduodama.

DAR DAUGIAU KAREIVIŲ 
AIRIJON.

LONDONAS, bal. 16.—Daily 
Herald sako, kad dar keli tūk
stančiai pėstininkų ir kavaleri
jos yra prirengti išsiuntimu 
Airijon, kad sustiprinus, delei 
ruščios padėties, ten esančias 
spėkas. e

ORAS

Apshifaulkę Šiandie; galbūt 
vfl lietus naktj ar nedClfoj; ne
didelė permaina temperatūroje.

True translation filcd with the post- 
mastei* ut Chicago, III. April 17, 1920 
as rc<|uired by the act of Oct. G, 1917
TALKININKAI REIKALAUJA 

VOKIETIJOS NUSIGINK
LAVIMO.

Kalba apie sustabdymą maisto 
Vokietijai. Vokietijoje gi vėl

neramu ir reakcionieriai 
veikia.

PARYŽIUS, bal. 16.—Sulig 
dabartinių pienų, Francijos, 
Anglijos, Italijos ir Belgijos at
stovai Berline duos bendrų per 
sergėjimų Vokietijai, kad ji tu
ri be atidėliojimo išpildyti tai
kos sutarties nusiginklavimo ir
demobilizavimosi skirsnius.

LONDONAS, bal. 16.—Daily
Mail Berlino korespondentas 
sako, kad viskas išrodo, jog 
Vokietijai rengiasi prie eivilės 
kares.

Pabalį įjos kareiviai vis dar 
tebėra organizuoti ir nieko ne
paisančiais. Jie yra Munster 
stovykloj, kur jie iškėlė ‘‘kai
zerio vėliava.”

Londono vakariniai Laikraš
čiai deda žymion vieton Pary
žiaus pusiau oficialį praneši
mų, kad talkininkai, Anglijos 
iniciatyva, rengiasi griebties 
energiškų žingsnių, net sustab
dau! maistų, jei bus reikalas, 
kad privertus Vokietija nusi
ginkluoti. Didžiuma laikraščių 
džiaugiasi ta žinia.

Oficialiuose rateliuose čia 
kalbama, kad galutinas nuo- 

I sprendis apie padėtį bus pada
rytas San Rėmo. Anglija rei
kalaus greito išpildymo nusi
ginklavimo sąlygos, nors ji ma 
no laikyties konferencijos nuo
sprendžio ir nemano veikti 
viena.

Reakcionieriai veikia.
BERLINAS, bal. 16.—Vald

žios kareiviai buvo sutraukti 
Berlino centre seredos naktį, 
sugrįžus Prūsijos vidaus reika
lų ministeriui Severing iš Ruhr 
distrikto, kur jis vadovavo ope 
racijomis. Tarp surinktų pulkų 
buvo 15 tankų, 20 ginkluotų 
automobilių ir keli pulkai kul- 
kasvaidininkų. Skaitoma, kad 
tai padaryta delei gandų apie 
busiantį nauja sukilimų.

Severing paliepė neleisti pub
likos į tų miesto dalį, kur yra 
valdžios triobesiai ir Wilhelm- 
strasse ir Unter Den Linden 
vakar buvo laikomos ginkluo
tų kareivių.

Pranešama, kad rusti padėtis 
yra Pomeranijoj, kur veikia 
reakcionieriai.

t’rue translation filcd with the post- 
mastei* at Chicago, III. April 17, 1920 
u rpgmred by the act of Oct. 6,1917

KONTR-REVOLIUCUOS 
VADOVAI SUIMTI.

BERLINAS, bal. 15.—Pusiau 
oficialis Wolffo biuras skel

bia, kad valdžiai pasisekė areš
tuoti maj.-gen. baronų von 
Luethvitz, komanduotoją Kap
lio kontr-revoliucinių spėkų. 
Jį suimta Pomeranijoj, kur jis 
slapstėsi.’ Be jo, taipgi areštuo
ta Pabalti jos kareivių maj. 
Biscbof, žymų darbuotojų Kap- 
po suokalby).

True translation filcd with the post 
master at Chicago, III. April 17, 1920 
as recjuired by the act of Oct. 6. 1011

26 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

E$SEN, bal. 13.—26 žmonės 
liko užmušti ir 2 sunkiai su
žeisti Esseno apygardoj, reich- 
swehro kareivių, kurie pasida
rė pereitų seredą nesuvaldo
mais. Komanduotojas žadą nu
bausti kaltininkus.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

t'ruo rnuislatton filcd with the posi 
master ut Chicago, UI. April 17, 1920 
,s i-eųuired bjtthe act ot Oct. G, 191 <

Anglija prašo amnes
tijos Denikintii

LONDONAS,, bal. 16.—šian
die patirta,, kad užrubežinių 
reikalų minialcris Earl Curzoin, 
vardu Anglijos valdžias nese
nai pasiuntė raštą sovietų vald
žiai Maskvoje, prašydamas am 
Hestijos.gen. Denikinui ir Rusi
jos savanorių armijai Kryme.

True translation filod with the post- 
master at Chicago, III. April 17, 1920 
as rcąuired by u.e act oi Ocl. b. 1917

ZEMSTVOS VALDO RYTINĘ 
SIBERIJĄ.

MASKVA, bal. 13. Įsteigi
mas zemstvų valdžios tolimuo
se rytuose, plote nuo Baikalo 
ežero iki Vladivostoko, tapo 
paskelbtas laikinės valdžios 

Verchne-Udinske, kuri taipjau 
pranešė apie tai visoms vald
žioms. Po paskelbimu pasirašo 
prezidentas Arešnilčov.

Truo traaslsnon Įflli»d with the post- 
master at Chicago, 111. April 17, 1920 
as reųuired by the act oi Oct. «. 191 /

RUSIJOS REAKCIONIERIAI 
VEIKIA VOKIETIJOJE.

Organizuoja naujus pulkus 
pulti Rusija.

VARŠAVA, bal. 11. čia gan 
tos Danzigo žinios sako, kad 
perimtieji bevieliniai susineši- 
inai parodo, jog Rusijos reak
cionieriai Vokietijoj organizuo
ja vokiečių-rusų pulkus įvai
riose vietose, įskaitant Silezija 
ir Ilainincrstefli. vakarini^ Pru 
sijoj. i \

l'rue translation filcd with the post- 
master at Chicago, 111. April 17, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G. 19Ii

ŠVEDIJOS DARBININKAI 
NORI VAŽIUOTI RUSIJON.

4,000 metalo darbininkų jau 
yra pasirengę, keliauti Rusijon.

STOCKHOLM, bal. 16.
Daugiau kaip 4,000 Švedijos 
darbininkų vakar užsiregistra
vo pas emigracijos valdininkus 
važiavimui į Rusiją. Tas judė
jimas kįlo laike metalo darbi- 
linkų streiko, kurio vadovai 
pareiškė, kad amatninkams bu
tų daug geriau važiuoti Rusi- 
ion, kur jie gautų augštesnes 
ilgas už trumpesnes darbo va- 
’andas.

Švedijos valdžia sutinka, kad 
neužganėdint iej i darbininku i 

pabandytų tų eksperimentą ir 
labar daro prirengimus užsi
registravusių darbininkų komi- 
‘etains išvažiuoti Rusijon ištir
ti sąlygas. Kaip tik komitetai 
sugrįš, jie praneš darbinin
kams kiek išlavintų mechani
kų gali aprupinti sovietų šalis.

NAUJAS BADO STREIKAS.

DUBLIN, Airijoj, bal. 16.— 
Praneša, kad naujas bado strei
kas prasidėjo Mountjoy kalė
jime. Nuteistieji ir nenutei- 
dieji kalimai atsisakė valgyti.

C taurų darbininkai streikuoja.
TAMPA, Fla., bal. 15.— Siau

be sustreikavo darbininkai 72 
aigarų dirbtuvių, reikalaudami 
vien pripažinimo unijos. Viso 
streikuoja 6,500 darbininkų. 95 
nuoš. visų darbininkų yra or
ganizuoti.

3 ŽMONĖS ŽUVO.

MOBILE, Ala., bal. 16.-~Jrįs PARYŽIUS, bal. 15—Fran- 
traukinfų darbininkai užmušti cija, pasekdama Jungt. Valsti- 
ir 3 žmjonės su/eidti &’ain.dfo jų pavyzdžiu, pradėjo sekioti 
susidūrus cMena Laulsrille & nužiūrimus ateivius, kad pas- 
Nashville tvauJctuhms ties Bay kul juos areštavus ir depotta- 
M'inėttė. vus kaipti “negeistinus.”

KVIEČIA .ŠVĘSTI GEGUŽINĘ.

PARYŽIUS, bal. 16. Fran- 
cijos Darbo Federacija išleido 
atsišaukimų, kviečiantį visos 
šalies darbininkus švęsti Gegu
žę Pirmą ir tą dieną nedirbti, 
kad privertus valdžių atnau
jinti ryšius su sovietų Rusija ir 
nacionalizuotu viešo aptarnavi
mo įstaigas.

G ŽMONĖS SUDEGĖ 
KASYKLOJE.

NEW IBER1A, La., bal. 16.
6 žmonės sudegė 90 pėdų 

šaltos dugne • druskos kasyklo
je. Vienas jų bandė užsidegti 
cigaretą ir nuo to užsidegė gu
zai, pasidarę iš dažų, kuriais 

jie malevojo šaltos stulpus.

ČECHIJOS MINISTERIJA 
REZIGNAVO.

PRAGA, bal. 11.—Premiero 
Vlastimil Tuscar liepos m., 
1919 m., sudarytoji ministe

rija įteikė savo rezignacijų čc-
cho-Slovakijos prezidentui Ma
su ryk.

Pasimirė telefone trusto 
prezidentas.

BALTIMORE, Md., bal. 16.
John Hopkins ligonbutyj šį

ryt pasimirė Thcodore N. Va ii, 
pirmininkas American Tele- 
pbone and Telegraph Co. di

rektorių. Jį pereitą nedėldienį 
atvežta iš Jekyll Island, Ga. 
Mirė jis nuo inkstų ligos.

Jis veik visą laiką Irusio gy
vavimo buvo jo prezidentu ir 
lik pereitą birželio pasitraukė 
iš los vielos, pasilikdamas di
rektorių pirmininku.

Jis yra kįles iš šiek liek pa-
1 si Imi učių tėvų, baigė augštes- 
nius mokslus, mokinosi medi
cinos, bet ją metė ir patapo te
legrafistu vakaruose, paskui 
buvo geležinkelio krasos kler
ku, kur parodė organizatoriš
kus gabumus ir liko pakeltas 
į superintendentus. Kada Gra
liam Bell išrado telefonų, Vail 
buvo 31 m., bet permatė atei
tį telefonui ir tuojaus priėmė 
American Bell relephone Co. 
manažerio vietų. Susitvėrus Iru
stui—American Telephone & 

Telegraph Co., jis patapo pir
muoju jo prezidentu. Tečiaus 
po 5 metų jis pasitraukė ir už
siėmę, uke. Bet po 17 metų vėl 
apėmė trusto jirezidenlo vietą 
ir laikė iki kelių mėnesių prieš 
mirtį.

Jis labai daug prisidėjo prie 
išplėtojimo telefono vartojimo 
ir buvo galva didžiausios pa
saulyj kompanijos, kurios tur
tas siekia apie pusantro mili- 
ardo dol. Jis ypač rūpinosi pra
plėsti tolkalbį ir pasiekė to, 
kad dabar Ne\v York liuosai 
gali kalbėties su San Francis- 
co.

Vail buvo milžinas—6 pėdų
2 col. augščio, svėrė, 280 sv., ir 
pajiegęs labai daug dirbti, kar
tu turėjęs didelius gabumus. 
Jis buvo 75 m. amžiaus.

Trūksta popietes—laikraš
čiai mažėja.

CHICAGO.—Iš visur prane
šama apie didelį trukumų po- 

1 pieros, ypač delei streiko ir 
kad todėl net didžiuliai laikraš
čiai kartais išeina vos 4 pusi.

Ir Francija kalba apie 
deportavimus.

SAKO, GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKAS SULAUŽYTAS.

Bet darbininkai dar negrįšta 
į darbą.

VVASHJNGTON, bal. 16. 
Geležinkeliečių streikas prak
tiškai esąs užsibaigęs. Taip 
bent sako justicijos departa
mentas. Jis jau gavęs žinių, 
kad darbininkai esu palinkę 
grįsti į darbų, ypač kad jau su
sirinkusi geležinkeliečių algų 
komisija ir pradės .savo veiki
mų. Bet grįžimo darbininkų į 
darbų dar nepatėmyta. O kad 
jie nori grįsti, apie tai nėra 
m aižia usios abejones. Juk jie 
ne tam streikavo, kad streika
vus, bet kad privertus jų rei
kalavimus išpildyti. Kada Iii' 
reikalavimai bus išpildyti, ži
noma, kad jie grįš į darbų.

Algų komisija jau susirinko 
ir išsirinko pirmininku Henry 
H imt, buvusį Cincin.nati niayo- 
ra. Ji gal jau panedėlyj pradės 
svarstyti apie dabartinį strei
kų. Paskui jie svarstys apie pa
kelinių algos visiems geležin
keliu darbininkams.

Justicijos departamentas sa
ko, kad nebus išnešta daugiau 
apkaltinimų prieš streiko va
dovus ir jei darbininkai grįš į 
darbų, nieko daugiau nebus 
daroma tame dalyke.

Jau ir Federacijai perdaug.
Generalio prokuroro Palmer 

pranešimas kabinetui ir spau
dai, kad geležinkeliečius strei
kas yra vedamas bolševikų, I. 
W. W., komunistų ir kitų “rau 
donųjų,” pasirodė perdaug pai
kių ir Amerikos Darbo Federa
cijai. Jos sekretorius Morrison 
buvo priverstas išleisti prane
šimų. kad jokie VVilliain L. 
Foster (plieno darbininkų strei 
ko vedėjas) ir kiti “kraštuti- 
nieji” nesukurstė streiko ir kad 
nėra nė revoliucija, bet vien tik 
protestas prieš ekonominę pa
dėtį. Patįs geležinkeliai buvo 
paskyrę 15 tyrinėtojų ir tieji 
negalėjo rasti streike jokio 
bolševizmo. Morrison delei to 
sako:

“Aš nurodau į šį raportų, 
kaipo į parodinių valdžios 
kvailumo rišant padėtį.”

Kada pati valdžia pradėjo 
laužyti streikų, išlindo ir gele
žinkeliečių brolijų viršininkai 
ir vėl pradėjo savo grųsininnis 
ir savo seku-pasakų apie sulau
žymų streiko.

Apeliuoja į augštesnį teismą.
PITTSBURGII, Kas., bal. 16. 

—A.lexan(ieF- Hovvat ir kiti trįs 
nuteistieji angliakasių viršinin
kai, padavė apeliaciją į distrik
to teismų. Pareikalauta nusta
tyti kaucija iki teismo nuo
sprendžio. Teisėjas Curran 
nustatė kaucijos po $3,000 kiek 
vienam. Jie visi keletą dienų 
atgal, prisibijant demonstraci
jos, buvo perkelti iš Girard į 
Olta\va ir lola kalėjimus.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

IKI ŠIOL daugelis Įvairių dideliu ir mažų agentūrų 
ir bendrovių ėmė dvigubus ir trigubus pinigus 
už Lietuvos auksinus arba markes.

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

Pagal Dienos Kurso
su damokėjimu keliolikos punktų už rizikų bei pa
siuntimų, o taipgi Lietuvos bankui už jiatarpinikavi- 
mų. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa- 

' siųsti pinigai Lietuvon yra.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
..... ................................................................................. Uy.,..

True translation filcd wilh the post- 
master at Chicago, 111. April 17, 1920 
as rcųnircd by the act of Oct. G. 1917

Suokalbis Vokietijoje
Suokalbis buvo vedamas 
pačioje apsaugos minis- 

\ terijoje.

BERLINAS, bal. 16.—Po 
vakarykščių gandų apie sukili
mų, šiandie paskelbta, kad tapo 
susektas suokalbis tarp karinių 
vadovų ir komunistų atstovų 
ppic įvykdinimų “nacionalio 
bolševizmo” (!?) ir kad 4 ofi- 
cieriai ir 3 civiliai žmonės ta
po areštuoti apsaugos ministe
rijos kambaryje, kur jie laikė 
susirinkimų apsvarstymui savo 
pienų.

Apie susirinkimų pranešta 
apsaugos ministeriui Gessler ir 
lasis paliepė areštuoti juos.

Kapt, von Viebbahn, vienas 
iš karinių šnipų viršininkų, vei
kiančių prieš bolševizmų, sako, 
kad jis sušaukė susirinkimų 
atrasti budus pagerinti sąlygas 
nenaudojant spėkos. į Kitas ka
rininke. dalyvavęs susirinkime, 
prašant pačiam Gessleriui.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III. April 17, 1920 
■4S i*e<piircd bv the act ot Oct. 6.1917

Vokietija neturi kandidato 
i prezidentus.

BERLINAS, bal. 16.-Prezi
dento rinkimams esant lik už 
8 savaičių, dar nepermatoma 
nė vieno kandidato. Vienas po
litikas pasakė:

“Galbūt reikės įdėti apgarsi
nimus į laikraščius.”

Kąpp-Luethvitz avantura la
bai pakenkė 1 linden burgu i, ku
ris iki to laiko neturėjo prieši
ninko.

Tfijp translnlion flled with the post- 
masler at Chicago, III. April 17, 1920 

reąuired by the act of Oct. 6,1917
SMERKIA ANGLIJOS PASI- 

GRIEBIMĄ TURKIJOS.

PARYŽIUS, bal. 16.—šian
die Temps pasmerkė Anglijos 
pasiėmimų kontrolėm Konstan
tinopolio. Jis sako, kad Fran- 
cijos interesai artimuose rytuo 
se yra nepaisomi Anglijos poli
tikos. Laikraštis sako, kad 
gen. Francbet d’Espcrcy yra 
nominaliai komanduotojas tal
kininkų armijų artimuose ry
tuose, bet jį stačiai ignoruoja 
anglų spėkų komanduotojas 
gen. Milne.

Skris iš Italijos į Ameriką.
LONDONAS, bal. 16.-Dide

lis italų orlaivis, kuris gali vež
ti 100 pasažierių, gegužes mėn. 
skris iš Italijos į Pietinę Ame
riką. Bet jis vešis tik 20 pasa
žierių, kad padarius daugiau 
vietos gasolinui. Jis gali skri
sti 80 m. į vai. greitumu ir ke
lionėj padarys du sustojimu. 
Jei kelionė pavyks, orlaivis ta
da gal skris į Jungt. Valstijas.

\ ‘



NAUJIENOS, Chicago., IIL Subata, Balandžio 17, 1920
i• ,II1. ............ ......................... m ŠPILIUI I I ■ ■ --UR' ...... .. ........... ■"■■■■■...... ■'■BLJJ'1."1* ■ ' ... JIJ. _ .JĮŲ ......-ij i . jiimįį ■■ i i ■■■ ......................■ ■<■■...... ..

KoncertaS
Artistes Unes Babickaitšs

Kas dedasi Lietuvoj.1
Godunavas, Telšių apskr.

9“
MEILE IR 

DAILfi

įvyks

Nedelioj, Balandžio 25/20
KIMBALL HALE

304 So. Wabash Avė.

8:15 vai. vakare.

Koncerte apart viršminėtos artistės rengėjos 
dalyvauja dar ponia NORA GUGIENĖ, dainininkė, 
p. P. STOGIS, p. K. SARPALIUS ir kiti.

Tikietai parsiduoda Naujienų ofise, pas p. N. 
Grigienę, So. Halsted St., Draugo ofise, Darbo Žmo
nių Knygyne, So. Halsted St., Dr. Graičiuno ofise, 
Universal State Banke.

Visi kas tik nori išgirsti garsius musų artistus, 
tepasiskubina gauti tikietus, kadangi vietos visos re
zervuotos. KOMITETAS.

Pas mus visa kas labai pa
brango. Pabarngo ne tik žemes 
daiktai, bet ir dangus. Varg
dieniui mirus, jo duselei ir ten 
nebelengva įeiti. Mat kunigė
lis reikalauja už plikas mišias 
10 rublių, o su egzekvijoms —j 
20 rublių. O Navarėnų kuni
gas ir pinigų nebeima už laido-! 
j imt), bet reikalauja atlyginimo 
patalinėmis, drabužiais ar grū
dais.

Pas mus kunigai dabar bega
lo lenda į politiką ir visais bu
dais stengiasi būt augštesniais 
valdininkais. Telšių, Goduna- 
vo, Navarėnų klebonai tuo at
veju ypač veiklus, žmonės, 
girdi, begalo imą patvirkti, val
džiai priešinties; dėl to jiems 
reikią gero bizūno, gerai kailį 
išvotaginti, tai tada jie klausy
sią kunigų ir vyresnybės. Per 
sueigas, kad kas ima užtart už 
darbininkus, už bėdnesniuosius, 
tą tuojau sugriebę stumia lau
kan.

Draugiškas Vakarėlis
Su programų rengia

NEDALIOJE, BALANDŽIO 18, 1920.PIRMYN MIŠRUS CHORAS

North Sidėj

Kalbės DR. A. MONTVIDAS

t-

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

A. Margelis,

Liuosybčs svtainėj, 1822 Wabansia Av.

Prasidės 6:30 vai. vakare.

2023 St. Paul Avė
Chicago, III.

Pinigus siųs 
kitę: dolery 
laiške, ar mo 
ney order į.

ii

L. S. M. RATELIS 
Rengia Gražų 

VAKARĄ SU ŠOKIAIS 
Balandžio (April) 17 d., 1920

STRUMILO SV ETAINĖJE 
158 E. 1071 h St. Roseland.

Scenoje statoma Br. Vargšo 
keturių veiksmų drama 

“PIRMI ŽINGSNIAI” 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia KOMITETAS.

Amerikos lietuviai, grįžkite 
jus į Lietuvą! Jus daugiau 
svieto matėte, daugiau patyrė
te, daugiau išmanote; drąsesni 
ir čia jus busite ir padėsite 
mums ginties nuo ponų ir ku
nigų, kuriems vis dar nepakako 
musų vargo ir toliaus vis dar 
nor mums skuras lupti.

— Lietuvos Melionas.
* II. .1 ■ ..I III ■ I !!■ ... I ■' I —II !■■»— I ■ ■ ■ «

Iš įvairių Sričių.
Rašo ŠERNAS.

Keliai Į Lietuvą jau atsidarė 
ir laivai eina stačiai į Liepoją, 
Lietuvos portą. Sifkorčių kai- 
na iš Amerikos portą j Liepoja 
$122.50. Sifkortes parduoda 
A. OLSZEWSKI, 3251 So. Halsted St.

Pinigus j Lietuvą taipgi parsiunčia saugiai, greitai ir pigiai.

COMMERCIAL REALTY
BUREAU

4547 So. Hermitage Avė.
CHICAGO, ILL.

SIUNČIAME PINIGUS I LIETUVĄ

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

Taipgi siunčiame tavorus į LIETU-
■ VĄ ir kitur, parūpiname pasportus 
, A^r/.iuojantiems į LIETUVĄ darome 
visus legališkus dokumentus į LIE
TUVĄ ir AMERIKOJ.

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

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

o iš ten išplatina po visą pasau
lį; išdirbinius gi iš jų išplatina 
vokiečiai ir žydai, nors jie to iš 
Žemės neiškasa.

V

Namų Šildymas
Pavasario Metu

LAIVAKORTES

DIDELIS METINIS

BALIUS
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO

NEDĖLIOJĘ, BALANDŽIO 18 D., 1920.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 5 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai.
Gerbiama visuomenė! Meldžiame atsilankyti ant 

musų parengto vakaro, visi busite užganėdinti, nes tai 
bus puikus vakaras. Grajys geriausia muzika, kur galė
si gerai pasilinksminti. Kviečia KOMITETAS.

f

15=as Puikus Pasitikimo 
ir Pavasario Šokis

----- Rengiamas -----
Lietuvaičių BALTOS LILIJOS Mergaičių Kliubo

e
SUBATOJE, BALANDŽIO 17-tą d., 1920

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2242-44 W. 23rd Place.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

U

JŪRIŲ PUTOS. 
_ >----

Jūrių putos, iŠ kurių dirba 
pypkes ir cigarkočius, nors taip 
jas vadina, nieko bendra neturi 
nei su jūrėmis nei su jų puto
mis; taip jas vadina todėl, kad 
yra lengvutis, kaip putos, mi
neralas, panašus į mineralus tar 
putyno arba taukų akmenis, ku 
rie taipjau nieko bendra neturi 
nei su tarputynu nei su taukais.

Seniausios ir turtingiausios
jūrių putų kasyklos yra Turki
joj, Eskimoshihir aplinkinėse, 
kuriose jau dirbo dar prieš tur
kų Europon atėjimą, ir dirba be 
jokių pagerinimų, kaip kad dir
bo priešistoriniais laikais. Tos 
kasyklos priklauso Turkijos vai 
džiai, bet ji jas persamdo priva
tiniams verteivoms. Jie dirba 
be jokio pieno, kaip kam patin
ka. Olos eina vos porą metrų
giliai ir jos visai neapsaugotos 
nuo įgriuvimų; persą lodžiusieji 
kasyklas nuo valdžios verteivos 
visai tuo nesirūpina: įgriuvo o- 
la vienoj vietoj, kasa tuojau ki
ta taipjau be pieno kitoj.^Sie- 
nose padarytos be pieno skylės 
yra vien darbininkams į olą nu 
eiti. Darbininkai ten taip blo
gai už darbą apmokami, kad 
blogiaus nei negalima, ir blo
giau apmokamų darbininkų gal 
niekur nei nėra. Seniau kasyk
lose dirbo persai, dabar dirba to 
toriai, šmotus nrie kasyklų per 
kupčiams parduoda, o tie .juos 
gabena į Konstantinopolį. Iš
dirbinių iš jūrių putų daugiau
siai padirba Vokietija ir Vicn- 
na, taip kaip ir išdirbinių iš gin 
tavo, kurį randa vien Lietuvoj, 
bet padirba Vokietijoj ir Aus
trijoj, o Lietuvoj vien Palangoj, 
Tilžėj ir Karaliaučiuje. Iškas
tus kasyklose jūrių putų šmo
tus parduoda Konstantinopoliu, 
__________________________ t

AMERIKOS MEDUS 
ANGLIJOJ.

Anglai mėgsta Amerikos me
lų. Del stokos cukraus, Ang
lijos žmonės vartoja daug me
daus, ir rods ateityje reikalavi
mas bus dar didesnis.

1914 metais buvo įvešta į An
gliją 2,600,000 svarų medaus. 
1918 metais pasididino lig 36- 
500,000 svarų ir kainavo $13- 
500,000. 1918 metais Amerika 
pasiuntė Anglijai dauginus me
daus negu kitos šalįs; jos dalis 
buvo 16,000,000 svarų, už $5- 
500,000.

Iš LOTARINGIJOS.

Naujienos gavo šitokį laiške
lį iš Lotaringjos:

Nilvange, balandžio 1, 1920.
— Mes lietuviai, buvusieji belai
sviai Lotaringijoj, visi tariame 
tamstoms daug ačiū, kad neuž
miršote mus ir siuntinėjote 
mums tą brangų laikraštį Nau
jienas. Turime ko pasiskaity
ti. Gal būt greitu laiku išva
žiuosime iš tos nelaimingos 
Franci jos į savo tėvynę Lietu
vą, kurios taip esame išsiilgę. 
Apie tai pranešime vėliau. Svei 
kiname jus su Velykų šventė
mis ir linkime visa ko geriausia.
— Lotaringijos lietuvių vardu, 
Lietuvių Komiteto pirmininkas,

I*. jNJu'vidciis.

Lietuvos Laisvės Paskola.
Lietuvos Misijos biuro prane

šimu, Lietuvos Laisvės Pasko
los bonų iki balandžio 11. dienos 
Amerikos lietuviai užsirašę vi
lo už 1,250,000 dolerių, bei gry 
nais pinigais ir Amerikos Li
berty bonais sumokėję tik 645-' 
962 dolerius.

PAVASARIS esti nepastovus lai
kas namų šildyme. Vieną die
ną būna šilta — kūrenimą pe

čiaus reikia sustabdyti, o sekančią 
gi dieną būna šalta ir priseina iš 
pečiaus imti pelenai lauk ir pradė
ti naujai kurti. Tada oras vėl at- 
šįla ir oras namuose pasidaro per, 
šitas.

Vienatinis būdas prašalinimui 
tokių neparankumų, nemalonumų 
ir bereikalingų išlaidų pavasario 
jnetu esti tai, kad reikia įsigyti 
gazu šildomus ROOM HEATERS. 
Jie esti naujo, moksliško ir paten
kinančio padarinio.
Thermophore Room Heater — tai 

idealis šildytojas visokiuose at
vejuose.

Hot Spot — pripažintas gazo kom
panijos kambariams šildyti. Dy
dis ir kainos visokios.

EČIipse — Parankus, mažas, sudė- 
stomas šildytojas.

Radiantfire — labai malonus, hy- 
gieniškai pritaikytas. Sudary
tas, kad harmonizuotus su vi
sokio styliaus viduje dekoracijo
mis.

Gas Steam Radiator — Gazo šil
dytojas be anglių. Kiekvienas 
toks radiatorius atskirai veikia. 
Čia nereikia janitoriaus.

Esti dar daugiau įdomių, naujovi- 
nių ROOM 11EATER1Ų. Prisi
žiūrėk jiems musų “Exhibition 
Hali & Custumers Ręst Room”, 
Pcoples Gas Building arba kurioje 
— nors musų

Sąkrovoje.
NORTH S1DE

3071 Lincoln Avenue 
3613 Irving I'ark Blvd.
108 VVest North Avenue

SOUTH SIDE
731 W. Sixty-third St.
3478 Archer Avenue
103-5 East Thirty-fifth St.
9051 Cotn m erčiai Avenue 
11025 IVlicliiRiiit Avenue

WEST SIDE
2142 W. Madison St.
1709 W. Koosevelt Kd.
1641 Milwaukee Avė.
3734 W. Tweniy-sixth St.
4033 W. Madison St.

The Pcoples Gas Light & 
Coke Company

Michigan Avenue at Adams St. 
Telephone Wabash 6000

PINIGUS SIUNČIA

A. M. MACARUS
3255 S. VVallace St. Chicago

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU

4547 So. Hermitfcge Avė., 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Yards 145
■ HiiiGiinisiaiiiiiiKi

“Aušros”

«GBOiaKBBBBBBBBBBBBnC

DIDELIS

Išpardavimas
eck’s lept. Store

3323 So. Halsted St.
Prasidės Panedėlyje, Bal. 
19-tą ir tęsis visą savaitę

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 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagclba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnes naudos sau Ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

50c Moteriškų Juodos Pan- 
čiakos ..........................

$1.59 Vyrų 
Marškiniai

33c
Darbiniai $1.33

49c Carpct Sliperiai 29c

KUPONAS
Iškirpk 

10 šmočiukų American
Family Soap ... ..... 65c |

<----------------------------------------------

$4.98 Paklodes Lovai

39c Bailinta Drobė

$3.98
$1.25

29c
.BBaBBBBBgBBaMBBBBBBJ

DR. C. K. KLIAUGA 
Denthtaa.

' NAUJIENŲ NAM'tt I
I73> So. Hahted St, Cbicaęo, 11L
Valandos t ’J — 12 ryto Ir 2 — U į

vakare Pboaa (,'a.Bal 247 ‘

Ar Matei jOjį, Jeigu Ne, Tai Pamatyk

Lietuviška Milijonierių ”?M. Meldažio Svetainėje
ATVAŽIUOJA i

Nedelioje, Balandžio-April
Pradžia 8 vai. vakare.

* CHICAGON 2242 W. 23rd Place

1S diena, 1020 m.
“Lietuviškas Milijonierius” atvažiuoja Chicagon tik ant j i lankyti ir susipažinti su “Milijonieriumi”. Tai yra viena iš

speciališko “Birutės” pakvietimo. Todėl nepamirškite atsi- J | gražiausiu Operečių komp. M. Petrausko. Stato. “BIRUTĖ”
i . 1

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

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

Phone CanaI 1043
IIOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 ’ Blue Island Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas
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KORESPONDENCIJOS
MIIAVAUKEE, WIS.

Socialistai laimėjo.

vi-Nors atgaleiviai sujungė 
sas savo spėkas, kad nedavus 
socialistams laimėti rinkimuose, 
ir nors jiems gelbėjo ir “broliai 
komunistai0 savąja “literatu-

DOVANA
Didelę, $1 vertės, 
artistiškų paveiks
lų knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos ME1LĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meilės, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25

Piniguti »iu«kite money orderiu arba popiarinį 
doleri ir 25c h tampu.

meile ir Šeimyna 
2033 St. Paul Ava. Chiea*o. III.

ra”, (kad darbininkams nereikia 
dalyvauti politikoj), balsuotojai 
6 d. balandžio aiškiai parodė, 
kad jie stoja už socialistų par
tiją. Drg. Daniel Hoan likosi 
trečiu kartu išrinktas miesto 
majoru. Be d. Hoano dar so
cialistai laimėjo nemažai kitų 
vietų miesto valdžioj.

Socialistai užėmė šiąs miesto 
valdžioj vietas ir gavo balsų: 
Drg. Daniel W. Hoanas — 12,- 
309, Clifton Williams — 38,353, 
Hoanas viršijo 3,956 balsais. 
Ant teisėjo (for justice of the 
peace) drg. Carl R. Hampel bal
sų gavo: 40,852. Jo oponentas 

i Ed. Dobrogowski gavo 27,894. 
Ant konstebelio(constable) drg. 
W 
su
tai laimėjo 12 wardų. 
pervaizorių socialistai 
trijuose distriktuose.

J. Spaeth, gavo 40,853 bal- 
Be to iš 25 vvardų socialis- 

Savo su- 
išrinko

Nors atgaleiviai džiaugės, kad 
komunistai suskaldę Socialistų 

Partiją ir jiems todėl teks lai-

mėti miesto rinkimuose, bet 
vargšai apsivylė: socialistai iš
laiko savo pozicijas kartu ir 
prieš atgaleivius ir komunistus. 
Socialistų balsai nemažėja, bet 
kaip skaitlinės rodo, kas rinki
mais vis auga. 1916 in. pav., so
cialistų kandidatas į majorus ga 
vo 33,863 balsų, o 1918 m. jau 
priaugo iki 37:785. Gi kaip 
komunistai atsiskyrė tai dar 
daugiau gavo naujų balsuotojų. 
Aišku, tas jų (komunistų) ryži- 
masi suskaldyti darbininkiškas 
spėkas nedavė jiems geidauja
mų vaisių.

Pereitais melais musų anar- 
cho-komun. šaukė, kad jie se
kančiais metais nelaikysią savo 
susirinkimų tose svetainėse, 
kur dabar laiko, bet pačioj mie
sto svetainėj (City Hali) o da
bar? Et, ką čia bekalbėti. Kad 
socialistų nenugalėjo, tai dabar 
ir savo vardo išsižada. Dabar 
jie užsiima kuo kitu, štai Bro- 
oklyno “Laisvėje” (76 num.) p. 
T. Miliauskas rašo apie tuos L. 
K. S. 119 kp. “revoliucionierius’ 
šitaip: ...“faktiškai pasirodo, 

; yra veiklesnės ir 
Vyrai pastaruoju lai 

ku visai pradėjo pailsti ir šalin
tis nuo veikimo. Pradėjo dau- 
giaus rūpintis kazyravimu ir pa 
smirdusias smukles kur yra vai 
šinami ‘moonshinerių’ skystime 
liu, lankyti. Ar-gi negėda vy- 
sai!”

Jeigu taip butų parašęs Nau
jienų korespondentas, tai musų

■ komunistai butų uždusę berašy- 
Jį darni protestus prieš “melagį
■ Naujienų korespondentą”. O
■ dabar, kad jų pačių žmogus taip
■ rašo, tai tyli. Nė neužsimena
■ apie protestų rašymą.

— S. A. Denientis.

pnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHim

51 ir 6 iUOŠIKIU
Pirmi Real Estate Mortgage’iai ir
Pirmi Real Estate Mortgage’iii Bonai

esti pilnai saugus invezdinimai, kurie kiekvienoj valandoj gali 
būti apkeisti pinigais sulyg jų tikros vertės.

Jeigu turi kiek susitaupinęs pinigų — priversk juos uždar 
biauti jums. Nuošimtis išmokama kas šeši mėnesiai.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU 8PECIALI8TA8 
Akla Egsamlnuoju Dykai 

Gyvenimas yr* 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

M ės vartojam 
pagerinta Oph- 

t* thalmometer. Y- 
patinga dom* at 

" B kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 at, 

Telephone Yards 4317 
Bouievard 6437

RACINE, WIS.

Moterų vakaras.
4

IH
V

m i kad moterys
■ v tB už vyrus, v

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

Tel. Drezel 2880.
Kreipkis musų banko Mortgage’ių Departamcntan dėl pla 

tesnio paaiškinimo šiame reikale.

iPEOPLESsBANK
n’tli

J ASHLAND AVENUE KERTE 47tos GATVĖS

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam* iinomaa per 22 na

tų kaipo patyręs (lydytojas, cliirurgas 
ir akuHeria.

Gydo aStrias ir chroniška* ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektroa prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. I8tk 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—*-12 pietų, tr 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
Telephonail J ./J10 arba 857

I Naktimis Drexel 
’ 950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Strarf 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

Kas Nori Sutaupinti $100 iki $200 ant mažai varto
tu Pleyer-Pianų arba Pijanų?

Du sykiu j metus mes daromo išpardavimą naujų ir vartotų ins
trumentų. Nuo pastarojo išpardav:mo mes įgijome keletą labai geros 
išdirbystės pijanų ir pleyerių-pijanų, priimtų mainais — taip-gi turi
me savu pavyzdinių instrumentų.

Mes atiduodame juos tokiomis kainomis, kokios tikrai retenybė šio
se brangenybės dienose. \ isi jie labai peikiame stovyje ir Klein Bros, 
firmos gvarantuojami.

Nauji ir Vartoti
Kerzheim 1’layer-I‘ijanas, arzuo- 
lu puoštas ...................... u..$315
Gerholdt Player-Pijanas, aržuo- 
lu puoštas .......................... $395
Churchill Plaver-Pijąnas, maho- 
gany puoštas’...................... $-190

Phone Canal 5838

Drauge su suolais dangalais.

Playeriai ir Pi j anos
Hallett ir Davis Pijąnas 
už ............................... $185
Kerzheim PiJaAas’, rhahėgitnv 
puoštas .............................. $225
Story ir Clark Pijanas, vvalnut 
puoštas .............................. $275

’eninpomis ir po 20 gaidų.

Garsusis Kerzheim Playcr Pijanas
- Be Nuošimčio. $535

Balandžio 10 dieną vietos L.
■ | M. P. S. 70 kuopa surengė va- Jj | karą .Vaidinta trijų aktų dra-
■ ma, “Kerštinga meilė’’. Vai- įj dinta gan gerai. Ypač gerai lo- M šė p. O. A kaina ir p*lė E. Kau-

piiitė. Tai, berods, buvo vie- 
ra nas sėkmingiausių vakarų, kojį ’ kių aš kada nors čia mačiau.

Publikos buvo pilna svetainė Jį ir rengėjoms liks gerokai pelno.
■ — Lietuvos Jaunikaitis.

PETER A. MILLER
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybe. 

DIPLOMUOTAS OPTIKAS
2128 West 22nd Street, Chieago, III.

Didžiausia West Sidėje Auksybės Sankrova. Pirksite Gerinusį Ta- 
vorą, — Mokėsite Žemiausią Kainą, negu Didmiestyje. Norėsite auk-

— pinigai grąžinami. Mano Tavomsso — gauste auksą Kitoniškai 
gvarantuojamas.

Laikau geriausios, išdirbys- 
tės Gramofonus: Edisono ir 
kitu firmų. Laikau vėliausius 
rekordu •.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet
Telephone Yards 687

išradau Liekarstą, kuria gydau Rheumatizmą, Kaul

Kas turi Šaltį, 
Galvos sopėji
mą; kam var
va ašaros iš a 
kių — ateiki 
pas mane: pri
taikysiu akinius, turėsi sveikas akis ant visados, 
u Geimą. Man daugelis žmonių dėkavoja.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 

Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dienąLengvins Išlygos -

Cable Nclson ir Player-Pijanai $125 iki $800

27-29 SOUTH HALSTED ST. •

KELIONĖ Iš LIETUVOS I 
AMERIKĄ.

Žmonės gali važiuot iš Lietu
vos per Danzigą ir per Hambur 
gą, laivais White Star Line.

NEAPSIRIK ™ oru. Atsimink, mes esame prie Halsted 
gatvės arti 20-tos

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

J Trečia klesa kaštuoja iš Danzi- 1 go į New Yorką 117 dolerių, o jį iš Hamburgo į New Yorką 100 
« dolerių. Beto, nuo kiekvieno at- J keliaujančiojo Amerikos valdžia 
■ ima dar taip vadinamą pagalvės 
R mokestį — (head tax) 8 dole

rius.

ADOMAS A KARALIAU8KAS SEKANČIAI RAAAI'
AA lubai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Ditpei 

sija.nevirininias pilvelio, nuslabuėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu b 
abelnas spčkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kari 
begyvensiu Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Am* 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria. Kraujo va’vt" 
jo. Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimu' 
minėto* gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, perai dirbi 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbi Inkstai atsigavo Reu 

krutinę. Vidurių rėžimai
i sa

gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, perai dirbi 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo Reu 

mutizmas pranyko diegliai nebeoadė po krutinę. Vidurių rėži 
išnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir no 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumą Ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistd ir linkiu visiems i _ , "1 ‘
Iriais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

savo draugams ir pažįstamiems su 
Salutaras?

Telefoną* Pullmaa 8*6, 
ZALLYS 
Dentiataa 

Ave^ Ro*el*a4

O R.. P. P.
Lietuvi* 

ohAl Michigan 
^•lunnns

Telephone Yards 5032

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

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodelių, 

žiedų ir auksinių daiktu; gramofonų, Įl(y 
rekordų visose kalbose; armonikų ir (y ‘ 
kitokiu muzikaliu instrumento; hritvų, \ 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

1907 So. Halsted St Chlcasro, III.

pirkimui ūkių Vilas County, Wisconsin, kame žemė ge
riausia ir viskas kas tik pasėjama auga; komunikacija 
gera, daugybė ežerų, upių, upelių ir šaltinių; geriausia 
vieta medžioklei ir žuvavimui. Ši apielinkė labai greitai 
apgyvendinama ir trumpu laiku visos ūkės bus išparduo
ta; pirk tuojau kol kainos dar prieinamos, pralobę lietu
viai ūkininkai jau nuo kelių metų čia gyvena. Ateik pas 
mus ir ūkininkausime drauge. Męs norime jųsų, kaipo 
brolių ūkininkų, kad taptumei musų kaimynu. Arba pirk 
žemių pasipelnymui, kad vėliau pardavus uždirbti dide
lius pinigus. Delei pilnesnių žinių ir aprašymų kreipkis:

SANBORN & COMPANY,
Eagle River, Wis.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše 

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

Pamatykjt musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00. 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mčlino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 

i giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50

Specialia nupiginimas 5% kiekvie- 
! nam pirkiniui, kuris turi būti siun 
Siamas Europon.

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

S. GORDON,
1416 Ro. Ralgted St.. Chicatrn. III

Or. Maurice Kohn
Sugrįžo iš kelionės po Cali- 
forniją ir vėl pradėjo savo 
praktiką kaip ir pirmiau.

4631 S. Ashland Avė.
Phone Yards 994

Dept. A

perkame Pergali Rondir pilna parušvu /"* A S IĮ-
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte v ni iu 11

' «. s a< k h e im & < <»
Utarninkais, Ketvertai* 1836 M1LWAUKEJ8 AVĖ
tr Subatomi* 9—9 tarp Paulina ir Wood St».

DR. VAITUSH, O. D.
ę Lietuvis Akių

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kurL 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo 
tnmo, skaudamą akių karšti, atitai 
«o kreivas akjs. nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregvs 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
’nrnma su elektra, parodančia ma 

ži austas klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldieniais nuo 10 rvto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th St.. kampas 
Ashland Ava Tol. Drover 9660.

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660.

Rf'UfliatlzmasSairgBlš
Nesikankykite savęs skaus 

tnais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
-raumenų sukimu; nes skau

dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP81CO COMPOUND ruo
štis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėta 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.0o.

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

Knyga:“ŠALTINIS SVEIKA 
LOS”, augalais gydvties. tai 
ua 50c

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėna*.
'707 So Halsted 8U Telephone Canal 6417

Prof.
Chieago, iu

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

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., Chieago. 111.

Gydo visokias ligas, kaip vyrų 

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

Valandos: Nuo 0 iki 10 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 6 po pietų.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dykų.
Jūsų galvos skaudė- 
jimus ir negalė ji- 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’* ofise ant 3 lubų 
So Morgan Si.

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik kq išėjo iš spaudos nauja kny 
ga: Daktaras Namuose. Knygutėji 
aprašoma visokios vaistiškos žolės 
šaknjs> žiedai, lapai ir lt., nuo ko 
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja ma. ... — ....
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. 
kerų pamokinimų, slaptybių ir re 
• eptų. Tokia knygutė yra reikalin 
ka kiekvienam. Kaina $1.00.

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

Su lotyniškais tižvardijiniais,

Beto yra daugybt

------------------------------------------------------------- ,

Ar Skauda Galva DR. 1 E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
Royelande- 10900 S. Michigaa Are. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood SL 
Tik Ketvertų vakarais nuo *:30 
—7. Tek Yards 723.

DR. M. T. STR1KOLIS

Galvos skaudėji
mas gali paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokių Nosies ar 
Gerklės kliūti, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti
pas mane nemokamai ir kliūti
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės. Šimtai laimingų, dėki n 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tų priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

Gydytoja* ir Chirurgą* 
IfiMs: 1757 W. 47 St.

Tel. Bouievard 186. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak 
Nedėliomis 9 iki 12 diena 

Namai: 2914 W 43 St.
Tel. McKinley 269

Telephone Bouievard 2160
DR. A. J. KARALIUS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

VALANDOS- 9—12 ryto 
2—9 vakari

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State gat. 2 lubos ant

ros duris nuo Fair sankrovos į 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

DR JOHN N THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1637 WJ51 St. tamp.Mar«hfield av 
Valandos: Iki 9 ryto, nuo I ik*

4 ir nuo 7 iki 3 vakare.
Tel. Proapect 11*7

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

LIETUVIS DENTI8TAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieng.

nuo 1 po pietų iki * vakare.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. VViegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St- Chieago.1
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drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštą:

Metams .................................... $6.00
Pusei metų .......................... 3.50
Trims mėnesiams ............... 1.85
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Viena kopija ................................ 02
Savaitei ........................................ 12
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Metams ........................................ $5.00
Pusei metų................................ 3.00
Trims mėnesiams ............... 1.65
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Vienam mėnesiui ............... .65
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Metams ........................................... $7.0('
Pusei metų ...................................... 4.0C
Trims mėnesiams ............... 2.0C

Pinigus reikia siųst Pašto Monej
Orderiu, kartu su užsakymu.

Demokratę be ir 
mokyklos.

Apžvalgoje yra pagvilden 
ta Lietuvos mokyklų tvar
kymo pienas, kurį priėmė 
Amerikos lietuvių kunigų 
suvažiavimas (žiur. str. 
“Kunigpi^ipįg. Lietuvos mo
kyklas”). Tas pienas rodo, 
jogei musų kunigai nori 
kiek galint labiaus pastatyt 
žmonių švietimą po bažny
čios kontrole. Jie supranta 
šito dalyko svarbumą savo 
įtekmės palaikymui Lietu
voje. Jį turėtų gerai išsiaiš
kint sau ir klerikalizmo prie 
šai.

Kunigai jau nebesijaučia 
šiandie taip galingi esą Lie
tuvoje, kaip kitąsyk; todėl 
jie eina prie savo tikslo ne 
tiesioginiu keliu. Jie nerei
kalauja tiesiog, kad mokyk
los Lietuvoje butų kunigų 
arba bažnyčios kontroliuoja
mos. Ir jie nereikalauja 
taip-pat, kad valdžia įvestų 
mokyklose religinę pakrai
pą; valdžios kontrolės ant 
mokyklų pakraipos jie net 
bijosi, kadangi jie numano, 
kad valdžia Lietuvoje anks- 
čiaus ar vėliaus gali patekti 
į klerikalizmo priešų ran
kas. Todėl jie sugalvojo ki 
tokį pieną.

Nuduodami, buk jie stoja 
už demokratybę, kunigai 
siūlo pavest mokyklų pakrai 
pos nustatymą kiekvienos 
apielinkės mokinių tėvams. 
Kokios religijos yra mokyk
los apielinkėje tėvai, tokio
je, girdi, pakraipoje turi būt 
vedamos mokyklos. Moky
kla, girdi, turi būt pritaiky
ta prie tėvų religijos ir pa
saulėžvalgos.

Šitokiam reikalavimui, 
nors jisai ir yra statomas 
vardan “demokratybės”, pa 
sipriešins kiekvienas tikras 
demokratijos gynėjas. Nes 
jo prasmė yra tokia, kad 
mokslas turi būt religiškos 
pakraipos, kas griežtai ne
sutinka su demokratijos su
pratimu apie mokslą. Moks

lo uždavinys yra jieškot tie 
sos. Šitą uždavinį jisai gali 
atlikti tiktai tada, kada ji
sai yra nevaržomas ir beša
liškas. Visokia iškalno nu
statyta tendencija (pakrai
pa) nukreipia mokslą nuo 
tikrojo jo tikslo. Mokslo 
pakraipa privalo būt ne re
ligiška ir ne kokia kita, o 
tiktai tokia, kokią jisai pats 
įgija, laisvai besiplėtoda
mas. Pakraipą mokslas pri 
valo pats sau duoti, o ne im
ti iš šalies.

Tai viena. Antra, tokia 
tvarka, kad mokslas mokyk 
lose butų taikomas prie ko- 
kios-nors religijos, yra ir 
neteisinga demokratijos 
žvilgsniu. Mokyklų užlaiky 
mui duoda pinigų visi pilie
čiai, nežiūrint kokios butų 
religinės jų pažvalgos. Jei
gu didžiuma tėvų tam tikro
je apielinkėje nutars, kad 
mokykla turi būt vedama 
rymo-katalikų religijos dva
sioje, tai bus didelė skriau
da kitų tikėjimų žmonėms 
ir taip»pat visai netikin
tiems, kuomet iš jų bus rei
kalaujama mokesčių tos mo 
kyklos naudai arba kuomet 
jų vaikai turės lankyti tokią 
mokyklą.

Bet tame kunigų suinany 
me yra da ir daugiaus da
lykų, griežtai nesutinkančių 
su mokslo ir demokratijos 
reikalavimais. Pritaikyt mo 
kyklų pakraipą prie tėvų 
religijos kunigai nori “pa
saulio bei kultūros istorijos, 
žmogus tikslo bei prieder
mių, pasaulėžvalgos bei reli
gijos dalykuose”, šitų daly
kų pakraipą jie nori pavesti 
mokinių tėvams; bet jie iš-| 
skiria iš tėvų kontrolės to- 
kius dalykus, kaip kalbos 
mokslas, matematika, geo
grafija ir visą eilę kitų. Ko
dėl šitoks nevienodumas 
mokslo dalykų kontroliavi
me?

Mokslo žvilgsniu to patei
sinti negalima. Jeigu tėvai 
nėra kompetentiški kontro- 
liuot gramatikos arba arit
metikos išdėstymą, tai šimtą 
kartų mažiaus jie gali būt 
kompetentiški spręst apie 
tai, kaip turi būt mokinama 
kultūros istorijos arba filo
sofijos. Tas kunigų suma
nyme padarytasai skirtu
mas tarpe įvairių mokslo da 
lykų kontroliavimo yra pa
remtas vien tik politiškais 
ir religiškais išrokavimais. 
Gramatikos arba aritmeti
kos dalykuose kunigai sutin 
ka nedėti jokios kontrolės 
ant mokytojų todėl, kad ši
tie mokslai neliečia visuome 
nės klausimų. O istorija ir 
filosofija padeda žmogui 
nustatyt jo pažvalgas į vi
suomenę, todėl kunigai ši
tuose moksluose nori panai
kinti mokytojų savarankiš
kumą.

žodžiu, kunigai viešai pa
sisakė, kad jie stoja prieš 
mokslo laisvę tose mokslo 
šakose, kurios daugiausia 
prisideda prie išplėtojimo 
žmogaus apyregės ir jo vi
suomenės pažvalgų. Po prie 
danga “demokratinės” tėvų 
kontrolės, jie ištiesų nori 
paimti tuos mokslus į sayo 
kontrolę. Ir jeigu jų pie
nas butų įvykintas, tai Lie
tuvos vaikų ir ateinančių 
gentkarčių protas patektų į 
kunigų vergiją.

Suprantamas dalykas, kad 
Lietuvos demokratija vi- 
somę jiegoms priešinsis to-*

kiam klerikalų pasikėsini
mui. Bet jų užmačias rei
kia kelti aikštėn, ir čionai, 
nes daugelis lietuvių darbi
ninkų Amerikoje per savo 
neišmanymą dar teberema 
klerikalizmą.

Apžvalga
Imiri-r—   ■■ • -gi- i...liiignir. i «r~ ~ia—

KUNIGAI APIE LIETUVOS 
MOKYKLAS.

Amerikos lietuvių kunigai ne
senai turėjo suvažiavimą Buf- 
falo, N. Y. Tenai jie tarp kit
ko svarstė, kaip turi būt tvarko
mos Lietuvos mokyklos. Kun. 

I P. Bučiui pasiūlius, suvažiavi- 
I mas priėmė sekamo turinio re
zoliuciją:

Demokratijos dvasia rei
kalauja, kad mokyklos pa
kraipa pasaulio bei kultūros 
istorijos, žmogaus tikslo bei 
priedermių, pasaulėžvalgos 
bei religijos dalykuose prik
lausytų ne nuo mokytojo no
ro, nei nuo ministerijos įsa
kymų, o kad ta pakraipa bu
tų pritaikyta prie mokinių tė
vų religijos ir pasaulėžvalgos 
toje apielinkėje, kurią moky
kla aptarnauja.
Iš šitos rezoliucijos matyt, 

ko musų kunigai nori mokyklų 
klausime. Jie yra priešingi 
tam, kad mokyklų pakraipą kon 
troliuotii valdžia, nes jie nepa
sitiki, kad valdžia bus visados 
klerikalų rankose. Bet jie taip- 
pat nesutinka pavesti mokyklų 
pakraipą mokytojams, numany
dami, kad mokytojai neves mo 
kyklų klerikalizmo dvasioje. Jie 
stoja už tai, kad mokyklų pa
kraipą nustatytų kiekvienoje a- 
pielinkėje tos apielinkės tėvai.

Ir rezoliucija aiškiai pasako, 
kad Šitokio kunigų reikalavimo 
tikslas yra pritaikyt mokyklų 
pakraipą prie religijos. O tai y- 
ra tas pat, ką pastatyt niokyk- 
Jas pu bažnyčioj kontrole.

Tiesa, musų kunigai nesivaro 
ant to, kad visos Lietuvos mo
kyklos turėtų religišką pakrai
pą. Jeigu mokyklų pakraipa 
bus taikoma “prie mokinių tė
vų religijos ir pasaulėžvalgos” 
kiekvienoje apielinkėje, tai dau
gelis mokyklų nebus religiškos: 
miestuose, pav. kur viešpatau
ja laisva mintis, patįs mokinių 
tėvai butų priešingi religiškai 
mokykų pakraipai; taip-pat ir 
sodžiuje, kur gyvena apšviestes- 
ni ūkininkai. Bet nėra abejo
nės, kad didžiumoje vietų ūki
ninkai da tebėra po kunigijos į- 
tekme, ir jie savo mokykloms 
duotų religišką pakrąįpą.

Be to, kunigai mano, kad pri
tariantis jiems ūkininkai suda
ro didžiumą gyventojų ir dange 
lyje apskričių; ir jie tikisi, kad 
su pagelba tų ūkininkų religiš
ka pakraipa butų įvesta ir ap
skričių mokyklose (gimnazijo
se ir tt.).

Taigi musų kunigai tūri vil
tį, kad šitokiu budu didžiumai 
liaudies mokyklų ir gimnazijų 
Lietuvoje bus duota religijos 
pakraipa. Ve kokią prasmę tu
ri tas jų “demokratiškas’-’ mo
kyklų tvarkymo pienas.

Apie kitą šito klausimo pusę 
mes kalbėsime redakcijos straip 
snyje. ,

“TĖVYNĖS” PARTYVIŠ- 
KUMAS.

parodė tinkamoje šviesoje. Dau 
giaus net; kada socialistai kri
tikavo netukusią Lietuvos val
džios politiką, tai “Tėvynės” re
dakcija šoko smarkiai juos bar
ti už tai. ‘

“Tėvynė” ne kartą sakė pa
mokslus tai socialistams, tai kle 
rikalams, bet ji nuolatos užtaria 
tautininkus. Jų partijos prane
šimams visuomet yra plačiai ati 
darytos špaltos S. L. A. organe. 
Ji talpina kone kiekviename nu
meryje ilgus straipsnius, prisių 
stųs iš “A. L. Tautines Tary
bos”; bet kada jai pasiuntė sa
vo rezoliucijas Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos konfe
rencija, tai ji jų neišspausdino. 
Tuo-gi tarpu toje Ch. L. D. T. 
konferencijoje dalyvavo atsto
vai nuo keleto dešimčių draugi
jų, ir partyviškų ir nepartyviš- 
kų.

Jeigu “Tėvynė” nepavydi vie
tos savo špaltose partijų reika
lams, tai ji turėtų apsieiti ly
giai su visomis partijomis. Ir 
jeigu ji užsiima politikos gvilde
nami, tai ji privalo netempti jos 
ant partyviško kurpalio. Nes 
ji yra ne tam leidžiama. O kada 
ji dagi tarnauja tokiai partijai, 
kurios pakraipa yra priešinga 
darbininkų klesos judėjimui, tai 
ji stačiai užgauna susipratusius 
darbininkus, priklausančius Su
sivienijimui.

“Tėvynės” pareiga yra sta
tyti pirmon vieton apdraudos 
klausimus ir abelnos kultūros 
reikalus, o ne politiką. Politi
kos reikalams pašvęstų spaudos 
organų amerikiečiai turi pakan
kamai.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ANGLIJA.
[Federįlotosios Presos žinia]

Londonas. — Vyriausias die
nos rūpestis Anglijos industri
joj vis dar tebėra nesusitaiky
mas su kasyklų darbininkais, 
kurie reikalauja trimis šilin
gais daugiau mokės ties darbo 
pamainai. Kasyklų savininkai 
ir valdžia siūlo du šilingu dau
giau, bet darbininkai nesutin
ka ir grūmoja visuotinu strei
ku.

Kaip paprasta, kapitalistinė 
spauda kolioja kasyklų darbi
ninkus, kad jie esą ir pragobe- 
liai ir plėšikai. O ištiesų, jeigu 
ilgos butų pakeltos tiek, kiek 
darbininkai reikalauja, tai sa
vaitinė jų alga, aplamai, siekių 
ne daugiau kaip 5 svarus ster
lingų,. taigi, prie dabartinio pi
nigų kurso, apie 18 dolerių sa
vaitei.

Londone dabar lankosi J. 
Kavanaugli, Kanados Darbo Fe 
de racijos prezidentas. Susirin
kimuose jis laiko prakalbas ir 
supažindina čionykščius darbi
ninkus su Winmipcgo streiku ir 
su bylomis darbininkų vadovų 
dėl “maištingų sumoksiu.”

“Tėvynės” redakcija žada pa
sitaisyti, jeigu mes parodysime 
jai, kame apsireiškia jos party- 
viškumas. Mes čia pasistengsi
me išpildyti tą jos norą.

“Tėvynė” visuose Lietuvos 
politikos klausimuose užima to
kią poziciją, kokios laikosi tau
tininkų partija. Ji ne tiktai kar 
tais agituoja už Lietuvos val
džios paskolą, o ir smerkia žmo
nes kurie tos paskolos neremia. 
Apie Smetonos-Galvanausko vai 
džią ,kuri žiauriai persekioja 
darbininkų spaudą ir organiza
cijas, ji tik truputį išsireiškė a- 
bejojančių tonu; jos atžagarei- 
viškus darbus ji'niekuomet ne

AIRIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

Londonas. — Airijos socia
listų partija, atidėjus šalin vi
sus klesinius skirtumus, sto
jo kovon visų-pirma už savo 

šalies paliuosavinią. Tuo žvilg
sniu ji eina išvien su sinn-fei- 
niečiais. Cork apskrities socia
listų partijos sekretorius parei
škė: “Šią valandą Airijos žmo
nės negali skirstylies j par
tijų partijėles. Mes visi stovi
me ir stovėsime vienu sujung
tu frontu prieš savo šalies prie
šus. Airijos žmonės veda karą 
su Anglija, o lodei visos šalies 
jėgos, nežiūrint klasinių skirtu
mų, stoja eilėn ir bendrai ko
voja.”

FRAKCIJA.
[Feder įlotosios Presos žinia]
Paryžius. — Municipaliniai 

Paryžiaus miesto ir priemiesčių 
darbininkai, nepatenkinti tuo, 
kaip buvo- jų reikalavimai iš
pildyti, grūmoja vėl streiku. Jie 
mat buvo reikalavę priedo prie 
savo metinės algos 1675 fran
kų, bet jiems pridėta tik 1200 
frankų.

Trini translation fiieti wtth the post- 
master at Chicago, III. April 17, 1920 
as reųuired t>y the act of Ocl. b, 1917

INDIJA.
[Fcderuotosios Presos žinia]

Londonas. — Indijos delega
tas į Washingtono internacio
nalinę darbo konferenciją, N. 
M. Joshi, kurs dabar lankosi 
Londone, pareiškė, kad visa 
atsakomybė už kraujo liejimus 
dabartiniame Indijos darbiniu/- 
kų streike puola ant Anglijos 
valdžios, kuri leidžia viešpa
taut tokioms baisioms sąly
goms ir tuo pačiu verčia 
darbininkus prie sukilimo ir 
streikų. Jis nurodo, pavyzdžiui, 
kad milijonas Bombay miesto 
gyventojų priversti gyvent su
sikimšo 150,(MM) kambariuose 

ne namuose, bet kambariuo
se, taigi aplamai po septynis 

žmones viename kambary.

ARGENTINA.
Socialistų laimėjimas.

[Fcderuotosios Presos žinia]
New York. — Vielos žydų 

laikraščio Forvcrts gautomis iš 
Buenos Aires žiniomis, Argen
tinos socialistai išrinkę į šalies 
kongresą 102 savo atstovų, kuo 
mot visos kitos susijungusios 
partijos teišrinkusiosios savųjų 
vos 56 atstovus.

arba kuriose kas-nors buvo su
minėta apie Lietuvą, pasirod- 
džiusių Amerikos anglų laik
raščiuose 1919 metais.

Muzikos leidiniai
Plaukia sau laivelis. Vienam 

balsui arba moterų chorui, prie 
piano. Parašė Stasys Šimkus. 
Išleido Jos. F. Būdrik, 3343 So. 
Halsted Str., Chicago, III.

...... ............... . ""
Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip krimbialiikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast

Nauji Raštai.
Redakcijai atsiųsti paminėt 

šie nauji leidiniai:
Naujos Gadynės Priešauryje. 

— Parašė Uosis. Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos Leidinys No. 
24. So. Boston, Mass. 1920. 
Pusi. 82.

Kun. J. Berthier, M. S.: Mu
sų Tikėjimas. Vertė Jonas M. 
Širvintas, 1920 m. So. Boston, 
Mass. Pusi. 100.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 metais. Pa
rašė kun. J. F. Jonaitis, kape
lionas. Išleido Lietuvių Praky
bos Bendrovė, Boston, Mass. 
1920. Pusi. 64.

x Visos trįs spausdintos katali-' 
kų “Darbininko” spaustuvėj, S. į 
Bostone.

The American Press on Lith- 
anian’s Freedom. Published by 
Tautos Fondas, 458 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 1920. Pusi. 96.

Rinkinys straipsnelių ir tele
grafinių žinių apie Lietuvą, •

Redakcijos Atsakymai i 

-----  "
A. Arminui, Springfiel, III.' 

— Taip; siųsti galima iki 22 
svarų sunkumo. Siųst galima 
viską, ir maisto dalykų, ir dra
bužių, ir avalinės. Siunčiamus 
daiktus geriausiai sudėt į tvirtą 
medinę dėžę; siunčiant drabu
žius, galima suviniot į tvirtą 
audeklą ir pasiūt. Už persiun
timą čia reikia mokėt po 12 cen 
tų už kiekvieną svarą. Galima 
registruot. Lietuvoj priėmėjas 
dar primoka už pristatymą siun 
tinio iš Kauno į artimiausį jam 
pašto skyrių.

Jaunam Vaikinui, Chicago.— 
Tamstos “Merginų dainos” ne
galime suvartoti. Rašinys dagi 
panašumo į “dainą” neturi.

Telephona Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis nagai sutarimo. 
S261 So. Halsted St. Chicago, III.

>■- į i-ii j ■ - ■ iri-1

Namų Ofisas: 
8323 Halsted $1. 

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas!
U7 N. Burtam St. 

1111-13II nlty BU g.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID 1
CHICAGO

Metavfa Gydytoja* ir Chirvgaa 
>5 E. WaahingtoB St 
Marshail Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8862 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 Norlh Weetem Ava. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

' ^-Spinduliai. Phone Armitage 2019 
Rezidencijos telefonas West 612$

..... .. ... .................... ■■■ . ■

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Ilaymarket 25*4 v

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 rj’to; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedčlioms 10—12 dienų.

SKAITYKITE KNYGA, KURIA VISAS PASAULIS JAU SENAI SKAITO!
šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos = 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšką Alkaforado, h 
t aCTBb 1668 m., klioštoriuj Be j a.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau senai Į 
tapo išversti į visas pasaulio kalbas, o dabar jie P 
tapo išversti ir j lietuvių kalbą; o tai reiškia: ką | 

visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir 1 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės \ilta- 
muilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt,* neparodys niekados.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj 
labai storo, didelį knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui
kiais paveikslais. Jr šitos puikios knygos kaina tik $1.00!

širdystę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už g

ii
DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTIŠKU PAVEIKSLŲ KNYGAI 

352 puslapių, 352 paveikslu.
, Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra

žiosios lyties (moters) grynas bei plikas kū
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 neapkainuojama knyga parsiduoda d 
tik už $4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie- š 
riniais doleriais laiške šiuo adresu: Al. Mar- = 
gėris, £023 St. Paul Ave.t Chicago, UI.

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

ivapuaias ir nanKO runas
Perviršis......................... $750,000.00 Virš........................... ’ $6,000,000.00

cl
Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarė

Siųskite per Didyjį Valstijinį Bankų ant Bridgeporto.

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

tai yra per VALSTI.J1NIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai turi savo skyrius Euro

poje ir lodei užtikrina jūsų pinigus nuo pražuvimo.

CENTRAL Bankas turi spocialį skyrių dėl pinigų siuntimo į Lietuvą. Skyrių šitą 
veda JONAS ČAIKAUSKAS lietuvis, KURIS turi per daug metų patyrimą siuntinio 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 į savaitę sekančiai:

) , PANEDSLIAIS,
SEREDOMIS IR

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

UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDĖLIOMIS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VALANDAI.

Central Manufacturing District Bank
A STATE BANK

1112 West 35th Street, Netoli Morgant St., Chicago, III.
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PINIGUS I LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

siunčiame per LIETUVOS PAŠTĄ ir per LIETU
VOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKĄ, KAU
NE ir jos skyrius VILNIUJE, PANEVĖŽYJE, 
ŠIAULIUOSE IR KYBARTUOSE. Męs atstovauja- 
me kelias didžiules New Yorko Bankas. Persiunti
mu gvarantuojame.

“CASH” PINIGAI 
parduodami MARKĖMIS, FRANKAIS. RUBLIAIS ir kitų tautų 

DRAFTAI IR ČEKIAI
išduodami keliaujantiems, su kuriais pinigai gaunami LIETUVOJE.

DRABUŽIUS IR AVALINI 
visokio sunkumo ir didumo baksuose siunčiame LIETUVON greitai 
ir saugiai.

PASPARTAI DYKAI 
keliaujantiems Lietuvon per musu ofisų pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTĖS 
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

DOKUMENTUS 
įgaliojimus, daviernastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kontraktus ir 
kitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popierius PADAROME IR 

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

ponų ir rusų dvarai yra dalinama ir parduodama lietuviams. Klaus
kite* kaip čia gyvenant galima įgyti žemę Lietuvoje. Nepraleiskite

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS 

užeikite ar rašykite j vienatinę Chicagoje ir Vakarinėse Valstijose 
Lietuvių Korporaciją, suorganizuotą pagal Illinois Valstijos tiesas.

BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine. ’ 
35 So. Dcarborn St., Chicago, III.

Telefonas: Majestic 8347 Antras floras, durys 206
Ofisai atdari: nuo 9 ryto iki 6 vakare 

Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedčlioinis nuo 10 iki 4

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Pranešimas.

Delei sutarties su Sovietų 
Rusija.

Laivakortes $61,25
PJSR VANDENI

L a i va i I š p 1 a u Iri a 
Balandžio 10,16, 23, 24, 26 Geg. 1, 7, 8, 9,15.

Parūpiname PASPORTUS.
Siunčiame PINIGUS.

Lithuanian American Information Bureau
3111 So. Halsted St., Chicago, III.

Jewelry Music Store
1) Mielaširdystč. “Prie Baltijos 

karšto kryžeivis vaitojo”. 
Vai Verčia, Laužo.

2) Girtuokliaus Metavonė. Pa
sakos ir Stebuklai, Dialogas.

3) Kas Subatos Vakarą. Valcas 
Jau Saulutė Leidžias. Valcas.

4) Medžiotojai. Dalis pirma. 
Medžiotojai. Dalis antra.

5) Jonas šmikis Keliauna Na
mon. Dialogas. A 41A P 1 fl
Maušiaus Kelionė. Monologas l|* j Į j

6) Birutė. I £U
Kur Banguoja Nemunėlis. , - , , ,ir sesi rekordai

0

m

4537 So. Ashland Avė.,
Phone Boulevard 491

Chicago, III.

MAGDE. “Ak, kaip man niežti pal
tą libaruliiau visokius mazgojimus, 
trinkimui, muilavimus — ir viskas tai 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauria pleis
kanų... Man gėda net darosi!” 6

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai t Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES l”

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

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

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 žymėsneliks! Paskui tik retkar j 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. • I

> Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutčsAjei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 73c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
-*•—> -F. AD. R1CHTERG CO., 326-330 Broadway, N»w York”>**‘—*

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietuvius 
be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda nuo $50 ir augš- 
čiau.. Kas greitu laiku pirks senuosius lotus, gaus senąja 
kaina. Laikas balandžio ir gegužio mėnesiuose. Reikale 
kreipkitės j kapinių užveizdą ypatiškai ar telefonu: 
Willow Springs 20-R.
■ ■■■■■■■■■■■■■

Vasario 17 dieną rytą per 
Latviją iš Kauno išvažiavo Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus Mi
sija į Sovietų Rusiją lietuvių į- 
kaitų ir belaisvių apsimainymo 
reikalais. Kaipo įkaitai pas bol
ševikus tebėra Robačevskis, 
Kuršaitis (?) adv. Dirmantas, 
Krenos (?), Mikelinsky, Lapi
nas, Paulinkaitis, Skripka, 
Daukša, Valentinovskis ir kiti 
asmens, kuiie buvo sugauti iš 
Kolčako armijos, šiai. Misijai 
pavesta tęsti pertrauktas dery
bas delei apsimainymo pagal 
gruodžio mėn. sudarytosios tuo 
tikslu sutarties su Sovietų Ru
sijos atstovu Litvinovu, Dorpa
te. Misija turi uždavinį išrišti 
klausimą ir apie bendrą lietuvių 
tremtinių grąžinimą iš Rusijos. 
Tos specialės Misijos pirminin
ku yra d-ras Jurgis Alekna ir 
nariai Ministerių Kabineto rei
kalų vedėjas Tadas Petkevičius 
ir adv. V. Burkevičius. Be to 
šiai Misijai pavesta kiflbėtis de
lei pręliminarės santaikos su So 
vietų Rusija, o pačios santaikos 
sudarymas, kaip girdėti, gali 
būti parkeltas Londonan ar Pa
ryžiun.
Delei Lietuvos nepriklausomy

bės pripažnimo.
Klausimas apie Lietuvos ne

priklausomybės pripažinimą juo 
tolyn, juo eina geryn. Taip, iš 
pasiuntimo Vokietijoj d-ro Pu- 
ryckio gauta telegrama, kad I- 
talija pripažinusi Lietuvos ne
priklausomybę ir vasario 23 die 
na išvažiavęs jos įgaliotinis ba
ronas Machioro Lietuvai ir Lat
vijai.

Apie tat, kad Italija butų pri 
pažinusi Lietuvą ir de jure ne
priklausomą valstybe, patvirti
nančių žinių nėra. Anglijos vy
riausybė yra pareiškusi, jog ji 
nedaranti didelio skirtumo tarp 
faktinio ir jurdinio pripažinimo 
\r kad jeigu bus reikalo, tai Lie
tuvos Steigiamajam Seimui su
sirinkus ir nustačius savo val
džią, be abejonės bus suteiktas 
ir juridinis Lietuvos pripažini
mas. Lygiai tokį pat nusista
tymą yra'pareiškusi ir Šveicari
ja. Skandinavų Valstybių (l)a 
nijos, Švedijos ir Norvegijos) 
buvo neseniai Ministerių Pirmi
ninkų ir Užsienių Reikalų Mini
sterių pasitarimas. Gautomis 
žiniomis, tame pasitarime bu
vęs pakeltas ir Lietuvos juridi
nio pripažinimo klausimas ir 
buk esąs išrištas mums priekin 
kiai. Patsai aktas žadąs būti 
paskelbtas už 3-4 savaičių. O- 
landų valdžios atstovas yra 
pranešęs musų valdžiai, kad į 
Lietuvą yra paskirta Olandų 
Valdžios Misija iš pp. Vlessing, 
Ljucardie ir Smit, kurie jau ke
liauja Lietuvon.

Delei santikių su Latvija.
Latvijos atstovas yra pareiš

kęs, jog Latvija nesanti pada
riusi jokių su lenkais sutarčių, 
išskyrus kariškąją delei Dvins- 
ko paėmimo operaciją. Santy
kiai tarp Lietuvos ir Latvijos 
kas kart einą geryn. Latvijon 
paskirtas nuolatiniu atstovu li
ras Zaunius, kursai jau yra Pi
goje. Jis pasilieka charge d’af- 
faires vietoj d-ro šliupo. Len
kų atstovu Rygoje yra Niedzial- 
kowskis.
Delei santikių su Lenkijos oku

pacijos valdžia.
Lenkų okupacija žmonėms 

virtusi nebepakenčiama. Plėši
mai ir žiaurumai pasiekė aukš- 
čiausį laipsnį . Bolševikai ir vo
kiečiai dabar žmonėms atrodo 
angelai prieš lenkų darbus. To
kių skundų į Lietuvos valdžią 
ateina iš visų Lenkų užimtųjų 
Lietuvos dalių. Lietuvos atsto
vas Paryžiuje, p. Milošius, vasa
rio 9 d. įteikė alijantų ambasa
dorių konferencijai Paryžiuje 
dėtai ingai išdėstytą notą (No. 
174) apie lenkų okupaciją Lie
tuvoje, prašydamas, kad tiek a- 
lijantų prestižo, tiek bendros ry

tų kraštų situacijos atžvilgiu 
butų įsakyta lenkų kariuomenei 
tuojau pasitraukti už pirmosios 
demarkacijos linijos, kaip ji bu
vo nustatyta 1919 metais liepos 
mėn., tuo žygiu galutinai ne- 
sprendžiant sienų klausimo.

Yra gautos žinios, kad lenkai 
okupuotose vietose Suvalkijoj 
šaukia naujokus gmusius 1896, 
1897, 1898 ir 1899 m.* (tarp 21 
ir 24 metų). Suvalkų miesto 
piliečiai yra sudarę prašymą an- 
tantai, kad Suvalkus priskirtų 
prie Lietuvos. Lenkų okupaci
jos valdžia vartoja represijų ir 
kliudo tam žmonių nutarimui 
prieiti tinkamos instancijos.

Paskutiniu laiku aiškiai tėmy 
jama lenkų provokacijos akcija 
prieš lietuvius: lenkai sukoncen 
travo savo kariuomenę ir tai vie 
nur kitur užpuola musų sargy
bą, tai neva pasitraukia, norė
dami įtraukti lietuvius į mūšį. 
Lietuviai tuo tarpu provokuoti 
nesiduoda.

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je. (Pasirašo) J. Vileišis.

Generalis Lietuvos Atstovas.

Lietuvos Darbo Dienos 
ilgumo jstastymas.

(Lietuvos Atstovybės Ameriko
je pranešimas).

Amerikoje gyvenantieji lietu
viai darbininkai, ypač kurie yra 
sumanę grįžti Lietuvon, didžiai 
interesuojasi, kokie yra įstaty
mai delei darbo dienos ilgumo 
Lietuvoje.

“Laikinosios Vyriausybės ži
niose” No. 17, nuo gruodžio 17 
dienos, paskelbtas yra įstaty
mas, kursai ir Jįeikia Lietuvoje 
nuo dienos jo paskelbimo. Įsta
tymas susidedu iš 17 straipsnių 
ir šiaip skamba:
Darbo dienos ilgumo įstatymas.

1. šis įstatymas privalomas 
visoms toms dirbtuvėms ir fab
rikams, kurios nuadojasi ne ma
žiau kaip 3 darbininkų samdo
muoju darbu, išskyrus pažyme
las antrajame paragrafe įmo
nes.

2. šie įstatymai neaprėpia:
1) žemės ir miškų ūkių, kur dar 
bo dienos ilgumas yra tvarko
mas tam tikromis, taisyklėmis ir
2) tos transporto įmonių dalies, 
kur darbininkai yra siunčiami 
dirbti ne pačiose Įmonėse (trau 
kiniai, garlaiviai, laivai ir tt.). 
Uuo atsitikimu darbo dienos il
gumas nustatomas darbinin
kams ir darbdaviams susitarus.

3. Darbo laikas arba darbo 
valandos yra tas laikas, kuriuo 
darbininkai turi priklausyti iš- 
imitnai darbdaviui arbo jo įmo
nes vedėjui ir kuriuo negali nau 
dotis savo reikalams.

4. Darbininkų dafbo laikas, iš 
skyrus paprastas perstoges, ne
turi būti ilgesnis kaip 8 valan
dos paroje ir keturios dešimtys 
aštuonios valandos savaitėje.

5. Išimtis iš 4-tojo § taisyk
lės yra daroma tik tiems darbi
ninkams, kurie dirba padedamą
jį darbą (katilų, variklų ir suki- 
klių priežiūra, fabrikų ir dirbtu 
vių trobesių apyvoka — aprūpi
nimas šviesa, kuru ir vande
niu), kurię eina sargybai ir gaiš 
rininkų tarnyba ir, apskritai, 
dirba tuos darbus, kurių neatli
kus pirma visko įmonė negali 
paskirtu laiku pradėti savo dar
bo ir kurių ji sustojus neatide
damai reikalinga.

6. Darbas, dirbamas tomis 
valandomis, kurios nepažymėtos 
darbo valandų sąraše, vadinasi 
neužduotinis.

7. Neužduotiniai darbai visai 
dirbtuvei, jos skyriui arba dide
lėms darbininkų grupėms tėra 
leidžiami nepaprastais ir svar
biais atsitikimais ir tik iš anks
to gavus iš Darbo Inspektoriaus 
leidimą.

8. Darbo Inspektorius, turėda
mas akivaizdoje įmonės aplinky 
bes, darbo sąlygas joje ir, aps
kritai, gamybės pabudį, gali Jei 
sti neužduotinius darbus dirbti 
ir neidavus kiekvieną kartą lei
dimo iš anksto, tik būtinai pas
kiau apie tai pranešant.

9. Neužduotinių darbų dirbi
mas iš anksto Iš Darbo Inspek-

TAUPYK 
KLEIN BROS.

ŠTAMPAS
KLEIN BROS.
HALSTED & 201h STS.

SANKROVA 
ATDARA . 

8:30 ki 5:30

Didelis Pavasarinis Atidarymas
Pagalios atėjo — ko tūkstančiai žmonių nekantriai laukė — Lai Klein Bros. Atidarimas Didžiojo Pavasari

nis Išpardavimas. Šis labiau vertas (lomos, negu nuiM rengiama ant didesnės skalės su nepaprastai patrau
kiančiu ir didesniu atakų.

Jus čia atrasite dalykus, ant kurių sutaupysite pinigus, geriausios rųšies, vėliausio styliaus, parinkimo 
ir prieinamas kainas.

Pradedant su Panedėliu ir tęsianties iki Ketvergui ten bus įdomiausių dalykėlių.

PANEDĖLIO SPECIALIS PAVASARIO ATIDARYMAS
Gold Medai Flour, tik Panedė- 

lyjc, % bačkos ......................  $1.83
Moteriškos Dresės Sacųues gero 

perkelio, šviesių ir tamsių spalvų, 
turtingai išpuoštos; peplum sty
liaus; dydis 36 iki 54; už .... $1.00

Vaikų čebutai naugio spalvos, 
veršio skuros, blucher styliaus, bu
ki galai; tvirtų padų; dydis iki 
5%; pora .............................. $2.49

Vaikų šliurės ir axfordai; dirbti 
iš baltos jūrių salos burės; Good
year gumos prisiūti padai; baltas 
viršus; dydis iki 8; pora už $1.27

Prancūzų Serge; 36 colių pločio 
pusvilnonis, tik juodos; užtenka 
vienai dresei; $1 vertės yardas; 
už ................................................59c.

(Vienam 8 yardai) /
Geriausios Rųšies šviesus Ameri

koniški Daryti marškininė drobė; 
įvairių dryžių ir figūrų; yardas 16c 

(10 yardų vienam)
Cambric Muslin; 36 col. plotis; 

puiki rųšis; tinka apatiniom dra
panom; 45c vertės; yd..........27c

(10 yardų vienam)
Langų užlaidos; 7 pd ilgio; 36 

col. plotis; padaryti iš gero alėjoto |

apagne drabužio; uždėtos ant gerų * 
pagalių su sprenžinomis; tamsios, 
žalios, alyvlnios, pilkos ir geltonos 
spalvos; kiekvienas ............... 66c

Mergaičių Vasaros Union Siutai; 
žemi ančiai, užraitoti keliuose, py
nėmis apsiūti; visokio dydžio; 58c 
vertės; už .................................. 37c

Dr. Price Phosphatų Kepimo mil
teliai; kenas už ...................... 21c

Mergaičių Lietsiautai geros rų
šies sateen; kepušonas prikergtas; 
dydis 6 iki 14 metų; $4 vertės 
už............................................. $2.97

Svvift’s Pride Mazgojimui Milte
liai; didelis pakelis už ......... 15c.

MavelI Brand Cigarai; dėžė 10 
cigarų (1 dėžė vienam) už .... $1.39

Biter Sweet Chocolate Creams; 
gardžiais viduriais; 60c vertės 
už ............................................. 37c

Puikus Dresems Gingham; 26 co
lių pločio; visokių družių irspalvų; 
30c vertes; yardas ..................  22c.

(10 yardų vienam)
Kirk’s Amerisan Family Laun- 

dry Soap; Panedėlyje vienas šmo
tas .......................................... 6!^c

(10 šmotų vienam)

California Fygų Syrupas; 60c. 
vertės už .................................  38c

Parinktinių Kvepalų veidui mil
teliai, 25c kenas uz ..................  8c.

Vyrų Union Siutao; Globė mills; 
puikus BalŲriggan Union Siutai; 
trumpos rankovės; iki kelių;
už .......................................  95c

Naujas Procesas Aslai dengti; 2 
yardų pločio; čerpės, mozaikos ir 
medžio spalvų; nepraleidžia van
dens; nesirukšliuoja; 89c vertės; 
ketvirtainis yardas .............. 49c

Moteriškų Tikrojo ir Medinio 
šilko Pančekos; lisle viršai ir pa
pėdes; baltos; $1 iki 1.50 vertės; 
pora už .....................................  44c

O. N. T. arba R. M. C. balti, pus- 
šilkiniai nėrmui siūlai; 15c vertės 
(10 kamuolių vienam) ........ 9’/£c.

Moteriškų šilko Pirštinės; dvi- 
segės; dubeltavi pirštai; mėlynos, 
baltos, pongee ir rudos; $1.00 ver
tės; pora .................................  55c

Vaikų Hickory pančeknešės — 
baltos ar juodos; visokio dydžio; 
pora ......................................... 18c

Vaikų Milano skrybėlės; papuoš
tos juodos ir spalvuotos; spec 1.19

VELTUI I -
Puiki žolė su pirkiniu už $1 ar daugiau Utarninke, Bal. 20 d.

Ateik ir regėsi tūkstančius žolių, kurias esame pasirįžę išduoti kaipo dovanas de
lei musų Atidarymo Išpardavimo: Giacintai, Jurginiai ir kitos žolės, pasodintos tvir
tuose puoduose. Jus galite vieną visai VELTUI gauti, kaipo atidarymo Išpardavimo 
dovaną. Utarninke Balandžio 20 d. su pirkiniu už $1.00 arba daugiau.

Buk tikrai, kad gautumei vieną Utarninke!

Vyrų ir Jaunikaičių 
Mėlyni Serge Siutai.

Tai labai nepaprastos vertės 
už šitą kainą — geriausios iš- 
dirbystės serfce, lengvus, pa

puošti gražiu pamušu, kišenė
mis ir Kietomis viduje Klejo
tomis, kurių negalima matyti, 
bet daug'reiškia išvaizdai. At- 
eoki ir matyki juos. Visokio 
dydžio 32 iki 48.

KALBAMOS MAŠINOS

Kombinuotos. A nustos Rųšies 
C 

išpuoštos aržuolu, mahogany;

begarsiai motorai; sykiu su 12 

dvipusių rekordų seavo paties 

pasirinkimo už

$69.00
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toriaus leidimo tik jam apie ta: 
paskiau .'pranešant, leistinus:

a) Jei darbas negali būti per
trauktas bet kuriuo laiku, ue- 
gendant darbo įrankiams, dir- 
bamajai medžiagai arba dirbi
niams ;

b) reikiant dirbti remotą, ne
tikėtai pagedus katilams, varik
liams, prietaisams ir šiaip jau 
įvairiems statiniams, dėl ko dar
bas sustoja visoje dirbtuvėje ar 
ba jos kurioje dalyje;

c) reikiant dirbti laikiną dar 
bą kuriame nors dirbtuvės sky
riuje tuo atsitikimu, kad dėl ne
numatyti! priežasčių darbas ta
me skyriuje liko pertrauktas ar
ba visai sustojo ir tai kliudo 
dirbti kituose įmonės skyriuose;

d) tose įmonėse, kurios dirba 
krašto gynimo reikalams;

e) kai tokie darbai reikalingi 
kovai su įvairiomis nelaimėmis;

f) atskiriems darbininkams 
arba nedideliai jų grupei.

10. Įmonės vedėjas privalo 
tiksliai daryti visų neužduotinių 
darbų apyskatas, kad prireikus 
galima butų patirti kiek valan
dų, kada ir kuriomis sąlygomis 
darbininko dirbtas neužduotinis 
darbas. v

11. Sekmadienais ir didesnė
mis tradicinėmis šventėmis dar
bininkams turi būti duota poil
sio. Įmonėse, kuriose dirba vie 
na pakaita, poilsio duodama ne 
mažiau kaip 36 valandos, kurio
se dij-ba 2 pakaitos — ne ma
žiau kaip 29 valandos, ir kurio
se dirba 3 pakaitos — ne ma
žiau kaip 24 be perstogės.

Pastaba. Tose įmonėse, kur 
darbininkai yra ne krikščionys, 
poilsio diena gali būti kita, ne 
sekmadienis.

12. Įmonės, kuriose darbas y- 
ra dirbamas be perstogės, suau
gę darbininkai, daugiau kaip 17 
metų amžiaus, jei tik nebuvo ku 
rių nors kitų sutarčių, gali kar-

r-„-' TTTTr* Ž?

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 1 1 

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.

' Sevėros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.PASPARTŲ BLANKAS 

PILDOME DYKAI 
Baltic Consultation Bureau, 

Ine.
35 S. Dearborn St., Chicago. 

Room 206.

tą per 3 savaites dirbti 16 valan 
dų be perstogės, lik šiuo atsiti
kimu turi būti duota jiems du 
kartu per tas pačias 3 savaites 
po 24 valandas poilsio.

Pastaba. Jeigu įmonės, dir
bančios be perstogės, darbinin
kams ir darbdaviams susitarus 
bus nustatyta kita pakaitų ir po 
ilsio tvarka, tai jį turi būti vie
tos Darbo Inspektoriaus patvir
tinta.

13. Darbo pradžios ir pabaigos 
valandų sąrašą taip pat ir per
stogių laiką nustato darbada-
vys su darbininkais susitaręs. 
Toks sąrašas privalo būti paka
bintas aikštėje.

14. Darbo Inspekcijos organai 
žiuri, kad šis įstatymas butų 
vykdomas ir peržengiančius jį 
traukia tiesom

15. Už šio įstatymo peržengi
mą baudžiama teismo keliu ligi

Pavasariniai 
išbėrimai

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 
kraują, vartodamas

Severas
Blood Purifier

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.26 ir 5c mokesčiu.

. W. F< SEVERĄ 
CEDAR, RAPIDSyJO)VA^.y^

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboriiu

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

TeL Canal 2198.

10,000 auksinų arba areštu ligi 17. Išleidus šį įstatymą, Pra- 
4 savaičių. . monės Įstatymų 5 skyriaus 1561

16. Baudos, kurias gauna iš— 1569 straipsniai (Rusų Vals- 
mokėti šių įstatymų 15-ju § ski-tybės Įstatymų Rinkinys, 1895 
riamos Vidaus Reikalų Ministe-ni. leidimas ir 1906 m. tąsa) uu 
rijos ligoninių kasų fondui. stoja galioj.



Banko turtas
Viri 

$2,382,000.00

Kapitalas ir
Perviršis 

$225.000.00
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Universal State Bank
Didžiausias ir Stipriausias Lietuvių Valstijinis 

Bankas Amerikoje.

Geriausiai ir teisingiausiai patarnauja

Lietuvon Keliaujantiems
Parūpinant Pasportus 

Parduodam Laivakortes, Siunčiam Pinigus į 
Lietuvą ir į visas Pasaulio Dalis.

Atlikimui tu reikalu yra įsteigtas

Banko Užrubežinis
Skyrius

Gvarantuojame, kad pinigai į Lietuvą nueis.

Dykai patarimai suteikiami visokiuose reikaluose.

Bankas Moka 3čią Nuošimtį
Pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo

BANKO VALDYBA:
Joseph J. Elas, Pres.
Wųi. M. Antonisen, Vice Pres. 

and Cashier
Joseph J. Krasowski, Vice-Pres.
Stasys V. Valanchauskas,

Asst. Cashier

BANKO VALANDOS: 
l’anedėliais, Soredomis, Ket
vertais ir Pėtnyčiomis nuo 9 
vai. ryto iki 5 v. po pietų

IR VAKARAIS: 
Utarninkais ir Subatomis 

nuo 9 vai. ryto iki 8:30 v. vilk.

Universal State Bank
Kampas 33čios gatvės

3252 So. Halsted St., Chicago, III.
&

Apsauga Padėtiems Pinigams. 

securitv Bank 
HfMinmut. OF CHICAGO

Milwaukee Avė. cor. Csrpenter St 
NARIAI FED RAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

, Cicero State Bank
\ 48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. §85.000.00 
Resources .........................................     $1,000,000.00

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

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Reikalaukit tikrojo C^RTER S IRON PILLS
J Grynų Daržovių.

■ju;

Rusiškos ir Turkiškos Vinos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louls Avė. 

CHICAGO. ILL.

Lietuvos Atstovybės Ameriko
je Pranešimas.

«. * ♦>

Laikinosiose Vyriausybės Ži
niose No. 18 nuo gruodžio 23 d- 
liko paskelbti pasų įstatai. Visi 
Lietuvos piliečiai privalo turėti 
pasus ir išsiimti juos Lietuvoje 
iki kovo SI dienos š. m. Ka
dangi grįžtantieji Lietuvon I.ie- 

tavos piliečiai turės irgi išsiimti 
pasų, lai skaitome reikalingu 
šiuos pasų įstatus paskelbti.

Pasų įstatai.
Trečiuoju skaitymu Valsty

bes Tarybos priimti 1919 m. 
gruodžio mėn. 5 d.

1.
Pasas yra asmens paliudy

mas. Pase įrašoma: 1) paso sa
vi ninko(ūs) vardas ir pavardė. 
2) gimimo diena, 3) gimimo vie 
ta, 4) nuolatinė gyvenamoji vie
ta, 5) užsiėmimas, 6) tikyba, 7) 
tautybė, 8) šeimynos sudėtis, 
9) dokumentai, kuriais remian
tis pasas išduotas.

i 2.
Kiekvienas Lietuvos pilietis 

ar pilietė per 17 metų amžiaus 
privalo turėti pasą.

3.
Mažamečiai ligi 17 metų am

žiaus įrašomi į tėvo arba i mo
tinos pasą. Tėvams ar globė
jams tinkant, mažamečiai nuo 
12 ligi 17 metų amžiaus turi tei 
sės gauti ir atskirą sau pasą..

4.
Kiekvienas pilietis ar pilietė 

gali turėti tik'vieną pasą.
5.

Pasas negali būti išduotas ne 
Lietuvos piliečiui.

6.
Miestuose ir iškeliaujant iš 

valsčiaus arba iš miestelio, ku
riame asmuo gyvena, reikia vi
sada turėti su savim pasas ir, 
valdžios atstovams, milicijos pa
reigas einantiems, reikalaujant, 
jis parodyti. Sulaikytieji be pa
so baudžiami pinigine bauda li
gi 50 auks.

7.
Sulaikytasai be paso ir nega

lįs kitų butu paliudyti savo as
mens suimamas ir laikomas na
muose" šuimtiemsiems, ligi bus 
išaiškinta, kas jis yra. Suim
tasis baudžiamas pinigine bau
da ligi 50 auks. ir laikomas jo 
paties lėšomis, Vidaus Reikalų 
Ministerijos nustatyta taksa.

8.
Valdžios įstaigų tarnautojai 

ir valdninkai, kariškiai ir moks-
eliviai, stodami tarnybon ar mo 
kyklon, atiduoda savo pasus tai 
įstaigai, kurion įstojo, o jo vie
ton gauna laikiną liudymą iš tos 
įstaigos ar mokyklos, kur tar
nauja ar mokosi.

9.
Pasus išduoda valsčiuose vals 

čiaus valdyba (viršaitis), o mie 
stuose milicijos valdyba Vidaus 
Reikalų Ministerijos intrukcijo- 
mip. Pasą gali gaut asmuo ta
me valsčiuje ar mieste, kur jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta.

Pastaba. Nuolatinė gyvena
moji vieta šiais įstatais laiko
ma, kur kas dėl savo tarnybos, 
užsiėmimo, amato, arba nekil
nojamojo turto gyvena, arba tu
ri naminį ūkį.

10.
Už kiekvieną pasą imama 3 

auksinai (markės).
Pastaba. Negalintieji užsi

mokėti atleidžiami nuo mokes
nio. Tam tikslui Vidaus Reika
lų Ministeriją duoda reikalingų 
instrukcijų.

11.
Pasui gauti reikia pristatyti 

savo fotografija, kuri prisega
ma prie paso.

Pastaba. Vietose, kur foto
grafijos sunku pasidirbdinti, 
pasas gali būti laikinai duoda
mas be fotografijos, betgi nu
rodant pase asmens žymės.

12.
Gaunantis pasą privalo duoti 

parašą, kad kito paso ar liudy- 
mo jis nėra gavęs ir neturi.

13.
Pametusysis pasą privalo per 

7 dienas pranešti apie tai pasą 
išdavusiajai įstatigai, arba mili^ 
cijos» ar valsčiaus valdybai, kur 
pasas buvo paskutinį kartą vi- 
zoutas, ir įmokėti už skelbimą 
apie paso pametimą 10 auksinų.

..... ' Tl... 1 ■' ===.... "~N 
Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Ir kampas Leavltt St.

VienlntJIG grynai l.ietuvlika Banku po priežiūra Valdžios ir Bau- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šių Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra gvarantuojamn, kad jųsų (taigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama «ž padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Sukatos vakare iki 9 vai. vak.

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

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

JONAS B. BBENZA.

Didelis Išpardavimas
I

Gramafonų
geriausių išdirbysčių Columbijos Viktoro ir Richtono, grajina visokias 
rekordus. Guarantuoti ant 10 metų. Kaina $25 iki $400. Taipgi parduo
dam ant lerifcvų išmokėjimų.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais spring- 

sais, motoru; išduo
da skambų ir gražų 
balsų. Kaina $50.00. 
Labai paranki j Lio- 
tuvų parsivežti.

REKORDAI:
E 4237 Jonas šmikis, monologas.
E 4273 Padainuosiu Gražių Dainą, Butėnas.
E 2356 Lietuva, Tėvynė Musų, Petrauskas.
E 2357 Kur Banguoja Nemunėlis. Petrauskas
E 2705 šok j Ratą, Polka ant armonikos.
E 4362 Pasakyk mano mylimas krašte, Butėnas.
E 4475 Kunigas ir Girtuoklis ir Stebuklai. Dialogas.
E 4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo, Petrauskas.
E 4272 Spragilų daina ir Strazdelis, Petrauskas.
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kova.
E 3841 Atėjo Žiemelė ir Kad aš išjojau
E 3906 Važiavau dieną ir Nesigrauding mergelę.
3190 Gegužinė Daina ir Trįs Berneliai.
K 3317 Sukruskime Broliai ir Kiną garsas nuo rubežiaus
E'4180 Medžiotojai, Monologas.
E 4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas.
E 3314 Dėdukas, Polka ir Saldus Bučkis, Valcas.
E 2530 Ant Dunojaus Bangų ir kregždutė, Valcas.
E 2582 Kariškas Maršas ir Kalnų augštumas.
E 2705 Visur Linksma ir Šok į Ratą.
E 2396 Našlys ir Lapunėle.
3998 Kadrilius.
3417 Padespanas ir Mazurka.
4165 Laisvos Rusijos Maršas.

Mažiau kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame. Katalogą kožnajn pa- 
siunčiame dykai.
Didžiausia Gramafonų krautuvė Chicagoje; Knygų ir auksinių daiktų.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Apie paso pametimą tuojau skel 
biama.

14.
Pametusiajam pasą tuoj iš

duodamas laikinas liudymas ne 
ilgiau kaip vienam mėnesiui, lai 
kantis 9 § reikalavimų. Mėne
sio laikui praėjus, duodamas 
nuolatinis pasas, laikantis 9, 10, 
11 ir 12 §.

15.
Miesto gyventojai, perėję gy

venti iš vienos vietos į kitą, kad 
ir tame pačiame mieste ir toje 
pat nuovadoje, kiekvieną kartą 
privalo savo pasus naujai įrašy- 
dinti milicijos nuovadoje.

Valsčių gyventojai privalo įra 
šydinti savo pasus valsčiaus vai 
dyboje, tik perėję gyventi iš 
vieno valsčiaus į kitą.

16.
Pasų blankus spausdina Vi

daus Reikalų Ministerija ir siun 
tinėja juos pasų duodamosioms 
įstaigoms, kurios duoda apyskai
tą iš surinktų už juos pinigų, o 
pinigus įneša Valstybės iždan.

17.
Pasai reikia išsiimti liki 1920 

m. kovo mėn. 31 dienos.
Nuo tos dienos visi kitokį pa

sai ir liudymai nustoja galios.
1. Pastaba. Neišsiėmusieji 

paso ligi 1920 m. kovo men. 31 
d. baudžiami pinigine bauda ligi 
50 auksinų.

2. Pastaba. Atvažiavusieji į 
Lietuvą po 1920 m. kovo men. 
31 d. Lietuvos piliečiai turi 
vizuotis milicijoje ir gauna ne 
ilgiau kaip vienam mėnesiui lai
kiną paliudymą, o paskui paša 
šiame įstatyme nustatytąją 
tvarką.

18.
Pasai išduodami be termino. 

Tiems, kuriems reikės atlikti 
kariuomenės priedermės, pažy
mima apie tai jų pasuose.

19.
Prašymai ir sKundai dėl pasų 

įgavimo žyminiu mokesniu ne
apmokami.

20.
Užsienio pasai išduodami Vi

daus Reikalų Ministerijos arba 
jos įgaliotų įstaigų, atimtant vi 
daus pasus kurie grąžinami, pri 
stačius užsienio pasus.

21.
Svetimų Valstybių piliečiai 

atvykusieji į Lietuvos Valstybę 
be pasų vizuotų Lietuvos Vals
tybės misijoj ar konsulate, iš
siunčiami iš Lietuvos Valstybės.

22.
Ne Lietuvos piliečiai, gyve

nantieji be pasų, išsiunčiami iš 
Lietuvos Valstybės.

23.
Visi lig šiol išleistieji pasų 

įstatymai ir įsakymai, su šiais 
nesutinkantieji, paskelbus šiuos 
įstatus, nustoja savo galios.

A. Smetona,
Valstybės Prezidentas

Galvanauskas,
Ministeris Pirmininkas

‘ St. šilingas,
Valstybės Tarybos Pirmininkas

V. Petrulis,
Velstybės Tarybos Sekretorius

L. Noreika, A. Petrulis,
Valstyb. Tarybos Red. Komisija

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgų laikų aš sirgau g 

ir tiek buvau suvargęs, nus
kilęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visų daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepaf 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ii- nervai; sknudCdavo gal- 
vq, po krutino, strGnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjiinus; abel
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagclbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTER1S ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO I 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki irDabar 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 influcnzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aptiekose, karkiamose 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 Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi .greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Moncy Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskite tikrų ir aiškų savo antrašų ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
61G W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

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

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Amonių nuo kaspininfis kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis laja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfieių ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena

VUENATINI8 MMU8TBUOTAS KU8A8 APTIEKOR1U8 ANT BRIDGEPOBTU
VYRAMS IR SUAUGIEMS

. Akiniai aukso rimuose nuo <8.00 ir ari 
gočiau Sidabro rimuose nuo <1.00 Ir 
augščiau Pritaikome akinius utdyka 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku 
maa, akių skaudžjinaaa, uivilkimai h 
tt. yra vaisiais {vairių lirų, kurios Ba
li būti prašalintoa gerų akinių pritaky 
mu. lityrimaa uidykų, Jai peršti ar 
skauda akis Jei jos raudonos, jai gal 
va sopa, jei blogai matai, jei ek|s silp 
ta, netęsk ilgiau, o jielkok pagalbos 

sptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
vlniai uidykg Atmink, kad mes ko* 
,aw gvarantuojam akinin> ir lrlak*<« 
įam gerai prirenka®

8. M. MKS1KUFF. Ekspertas Optikas
Jai jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane A* buvau •!- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų Ai duodu patarimu* DYKAI Galis 
padaryti bite kokius ruailktu vaistu* Ai rekomenduoju tik GERUP daktaru* Ai ase 
dranga* imonių.

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

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir deaaing 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis 
kitę tos geriausios progos, ei
kite į tų mokyklą, nes tnes mo 
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informacJ 
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 1 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

<103 So Halsted SL, Chleag*.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicasro. m

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŪŠIES 
KALBAMAS v
SIUVAMAS M A S I N A QSKALBIAMAS ■ I1! X

Vacutim Cleaners ir Percolators;
Gasinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų 
n m I mm D^Smm 2221 So. Kedzie Avenu*Van Paing VaI. 7 9 po pletl
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MELROSE PARK

: Lietuvos valdžių, pareiškė, kad 
jeigu mes pirksime Boną, tai 
tuo tik teiksime reikiamos pa
galbon Lietuvos dvarponiams 
ir klebonams, kurie dabar 
smaugia v 
vos darbii 

Susirinkimas ir aukos.

i'sokį pažangų Lietu- 
linkų judėjimų. Po

ilgų ginčų 28 balsais prieš 22 
tečiaus nutarta, kad pirkti pa
skolos bonus reikalinga. Duota 
įnešimas pirkti už 200 dolerių, 
pataisymas už 50. Didžiuma 
balsų' nutarta pirkti už 50 do
lerių.

Po to vienas draugui duoda 
sekamą įnešimą: Jeigu mes pa
rėmėme atžagareivišką Lietu

vos (valdžią, tai ar negalėtume 
parejnti josios darbinihkus 
Lietuvos Socialdemokratų Par 
tiją? Kaip vienu balsų nutar
ta paaukoti iš draugijos iždo 

25 dolerius. O raštininkas pa
kvietė narius, kad kiek kas iš
galėdamas prisidėtų sava au
ka. Aukojo sekami draugai: F. 
Ravimas 10 dol.; B. Usevičia 3 
dol.; A. Bartulis, L. žemaitis, 
S. Poška, F. Lapinskas, L. Ma
žeika, A. Daubaras, J. Janušau
skas, K. Junčius, Z. Zapalskis, 
M. Zaukevičia, J. Jagminas, A. 
Jasinskas, A. Atsinavičia, S. 
Bružas-4-po 1 dol.; A. Junčius, 
A.* Kavaliauskas, A. Miltinis, 
A. Starevicia, A. Jasinskas, J. 
Pocius, J. Lenortavičia, M.

i Katarškią—po 50c. Viso 31 dol. 
; Pridėjus draugystės auką pasi
daro 56 doleriai. Pinigus pa
siuntė i Lietuvos Laisvės Fon
dą d. Fr. Bayunas.

'fui rodo, kad algirdiečiai la į 
bai gerai supranta, kokios tu
ri “laisvės" Lietuvos darbinin
kai ir todėl kiek išgalėdami re
mia jų kovą už tikrai laisvą ir 
demokratinę Lietuvą. Tą patį 
turėtų daryti ir kitų draugijų 
nariai. • • • •Beje, kurie norėtų įstoti į i 
Algirdo draugiją, tegul lai da-, 
ro tuojau. Iki liepos mėnesiui 1 
galima įstoti numažintomis 
įstojimo mokestimis.

— Antanas Jasinskas.

Balandžio 11 dienų vietos 
pas. draugija Did. Liet. Kun. • 
Algirdo laikė bertaininį susirin i 
kimų. Apsvarsčius einamuo
sius draugijos reikalus josios 
delegatai į Draugijų Sąjungų 
davė raportų apie stovį viešojo 
knygyno ir kartu prisiminė, i 
kad jų ižde visai maža pinigų. 
Tada Draugijų Sąjungos pirmi 
ninkas pakėlė klausimą delei 
suteikimo jiems reikiamos au
kos. Kaip vienu balsu nutarta i 
neaukoti. Tai dėlto, viena, kad j 
delegatų ižde dar randasi 10' 
dol. ir, antra, kad šis susirinki-1 
nias buvo šauktas atvirutėmis1 

visai kitam tikslui. Tatai im-* 
ta svarstyti klausimą, kuriam 
šaukta susirinkimas- pirkimą 

Lietuvos paskolos bonų. Pir
miausia paaiškinta apie Lietu
vą ir josios valdžią, nurodant, 
kad pirkti Lietuvos laisvės Ilo
nai būtinai reikalinga. Kiti 
draugai, pažindami dabartinę 
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Latvaitis •
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
Ketverge, 15 d. balandžio, 1920 
m., 9:15 vai. vakare. Turėjo 49 
m. amžiaus. Buvo vedęs; paliko 
moterį Marijoną, vieną brolį ir 
4 pusbrolius ir l pusseserį A- 
merikoje. Lietuvoje paliko 3 se
seris. Paėjo iš Suvalkų vedybos, 
Vilkaviškio parapijos, Steponų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 28 • 
metus.

Laidotuvės bus panedėlyj, 19 
d. balandžio, 7 vai. ryto iš na
mų 2231 W. 21 Place į Aušros 
Š. P. Vartų bažnyčią, iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines.

Užprašo pažįstamus ir gimi
nes dalyvauti laidotuvėse..

Liekasi dideliame nuiludime 
moteris, Marijona Latvaiticnė.

Laidotuvėms užsiima grabo- 
rius W. Adomavičius, Tel. Ca- 
nal 4922.

WEST SIDE

Chicagos LSS. kuopų domai.

LSS. 22-ros kuopos sumany-; 
mui rengti vasaros, pramogų iki 
šiol pritarė sekamos kuopos: 1,1 

b— Oreci Excitemenf By Ad Carter

81, 171, 185 ir 231. Visos kuo
pos jau prisiuntė savo komisi
jų narių vardus ir antrašus. Ta 
tai neužilgio bus sušaukta ben
dras komisijų susirinkimas ir 
pradėta reikiamasai prisiren
gimo darbas.

— LSS. 22 kp. Komisija.

DIDIEJI MELŲ MAIŠAI.

Jiems ir telegrafo stulpai 
neužilg^o liks bolševikais.

Chicagos Daily News vakar 
išspausdino sekamą žinią:

“PUrmasai valdžios išėjimas 
į atvirą mūšį prieš revoliucines 
grupes, turinčias aiškų tikslą 
nuversti konstitucinę Jungtinių 
Valstijų valdžią ir todėl prave
sti “proletarinę tvarką” Rusi
jos sovietų pavyzdžiu, sumato- 
mas išdavimu varantų arešta
vimui neteisėtos geležinkeliečių 
unijos viršininkų, peržengusių 
Leverio aktą.

“Yra žinoma— oficialiame 
rately kiek angščiau buvo žino
ma dėka tūlų špiegavimo orga 
nizacijų budrumui , kad Jung 
tinėse Valstijose turės būt pa
daryta bandymas gegužės 1 die 
ną. Tikrenybėj tasai laikas bu
vo nužymėtas lapkričio 15 die
ną—pasekant neautorizuotąjį 

plieno darbininkų streiką. Ji
sai atidėta vienam mėnesiui, 
kad sekus sustabdydamą darbo 
kasyklose; po to jisai sutaria 
atidėti gegužės 1 dienai —pase-’ 
kiniui visuotino sustabdymo' 
darbų industrijoj ačiū visos ša
lies geležinkeliečių streikui.”

Toliau tasai melų maišas 
persergsti gyventojus. Esą, rei
kia budėti ir būtinai sutremp
ti radikalus, besikėsinančius at 
nešti dideliausios nelaimės vi
sai šaliai. Darbo unijose esą pil 
nai įsigalėję radikalai. Senųjų , 
unijų vadai nebegalį suvaldyti 
narius. Tam puikus pavyzdys— 
sviru ienų streikas. Svičmenai: 
ikurė savo asociaciją, elgiasi | 
kaip tinkami, o senosios unijos 
vadai likę vieni.

Delei to kalti esą “raudonie
ji,” kurie šioj, šalyj turi 35 tuk
siančius gerai apmokamų agi
tatorių. Jų žinioj esą apie pusė 
miliono doleriu buvusios caro 
valdžios pinigų. Bankininkai ir 
fabrikininkai tuo esą labai su
sirūpinę. Biznyje dideliausia 
suirutė. Laukiama, kad pra
džioj sekamo menesio įvyks 
baisiausių dalykų.

Suprantama, kad visa lai yra 
gryniausias melas. Jisai sklei
džiama tuo tikslu, kad sulau
žius geležinkeliečių streiką. Tų 
geležinkeliečių, kurie nori iško
voti žmoniškesnes savo gyveni
mui sąlygas. Kad šitą streiką 
greičiau sulaužius, tai tie me
lų maišai, tur būt, nesidrovėtų

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y ė r

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephono Central 3684

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

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei
kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
sąlygų-

( West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. lAiavitt. Tel. Canal 2552. 

pavadinti “raudonaisiais” ir 
bolševikais dagi ir telegrafo 
stulpus!

Rubsiuvial statys savo namus.

Kad nedavus pasipelnyti pel- 
nagaudoms namų savininkams, 
būrys Hari, Schaffner and 
Marx darbininkų nutarė pasi
statyti ko-operatyvį triobesį. Be 
gyvenamųjų kambarių triobe- 
sy busią maisto reikmenų 
krautuvė, vaistinė ir kitos rei
kiamos įstaigos — nemokama 
skaitykla, žaismių vieta vai
kams ir tt.

Sučiupo banditą.

Prie 16 ir Hoinan gatvių va
kar naktį policija sučiupo pa- 
skilbusį banditą, tūlą James 
Buchanan. Banditas tečiaus pa 
sidavė tik tuomet, kai jo revol- 
veryj neliko nČ vienos kulkos.

Bus, bus—anglių badas.

Anglių spekuliatoriai ir vcl 
persergsti publiką. Girdi, se
kamą žiemą busiąs dideliausias 
badas anglių. Žmones, kurie ti
kį, kad kainos anglims turė
siančios nupulti, apsirinką.

Pirma “gerbiamąją publiką” 
įbauginti, paskui kelti kainas 
anglims ir tiro pelnyt les—jų 
tikslas.

PABLUDUSI MOTINA.

Kėsinosi nužudyt savo dukterį.

Sadie Nicholson, 16 N. Hoyne 
gt., vakar kėsinosi nužudyt sa
vo 18 melų amžiaus dukterį 
Georgią. Kada duktė, atsisėdo 
prie stalo valgyti, motina iš už 
pakulio smogė jai vėzdu ir ap
svaigino. Manydama, kad duk
tė jau negyva, motina pasiėmė 
britvą ir susipiauslė rankas. Ir 
duktė ir motinai nugabentos li
goninėn. Pasveiks.

Molina aiškinasi, kad šitą žy
gį ji atlikus bijodama, kad ka
da nors jos (luktė “pnsijieškos 
sau kito burdo.” Spėjama, kad 
ji—pamišėle.

“Vaigščioti su svetima mo
terių—ne griekas?’

Ženolieji ir neženotieji kava
lieriai, šaukite valio. Džiodžė 
Hugh Stevvart vakar nuspren
dė, kad vaigščioti su svetima 
moteria ne griekas. Toks nuo
sprendis padaryta po to, kada 
pons UI. Cordner ir pons 

Hodge ^‘susifaiitavo” dėl ponios 
Hodge. Pons Cordner mat už
simanęs “pasportinti” su ponia 
Hodge. Pons Hodge juodu pa
sitiko gatvėj ir prasidėjo “fai
las.”

Džiodžėl nusprendė, kad de
lei to “faituotis” nereikėjo: 
“vaigščioti su svetima moteria 
ne griekas”—pasakė jis.DU AVIATORIAI UŽSIMUŠĖ.

SANDERSON, Tex., bal. 16. 
Licut. Hansell ir serž. Maxwell 
abu ant vielos užsimušė, bc- 
patruliuojant nukritus jų aero
planus.

BISMARK, N. D., bal. 16.— 
North Dakola gubernatorius 
Frazier šiandie į prakalbas 
skris aeroplanu. Ryto irgi skris 
į kitas prakalbas.

TRIS BUTENYBfiS.

Kada jums reikia gyduolės, 
čia esti trįs butenybčs, kurios 
atsako jus pasirinkimui. Sudė
tinės gyduolės privalo būti to
kios, kokios esti žinomos medi
cinos mokslui, kaip geriausiai 
veikiančios; jos privalo būti rei
kalaujamo tyrumo ir prireng
tos budu tokiu, kuris užtikrina 
augščiausį jų išnašmną; paga
lios ir kaina jų tur būti ne aug- 
šta, ypač šiais laikais, kada 
brangus pragyvenimas mus ver 
čia visame kame taupyti. Vi
sa tai esti pasiekta Trinerio gy
duolėse; štai delko tūkstančiai 
ligonių klausia savo vaistininkų 
arba vertelkų gyduolėmis dėl 
Trinerio Amerikoniškojo Eli Ki
ro Karčiojo Vyno ligose užkie
tėjimo, prasto apetito, galvos 
sopėjimo, nerviškumo ir kitokių 
nesveikumų, paeinančių dėl vi
durių netvarkumo, — dėl Trine
rio Linimento turint reumatiz
mą arba neuralgiškus sopėji
mus, panirimus arba uždegi
mą; — dėl Trinerio Cough Se- 
dative kada turima šaltį ir t. p. 
Trinerio gyduolės visados sutei
kia palengvinimą. Joseph Tri- 
ner Company, 1333-43 S. Ash
land Avė, Chicago, III.

------MJTOB

Pranešimai
Indiana llarbor, Ind. — SLA. 185

kp. nepaprastas susirinkimas įvyks 
nedėlioj, bal. 18, Ketharine Hauso 
svet. 138th ir Deoder St. Gerbiami 
draugai, malonėkite atsilankyti pas
kirtu laiku, kaip 2 vai. po pietų, nes
turime labai daug svarbių dalykų ap- Į gos. Kviečiame vietos lietuvius gau- 
tarti. —P. S. Rindokas, fin. sekr. šiai susirinkti. — Komisija.

Liet. Laisv. Federacijos 12 kp. susi- 
mikimas įvyks utarninke, balandžio I 
20, kaip 8 v. v. 3205 So. Wallace St. ' 

| Nariai prašomi susirinkti laiku, nes 
I reikės užbaigti visus LLF. 12 kp. rei- 
1 kalus. — Valdyba.

| Cicero. — Visi, kurie praeitą rude- 
, nį lankėte Lietuvių Kalbos Mokyklą, 
kuri delei žiemos šalčių buvo uždary
ta, dabar ir vėl pasistengkite lankyti 
ją. Nedėlioj, balandžio 18, kaip 9:30 
vai. ryto Neffo svetainėje įvyks pi r- ' 
įnašai susirinkimas. Malonėkite susi
rinkti. — A. Rudinskas, pirm.

Draugystes šv. Antano iš Padvos 
susirinkimas įvyks nedėlioj, bal. 18 d., 
kaip 1-mą vai. po pietų, Dievo Apveiz- 
dos parap. svet. So. Union Avė. ir 
18-tos gat. Chicago.,Visi nariai neat
būtinai atsilankykit, nes yra svarbių 
reikalų apkalbėjmui. — Valdyba.

Dideles prakalbos. Rengia Lietu
viška Amerikoniška Rūbų Išdirbinio 
Bendrovė, nedėlioj, bal 18. Kenvouski 
svet. 2301 W. 22 PI. ir Oakley Avc. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės P. j 
Butkus ir J.J. Bagdonas.

Birutės Vakaras įvyks bal. 18, M. 
Meldažio svet. 2242 W. 23rd PI. Sce
noje statoma M. Petrausko operete 
“Lietuviškas Milionierius’ Pradžia 8 
vai. vakare.

Liet. Janitorių Vyrų ir Moterų Paš. 
Kliubas rengia svarbias prakalbas a- 
pie Lietuvą nedėlioj, balandžio 18, kaip 
2 vai. po pietų Liberty Club House 
svetainėje 3420 W. 12th St. Kalbės 
adv. K. Gugis. Visus kviečiame skai
tlingai atsilankyti. — Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio Paš. 
Kliubo susirinkimas įvyks nedėlioję, 18 
balandžio Liberty Svet., 3925 So. Ke- 
dzie Avc. Pradžia lygiai kaip 1 vai. 
po pietų. Nariai prašomi būti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti. — J. Sholteman, pirm.

Cicero. — Draugystės Lietuvos Ka
reivių mėnesinis susirinkimas bus ne
dėliojo, balandžio 18, kaip 1-mą vai. 
po pietų. S. Žvibo svet. 1847 So. 50 
Avė. Visi nariai kviečiami susirinkti, 
nes bus rinkimas darbininkų draugys
tės baliui. — D. L. K. korespondentas.

Brighton Park. — Liet. Politiško 
Pašelpinio Kliubo mėnesinis susirin
kimas bus nedėlioj, balandžio 18, 2 
vai. po pietų, McKinley Park svet., 
prie 39 ir So. Western Avc. Visi drau
gai susirinkite laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. —J. Vikarlas, rast.

PRANEŠIMAI____
Leb.-Gvardijon Didž. L. Vytauto 

meneHnis susirinkimas bus nedelioj, 
bal. 18 kaip 1 vai. po pietų, Šv. Jur
gio parap. svet., 32 PI. ir Aubum Avė. 
Visi nariai prašomi susirinkti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų apsvar
styti. — S. Kunevičius, ražt.

Pirmyn Mišraus choro dainininkui 
malonėkite V<»ti laiku, nes turėsime 
dainuoti pirmi ant programo savo va
karėlyje. —Choro Vedėjas.

North Side. — Pirmyn Mišrus cho
ras rengia draugišką vakarėlį su pro
gramų. Nedėlioj bal. 18 d. Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė. Kalbės Dr. 
A. Montvidas. Visus kviečiame atsi
lankyti. —Komitetas.

Birutės Kalno Draugijos mėnesinis 
susirinkimas bus nedėlioj, balandžio 
18 d,, kaip l vai. po pietų, Woodma- 
no svet., Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes bus darenkama valdyba, 
vieton išvažiavusių. — Valdyba.

Cicero.— Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės visuotinas šėrininkų susi
rinkimas įvyks nedėlioj, balandžio 18, 
kaip 1 vai. po pietų, J. Neffo svetai
nėje, 1500 So. 49th Avė. Visi šėrinin- 
kai, Draugijų delegatai ir norintieji 
įstoti malonėkite būti laiku. — Sekr.

Lietuvių Tautiškų kapinių visuoti
nas susirinkimas įvyks nedėlioję, ba
landžio 18, 1 vai. dienos, Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St. Apta
rimui yra daug svarbių reikalų, per 
tai malonėkite dalivauti visi kapinių 
globėjai, draugijų atstovai ir lotų 
savininkai. Kviečia Valdyba.

LSS. 234 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, balandžio 18, kaip 
10 vai. ryto University of Chicago 
Settlemcnt svetainėj, 4630 Gross Avė. 
Draugai iy draugės, visi privalote at
silankyti ir laiku, nes turime daug 
svarbių'. reikalų apsvarstyti.

— P. K., org.

Kenosha, Wis. — Ncdėloj, balan
džio 18 d., kaip 1 vai. po pietų, Schlitz 
Hali svetainėj įvyks prakalbos reika
lu Lietuvių Svetainės statymo ir Šerų 
pardavimo. Kalbėtojas bus iš Chica-

Pa j ieškojimai
* ASMENŲ * JIEšKOJJMAi

PAJl’EšKAU savo tikro brolio Mo
tiejaus Kielos, Ukmergės pavieto, Ra
guvos valsčiaus, Kartanų kaimo. 
Prieš karę gyveno Chicago, o dabar 
nežinau kame. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
pranešti adresu:

ONA JUZENIENfi, 
2334 So. Oakley Avc., Chicago, 111.

Kas patėmys šitą moterį lai prane
ša man; už teisingą pranešimą skiriu 
dovaną $10.00; arba pati sugrįšk ir 
nušluostyk ašaras savo kudykėlių

G. DARESH,
3238 Lime St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Jono Vasiliaus
ko ir švogerio Antano Mikalausko; 
jie visi paeina iš Kauno gub. Telšių 
pavieto, Renavo parapijos, Račalių 
sodos. Jeigu kas žino iš pažįstamų 
arma jie patys, tegul atsišaukia ant 
šito adreso:
KONSTANTINAS VASILIAUSKAS 
8916 Houslon Avė., So. Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo senų draugų rr 
pažįstamų iš Draudenų kaimo, Žigai
čių parapijos, Kauno redybos. Mel
džiu greitai atsišaukti į Naujienų 
ofisą po num. 79, nes tik 3 dienas 
busiu Chicagoj.

V. AUŠRA.

■ĮIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambaro vienai y pa

tai ir kad šeimininkė pagamintų val
gį. Malonėkit atsišaukti

MR. L. STONIS,
54 E. Division St., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ......... MOTERŲ
REIKIA mergaičių darbui finishing 

departamente skurų išdirbystės. Nuo
lat darbias; gera mokestis ir puikus 
darbo sąlygos. Kreipties.

GRIESS PFLEGER,
GRIESS PFLEGER TANNING CO., 

884 N. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
__________MOTERŲ •

REIKIA moters popicroins 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO.,
1105 W. 21 St, Chicago.

REIKIA mergaičių darbui prie deš
rų. Labai gera mokestis; nuolat dar
bas.

AGAR PROVISION CO., 
810 N. Green St.

REIKIA

Jaunų moteriškų virš 16, metų 
amžiaus, švariam, lengviam 
dirbyklos darbui. Geros darbo 
sąlygos ir gera mokestis.
ILLINOIS MINIATURE 
LAMP DIVISION,

2243 W. Harrison St.

REIKALINGA MOTERIS arba že- 
nota šeimyna be vaikų. Geistina kad 
moteris galėtų prižiūrėti namus; kam- 
baris, valgis ir gera mokestis. Atsi
šaukite nuo 5 iki 9 vai. vakarais. 
3255 So. Halsted St. 2-ros lubos.

REIKIA
Mergaičių virš 18 metų prie 

lengvo benčiaus darbo dirbyklo- 
je; mažiems mašinų darbams; 
assembling darbams.
40c į valandą laike mokinimosi. 
Valandos nuo 8 iki 5 vai. vak. 
Pusę dienos Subatomis.
10 nuošimtis bonus už nuolatu- 
mą.

CURTA1N SUPPLY CO., 
350 W. Ontario St.

CUKERKŲ DIRBYKLAI

Mergaičių reikia lengvam dirbyklos 
darbui. Patyrimo nereikia. Geros 
sąlygos.

Kreipties:
763 Mather St.

Arti Harrison ir Halsted St.
Phone — Haymarket 2344

REIKIA moteriškų plovimui stiklų, 
sidabrų; gera mokestis, kambaris ir 
maistas. 8 vai. darbo.

Klausti: STEWART
CHICAGO BEACH HOTEL 

51st St. ir Cornell Avė.

REIKTA patyrusios pardavėjos — 
gera mokestis; nuolat vieta; Proga 
pakilti.

BACH’S DEPT. STORE, 
3641 So. Halsted St. •

REIKIA MERGINŲ
Prie elektros spėka varo

mų mašinų, operatorkų, ar
ba mokinimuisi. Gera alga 
pradžiai. Nuolat darbas.

MERIT CAP CO. 
327 So. Market St.

MERGAIČIŲ REIKIA

Geriausia mokestis, 
Pastovus darbas.
Kreipties 5tas augštas

Kampas St. Clair ir Illinois gal.
SAMUEL CUPPLES CO.

MERGAIČIŲ REIKIA 
Prie Punch Prcssii, 
$18 į savaitę pradžiai.

C. II. HANSON CO.
305 W. Erie St.
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NAUJIENOS, Chicago., III..

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
l MOTERŲ  4 VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RAKANDAI
UŽLAIKYMO KAINA

NAMAI-žEME

Subata, Balandžio 17, 1920

NAMALžEMe

REIKIA
Mergaičių ir Moterų ne senesnų 
35 metų įvairiems darbams 
didelėje dirbykloje West Sidėje. 
Gera mokestis ir puikios darbo 
sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

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

lygos. Kreipties tuoj aus j 
Naujienų ofisą.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundreje. Kreipties į formano ofisą.

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

VYRŲ DEL STOCK

PAGELBININKŲ

Nuolat darbas ir labai gera mo
kestis, dirbant musų roberinių 
apsiaustų skyriuje, šis darbas 
truputį dulkinas. Mokestis pake
liama sulyg gabumo ir tarnavi
mo ilgumo.

BELDEN MFG. CO., 
23rd ir Western Avė.

REIKIA
Vyru dirbyklos darbams, 
taipgi pratusių medžio darbą 
dirbti.

Kreipties
700 W. 22nd Street.

VYRŲ REIKIA
Darbui dirbykloje guminių at
matų. Proga pakilti ir gera mo
kestis.

B. SK()()RATOW, 
711-719 W. I5tli PI.

TautomobiliaT
REIKIA KAMBARINIU 

Mokėsime $55.00 Į mėnesį 
ir kambaris.

ELMS HOTEL 
53rd ST. ir CORNELL AVĖ.

Departamento, į
Packing Departamentą,
ir Shipping Departamentą.Kreipties:

SELZ, SCHWAB A CO.
40 So. Market St.

REIKIA 10 moterų, patyrusių sor- 
tavimui popierų. Mokama didelės 
algos Nuolat darbas gvarantuoja- 
mas.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Tailor St.
Kampas Desplaines St.

REIKIA vaikino prie pasiuntinėji- 
mo nuo 14 iki 17 m. amžiaus. Gera 
proga ateičiai

OMAHA PACKING CO., 
2320 So. Halsted St.

REIKIA
Vyro dirbyklos ii’ abelnam 
darbui didelėje gumos 
dirbykloje ant VVest Sidės. 
Gera mokestis ir puikios 

darbo sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

AUTOMOBILIAI

Cash arba ant išmokėjimo
PARSIDUODA

1918 Okland 5 pasažierių
1918 Elkhart 5 pasažierių
1917 Studebaker 5 pasažierių
11)17 Overland 4 pasažierių
1915 Hayns 5 pasažierių

Automobiliai yra geram padėjime, 
Galima matyt nuo 1 iki 5 vai. vak.

P. VIZGIRDAS, 
6445 So. Westem Avė.

REIKIA
mergaičių ir moterių 
abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis. (
Dienomis darbas.
Kreipties:

1107 W. Congress St.

MERGAIČIŲ 16 metų ir se
nesnių lengviam, maloniam 
darbui musų tualetinio muilo 

(lept, ir dėžių dirbykloje. Mo
kėsime 30c i vai. besimokinant. 
Mergaitės gali uždirbti nuo $20 
iki $30 į savaitę llždavu. Va
landos 8 iki 1:30 v.v.. Pusdienis 
suimtomis. Alcikilc pasirengu
sios dirbti.

ALLEN B. WBISLEY CO. 
925 S. \Vells St.

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ 

šeimynos ir pavieniai dar 
yra laikas užsirašyti.

ĮSITĖMYKITE:
Važiuosite sekantį utarninką, 

balandžio 20 d.
Visos šeimynos, kurios pasirašė po 

kontraktu, privalo atsišaukti nuo šios 
dienos iki subatos vakarui 5 vai. — 
Visos tos šeimynos, kurios padavė 
mums savo vardus, turi ateiti ir gau
ti savo kontraktą.

Ar norite gyventi ant ūkės vasarą 
Michigane ir uždirbti gerus pinigus? 
Mes mokėsime 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 rakandu. Mes išvažiuojame spe
cialiu traukiniu.

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

FRANK PALLA, Atstovas 
COLUMBIA SUGAR CO., 

Bay City, Michigan.
Telefonas Diversey 9191.

DARBININKŲ prie anglių; nuo
lat darbas; gera mokestis.

2241 So. Loomis St.

REIKIA tuojau gerų, patyrusių 
siuvėjų; gera mokestis; patogios dar
bo valandos. Atsišaukit tuojau.

WHITE EAGLE GARMENT 
SCHOOL

3103 So. Halsted St.

PARDAVIMUI — Automobilis-For- 
das 1918 m. Kreipties

FR. DUBINSKAS,
1557 Girard St.
Phone: Armitage 3536

STANLEY B1W()1N

Nauji sampelinlai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.
Taipgi mes turime 35 fonografus.
Šiandienines mados; groja visų iš

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

Gvarnntuojame dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

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

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldicniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.
TfiMYKIT!

35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai. Ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pho- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

Aš GYVENU ant farmos Taylor 
County, VVis. Padarau labai puikų 
gyvenimą. Aš žinau labai gerų far- 
mų pardavimui pigiai. Jei jus narit 
farmos^ rašykit man.

A J PAtTT.irK
Box 62a, R.' R. 3, Medford, Wis.

PARDAVIMUI dviejų augštų kam
pinis muro namas. Didelė krautuvė 
bile bizniui. Cementinis skiepas. Ki
ti visi įrengimai pirmos klesos. Bus 
parduodamas labai pigia kaina.

J. PAVESKA,
1901 Canalport Avė.

PARDAVIMUI du namai: vienas 5 
pagyvenimų, po 4 kambarius, Brigh- 
ton Parke, netoli Crane dirbtuvių, o 
antras 2 pagyvenimų, po 6 kamba
rius. Namai 4 metų senumo. Apšil
domi, elektros šviesa ir kiti visi pa- 
rankumai. Namai pigesni negu pi
nigai.

A. LAWRENCE,
3411 So. Leavitt St., 2 lubos

PARSIDUODA Brighton Parke, 
pigiai bizniava vieta, namas 4 metų 
senas, pats savininkas statė, apačio
je yra grosemė, pelninga, ketvirtas 
metas kai uždėta su ruimais. Vir
šui didelių 6 ruimų flatas, electros 
vanos ir konkrito beismanas. Dide
lis tvartas ir lotas gražiai aptaisy
tas. Bile kokiam bizniui yra gerai 
ir gana vietos. Atsišaukit į “Nau
jienų ofisą pažymint num. 78.

KAS NORITE FARMOS

čion tik ir rasite puikiausią progą 
įsigyti gerą farmą Wisconsin valsti
joje. Randasi 140 akerių žemės, 30 
akerių po plugu, kita gero miško, bei 
lengvai galima išdirbti. Su daug gy
vulių, budinkais, bei reikalingais įran
kiais. Stok gyvent ir daryk pinigusI 
Sutinku mainyti ir ant prapertės Chi
cagoje. Yra gana svarbi priežastis 
pardavimo, už tai gausi už prieinamą 
kainą. Kreipkitės tiesiog prie savi
ninko ypatiškai ar laišku.

M. VAREKOIS, 
939 — 34th St. Chicago, III.

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

lotus, farmas ir visokius biz
nius. Pas mus galima gauti 
visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halated st., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO

REIKIA bučeriaus, darbas ant vi
sados. Gera mokestis.

STOCK YARD MARKET.
3733 Sider St., Indiana Harbor, Tnd.

REIKIA vyrų abelnam virykloje 
darbui restorane; $16 į savaitę ir už
laikymas. Nereikia dirbti nedėliomis. 
Kreipties:

BAUMU’S RESTAURANT 
185 N. Clark St.

REIKIA
S ASU ir DOOR MEN

■ i
Mes padidiname mus dirbyk- 

lą ir. mums reikia daugiau dar
bininkų, kaip tai: door cleane- 
rių ir repairerių; sash ir door 
stock eutterių; prie benčiaus 
dirbimui langų ir durių rėmų ir 
vyrų darbui prie bundle trim. 
Nuolat darbas, švari dirbykla.. 
Puiki proga iškilti. Kreipties 
prie Samdos vartų, Klausti Mr. 
Snell.

IIARRIS BROS CO., 
35th ir 1 blakas į rytus nuo 

Ashland Avė.

DIDELIS BARGENAS, parsiduoda 
automobilius Mičiul, atrodo kaip nau
jas. Parduosiu labai pigiai arba mai
nysiu ant auzos ar kokio biznio.

I 5757 So. Turner Avė. 3-čias stree- 
tas nuo Kedzie Avė į westus.

PARDAVIMAJI Automobilius Over- 
laud 1919 m. beveik naujas, mažai nad 
Uotas; parsiduoda pigiai; savininkas 
išvažiuoja Lietuvon. Liberty bonai bus 
priimami. Kreipties po 6 vakarais.

M. P.
2956 So. Union Avė. Chicago, III. 

Phone Yard 5480

PARSIDUODA 3 automobi
liai pigiai, Chanley 192(1, Pir- 
mycr 1919, Marion 1918. Visi 
pirmos klesos.' Priežastis par
davimo, savininkas išvažiuoja 
į Lietuvą. Karai turi būti par
duoti i 2 dienas.

J. JENELIU.NAS,
1358 So. Mapplesvood Avė. 

Tel. McKinley 1050.

PARSIDUODA 5 pasažierių auto
mobilius beveik dykai, Reo. Co, 5 ta- 
jeriai visi beveik, nauji; inžinas eina 
kaip naujas; išrodo kaip naujas. Kas 
greitai nupirks — parduosiu už $225. 
Priežastis, neturiu kur laikyti gara- 
džiaus arti nėra.

F. RUDGALVIS, 
1334 So. 48th Avė., Cicero, III.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
Maloniam dirbyklos darbui; 
$16 i savaitę pradžiai. 
Patyrimo nereikia.
Gali uždirbti nuo $20 iki $28 
patyrusios.

Kreipties tuoj
OLSON RUG CO.

1508 W. Monroe SI.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA
Pagelbininkų darbui prie euring 
coli ars. Kreipties:

220 N. Green St.
Klausti Mr. MILLER.

REIKIA Mergaičių ir Moterų 
žiurstų siuvyklon prie spėka va 
romų mašinų. Patyrimo nereik 

Jus galite uždirbti 
$25.00

REIKIA — Bushelmanų, Pir
mos klesos rubsiuvų nuolati
niam darbui. Gera mokestis.

MEYER A CO., 
831 W. Adams St.

REIKIA patyrusio vyro, porter.
Geros darbo sąlygos. Gera mokestis.

J. ELLIS, 
5720 So. State St.

REIKIA LEIBERIŲ
Kreipties:

GILL MFG. CO.,
8301 So. Chicago, Avė.

REIKIA antrarankio dunokepio.
Prie baltos duonos ir keksų. 

F. BRASUS,
139 E. 107 St. , Tel. Pullman 945

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas. 

inahogany medžio, antrarankis drauj 
s»e su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
.<275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbraušen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. Stale St.

1224 North American Bldg 
Central 202

"BARGENAS,
PARSIDUODA Ice cream Parlor, 

(aiskryminė); visi parankamai, ma
žai tevartota; verta $2.000. Parduosiu 
visai pigiai; visus ar pavieniai. Kreip
ties:

P. A. B.
616 W. 31st St. Chicago, III.

PARSIDUODA visai pigiai didelė 
krautuves drabužių shapa, kas norit 
pamatyti, atsišaukite pas

JUSTI N STIRA, 
3417 So. Union Avė., Chicago, III.

i savaitę 
Trumpomis darbo valandomis.

Ateikite ii* pakalbėsime
HOME GARMENT CO.

2002 Canalport Avė., 
kampas* Union St.

REIKIA
Tvirtų Vyrų darbui šaldykloje.
UNITED STATES COLD
STORAGE CO.,

s 2101 W. 39th St.

KELETO TVIRTŲ VYRU

muilo dirbyklai.
Patyrimo nereikia.
IU/2C j valandą ir bonus.
Devynios vai. i dieną. Nuo pir
mos subatoniis.

ALLEN B. WBISLEY CO.
925 So. Wells St.

PARSIDUODA i«staurantas lietu
vių appryventoj vietoj. Biznis išdirb
tas per du metu ir kiekviena dieną 
vis gerinusi, nes darbai pradėjo ap
linkui eiti genaus. Priežastis parda
vimo turi kitą biznį, negalių abiejų 
apdirbti todėl parduosiu pigiai. Atsi
šaukit adresu:

10742 So. Michigan Avė., Roseland 
arba klauskit telefonu Pullman 841.

REIKTA DARBININKUVYRŲ ir MOTERŲ
PARDAVIMUI Cigarų, cigaretų, 

cukierkų ir grosorio Storas. Parsi- 
duos pigiai.

1044’ VVest 51st St.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo 

ii 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas, 
visa kaip nauji. Persiduos už bi
te priimtiną pasiūlymų. Taip-gi 
*200.0(1 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
uografas su rekordais persiduos už 
*60.00 su rekordais ir deimanto ada 
la. Laisvės bondai priimama. Ne 
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių puikus 
rakandai. Išpardavimas įvyks Balan
džio 17 d. 2 vai. po pietų.
1707 So. Halsted St., Chicago, III.

"palikta STORAGE’Y'- 
DYKAI

Bondsai. Veltui

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

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

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet

PARDAVIMUI — Rakandai 4 kam
barių. Turbuti būtinai parduoti. Išva
žiuoju kitan miestan. Kreipties:

J. V.
922 W. 34th PI., 1 flooras.

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

1511 So. Kedzie Avė.

NAMAI-žEMfi

PARSIDUODA Pigiai geras namas 
biznio vietoje rendos $125 į menesį. 
Platesniu žinių kreipties:

J. BALTRŪNAS, 
1707 So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI — 3 augščių medi
nis namas prie 3145 Emerald Avė., 
žema kaina; lengviausios išlygos.

AMERICAN STATE BANK

BENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

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

’4 akro ..................................... $275
Yz akro ..................................... $425
1 akras . .................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
uojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 

Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Suinažjsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
turi išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1104 W. 18th SI. Chicago, III.

Phone Canal 6296

Negirdėta proga gauti gražų dviem 
pagyvenimais mūrinį namą ir taippat 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elek
tros įvedimai, maudynes abejuose pa
gyvenimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindis basemente cementinės. Ga
ru šildomas visas namas. Suros 
naujausio įtaisymo. 1-mas pagyve
nimų — pirmoj klesos knygynas ir 
cigarų krautuve, kampas 47-tos ir 
Wood gatvės. Grindį s muro, durįs 
langai aržuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto kad išvažiuoju į Europą. 
Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ
1757 W. 47 gatve, Chicago, III.

BARGENAS.
PARDAVIMUI du namai, gerame 

stuvyje; krautuvė, 4 flatai ir didelė 
bamė užpakalyje. Lotai 50x125. 
Taipgi parduosim krautuvę su visais 
įrengimais. Parduosiu už $7200. At
sišaukit į krautuvę.

1912 So. Fisk St.

PARDAVIMUI 5 lotai sykiu 125x 
125, kaina už viską $1500. Yra sur- 
paipės, šaligatviai ir vanduo. Ir 
vanduo. Ir užmokėta už tai. Ran
dasi prie 112 gatvės ir Racine Avė. 
Savininkas.

5016 So. Laflin St.

VYRŲ
REIKIA 2 pečkurių 65c į valandą 

ir bonus; vyrų prie elevatorių; chau- 
fferių; automobilių mašinistų $8.50 į 
dieną; inspektorių mašinų dirbyklai. 
patyrimo nereikia; 3 watchmanai; pa- 
augusių vyrų 60c — 70c į valandą.
I/eiberių automobilių dirbyklai po 

55c vai. viduje darbas; senyvų vyrų 
prie tepimo automobilių $5 į dieną; 
kalvių prie automobilių be patyrimo 
$7.G0 į dieną. Darbininkų į hotelius ir 
restauranus visokiems darbams $85 į 
mėnesį ir daugiau.

MOTERIŠKŲ
Trumpoms darbo valandoms

9 vai. vak iki 5:30 vai. ryto. 
5:30 arba 6 v. v. iki 11 ar 12 v. n. 
12 vai. d. iki 4 vai. vak. ‘ 

Galima susikalbėti lenkiškai North 
South ir VVest Side of:lsuose.

SOUTH PAR K EMPLOYMENT 
ĄGENCY

4$)3 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA VYRŲ DARBUI

Packing House, taipgi mėsos 
rūkykloje. Labai gera 
mokestis; nuolat darbas.

IIETZEL & CO.
1743 Larrabee St.

Turiu du išradimus, ant kurių turiu 
patentus nuo valdžios pripažintus, bū
tent, bread slicing Maciūne, antras 
baby carriages. Kas nori pirkti atsi
šaukite pas

STANLEY BIVVOIN,
4541 So. Paulina St., Chicago, III.

VYRŲ REIKIA

Abelnam darbui.
Kreipties

755-759 W. Taylor St.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap
gyventoji priežastis pardavimo, einu 
į kitą biznį.

1836 So. Halsted St.

PARDAVIMUI sekanti namai; par
siduoda pigiai, nepraleiskite progos 
pirkti pigiai.

10705 So. State Str.
10736 Lafayette Avė.

10536 Indiana Avė.
11760 Wallace St.

11827 Lowe Avė.
10946 Princenton Avė.
10743 Indiana Avė.
251 W. UOth Str.
835 W. 122nd Str. ’

Yra daugel kitų. — Jeigu nori par
duoti greitai — paduok mums.

JONAS RUIKO,
11042 Michigan Avė. (Roseland), 

Telephone Pulk 802-549.

REIKIA Vyrų indams mazgoti. Ge
ra mokestis, kambaris, valgis, 8 va
landos darbo. Klausti STEWART.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st St. ir Comell Avė.

PARSIDUODA, valgykla arba res- 
tauranas su elektriniu pianu, geroj 
vietoj už $750. Del priežasties išva
žiavimo į California. $400 pinigais, o 
kitus ant išmokosčio.

1207 W. 47th St.

GRAŽUS namelis pardavimui, 
šviesus kambariai; $2500.

J. POUZAR,
2039 West Coulter St., 

Chicago, III.

REIKIA Vyrų prie dešrų darbo. 
Labai gera mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green St.

REIKIA
Jauno vyruko pakavimo darbui 
Gera mokestis.
PURITAN MALT EXTRACT
CO., 31 N. Market SI., 3 augšt.

PARDAVIMUI: Bučerne ir Groser- 
nė Lietuvių apielinkėje; pigiai, nes 
yra labai svarbus reikalas parduoti. 
TZ* v pi ^JUOZAPAS MATIJOŠAITIS 
4839 W. 14th St. Cicero, III.

PARSIDUODA 2 fliatų mūrinis na
mas po 5 kambarius su augšta apa
čia, rendos $37.00 j mėnesį. Parsiduo
da už $3,200; mažai reikia įmokėti. 
Namas randasi ant Lowe Avė. netoli 
35 St.

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

HllmOTS

40 akrų fauna pardavimui arba mai 
nymui ant miesto namo. Farma su gy
vuliais ir mašinerijoms. Trįs mylios 
nuo Chicagos. Netoli gatvekariai ir 
geležinkelis. Parsiduoda Pigiai.

Illinois farma, 140 akrų, su gy
vuliais ir mašinomis. Netoli mieste
lio ir geležinkelio; gera žemė. Mai- 
nysim ant miesto namo. Per farmą 
bėga upė. $500 ant rankos, o kitus 
lengvais išmokėjimais.

68 akrų farma, su gyvuliais ir maši
nomis. Labai gera žemė. Labai Pi
giai.

80 akrų farma, gražus budinkai; 
puiki lyguma. Pardavimo priežastis 
turi kitą biznį. $1000 ant rankos, ki
tus lengvais išmokėjimais.

Pardavimui 4 kambarių namas ant 
Morgan ir Park; 4 lotai, aptvaras ir 
gyvuliai.

Dviejų augštų muro namas, 85ta 
gatvė ir Sangamon. šiltas vanduo, ši
luma, elektra ir gazas. Geras barge
nas.

FIRST NATIONAL KEALTY
AND CONSTRUCTION CO., 

840 W. 33rd St.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAREK KRAUS.
1924 W. Chicago Avenue. 

Atdara vakarais. Utaminkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo būdu 
ius 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 varomoi elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi- 
Hurėti 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 St., ant 4-tų lubų.

PARSIDUODA VISAI PIGIAI 
2-jų pagyvenimų, beveik naujas mu
ro namas, gera vieta ir platus lotas, 
elektra, gazas, maudynės, Šiltu van
deniu apšildomas, cementuotas “bei- 
smontas”, žodžiu sakant po šimtą 
pypkių labai gražus, geras ir pigus 
namas, vertas $8.000.00, bet bus par
duotas tiktai už $6,250.00, kas norite 
į trumpą laiką dikčiai uždirbti, tai ne- 
prrfsnauskite šioš progos, nes tokių 
progų labai retai pasitaiko. Atsišau
kite arba telefonuokite po sekančiu 
adresu: <

JUOZAPAS J. ŠUKAS, 
3246 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Drover 3514

NAMAS ANT pardavimo, kuris 
neša nemažai rendos, nes turi vietos 
dėl šešių šeimynų. Parsiduoda už 
$3,800 ant lengvo išmokėjimo. Ma
tykite kas dieną iki keturių.

S. SHUSHA, 
2010 Charleston St.

PARDAVIMUI trijų pagyvenimų 
namas, po 4 kambarius. Ir du lotu. 
Parduosiu pigiai, kadangi apleidžiu 
Chicagą.
2325 So. Winchostor Avė., Chicago.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvinio, Palterny Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

Šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, (ypewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai
li araŠys

Mokinimo valandos: nuo 9 rytfl 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
iki 10 valandai.
3106 80. HALSTED ST., CHICAGO


