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Estonija pasirašys 
taika su Rusija

Bolševikai išvyti iš Latvijos
I. • ——  \ .

Kazokai nori įgyt nepriklausomybę
. . •

Bolševikai paleido suimtuosius 
amerikiečius

ESTONIJA IR RUSIJA 
PASIRAŠYS TAIKĄ.

Gal dar šiandie bus pasirašyta 
taika. Estonija gaus daug aukso 

iš Rusijos.

vo tik du ešalonai iš 400 karei
vių, bet jie dar nepasiekė Man- 
ž u rijos stoties, 
ant geležinkelių 
trukdimas daro

Susigrūdimas 
ir Semionovo 

didžiausių su-

daugiau karei-

True translation filed with the post- 
master at Chicngo, UI. Jnn. 29, 1920 
as rcqu>rc<J by the rri ot’ Ocl. 0,1917

WILSONAS PRAŠO PASKO
LOS ALKANAI EUROPAI.

LONDONAS, s. 28.—Ex- 
change Telegmph Co. gavo te
legramą iš Rygos, kad taikos 
sutartis tarp Estonijos ir Rusi
jos sovietų valdžios bus pasira
šyta rytoj.

Efltonija gaus finansinę ir ki
tokią materialę pagelbą sulig 
taikos sutartimi.

Sutartis, sakoma, parodo, 
kati Estoiuja gaus 16,000,000 
rublių auksu, už leidimą pabū
davote geležinkelio iį Revelio, 
Estonijoj į Maskvą. Taipjau 
giuis medegą budavojlmid ge
ležinkelio ir 300 garvežių.

Estonai nieko nesako.-

1X)RPATAS, s. 28.—Nors 
tonai išleidinėja tuščius biule- 
tenus ir grieštai atsisako svar
styti apie nuotikius Dorpate, 
yni abclnai sprendžiama, kad 
galutina taika su Rusija yra tik
ra ir bus paskelbta viešai už ke
lių dienų.

Viršininkas Estonijos delega
cijos Poieka užreiškė, kad slap
tos franeuzų, anglų ir amerikie
čių įtekmės nėra naudojamos 
prieš taiką. Estonijos 
įlinkai grieštai užginčija 
tantiems gandams, kad 
jau pasirašyta slaptai.

Estonijos delegacija buvo Re- 
velyje paduoti bolševikų sąly
gas valdžiai. Po pasirašymui 
taikos yra reikalingas ratifika
vimas Estonijos seimo ir sovie
tų pildomojo komiteto.

es-

valdi-
vaigš-
taika

True translation flled with tho post- 
master at Chicago, III. Jan. 29, 1920 
as repuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PALEIDO
SUIMTUOSIUS AMERIKIE

ČIUS.

Nebus išvežta 
vių, kol iš pakraštinių distriktų 
kareiviai neatvyks į Vladivos
toką. Ta<la vienas batalionas 
ir kvatiera pasiliks kol nebus 
užtikrintas saugus išvažiavimas 
čechams.

Amerikiečiai pripažįsta, kad 
jų pareiga yra gelbėti čechams 
išvažiuoti ir galbūt pasiliks kol 
nebus užtikrinta saugi kelionė.

Japonai irgi pasitrauks.
Japonijos politika dar nėra 

nuspręsta, bet manoma, kad ir 
japonai galiaus visgi pilnai pa
sitrauks.

Amerikiečiai kareiviai dabar 
'džiaugiasi paskelbimu, kad jie 
bus evakuoti. Jie stačiai šėlsta 
iš džiaugsmo. 16 mėnesių nu
siminimas pranyko. Pagalios 
jie užbaigė darbą, kurį jie pri
pažino negalimu, nedemokrati
niu ir neamerikonišku.

Tuo pačiu laiku, kad paskelb
ta žinią apie ęvakavimą, japonai 
uoste išsodino nuo savo trans
portų dar 1,600 kareivių.

Tuo pačiu laiku Rusijos aris
tokratai, kurie niekino, juokė
si ir šmeižė amerikiečius, ka
dangi jie atsisakė kariauti Kol
čako armijoj, dabar verkia, 
kad Amerikos apsaugos štikas 
rengiasi juos apleisti. Tečiaus 
didžiosios masės žmonių džiau
giasi atsikratą mus ir butų la
bai užganėdintos, jei ir japonai 
išsinešdintų kartu. Jei japo
nų kareiviai darys tikrų kari
nių žingsnių, visi rusai šoks 
ant jų ir japonai jau supranta, 
kad jie tada brangiai užsimo
kės.

Atnaujina maldavimą kongreso 
paskirti $150,000,000.

1 WASHINcA'ON, s. 28.—Pre- 
zidentas Wilsonas šiandie ?pa
prašė iždo sekretoriaus Glass 

lišnaujo atsišaukti į kongresą, 
kad tasis autorizuptų $150,000,- 
000 paskolą Lenkijai, Austrijai 

Įir Armėnijai pagerinimui jų 
Idespertatiškos maisto situacijos. 
' Tikimasi, kad atstovų buto 
I biudžeto komitetas svarstys 
ĮGlass prašymą už kelių dienų. 
Sekretorius ir kiti iždo valdi
ninkai vakar stojo prieš repu- 
bhkonų komitetą, kad išaiški
nus reikalą paskolos ir apsvars
čius a beiną Amerikos finansinę 
padėtį.

Suv. Valstijų pirklybos buto 
direktoriai priėmė rezoliuciją, 
pa remiančią paskolą Europos 
šalims ir paskelbta, kad ir kiti 
nariai organizacijos tapo pa
kviesti priimti panašias rezoliu
cijas ir perduoti jas savo sena
toriams ir atstovams.

Prezidentas rašė ^iždo sekre
toriui, kad jis negali įsivaizdin
ti, kaip Suv. Valstijos gali ne
duoti pagelbos alkaniems tų ša
lių žmonėms, kuomet ta pagel- 
ba gali būti suteikta duodant 
kreditus ant mažos dalies eks
portuojamo šalies maisto per
tekliaus.

kurie turi paliepimus aprūpinti 
Denikino spėkas, ar duos tą me 
degą kazokams. Visi tie daly
kai galbūt bu| išrišti už mėne
sio.

Bolševikai veržiasi priekyn.
Bolševikai turį 5 divizijas in- 

fanterijos ir 30 divizijų kava
lerijos Rostove. Keli tūkstan
čiai bolševikų jau perėjd Dono 
upę Rostove. Pirmas pulkas 
tapęs sumuštas liuosanorių, bet 
paskui baltagvardiečiai turėjo 
pasitraukti į pietus nuo Ditaisk 
ir vis dar traukiasi. Didelės 
spėkos bolševikų kavalerijos pe
rėjo Doną 100 myhų į rytus 
nuo Rostovo. Beeidami gele
žinkeliu nuo Ditaisk linkui Eka- 
terinodaro, jie pasiękė ir perėjo 
vyriausias upes. Mažai jiems 
priešinamus! šiame sektore.

Bolševikai atgabeno savo ka
reivius iš Astracbaniaus juro
mis ar pėsčius ir Kislitir, Tere- 
ke.

Jie perkirto geležinkelį į Pe- 
trovsk ir veržiasi ant Krosui, 
centro šiaurinio Kaukazo alie
jaus laukų. Paėmimas Kros
nį duos bolševikams pirmą 
aliejų. Nesenai ten buvo suki
limas ir kada bolševikai atvyks,

'Socialistu byla
Lusk komiteto liudijimai socia

listų byloje.

RENGIĄSI PRIE KRAUJO
liejimo.

New Yorko policija organizuo
ja kulkasvaidininkų burtus.

Atidavė juos čechama. Ameri
kiečių išgabenimas sustabdytas 
delei Semionovo užpuldinėjimų.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III. Jan. 29, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI NETEKO
PASKUTINIO LATVIJOS 

MIESTO.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 29, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

Bolševikai veržia
si Kaukazan

v i • r->*
w Ts

KAZOKAI NORI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS.

Nenori dėties prie bolševikų, 
bet nenori ir kariauti prieš juos 

už kazokijos rubežių.

VLADIVOSTOKAS, s. 26. (Ra 
šo Chicago Tribūne korespon
dentas Frazier Hunt).—Pulk. 
Blunt iš Chicagos, iš Amerikos 
geležinkelių tarnybos korpusų ir 
jo partija tapo paliuosuoti bol
ševikų ir atiduoti čechams, pa
sak gautų ištikimų žinių. Pa- 
liuosuotoji partija susisėda iš 
jo geležinkelių pagelbininkų jr 
kelių Raudonojo Kryžiaus slau
gytojų ir darbuotojų.

6,000 Amerikos kareivių Sibe- 
rijoj’e angščiausia bus išgabenti 
prieš kovo 1 d. Tikimąsi, kad 
ims mažiausia 4 savaitės pulk. 
Morrohv ir jo 1,700 kareiviams 
atvažiuoti iš Baikalo distrikto, 
atstume 1,500 mylių.

Kiek žinoma, ikišiol iŠvažia- lapkričio mėn.

Latviai paėmė Guzyn ir pasiekė 
Rusijos rubežių.

COPENHAGEN, s. 28.—Pa
sak čia gauto iš Rygos Latvi
jos oficialio pranešimo, Latvi
jos kareiviai paėmė Guzyn, pa
skutinį Rusijos bolševikų užim 
tą Latvijos miestą ir daugelyje 
vietų pasiekė Latvijos-Rusijos 
rubežių. Daug karės medegos 
ir 2,000 belaisvių liko suihita ir 
mušis tęsiasi visu frontu.

Bolševikų spėkos' Latvijos 
fronte traukiasi rytų link ir dau 
gelis pulkų liko išnaikinti da
bartiniuose mūšiuose.

JACKSON, Miss., s. 28.—Mo^ 
terų balsavimo priedas prie fe- 
deralės konstitucijos eis visuo- 

’tinam nubalsavimui ateinantį

EKATERONODAR, s. 22.— 
Nepriklausomybė ar karė. To
kį nuosprendį padarė sudary
toji čia kazokų federacija, ap
svarstymui politikos, kokios 
laikyties 'bolševikams užėmus 

Dono šalį ir besiveržiant į Ku- 
banių. Pirmame susirinkime 
kazokų tarybos, Kubaniaus ata
manas pasakė, kad khrinė situ
acija yra kritiška ir nėra laiko 
normaliems, dalykams. Jis sa
kė, kad jei taryba užsidarytų 
dešimčiai dienų, jau butų per- 
vėlu. Nors liuosanorė armija 
sudaro tik mažą dalį anti-bol- 
ševikiškų spėkų pietinėje Rusi
joje, kazokai nori, kad Deniki- 
nas pasiliktų vyriausiuoju ko
manduotoji!. Bet su sąlyga, 
kad jis negalės kišties į vidu
rinius riekalus Dono, Tereko ir 
Kubaniaus šalių. Jei jis priims, 
jis turės žinoti, kad kazokai 
neis už savo rubežių kariauti 
prieš bolševikus.

Denikinas visuomet tvirtino, 
kati jis yra vien Kolčako pagel- 
bininkas ir todėl gali elgties 
kaip nori kariniuose ir civi
liuose reikaluose. Jei neper
mainys savo pozicijos, jis pasi
darys nepakenčiamu.

Jo štabas yra civilė valdžia 
yra Navorossyske. Manoma, 
kad nesutiks komanduoti kazo
kais jų sąlygomis, bet tęs savy- 
stovį veikimą mažomis jam 
ištikimomis spėkomis ir susi
lauks Kaledino ir Kornilovo li
kimo. 1

Kazokai nori sulieti esančius 
kazokų teritorijoje likučius 
liuosanorės armijos. Jie tą gal 
padarys be sutikimo Denikino 
ir išvarys visus, kurie jiems 
priešinsis.

True translation filed with the post- 
naster at Chicago, III. Jan. 29, 1920 
ttf reųulrcd by ine act of Oct. 6,1917

Jugo Slavija 
atmeta talki- 
ninkiį sąlygas

in';':

K

NEW YORK, s. 28.—šiandie 
paskelbta, kad prisirengimui 
prie malšinimo galimų riąušių 
ir sumišimų, New Yorko poli
cijos departamentas suorgani
zuos 1,000 šaulių pulkų ir 4 
kulkasvaidininkų būrius. Apie 
400 žmonių visuomet bus lai
komi prirengtais stoti prie pir
mo pašaukimo. Jie, atliekant 
savo darbų, dėvės plieninius 
šeinius.

Pulkas bus suorganizuotas 
daugiausia iš buvusiųjų karei
vių, kurių 1,500 jau tarnauja 
policijoj. Jie bus lavinami ar
mijos arsenale Brooklyne. Be
lo 200 policislų bus mokinami 
būti revolverių šauliais.

ALBANY, s. 28.—Pašalintųjų 
iš legislaturos socialistų byloje 

. prokurorai deda pastangų, kad 
Amerikos socialistai turėjo ry
šių su Rusijos bolševikais ir 
suokalbiuvo nuversti valdžią ir 
įvesti čia sovietinę valdžios si
stemą.

Tuo tikslu jie pasiėmė visą 
surinktąją medegą Lusk komi
teto, kuris tyrinėjo radikalų 
veikimą. Socialbjpi prieš tai 
užprotestavo, kaipo prieš nieko, 
neturintį bendrą su šiuo daly
ku, bet teisių komiteto pirmi
ninkas Martin, kaip ir visada, 
parėmė prokurorus. Tada so
cialistai pareikalavo, kad jei 
skaityti liudijimus prieš tą ko
mitetą, taiv skaityti juos visus. 
Galiaus susitarta, kad ta mede- 
ga naudosis abi pusės ir galės 
daryti kokios jiems tinka iš
traukas.

šiandie taipjau perskaityta 
kelios rinkimų prakalbos paša
lintųjų iš legislaturos socialistų.

> ex-socialistas 
j (dabar demo'k rotas) Lunn, 
Schenectady mayoras. Jis pasi
sakė, kad iš jo buvo reikalau
jama pasirašyti po prižadu bū
nant išrinktu pasiduoti partijos 
kontrolei.

Taipjau 'tapo perskaitytas 
vienos grupės iš New Yorko 
laiškas Martens, kad socialistai 
remia Rusijos bolševikus ir kad 
bandys įvykinti tokią valdžią ir 
šioje šalyje. Socialistų advo
katas t Stednianas pareikalavo 
išbraukti laišką, kadangi (a ^ru 
pe nebėra socialistais ir kaip 
tik ir įtapo išbraukta iš Socia
listų partijos už skelbimą tokių 
idėjų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 29, 1920 
as reųuired ny Ine act of Oct. 6,1917

Socialistai negau 
na pasportų

M i
B 
k ’

i: 1

miestas galbūt jau bus valdo- J Taipjau liudijo 
ma« vietos bolševikų.

ANGLIJA NEIŠDUODA 
PASPORTŲ SOCIALISTAMS l 

Į RUSIJĄ.

SERBIJA ATMETA TALKI
NINKŲ ADRIATIKO KLAUSI

MO IŠRIŠIMĄ.

Laikosi prezidento Wilsono 
nuosprendžio. Bus vedamos 

tolimesnės tarybos.

PARYŽIUS, s. 28.—Jugo Sla- 
vijos atsakymas j talkininkų ul
timatumų Adriatiko klausime, 
gautasis šiandie Paryžiuje, yra 
veik tikru atmetimu Italijos 
kompromisinio pasiūlymo. Ju
go Slavijos atsakymas bus įteik 
tas ambasadorių tarybai kaip 
perrašytas.

Nota nors yra lygi atmetimui 
talkininkų ultimatumo, para

šyta taikiu tonu ir atidaro ke
lių tolimesniam svarstymui klau 

nurodo,

I
8® J

pi

True translation filed wHh the post- 
inaster at Chicago, 111. Jan. 29, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

95 NUOŠ. VENGRUOS BAL
SUOTOJŲ PRITARIA 
MONARCHISTAMS.

BUDAPEŠTAS, s. 27.—Ap
skaitoma, kad rinkimuose nedė 
lioj ir vakar paduota 95 nuoš. 
balsų už monarchistus. Dabar 
spėliojama kas bus 
Vengrijos valdonu ir 
nuo Hapsburgų princų 
pos valdančių šeiininų
rikos multi-milionierių.

sekamu 
siekiasi 

ir Euro- 
iki Ame

True translation flled with the post- 
master at Chicago;'III. Jan. 29, 1920 
as reųaired by the art of Qct. 6, 1917
Anglai paliuosavo admirolų, 

paskandinusį Vokietijos laivynų.

LONDONAS, s. 28.—Admiro
las Reuter, viršįninkas Vokieti
jos laivyno Scapa Flow, kuris 
paliepė paskandinti pereitą bir
želio įnėn. ten esančius vokiečių 
karinius laivus, tapo paliuosuo- 
tas Anglijos valdžios.

Šiandie paskelbta, kad admi
rolas sugrįžo į Vokietiją.

True translation flled wlth the post- 
master at Chicago, III. Jan. 29, 1920 
ns reųuired by the act of Oct. 6,1917
PRANAŠAUJA NAUJĄ KARŲ 

PACIFIKE.

LONDONAS, s. 28.—Austra
lijos premieras Hughes kalbė
damas vakar Melbourae pasakė, 
kad sekama karė galbūt kils 
Pacifike, pasak žinios iš Sidney.

“Mes turime turėti prirengtų 
ganėtinai didelę armiją, kad 
pasakius ‘ikišiol ir netoliau’ p, 
pasakęs jis. “Mes esame ap
supti šalių, kurios siekias! Šios 
šalies.’’

KOMPANIJA DALINSIS PEL
NU IR NUOSTOLIAIS.

WAKEFIELD, Mass., s. 28. 
—Winship, Bolt & Co., išdirbė
jai nertinių apatinių rūbų, pa
skelbė, kad* ji kasmet duos sa
vo darbininkams 50 nuoš. pel
no, kurio pusę gaus pinigais, o 
kita pusė bus įdėta bizniu ir neš 
6 nuoš. palūkanų. Darbininkai 
taipjau turės padengti ir nuo
stolius, jei kada jų butų. Dar
bininkai sutikę su tuo pienu.

JErzberger silpnėja.
BERLINAS, e, 28.—.Pašauta

sis finansų ministeris Erztyerge-šie juiaiiaų minia ir r ib JCyrrųrrgr- 
ris darosi silpnesnių ia jo pul-!

Klausimas tik yra, ar anglai, m labai augštaš. >

IR VYSKUPAI PROTESTUO
JA PRIEŠ REAKCIONIERIUS.

vyskuNEW YORK, s. 28.
pai ir 10 kunigų įvairių tikėji
mų pasirašė po protestu prieš 
deportavimus be jokio teismo 
svetimšalių, pašalinimų sociali
stų iš legislaturos ir kitokius 
reakcinius valdžios ir kongreso 
darbus.

Ko kunigai nepakenčia

AIRIJOS KUNIGAI PRIEŠINA
SI LAISVAI MOKYKLAI.

Nenori jokios mokyklos, kuri 
nėra po kunigų kontrole.

MAYNOOTH, Airijoj, s. 28. 
—Kardinolų, arcivyskupų ir 
vyskupų susirinkimas smar
kiausiai pasmerkė Anglijos par
lamente įneštąjį Airijos švieti
mo bilius. Dar Anglija niekad 
nebuvus sumanius tokių nedo
rų įstatymų linkui Airijos kaip 
šis bilius. Jis visai sudemora- 
Hzuosiųs žmones ir kunigija tu
ri tam biliui smarkiausiai prie- 
šinties. Kuomi gi tas bilius 
taip baisus? Jame nieko kito 
nėra, kaip tik atimama iš kuni
gų kontrolę Airijos mokyklo
mis, nes jas Airijoje visų laiką 
valdė ir valdo kunigija. Tame 
tai kunigams ir yra visas bai
sumas to biliaus, nes jis pirmu 
sykiu įsteigs Airijoje laisvas, 
nevaržomas kunigų, mokyklas.

Bažnyčios galvos nutarė, kad 
jei tas bilius pereitų ir įstaty
mas liktų vykinamas galėn, 
duoti katalikams tėvams nuro
dymų apie mokinimą savo vai
kų. Aiškiau kalbant, įsakyti 
tėvams, kad jie neleistų vaikų į 
valdžios mokyklas, o vieton to 
streiktų parapijines mokyklas, 
kur ir toliau vaikai butų kvai
linami.

Tam pritarė taipgi Italija 
ir Francija.

LONDONAS, s. 28—Valdžia 
atsisakė išduoti pasportus 
James Ramsay, McDonald ir 
Charles Roden Buxton važiuoti 
Rusijon, kaipo daliai delegaci
jos, kurią paskirė tarptautinis 
socialistų kongresas Berne.

Valdžios žingsnis padarytas 
po pasitarimui su Italijos pre- 
mieru Nitti ir Fra nei jos pre- 
mieru Millerand.

CECHAI NORI DIDELĖS 
ARMIJOS.

PRAGA, s. 28.—Cecho-Slova- 
kijos valdžia vakar paskelbė 
viešai armijos bilių, sulig ku
rio Čcchija taikos laiku užlai
kytų armijų iš 8,000 oficierių ir 
141,910 kareivių.

ERZBERGER PERSILPNAS 
OPERACIJAI.

BERLINAS, s. 27.—Nuodug
niai išegzaminavus pašautąjį 
finansų ministerį Matą *Erzber- 
ger pasirodė, kad kulka yra 
įstrigusi į pečio lopetėlę, bet jos 
negalima išimti kadangi Erz- 
berger yra perdaug silpnas, kad 
galėtų atlaikyti operaciją. Da
bar bus stengiamasi tik šiaip 
sugydyti žaizdą, o tik jau pas
kui bus daroma operacija.

Šovikas sakosi stengėsi išgel
bėti šalį nuo Erzbergerio, kaipo 
pavojingo valstybei žmogaus. 
Jis nenorėjęs jį nušauti, bet tik 
tiek sužeisti, kad jis nebegalė
tų daugiau dirbti ministerijoje. 
Ir jis pasitikįs, kad tas jam pa
sisekę.

------  —X-................—
Uždraudė socialistams laikyti 

susirinkimą. 
....... ...... -U

ST. PAUL, Minu., s. 28.—Mie
sto taryba šiandie vienbalsiai 
atsisakė išduoti leidimą sociali
stų rengiamam viešam susirin
kimui, kuriame turėjo kalbėti 
ir pašalintasai iš kongreso Vic- 
tor L. Berger.

Važiuoja į Kuba.

CHICAGO—Iš Chicagos 
savaitę išvažiuoja po 300 
timšalių į cetntralinę Europą ir 
po 150 į Lenkiją, bet buvusieji 
saliunininkai ir bartenderiai du
mia į Kubą. Jų išvažiuoja 
kandie vidutiniška! po 12.

kas 
sve-

simo. Jugo Slavija nurodo, 
kad ji vis dar tebėra prisiren
gusi priimti prezidento Wilso- 

,no 1919 m. pasiūlyme paduotą
jį išrišimų klausimo, pridurda
ma, kad Jugo Slavijos valdžia 
neturi oficialių žinių apie slap
tąją Londono sutartį.

Atsakymas priduria, kati Lon 
dono sutartis yra slaptas doku
mentas, kurio 'tekstas niekad 
nebuvo oficialiai priduotas Ju
go Skujos valdžiai ir todėl ji 
negali svarstyti išrišimo klausi
mo, kuris yra paremtas ant su
tarties, kurios ji niekad nema
tė ir neturėjo progos ištirti ar 
apsvarstyti.

Italija nesutinka pasiaukauti.
RYMAS, s. 28.—Draugiški 

ryšiai su Jugo Slavija yra pa
geidautini, bet jie neina taip to
li, kad reikalavus paaukavimo 
nacionalių interesų Adriatike, 
sako Gioranale d’Italia. Italijos 
evakaviinas Adriatiko pakraš

čio ir alsteigimas ten slavų spė
kų strategiškoj pozicijoj, butų 
pavojingu Italijai, sako toliau 
laikraštis.

VIRGINIA ATMETĖ MOTERŲ 
BALSAVIMĄ.

RICHMOND, Va., s. 28.-7 
balsais prieš 3 senato rinkimų 
komitetas šiandie atmetė mote
rų balsavimo priedą prie fede* 
ralės konstitucijos.

Atstovų butas vakar nutarė 
atiduoti moterų balsavimą re
ferendumui, bet kadangi tai ne 
buvo bendra rezoliucija, ji ne
suriša senato.

Virginia yra antra valstija at
metusia moterų balsavimo prie
dų.

Clemeneeau važiuoja Egyptan.

PARYŽIUS, s. 28.—Buvęs 
premieras Clemeneeau vas. 3 iš- 
ivažiuoja Egyptan medžioti ir 
I pasilsėti. Kada jis paskelbė 
tai, Egypto nacionalistai pa
siuntė tuoj telegramą, kad jie 
^visai nenori tokio svečio, kuris 
atidavė jų šalį anglams ir kad 
geriau jis padarytų, jei neva
žiuotų pas juos. Clemeneeau 
sakosi daugiau nebesikišiąs į 
politiką.

EKSPLOZIJA DIRBTUVĖJE.

CHICAGO—Vakar eksplozi
joj General Chemical Co. dirb
tuvėj, South Chicago vienas 
darbininkas tapo užmuštas, o 
antras sunkia! sužeistas.

i S 
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Keleivis praneša, kad kai| 
greit LDLD. susitvarkys, žada
ma išleisti gerų ir įdomių kny
gų. Vienas tų rankraščių yra: 
Revoliucijos Istorijai, o kitas — 
Skirtumas Tarp Socialistų ir Ko
munistų.' Ruošiamas esąs ir 
mokslo žodynas —Encyklope- 
dija.

Reikėtų tik, kad socialistai 
LDLD. nariai, kurie dar nesut
varkė, neperorganizavo “komu
nistų” demoralizuotų savo kuo
pų, kuogreičiausiai imtųsi tatai 
padaržių. Karės lapai beveik 
nė vienos tikrai geros knygos ne 
išleista. Didieji biznieriai uždarė 
savo spaustuves. Dabar yra pro 
ga darbininkams pasirinkti ir iš 
leisti tokių knygų, kurios jiem 

teiktų kuodaugiausia naudos. 
Susįipra’lusiam darbininkui ge
ra knyga turi būti tolygi duo
nai.

Sulyg naujuoju įstatymu iš
leistu lapkr. 30 d. ir paskelbtu 
Vr. Žin. No. 17 (gruodžio 17d.), 
Lietuvos samdomi darbininkai 
dirbs tik' aštuonias valandas 
•dienoj arba 48 vai. sąvaitėj. Įs
tatymas privalomas visoms dir
btuvėms ir pabrikaiųs, kur dir
ba nemažinus kaip trįs darbi
ninkai. Žemės ir miškų ūkio, 
taipgi transporto įmonių šis įs
tatymas neliečia.

Amalgameitų Unija bene 
bus pirma didelė organizacija 
kuri įsteigė savo nariams Ap
švietus kursus. Jos viršininkai 
ir patįs darbininkai iš Amalg. 
Unijos stipru to mokslo svarbą 
ir nemažai triūso ir laiko padė
jo, kad pastačius tuos kursus 
ant rimtų pamatų.

Mokslas yra vienas svarbiau
sių darbininkams įrankių. Ap
sišvietęs darbininkas greičiaus 
supranta savo reikalus ir ’ ge
naus moka atskirti pelus nuo 
grudų. J5sa|i moka nusistatyti 
savo pasaulėžvalgą ir ne taip 
lengvai duodasi blaškyti vėjams 
tai į vieną tai į kitą pusę.

Lekcijas skaitys žinomi Chi- 
cagos universitetų profesoifiaK.

A. .T. Totlci i .s Clliicat&o uni
versiteto skuiiys apie reformiš- 

tų judėjimą. Prof. F. S. Deibler 

iš Northwestern universiteto — 
apie kooperacijų judėjimą ir 

apie darbininkų judėjimą. Dr. 
Yarrows skaitys iš visuomenės 
hygienos, ir prof. C. H. Grabo 
apie literatūrą^

Lekcijos bus skaitomos vaka
rais po dvi valandas. Jų galės 
klausytis Amalg. Unijos nąriai 
ir narės.

Išguldama bus taipgi anglų 
kalba, deklamacija, kalba ir 
skaitymas.

Boto, Amalg. Unija rengia kas 
dvi sąvaites tam tikrus mitin
gus su muzikos programų. Mi
tingai esti Street Car Mens Au- 
d i toriam e. Gera butų, kad ir lie
tuviai darbininkai lankytų tuos 
kursus ir mitingus. Žinojimas 
ir spėka, o spėka — žinojimas. 
Kiekviena darbininkų organiza
cija turėtų sekji Amalgameitų 
Unijos pavyzdį. — Embė.

REAKCIJOS
ADVOKATAS

SLA. organas ‘Tęvynė’, kalbė
damas apie Lietuvos Paskolos 
Amerikoje kampaniją, piktai 
atsifiepia apie tą visuomenės da
lį, kuri atsisako tą paskolą rem
ti. Jis ypač rūstauja ant Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Tary 
bos, kuri tam tikru atsišaukimu 
nepalankiai išsireiškė apie reak
cinę Lietuvos valdžią. ‘Tėvynė’ 
sako:

Prasidėjus Lietuvos Pasko
lai Amerikoje, ji netik ką ne
prisidėjo prie veikiamojo dar 
bo, bet dar priešingai išleido 
savo “manifestą” varde “A- 
nrerikos lietuvių Darbininkų 
Tarybos”, •kuriuoni|i bando 

diskreiitituoti Lietuvos val
džią. Atmenant šiandieninį 
politišką ir finansinį Lietu
vos padėjimą, diskreditavimu 
jos valdžios dori protingi lie
tuviai neužsiimtų. Dienraštis 
“Naujienos”, kuris pastaruo
ju laiku daugiuuiria i nesąrno* 
nių apie Lietuvos valdžią pra
dėjo skleisti, turėtų atminti, 
kad pasaulyje dar nebuvo ir 
niekuomet nebus tolbiulos val
džios. Lietuvos Valstybe tvė
rės nepaprastose gyvenimo 
sąlygose ir dar iki šiai dienai 
yra priversta gintis nuo už
puolikų, taigi ir nereikėtų taip 
vaikiškai reikalauti nuo jos 
kokių ten tobulumų.

Apie valdžios tobulumą nie
kas nei nekalba. Netobula val
džia ir reakcinė valdžia, tai du 
skirtingi dalykai. Pirmoji gali 
būt pakenčiama ir tobulinama; 
antroji nepakenčiama, ir su to
kia tenka grieštai kovoti. Kad 
dabartinė Lietuvos valdžia yra 
mžiniai reakcinė; kad ji nesis
kaito su Lietuvos žmonių balsu; 
’<ad ji visoki žmonių laisvės jų^ 
dėjimą trukdo; kad ji žiauriai 
persekioja Lietuvos darbininkų 
judėjimą, smaugia jų organiza
cijas, jų spaudą, ardo susirinki
mus Rusijos caro laikų pavyz- 
žiu — tą juk liudija daugybė 

utginančių iš Lietuvos žinių. 
Lietuvos valdžia visų laisvę my
linčių^ už laisvę ir demokratiją 
kovojančių žmonių akyse pa
kankamai save diskreditavo, 
kad dar bereikėtų kam nors ją 
diskredituoti. Ir Amerikos atža- 
gareiviai su savo istikrųjų vai
kišku advokatu “Tėvyne’’ (nota 
bene: Amerikos lietuvių darbi
ninkų lėšomis leidžiama!) jos 
nenubaltins. Darbininkai tokios 
valdžios, kuri juos smaugia, ne
gali remti. Jie negali remti nei 
tos paskolos Lietuvos valdžiai, 
iki ji nesušauks Steigiamojo 
Seimo.

Kazimieras Gugis 
advokatas

Veda visokius reikalas, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuos!. Daro 

visokius dokttmsntus ir popi&ras.
Namų Ofisas:

asas •- Hala>e<3 2».
Aitt treiSitJ" lubų

Tai. DrorOt 1310 '

MiMto OfteMf
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Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

BELGIJA.

[Federuotos spaudos žinia]
BRŪSELIS. — Atstovi; bute 

Belgijos m misterių pihmininkas 
Delacroix, savo kalboj apie nau
josios valdžios veikimo progra
mą, pasakė: “Vienintelis vaistas 
prievartai ir išnaudojimfui paša
linti, tai tiesioginis darbininkų1 
dalyvavimas industrijos vedime 
ir jos 'tvarkyme.” Delacroix yra 
katalikas, bot jį, dėl jo radika
lumo, remia taipjau ir socialis
tai. Jis stoja už pilniausią laisvę 
organizuoties ne tik darbinin
kams, bet ir valdžios įstaigose 
tarnaujantiems žmonėms.

ISPANIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

MADB1DAS. — Bercelonoj 
valdžia areštavo 1(M) sindikalis- 
tų vadovų ir uždare partijos lai
kraštį tfolidadid Obrera. Kadan
gi sindiklistų Barcelonoj skai
toma apie 100 tūkstančių, taigi 
nemažiau kaip septintdalį viso 
gyventojų skaičiaus, taA padėtis 
gana rusti. Tas pat beveik de
dasi ir kituose didesniuose cen
truose. Eina gandų, kad buk vai 
džia besirupšėanti išleisti įstaty
mus prie sindikalistus. Valdžios 
viršūnėse esantieji žmonės, kal
bėdami apie dalykų padėtį Bar- 
celonoj, išsitarė, kad Kataloni- 
jos neramumų priežastis tai 
samdytojų ir darbininkų atsi
sakymas pripažinti centralinės 
salios valdžios galią ir jų didealė 
simpatija kilusiam judėjimui už 
Katakmijos autonomiją.

FRANCIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

PARYŽIUS. — Republiko- 
nams įnešus atstovų butan su
manymą, kad darbininkams bu
tų atimtą teisė streikuoti, tuo 
pačiu laiku visų Francijos mie
stų galvos gavo iš vidaus reika
lų ministerijos įsakymų prista
tyti ministerijon darbininkų 
unijų narių sąrašus. Unijų va
dai žiuri į tai kaipo į nemėgia
mos valdžios priemonę sužino
ti, kaip ištiešų yra stiprus jos 
priešininkas—organizuotieji dar 
bininkai.

— Valdžios įstatymo sumany
mas, norima įvesti priverstinas 
dviejų metų kareiviavimas, pa
darė labai blogą įspūdį visoj 
Francijoj. žmonės sako, kad 
tuo sumanymu valdžia parodo, 
kad ji nori daugiau karių ir 
prie jų rengiasi.

— Kaipo Naujų metų dova
nėlę, pono Clemenceau valdžia 
pabrangino Francijos žmonėms 
pragyvenimą daugiau kaip 50 
nuošimčių. Duonai reikės mo
kėt dvigubai brangiau, cukrui 
30% brangiau, drapanoms 
25%, gazui ir elektrai 35%, ke
lionei omnibusais ir gaNeka
rinis 90%, gclžkeįiais 50%, pa
što siuntiniams 40.% Beto, 
žmonių gyvenimą stipriai ap
sunkins dar ilideli nauji mokes
čiai.

Francijos valstybės skolos 
siekia dabar apie 40,900,000,000 
(40 bilijonų ir 900 milijonų) 
dolerių, kas išpuola po 5000 do
lerių kiekvienai iš penkių gal
vų susidedančiai šeimynai. Ir 

šitą neapsakomai milžinišką su
mą finansų ministeris Klotz 
mano pasemti iš tuščių žmonių 
kišenių.

— Gyvenimui vis einant brau 
gyn, kartu išplaukia viršun ir 
didelių skandalų. Paskutinis 
skandalas, kuriu įsivėlę ir aug- 
štų valdininkų, daugeils kurių 
tapo jau arošiluota, tai biauri 
spekuliacija valgomais ir kito
kiais daiktais gautais iš atliku
sių čia Jungtinių Valstijų kari
nių sandelių, štai pavyzdys: 
vienas St. Nazaire sankrovinin- 
kas pirko 12,000 Amerikos blan
ke tų, mokėdamas po 12 fran
kų už kiekvieną. Tuos blanke- 
tu« jiA purduve rūbų siuvyklai, 
kuri dirbdino moteriškus ap- 
siaustus ir pardavė sankrovon, 

imdama uzdamu po 70 frankų. 
Sankrova gi pardavinėjo po 180 
—200 frankų kiekvieną.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

[Federuotos spaudos žinia]
NEW YORK. ~ Niekas, tur

būt, ir niekados nebuvo taip su
judinęs šios valstijos įvairiau
sių sluogsnių ir įvairiausios pa
dėties žmonių, vyrų ir moterų, 
kaip kad tas sensacingas pašali
nimas iš legislaturos penkių so
cialistų, kuriuo| New Yorko 
žmonės buvo išrinkę kaipo sa
vo atstovus. Tie socialistai bu
vo pašalinti legislaturos spyke- 
rio (pirmininko) Sweeto ini- 
ciativa. Nepro'šalį bus paduoti 
čia keletą faktų, apie kuriuos 
kapifeliatų įperkamoji spauda 

mato reikalo geriau nu'tylėti:
1. Legislaturos spykeris Tba- 

ddeus Sytfeet, vyriausias kalti
ninkas šito pasikėsinimo ant 
žmonių atstovybės, turi noro pa
tekti į valstijos gubernatoriaus 
kėdę. Patyręs, kokiu budu bu
vo išrinktas Massachusetts gu
bernatorius p. Calvin, kurio 
proogramas buvo “stipri ran
ka,’’ p. Sweet, kad gavus nomi
naciją ir tapus išrinktu, 'tarėsi 
dar geriau padarysiąs žengęs 
žingsnį dar toliau negu Massa
chusetts politikieriai.

2. Spykeris Sweet yra taip
jau multi-milionierius popieros 
fabrikantas ir kaipo darbinin
kų išnaudotojas buvo nekartą 
socialistų stipriai atakuojamas. 
Dėlto jis baisiai ant socialistų 
įdūkęs.

3. Simon L. Adler, republiko- 
nų vadas legislaturoj, kurs ši
tame pasimojime ant žmonių 
išrinktų atstovų socialistų buvo 
pirmoji spykerio Sweeto ranka, 
yra lobininkas, Rochesterio di
delės rūbų siuvimo pirmos na
rys. Kuomet Ama.lgamatcd 
Clothing Workers vedė atkaklų 
kovą su ta firma dėl didesnės 
mokesties ir geresniu darbo są
lygų, tai du iš pašalintųjų da
bar iš legislaturos socialistu 
tuomet ypatingai pasižymėjo 
savo veiklumu, padedami amai 
gameitams laimėti kovą—ir jie 
laimėjo: Adlerio firma buvo 
priversta darbininkų reikalavi
mus išpildyti.

4. Tie penki socialistai legis
laturoj buvo jau sudėję prie
saiką pildyti šalies konstituci
ją, ir kada jie buvo saikdinami, 

.. .... ......................................... .—
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niekas dėl jų “neištikimumo“ 
nebuvo užsiminęs; taigi jie bu
vo jau pri,pažinti legishaturos 
nariai. Bet štai netikėtai spy
keris Sweet pasišaukia ir pa
skelbia, kad jie esą suspeuduoli.

šitas savavalingas legislatu- 
ros reakcionierių žygis sukūlė 
didžiausio pasipiktinimo visoj 
šalyj. Visi žymiausi veikėjai 
dagi iš republikonų ir deniokra 
tų partijų pasmerkė tą atgrasų 
Sweeto ir jo sekėjų žingsnį ir 
stoja už pašalintuosius socialis
tus atstovus.

Chicagos Žinios.
Nušovė daktarą.

William Gardiner, turtingas 
pramonininkas, vakar naktį ant 
vietos nušovė Dr. Robert Bent- 
ley jo paties ofise 3035 Indiana 
gatvėj. Iš pradžių sakyta, kad 
Gardiner nušovęs daktarą to

dėl, kad paslarasai atsisakęs iš
rašyti jam receptą, kad galėjus 
nusipirkti degtinės. Šovikas, 
kuris yra areštuotas, šito betgi 
užsigina. Jis sakosi, kad tatai 
įvyko netyčia. Beto, šovikas 
žadąs atsilygini i su nušautojo 
šeimyna: duosiąs jai 50 tūk
stančių dolerių.

Vaikas subadė vaiką.
Ehner McBride, 338 W. 31 

g-vė, vakar tapo mirtinai sužei
stas peiliu. Jį subadė kitas jo 
draugas—vaikas, tūlas Charles 
Taylor. Mušeika areštuotas.
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Influenza
Sugrįžus šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga, 

savę, savo šeimynų, atsakančiai pridabodamas savo 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, gatvės ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severus Antisepsoliu, 
vartodamas vienų jo dali trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 
turi šalti ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkelcs 
nuo Grifo irPeršalimo; daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- 
suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins į vie
nų dienų, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis Jo nurodymų, šios 
gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epide
mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda 
jos vijose vaistinyčiose Šitokiomis kainomis:

Severa’s Anlisepsol 35c ir 2c taksų.-
Severa’s Cold ir Grippe Tablets 30c ir 2c taksų.
Severa’s Balsam for Lungs 25c ir 50c ir lč ir 2c taksų.

Apsaugok 
sveikatų.

Jeigu negautumei savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

SiŲSkite Pinigus i Lietuvą
— —   : r-  r- f , ■ ———=

Kursas yra $4.50 už šimtą lietuvišky 
markiŲ. Norintiems išvažiuoti į Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPON AMERICAN 8UREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs. 

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.
A. Petratis. S. L. Fabijonas.

Kitas Laivas Rengiamas Lietuvon
Gavę*žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai, kurie musų 

pirmiau buvo pasiųsti jau yra išvežiojami po IJetuvą, da
bar rengiame kita laivą, kuris išeis vasario mėnesyje. No
rintieji sjjjsti ant to laivo turėtų kreipties prie musų infor- 
macijii,. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan prista
tyti nevėliaus vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
120 Tremont Streets, Boston, Mass.

Šviesų ir pajiegų suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
į dirbtuves. Cash arba anf išmokėjimo. .

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

A. BARTKUS, Prea.
47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

*
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Banditai sumušo ir pašovė
I detektivą.
Du nepažįstami banditai ^a- 

kar naktį biauriai sumušo ir jo 
paties revolveriu pašovė detek
tyvą Henry Murray. Buvo taip. 
Sugedus nepažįstamųjų banditų 
automobiliui ir betaisant jį at
ėjo Murray ir nujausdamas, 
kad automobilius yra vogtas, 

norėjo juos areštuoti. Tada 
vienas banditų smogė detekti- 
vui į galvą, o antras ištraukęs 
jo revolverį pašovė jį. Detek- 
tivas nugabenta į ligoninę. Vei
kiausia mir^. Jo galva biauriai 
perskelta. Piktadariai pabėgo.

....... ........ . . . X------ -

Siūlo 1000 dolerių atlyginimo.
American Railway Express 

kompanija paskelbė, jogei ji 
duosianti tūkstantį dolerių at
lyginimo tam, kas jai nurodys 
žmogžudas, kur andais užpuolė 
ir nušovė josios kolektorių Otis 
Amidoną.

i --------------
Epidemija silpnėjanti.

Influenza truputėlį paliovė 
siautusi. Naujų susirgimų skai
čius mažėja. Sveikatos depar 
tameiitas tikisi, kad neužilgio 
epidemija visai busianti paša
linta.

Valo policijos departamentą.
Vadinamoji Civil Service ko

misija pradėjo valyti policijos 
departamentą. Keli dėdės gavo 
“atstavką.“ Priparodyta, kad 

jie ėmę kyšių.

■
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105 W. Monroe St., 
Chicago, III.

Korporacijos ofisuose 
atliekame sekančius 

reikalus:

1) Siunčiame prekes-tavo- 
rus Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į 
Lietuvą ir kitas šalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname pasportus,

laivus, affidavitus ir t.p.
4) Vedame žemės ir turto 

reikalus Lietuvoje ir Čia;
5) Sujieškome gimines 

Lietuvoje;
6) Suteikiame informacijas 

laiškais ir ypatiškai 
beatlyginimo.
Turint svarbių reikalų 

visuomet kreipkitės prie:

Lietuvių Korporacija 
valdžios globoje

Telefonas, Majestic 8347
Valandos nuo 9 iki 6
Nedėliomis nuo 10 iki 2.

nillllllllllllllllllllllllllllM

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. HalstedSt., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomijų, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gijų, biografijų, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas**, “Keleivį’* ‘Kardų’’ ir 
“Dilgėles“. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.
............ ... ..............-................................................................/ ■

»11111 ............. ■■■' ■■■« 11 11111 ■■ 11 *
Telephone Yards 5834
Dr. P. G. Wiegnef I
Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. I
3325 So. Halsted St~ Chicago. "
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DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted SU Chicago, m. 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 257

DR. M. T. STRIKOLIS
L i e t ė v I s 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 8L

Tel. Boulevard 160. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedaliomis 9 iki 12 dieną. 

Namai: 2914 W. 43 St.
 Tel. McKinley 263

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

Kamp. Leavitt St. I 
Phone Canal 6222 

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

GYVENIMO VIETA:
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
Valandos 10 iki 12 dieną. Į

SĮ—^UIUIBĮPH 1........... III ■BSgĮggJ

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

Tel. £>rcxel 2880.

9
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NAUJIENOS, CKleig III-

DIDELĖS PRAKALBOS ANT BRIDGEPORTO 
IR KRUTAMI PAVEIKSLAI.

— Įvyks —
PfiTNYčIOJ, SAUSIO (JAN.) 30 D., 1920,

“MILDOS” SVETAINĖJE, 3142 S. HALSTED ST.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

^Kalbės Prof. Reed, Dr. J. W. Brooks, lietuviš
kai Dr. A. Zimontas ir Dr. A. L. Graičunas ir bus. 
rodomi žingeidus Krutami Paveikslai.

- . —■ W             uliniu M.

Visi lietuviai yra nuoširdžiai prašomi atsilan 
kyti. ) KOMITETAS.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausiom 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausį amatų pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

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

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Dvasia

Kirmėlės ženklai

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

“žemaitės“ Portretas Chicagos 
Dailės Muziejuje.

Ketverge, sausio 29-tą dienų 
Chicagos Dailės Muziejuje 
“Art Institute“ prie Adams ir 
Michigan bulvaro atsidaro vie
tinių amerikiečių dailininkų— 
tapytojų ir skulptorių paroda. 
Šioje parodoje dalyvauja ir lie
tuvių dailininkas Jonas Šileika 
su rašytojos “žemaitės** portre
tu, kurį nesenai buvo nutepęs.

“Žemaitės“ portretas kartų 
jau buvo išstatytas Chicagoje 
“All-American” parodoje, iš čia 
sulig užmanymo New York’o 
Universiteto ir po priežiūra 
Amerikos Dailininkų Federaci
jos buvo pakviestas į parodas 
rytinėse valstijose.

Kadangi ant “All-American“. 
parodos gal ne visiems Chicagos 
lietuviams teko musų gerbia
mos rašytojos portretų pamaty
ti dėlei augštos įžangos, užtai 

.dabdr yra geriausia proga jį 
pamatyti veltui, nes Dailės Mu
ziejus “Art Institute,’’ nedėldie- 
niais, seredoms ir suimtoms at
daras publikai dykai, kitomis 
dienomis reikia mokėti 25 cen
tus įžangos. Nedėldieniais mu
ziejus atidaras nuo pietų iki va
karui, šiokiomis dienomis nuo 
9-tos vai. išryto iki 5-tai vai. 
vakaro.

Chicagos Dailininkų paroda 
tęsis nuo 29-tos sausio iki 3-čios 
dienos kovo m. Butų geistina, 
idant kiekvienas Chicagos lietu
vis nepraleistų šios progos ne
pamatęs musų gerbiamos rašy
tojos portreto. Beto atsilan
kiusieji pamatys daugybes ir 

kilų dailininkų veikalų. — J.

Piktadarys sumušė ir sužagė 
dvi moterį.

Nepažįstamas piktadarys va
kar naktį užpuolė dvi moterį 
septyniasdešimts deviultos gat
vės apylinkėj ir sumušęs jas su
žagė. Pirmiausia buvo užpul
ta tūla M. Rearich, gyvenanti 
7038 Cregier gatvėj. Truputį 
vėliau ir tik už trijų blokų už
pulta p-lė Mary Epeymeyer, ste-

Moters guli ligoninėj, o poli
cija j ieško piktadario.

žmončs sergantįs taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

skaudėjimu; jiems rodos, 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 Marshficld ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų. (

• • ; . 'a.ąUj.į i ’ ~ j., • * ‘

Svarbios Prakalbos
Rengia Town of Lake

Lietuvių Mechanikų Kliubas 
PĖTNYČIOJE,

BLINSTRUPIO SVETAINĖJE, 
4501 So. Hermitage Avė.

Durys atsidarys 0:30 vai. vakare. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Apart prakalbų bus dar daugiau pamargini- 
dainų ir deklcmacijų.

i
L. M. K. KOMITETAS.

w w " O Apart prakalbų bus dtSausio-January 30
1920 tu.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

AG ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAAA1J.
Aš labai sirgau per 3 metus, nusjabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted St^ Telephone Canal 6417. Chicago, D!.
r- —rnmnmrr^--^nrJ*

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
išeina kartų į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
iugaliojimų tų laikraštį užrašinėti Amerikoje:

K. A. M.,
Generalis štabus

Literatūros Dalis
Groudžio 19, 1919 m.

No. 437, Kaunas.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 

Boston, Mass.

rinkti prenumeratų “Kariškių žodžio’ .—----------------
koje

Šiuomi įgaliojamo “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
t i prenumeratų “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Amcri- 
metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Gcneralio Stabo Literatūros Dalies viršininkas.

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis
“Kariškių žodžio” Redaktorius.

Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiųjų kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį. Prisiuslute mums $2.00 ir savo adresų ir 
gausite ‘‘Kariškių Žodį“ per visus metus. Prisiųskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

PIRTIS-MAUDYNĖ.
ČysČiausia ir geriausia garinė pirtis, ir kitokios t 

vigados, su visokiais sveikatos pageriamais.

S. MARKŪNAS,
2448 West 47th Street, • Chicago, III.

Majoras statosi.
Cbicagos majoras Thompson 

statosi. Jisai buvo pakviestas 
Illinois konstitiųmtos komisija 
pasitarimui kai dėl tūlų patvar
kymų Chicagos miestui. Majo
ras atsisako. Tai dėlto, kad ko
misija nepriėmusi jo pasiūly
mų, kurie jai buvę įteikti raštu.

Atatinkamosios įstaigos turi 
naujo darbo. Šį kartą dėl nau
jo valdininkų šiuleriavimo. Sa
ko, kad tie valdininkai “drau
gingai sugyvenę“ su tųlais dak
tarais ir nieko nesakę, kad jie 
atvirai pardavinėję draudžia
mus narkotinius vaistus.

Medžio alkoholio aukos.
Dešimt žmonių vakar užsi

nuodijo gerdami medžio alko
holių. Visi nugabenti į pavie
čių ligoninę.

I

STERIUZED 

ALL N EW FEATHERS

PUT UP

BEK’S

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Kosulys
yra tai vienas symptoma4, kurs pa* 
prastai draugauju pergalimam*, gri
pui ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo triubeles. Toki
ame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
nevien aptnalMna uždegime, bet kartu 
sulaiko iritaclja ir kosulį. Kasi, kad 
nėra nieko geresnio už

everas 
Balsam 
for Lungs

(Severos Balsamo Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekmingiausiu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, vpa- 
tyngai jeigu kosulys paeinu nuo kvė
pavimo triubeliu uždegimo, iŠ priežas
ties spazmodl8ko smaugulio arba in- 
fluenzos. Kainos: 25 et. ir 1 ot. taksu, 
arba 50 et. ir 2 ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose.
Severos Ltetuvitkas Kalendorius 
1920 metams duodamas dovanai! Pa
prašyk nūs savo aptiekorlaus.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

TAUPYKIT PINIGUS ANT PLUNK- 
NŲ DABAR.

Kainos tiktai dviems savaitėms.
Vasario 1 d. kiekvienas svaras bus 

50c. daugiau.
Tikros baltos žųsies

vertos $2.29, dabar svarui $1.79
Baltos žųsies

vertos $1.89, dabar svarui $1.39
Baltos maišytos

vertos $1.65, dajbar svarui $1.10
3323-25 S. Halsted St., Chicago, III.

VIEŠAS KARVIŲ IŠPARDAVIMAS.
Iš priežasties pirkimo nuosavos farmos, turiu parduoti 32 kar- 

Karvės yra geriausios veislės “llolstcin”. Išpardavimas bus 
panedėlyj, 2 d. vasario (Febrfiary) 1920. Crystal Lake, III. Kas 
iš lietuvių farmerių nori turėti gorų, pieningų karvių, pasinaudo- 
kit šita proga. Pardavimas tęsis tik vienų dienų.

M. KARPIS, 
Crystai Lake, III. Phone Crystal Lake 116 J. 2

...... ... I

ves.
J/tlllV kivi J VdOtUJU ----   

iš lietuvių farmerių nori turėti gorų, pieningų karvių, pasinaudo-
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Žemaites Koncertas
i i \ H

— Rengia — =§8 • w/r-r—=— Rengia — _

L. S. S. 22 kp. žemaitės pagerbimui ir jos naudai 
/ -,— Bus —

Subatoj'e, 31 d. Sausio, 1920 j

MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2242-44 W. 23rd ,Place

Pradžia 7:30 vai. vakare.

I šį Žemaitės koncertą rengiasi visa Cliicaga — visi lietuviai.

=

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimų, 
kuomet raštas susibėga į krūvų, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
toliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma- 
no26 metų patyrimas šiame užsiė
mime sutelks jums geriausias pasek
mes. <

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Scredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedėliomis nuo 9 iki 12 die
ną.

- JOHN SMETANA
, AKIŲ 8PECIAUSTAB
1801 So. Ashland Ave^ Chicago, III. 

Kampas 18-tos gatvės.
3-čios lubos, virš Platt’o aptlekos. 

Tėmykite į mano parašą.
Valandos: duos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y-

I i

reipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 aL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
, linių gilių (tonsi- 

Jų), o' kartais nuo 
^užsikrėtimo * gerk- 

į lės tuštumos. Gal 
: turite slogas ir tas 
‘ padaro gerkles 
Į kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tų aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebamą. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

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

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
durįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Tan>gi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 ryto, ntfo 12^-2 7)0' 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
> Telephone Yards 687 7

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roflelande: 10900 S. Michigan Avo. 
'telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tek Yards 723.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 nje- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labarator i ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Flsk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

t

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
_ ir nuo 5 iki 8 vakare ,

PROGRAME DALYVAUJA:
1. Kalba apie žemaitę — Marė Jurgelionienė.
2. BIRUTES CHORAS, vedamas kompozitoriaus Stasio Šimkaus.
3. P-nia P. PRICEVICIUTE-GUGIENE.
4. Aleksandra MASALO VA. 1
5. BRIEDUKAI. <
6. P-lė Stella Staiiiuliutė ir Algirdas Briedis.
7. Birutiečiai dainuos solo, duetus, kvartetus, sixtetus ir tt.
8. Negirdėtas originalis monologas, sakys žinomas monologistas p. UKTVERIS
9. Dovana, puikiausiai išsiuvinėta paduškaitč, vertės $30. Jų turės progų kas

nors laimėti.
Orkestrą Grušo.
Tokio puikaus koncerto Chicagiečiai dar neturėjo. Po koncertui links

mus šokiai ir įvairus žaidimai.
Ateikite visi. Kviečia Koncerto Rengimo KOMISIJA.

X-

Extra Visiems žinoti kad
N^DSLIOJ, VASARIO 1 D., 1920 METUOSE, 

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242-44 W. 23rd Place 
Duris atsidarys kaip 5:30 vai. vakare. Pradžia ligiai 6:30 vai. vak. 

Inžanga 35 centai ypatai.

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir Pašalpos Kliubas,
Rengia didelį

KONCERTĄ, PRAKALBAS ir BALIŲ
X

Visus kviečiame be skirtumo, jaunus ir senus atsilankyti, nes galėsit iš- 
8irsti daug ko naudingo. Programas susideda iš gabių Chicagos dainininkų, 

hunuos Chicagos Lietuviu Komunistų choras ir Komunistų Mišrus choras 
Sietyno MfSrus choras. Kalba G. Geležėlės, temoj Ką veikia Komunistai ir 
už kų jie yra persekiojami ir kiti pamarginimaL

Kviečia visus atsilankyti, nes busit užganėdinti. KOMITETAS.
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Chicago i* Ketyergąs, Sausio 29, 1920

IriškyDrapany Barbenai
r. isingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdlnlmas. Vyrų ir vaiki
nų 'neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki $45.00.

Vyru ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00 

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Valkų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai, vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sukato
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
1415 So. Halsted SU Octaga. 

įsteigta 1W7

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAJIEšKAU švogerio J. Bartkaus 

paeina iŠ Kauno rėd., Tauragės pa
rapijos, Oreliškių kairno, ir pajieš- 
kau brolio Antano KJckickio, paei
na iš Kauno rėd., Pagramančio par., 
apie 20 metų kaip Amerikoje, 10 me
tu atgal gyveno Merrvill, UI. Kas 
žinot arba jis pats, meldžiu atsi
šaukti, gavau svarbių žinių iš Lie
tuvos.

MYKOLAS KIRKICKIS, 
8428 Vincennes Avė., Chicago, III.

4

PAJIEšKAU savo sesers Anasta- 
bijos Šleinius-Kninkšta; 4 metai at
gal gyveno Michigan City, Ind, ant 
9 gatvės. Ar ji pati ar kas kitas, 
malonės pranešti, busiu dėkingas.

KOSTANTAS ŠLEINIUS, 
4028 So. Brighton Pl„ Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
■■"-■U!__ U.. 'l'.U'L'.B!__ ui ii i iįj . į m im.l!i i' ■-HBSJ

MOTERŲMOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

VYRŲ VYRŲ

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų. '

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo Jais. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA..

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

PAJIEšKAU Petro Bendikio pir- 
miaus gyveno Moline, III. Iš ten at
važiavo i Chicagą, girdėjau, kad y- 
ra užmuštas ant geležinkelio, bet 
niekaip negalima surasti ne kaip ne 
kur. Paėjo iš Kauno rėdybos, Ra
seinių apskričio, Naumiesčio vals
čiaus Meškėnų kaimo. Jis pats ar 
kas apie jį žinote, malonėkite pra
nešti. t

JONAS ROMAS.
2001 E. Adams St., Springfield, III.

PAJIEšKAU savo brolio Izido
riaus Androlicio, paeina iš Kauno 
rėd., Raseinių apskr. šapališkių kai
mo, 3 metai kaip girdėjome gyveno 
Pittsburgh, Pa. Meldžiu atsišaukti 
ar kas kitas duotu žinią.

Petranelė AndrolaiČiukė P. Rice 
906 W. 19th Place, Chicago, III.

REIKIA 500 MERGAIČIŲ 
Dienos ir nakties darbui 

150 lengvam benčiaus darbui 
150 Ticket-preserių 
200 Punch-preserių.

Delei paskirstymo darbo j dieninį ir naktinį, — at
sidarė pas mus labai daug darbui vietų, kurios tur būti 
greitai užpildytytos.

Mokestis yra augščiausia kokios niekur nemokama 
už panašų darbą.

Extra bonus išmokama kas savaitę, kurie išdirba 
visa laiką. Dirbykla ir sąlygos yrh geriausios. Valgyk
la pačioj dirbykloj; valgiai duodama pigiai.

Samdos ofisas atdaras utarninkais ir ketvergais iki 
9 vai. vakaro.

VICTOR MFG. & GASKET COMPANY, 
5750 Roosevelt Road.

REIKIA
Vyrų patyrusių biznyje, formanų, ir darbininkų pardavinėjimui 

McKeesport Gas šėrų patikėtinos American Gas & Oii Conipanijos. Duo
dama geras nuošimtis ir suteikiama vjsos instrukcijos teisingiems įr pa
tikėtiniems vyrams, kurie galėtų parduoti serus savo draugams, pašvęs- 
darni tam dalj ar visą laiką savo apielinkėje Pensilvanijos, Ohios ir West 
Virginia valstijose. Del platesnių informacijų kreipties:

Mr. Bartus, Sales Manager, 9th floor Vandergrift Building, 
Pittsburgh, Pu.

MOKĖS $5.00 i dienų geriems dar
bininkams. Pastovus darbas.

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 So. Union Avė.

A

EYTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite Šitos progos. 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

DAKTARAS NAMUOSE

PAJIEŠKAU dviejų narių prigu
linčių prie Vilniaus Kliubo korpo
racijos Herrin, 111. Joe Gugio ir Jo
no Daunio; tegul atsišaukia; jie rei
kalingi prie užbaigimo musų korpo
racijos biznio.

Rašt. Jonas Lenkutis, 
Box 95, Herrin, III.

REIKIA mergaičių ir moterų prie 
siuvamųjų mašinų. Pastovus, leng
vas darbas, gera mokestis.

PROGRESS HAT MFG. CO., 
910 W. Jackson Blvd., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

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

JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU ruimo dėl dviejų ar 
vienam vaikinui, kad butų šilti ir 
švarus, prie mažos šeimynos, apie 
yVest Side, 18th St. Malonėkite pra 
nešti ant šio adreso:

Joseph Mellar, 
2049 West 23 St., Chicago,

REIKALINGA šeimininkė, našlė 
moteris be vaikų arba mergaite prie 
šeimynos, pastovus darbas ,gera mo 
kestis. Kreipties

Oremus Chemical Laboratory, 
1918 So. Halsted St., Chicago.

'(

REIKIA 10 moterų sortavimui 
skudurų. v

1820 N. 14th Street.

REIKIA mergaitės siuntinėjimui.
PERVICAL B. PALMER CO., 

367 W. Adams St., Chicago.

III.

DR. MENDELOFF 
Lyties Ligų Specialistas 
217 l/z Capitol St. 

Charleston, West Va.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDUS kambarys, 

šildomas, eleetrie šviesa ir visi 
rankumai. Meldžiu atsišaukti 
telefoną. z

Lincoln 7874 
MR. DROVEIKA,

Garu
Pa
per

PAJIEšKAU motčrs pridaboti dvi 
mergaiti, viena 4 metų, antra 1V6, 
katra sutiktumėt eiti, malonėkit at
sišaukti per laišką. Darbas užga
rantuotas ant ilgo laiko, mokestis 
bus mokama gera.

JOE RIMKUS,
P. O. Box 249, Roslyn, Wash.

REIKIA VYRŲ:
j Vyras prie elevatoriaus; duodama 

kambaris ir valgis; pirmenybė se
nyvam vyrui. Vyras priežiūrai van
dens. Plovikas automobilių; be pa- 
patyrimo — $30.00.

Firemanai ir pagelbininkai $32.00 
savaitei, 8 vai. pagelbininkams 50- 
55c per valndą.

Kalviai ir pagelbininkai.
Dailydės ir pagelbininkai.
Moteliams ir restoranams darbi

ninkai ir darbininkės.
Janitoriai; $110.00; \nt 

dienomis. \V
Vyrai dirbyklai 45-50c p
2 vyrai 30 mylių nuo Chicagos, 

$60 per mėnesį; kambaris ir valgis.
Mašinistai ir pagelbininkai, 
Unistai Mill-wrights.
Blekiai (tinners).
yVelderiai.

REIKIA MOTERIŠKŲ: 
Moteriškų darbui trumpoms

,s ir

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ

REIKIA mergaitės prie saldainių 
krautvėje. Patyrimo nereikia.

JASINSKAS,
3302 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Rlvd. 3756.

Moteriškų darbui trumpoms vai.
Nuo 4 vai. po pietų iki 8:30 v vak. 
Nuo 8 vai. po pietų iki 1 vai. nakties 
Nuo 6:30 v. po pietų iki 12 vai. nakt. 
Nuo

Atsišauki iras:—Kas turi bent vie
ną egzempliorių AUDRA GIEDRO
JE, malonėkit prisiųsti žemiaus nu
rodytu antrašu, aš atlygysiu tiek, 
kiek bus reikalaujama ir busiu la
bai dėkingas.

J. S. PRUSF.LAITIS,
943 Bank St.,

Waterbury, Conn.

MOTERŲ MERGAIČIŲ 25 darbui prie marš
kinių ir apykaklių. Visuose depar
tamentuose.

SARATOGA LAUNDRY 
214 W. Huron St.

8:30 v. ryto iki 3:30 vai. p. p. 
5 dienos savaitėje.

6 vai. po piet. iki 4 vai. ryto
5 vai. po piet iki 2 vai. ryto 

Nuo 10 vai. p. p. iki 6:30 vai. ryto 
Nuo 12 vai. po piet iki 4:30 v» p. p.

x vai. ryto iki 12 vai. po piet.
9 vai. ryto iki 2 vai. po piet

N no 
Nuo 
Nuo

Dramatiško Ratelio repeticija (Gi- 
vi Nabašninkai) jvyks ketvergo va
kare, Meldažio svetainėje, lygiai 
7:30 vai. vak. Visi lošėjai turi bū
ti- . — Keziserius.

Kelnių Siuvyklai 
Piecerių 

Apsiaustų Siuvyklai 
Išsiuvinėjimui guzikams 

skylučių. 
KLING BROS.

1753 N. Robey St.

REIKIA mergaičių lengvintu dar
bui; gera mokestis.

GOLD EURNITURE CO., 
2230 So. Union Avė., Chicago.

Nuo
Nuo
Nuo 10:30 vai. ryto iki 3 vai. ryto
2 moterį nuo 4 v. p. p. iki 1 v. nakt.

Kreipties:
SOUTH PARK EMPLOYMENT

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.

Visi darbai South North ir West
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

Cicero. — L. G. D. 6 skyrius lai
kys mėnesinį susirinkimą subatos 
vakare, sausio 31, 1920 m. p. Neffo 
svetainėje, 1500 So. 49th Avė. Na
riai • kviečiami kuoskaitlingiausiai 
susirinkti. — Sekretorius.

REIKIA mergaičių 16 m. amžiaus 
ir senesnių apsiaustų siuvykloje. Pa
tyrimas nereikalingas.

PERVICAL B. PALMER CO., 
367 yV. Adams St’., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
vyrų

L. S. S. 234 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks 1 d. vasario University 
of Chicago Settlement svet., 4630 
Gross Avė. Pradžia 10 vai. .ryto. 
Draugai .nesivėlinkite ir atsiveskite 
naujų draugų. — Org. P. Karneckas.

Tolleston, Ind. — S. L. A. 284 kp. 
mėnesinis susirinkimas jvyks nedė
lioję 1 d. vasario, 2 vai. po pietų 
A. Mališausko svetainėj, 1520 Grand 
St. Draugai ir draugės, būtinai tu
rit ateit, nes yra prisiųsta blankos 
nominavimui centro viršininkų. Pri- 
bukit visi, kad galėtume išrinkt tin
kamas ypatus Į musų org. viršinin
kus, kad potam vienas ant kito ne- 
nigotume. — A. Nanartonis.

REIKIA MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
Nepaprastai lengvam, švariam dar
bui musų naujoje dirbykloje.

Taip-pat kelių mergaičių nuo 14 
iki 16 metų amžiaus.

Patogi komunikacija iš visų pusių; 
visi moderniški patogumai, kad pa
darius darbas lengviu ir maloniu.

Patarnaujama valgiais pigiai.
Gera mokestis ir bonus; nuola

tinis darbas įr geros išlygos grei
tam pakėlimui mokesties.

Kreipties
1516 Wabash Avenue.

3rd floor.

REIKIA patyrusių moterų sorta
vimui popierinių atmatų; taipgi mer 
gaičių ir moterų mokinimuisi. Gera 
mokestis ir gera vieta darbui.

Kreipties:
REPUBLIC WASTE PAPER 

626 W. Taylor St. UNION SPECIAL MACHINE CO.

Susiv. Amerikos Lietuvių Kareivių 
2 kuopos atsibus susirinkimas sau
sio 30 d. 1920 m., 8 vai. vakare, Die
vo Apveizdos par. svetainėj, tarp 18 
ir Union Avė. Gerbiami nariai ma
lonėsite atsilankyti ant virš minėto 
susirinkamo, kur bus daug svarbių 
reikalų svarstoma. Nuoširdžiai 
kviečia Valdyba.

MERGAIČIŲ
Prie Punch Press 
Swedging mašinų, 
Stalo darbų
BOYE NEEDLE CO. 

4343 Ravenswood Avė.

MOTERS IR MERGAITP.S 
darbui buffing

Lengvas darbas, nereikia patyri
mo, 40c valandai.

Laike mokinimosi., 
Darbas nuolatinis ir malonus. 
Kreipties:

CURTAIN SUPPLY CO.
350 W. Ontario St.

5th Floor.

Reikalauja vaikiukų ir mergaičių 
lengvam dirbyklos darbui.

Bench-mechanikų; patyrusių pie- 
lyčę vartoti; lathe ir milling maši
nų operatorių; darbininkų įvairiems 
darbams.

Gera mokestis ir pastovus darbas 
Kreiptis:

EMPLOYMENT DEPT.
311 W. Austin Avė..

Dr. Vnico Kudirkos Dr-jos mėne
sinis susirinkimas įvyks subatoj, 
sausio 31, Meldažio svetainėj kaip 
7:30 vai. vakare. Visi nariai pra
šomi atvykti laiku. — Valdyba.

U S. S. 22 kp. susirinkimas bus ne 
dėlioj, vasario 1, kaip 10 vai. ryto/ 
M. Meldažio svetainėj. Nariai pra
šomi susirinkt laiku. — Valdyba.

NEPATYRUSIŲ MERGAIČIŲ IR 
MOTERŲ

Gali uždirbti didelius pinigus, 
dirbdamos lengvą dirbyklos darbą.

Nuolat darbas apskritą metą.
OLSON RUG COMPAN.Y 

1508 W. Monroe St.

MERGAIČIŲ NAMŲ RUOŠAI.
Gera mokestis. Kreiptis j House- 

keeper:
LAKOTA HOTEL

30th & Michigan Avė.

REIKIA: 5 patyrusių pardavinėji
mui moteriškų, kurios gali kalbėti 
lietuviškai arba lenkiškai, mastinių 
arba moteriškų apatinių drabužių 
skyriuje. Gera mokestis; patogios 
valandos; malonus darbas.

LUSTIG’S DEPT. STORE, 
3410-12 So. Halsted St. 

Chicago.

f

REIKIA moteriškos grindims plau 
ti Gera mokestis; ateikite tuojaus: 

DURAND HOSPITAL, 
637 So. Wood St. West 4460

—• - .................................. ■ ■ . 1 - ■ -
Ryto, sausio 30, Mildos svetainėj 

regiama prakalbos. Lietuviškai kal
bės Dr. A. Greičiūnas ir Dr. A. ži-1 50 MERGAIČIŲ dirbyklos dar-
montas. Angliškai J. W. Brooks, barus; $16.00 j savaitę laike mokini-
Johnston ir kiti. Bus ir krutomų mosi. $20.00 iki $23.00 uždirba ant 
paveikslų. Visus kviečiame atšilau- štukių.
kyt. Pradžia 7:30 vai. va. L AMERICAN INSULATED WIRE

. — J. Vaitulis. & CABLE CO.,
.........................  954 W. 21st Street.

REIKIA MERGAIČIŲ. Patyri
mas nereikalingas. Siuvėjos prie 
spėka varomų siuvamųjų mašinų. 
ENGLANDERS SPRING BED CO., 

3941 Lowe Avė., Chicago, III.

Top collar meikeriai 
Off presseriai 
Second basteriai 
Lapei padderiai 
Canvas basteriai.

Kreipties

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos arba našlės, aš pats irgi esu naš-

REIKIA polisherių ir pagelbinin- 
kų prie dirbimo rėmų paveikslams.

MUELLER
2641 W. Polk St., Chicago, III.

REIKALINGA moteris šlavimui 
mokyklos; po 4 valandas ant die
nos. Nereikia dirbti subatomis ir 
nedėliomis. Atsišaukite
ENGINEERING LOWSON SCHOOL 
1300 So. Homan Avė., Chicago, III.

Alfred Decker
Cokini

MOKĖS 34.00 savaitei patyru- 
siems vynnas dirbti ant elektriki- 
nių presų prie sunaudotos jiopieros 
ir skarmalų. Pastovus darbas.

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 So. Union Avė.

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.
•

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street
•

REIKIA darbininkų prie piausty- 
mo geležies serap irtm yarde.

GERRER, 
1717 N. Western Avė.

REIKIA darbininkų dirbimui ki
šenių apsiaust iipse.

ROYAL TAILOR
731 So. Wells St., Chicago.

t

GELEŽIES YARDAN (serap 
iron yard) reikia darbininkų. 
Pastovus darbas. Gera mokes
tis. Kreipkitės tuojaus:

GOLDSTEIN IRON CO., 
1103 So. WasKtenaw Ave^ 

Chicago.

REIKIA darbininkų į serap gele
žies vardą $5 i dieną.

ARGO IRON METAL CO., 
311 N. Curtis St., Chicago.

REIKIA vaikiuko dirbykloj dirb
ti. Gera mokestis.

GOLD FURNITURE CO., 
2230 So. Union St., Chicago.

10 DARBININKŲ PRIE 
ANGLIŲ.

TANNER ROME COAL CO„ 
1121 So. Fairfield Avė.

REIKIA patyrusių darbininkii 
sortavimui popierds. Mokestis $18.0( 
savaitei. Pastovus darbas.

GUMBINSKY BROS. CO. 
2261 So. Union Avė.

PORTERIŲ
Dienai ir nakčiai.

3 pastovios vietos, pastoviems ir 
geriems vyrams. Gerų rekomenda
cijų reikalaujama.

Kreipties
Central Employment Office,

Hart Schaffner 
and Marx 
520 S. \Vells Street.
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REIKIA vyrų j serap Iron yardą. 
Gera mokestis; nuolat darbas. 
Kreipties tuojaus.
UNITED IRON AND METAL CO.

711 VV. 15th PI.

REIKIA: 2 darbininkų.
Kreipties:
James B. Clow & Sons 

534 So. Franklin St.
REIKIA dviejų duonkepių, pirma- 

rankio ir antrarankio. Geriems dar
bininkams gera alga. Atsišaukite 
tuojau.

J. GEČAS,
716 W. 31 St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ visokiems dar
bams.

B. COHN & SONS, 
1100 West 22 Street, 

Chicago, III.

REIKIA — NUOLATINIAM 
DARBUI, PER VISA META, 
GERA MOKESTIS.

Cutlerių
Rip savvyerių 

Shaper hands 
Sticker hands 

Planer hands
Beit Sanders

Cabinet meikerių 
Bench Hands

Hand Carverių
Finišerių 

Rubberių
Patcjiers ir Oilers

Nepaprastos 
Pigumas

Kreipties

THE BRUNSWICK-BALKE- 
COLLENDER CO. 
DUBUQUE, I0WA

$125.00 vertės didelis pastatomas 
PHONOGRAFAS sykid su 24 
rekordais, deimanto adata 
parsiduoda už $39.00 su 
pristatymu į namus.

Taipgi parsiduoda storage 
sandėžlio kainomis seklyčios 
rakandai, Davenport ir kaurai. 
Sankrova atdara nuo 9-nių ryto 
iki 9 vakaro ir nedėldieniais.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

2102 35th St., Corner Archer Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
-r

DARBININKŲ
Pastovus darbas 
Gera mokestis 

Kreipties
. 9541 Baltimore Avenue 

South Chicago, III.

PARDAVIMUI medinis namas tri
jų pagyvenimų, geras namas, geroj 
vietoj, lotas turi 33x125. Parsiduo
da už $2750. Pirmojo morgičio y- 
ra $1700. Kreiptis j

Adam Jurcik,
2818 W. 39 PI. 2nd floor, rear 

Chicago, III.

REIKIA dviejų patyrusių tvirtų 
vyrų jung shopėj.

MILLER & COIIN
1116 Bhic Island Avė. Chicago^

Rendos $33.00 mėnesiui. Kaina 
tik $2100.00. 15 kambarių, 4 pagy
venimų namas. Gerame stovyje. Vi
si pagyvenimai išnuomuoti. Savinin
kas priverstas šia apielinkę apleis
ti ir išvažiuoti kitur. Union Avė. 
prie 28tos gatvės.

IGNATIUS CHAP & CO.,
W. 31st St., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir hote- 

lis, puikioj vietoj prie Šv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite I Nau
jienų ofisą pažymėdami num. 29
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PARSIpUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj, vie
nas blokas nuo .lieutviškos bažny
čios, ant Halsted St., No. 12107. Par
siduoda iš priežasties, kad nemoku 
kalbėti lietuviškai. Kas norėtų 
pirkti prašau apsilankyti, parduosiu 
pigiai su namu ar be namo. Atsi- 
šaukit po num. 722 W. 120 St.

PARSIDUODA krautuvė saldainių 
ir ledų Smetonos ir visokių minkšti,! 
gėrimų ir taip visokių daigtų. Vis
kas sutaisyta geriausiai. Bizhis iš
dirbta per 9 metus, biznis gerai ei
na . Visokių tautų apgyventa. Prie
žastis pardavimo, turiu kitų biznį.

K. LIDEKA,
306 Hamilton Avė., Duųuesne, Pa.

PARSIDUODA grosernė ir kendi 
nė (saldainių krautuvė). Biznis iš 
dirbtas per 8 metus. Lietuvių ap 
gyventa vieta. Turim kita krautu 
vę ,todėl parduodame.

4544 So. Paulina St.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ parsi
duoda pigiai. Savininkas parduoda 
todėl, kad jis yra lenkas, o apielin- 
kė yra lietuviška, tai jis negali su
sikalbėti su savo kostumeriais. Krei 
pkitės tuojaus. Ludwig Grodzki, 
1857 North Avė.

PARDAVIMUI barberšapė ir pul- 
rumis. Biznis išdirbtas nuo seniai. 
Parsiduoda iš priežasties savininko 
ligos. Parduosiu greitai.

M. BLUJUS
364 E. 26 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI — Player Piano su 
gaidų rolėmis; Phonografas su re
kordais; Saliono rakandai su Ruošo
mis paduškomis; Valgomojo ir mie
gamojo kambarių rakandai; Žalva
rio lova; Kauras 9x12; Pastatoma 
lempa; Skaityklos stalas ir lempa. 
Tur bu* • parduota pigiai

2106 So. 56 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geroj vietoj, lietuvių apgyventoj, 
biznis išdirbtas per ilgą laika. Par
siduoda iš priežasties savininko ne
sveikatos.

J. R.,
821 yVest 24th St., Chicago, III.

PARSIDUODA “Office roll top 
desk” .veidrodis ir visokių kriaučių

st St.

PARSIDUODA pigiai batams siū
ti mašina, Yellow Cab automobilis. 
Priežastis — savininkas 
Chicagą.

apleidžia

K. ROŽYNAS,
730 W. 62nd St. Phone: Normai 3501

RAKANDAI
TIKTAI ši MĖNESI.

S. W. Cor. Franklin and 
Van Buren Sts.

GERA PROGA: Parsiduoda pi
giai mūrinis namas dviejų pagyve
nimų. Kreipties 1905 VVabansia 
Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas prie 2751 W. 47th St. Savinin
kas verčiamas apleisti ši miestą.

PARDAVIMUI: 3710 Lowe Avė.; 
mūras, 2 pagyvenimai po 5 kamb.; 
visi intaisymai; erdva kūtė. Kai
na $2500; Įmokėti $500; $25 kas mė
nuo.

J. Mc DONNELL SYSTEM,
3517 Archer Avė. ,

PARDAVIMUI: 619 W. 46th St. 
medinis namas; 2 pagyvenimu po 6 
kambarius; visi įtaisymai; vanos, 
gazas, elektriką. Kaina $2950; įmo
kėti $500.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing Mokykla.

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

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

uos varomos elektros jiega. .
Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 

riuo laiku, diena ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MAS TE R DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

____ _________ ,________v________ REIKIA mergaičių patyrusių ir 
lys, turiu 5 vaikus, jau suaugusius, mokinimuisi sortuotl naujų ceppin- 
*9 m. amžiaus. Turiu savo namą, | gų *— gera mokestis, malonios dar

bo sąlygos. Kreipkitės i 
B. COHEN & SON.

ant dviejų šeimynų
A. ŠIMAŠIUS, 

1343 Shields Ave^ Chicago, III. 1100-1114 W. 22nd St., 2od floor.

REIKALINGA moteris ir mergai
tė; gera mokestis, pastovus darbas. 
Atsišaukite

163 W. Harrison St 
Room 1100

MOLDERIŲ 
50 DEL GRAY IRON 

abudu floorai ir benčius. Dideli pi
nigai Chicagoje. Nėra darbininkų 
nesusipratimų. Liuosa samda; pas
tovus darbas. Išmokama kiekvie
ną subatą« 

Kreipties: 
EMPLOYMENT DEPT, 

68 yV. Harrison St.

Geriausis pasiūlymas gaus 
ikros skuros seklyčios setą, 
ą 30 dienų, vertas $175. Mes
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puikų 
varto- 
esame 

priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.

I ,

WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St.

* Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne
dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj jnokykloj

THE NATIONAL SCHOOL 
of Garment Designing 

Suite 611. 74 W. Waehington Street.
Mikinama dienomis ir vakarą i s. 

Kirpimo mokinama Q per laiškus.
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Skaitykite ir Platinkite




