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True translation filed with the post- masler at Chicago, III. Feb. 21, 1920 
as reąuired by Ihe act of Oct. G, 1917

Bolševikai paėmė Archangelską
Italija darysianti atskirą 

taiką su Rusija

Dideli mūšiai Ukrainoj
True translation filed with the post- 
master at CJileago, III. Feb. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ARCHANGELSKĄ.

True translation filed with the post- 
miisler at Chicago, III. Feb. 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

DIDELI MŪŠIAI UKRAINOJ.

Italija darysianti atskirą taiką 
su Rusija.

BERNAS, vas. 20.—Ukrainos 
delegacija čia gavo pranešimą, 
kad atkalus mušis prieš bolše
vikus Ukrainoj dar tebesitęsia. 
Iš tų pačių šaltinių pranešama.LONDONAS, vas. 20.—Bevie

lis pranešimas iš Maskvos pra- Į kad besipriešinanti bolševikams
nešą, kad bolševikų kariuomenė 
paėmė Archangelską, esantį 
prie Baltosios juros.

Žinia sako, kad “baltarmir- 
čiai” apleidę miestą ir prisidėję 
prie bolševikų.

Paskutinė žinia, kurią gavo 
Anglijos karinis ofisas vasario 
18 dieną, sakė, kad bolševikų 
kariuomenė randas septynias- 
dešimts mylių į pietus nuo Arch 
angelsko.
Archangelskas buvo talkininkų 

baza.

kariuomenė kelintoje vietų, i 
Tiraspolio apielinkėj, sumušusi J 
bolševikus.

True translation filed with the post- 
' niaster at Chicago, III. Feb. 21, 1920 
as

*
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Trus translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III. Feb. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1911

Kolčakininkai ir japo 
nai susivienijo

Trua translation filed with the post- 
mnster at Chicago, 1)1. Feb. 21, 1920 
tas reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOI^SEVIKŲ KARALYSTfi 
DIDESNĖ KAIP JUNGTINĖS

VALSTIJOS.

Mirė šiaurinio poliaus 
atradėjas

True translation filed with the post* 
innster at Chicago, 1)1. Feb. 21, 192C 
as rc<|uircd by the **ct of Oct. 0,191 /

LENINO PAREIŠKIMAS.

Riaušės Irlandijoj

Malšina Si beri jos sukilėlius. Valdo aštuntą dalf pasaulio.

LONDONAS, vas. 20.—Gauta 
iš Maskvos bevielis pranešimas, 
kurte salio, kad palei Amūro 
upę, Siberijoj eina stiprus mu
šis tarpe sukilėlių kariuomenės 
ir japonų. Pranešimas sako:

Baltanniečių būriai prisidėjo 
prie japonų. ir dabar einu atkak 
lūs rnušys su sukilėliais, ku
riems padeda kyniečiai.

Ta pati žinia dar sako, kad 
Ussuri apskrity kaimiečių su
ksimas sparčiai plėtojasi. Su
kilėliai stovį už sovietinės val
džios formą.

True translation filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Jungtinės Valstijos sugrąžins 
36,000 čechų.

WASHINGTON, vos. 20.—
reąuired by the act of Oct. e, 1917 Trįsdešimts šeši tūkstančiai če-

LENKIJOS SĄLYGOS 
BEVEIK PRIRENGTA.

Pirma pasiteiraus pas 
talkininkus.

VARSA VA, vas. 20.—Lenki
jos taikos sąlygos, kurios bus 
Į įteikta Rusijos sovietų valdžiai, 

Kares taiku Archangelskas jau baigiama ruošti. Pirma 
buvo vyriausias porltis, imt k u- negU j0M jjlls pasiųstos į Mask- 
rį Rusija gaudavo reikiamų jai Lenkija jas įteiks talkinin- 
karės medžiagų-amunicijos. Vi- ^anis, kad gavus jų pritarimą, 
sa tai jai pristatydavo talkinta- j kurių-nektirių svarbių
kai. O kada Rusijoj įsikūrė 
bolševikų valdžią, Archangelską 
užėmė talkininkai kaipo bažą 
susisiekimui su vidurine Rusi
ja ir vėliau kaipo sandėlį šiau
rinės Rusijos valdžiai, kovojau 
čtai su bolševikais. Archaii- 
gelskan, belo, buvo nugabenta 
talkininkų kariuomenė, kurios 
nemažą dalį sudarė ir Jungti
nių Valstijų kariuomenė, atsių
sta pagalbon šiaurinės Rusijos 
valdžiai. Tik pareitą vasarą iš 

. ten galutinai buvo ištraukta 
Anglijos ir Jungtinių Valstijų 
kariuomenė.
Italija darysianti atskirą taiką 

su Rusija.
šiandie po pietų šičia praneš

ta, kad Italijos premieras Nitti 
talkininkų premierų |>osėdžiui 

davęs suprasti, jogei Italija ne- 
-vdjcint to, kokios jx»zicijos lai- 
kytųsi kiti josios talkininkai, 
yra pasiryŽiusi daryti laiką su 
Rusija.

Talkininkų pienas užmegsti 
pirklybinių santykių su Rusijos 
ko-operatyvais pagalios tapo 
galutinai atmestas.

Ir Lloyd George pritariąs.
PARYŽIUS, vas. 20.—Pasak 

Echo de Paris, Anglijos pre
mjeras Lloyd George esąs pa
linkę pradėti taikos tarybas su 
Rusija per Maximą Litvinovą, 
bolševikų valdžios įgaliotinį Ko 
penhagene. Lloyd George’ą re- 
miąs ir Italijos premjeras Nitti.

klaustam jau teirautasi pas 
Francijos premjerą Milte randą 
ir Anglijos premierą Lloyd 
George’ą.

Manoma, kad atsakymas bol
ševikams bus pasiųstas kovo 1 
dieną, o rasi diena-kita vėliau. 
Specialė komisija a lydžiai svar
sto tuos pasiūlymus ir savo nuo 
m-onę deki to išdėstys Lenkijos 
Steigiamajam susirinkimui va
sario 23.
Gubernatorius pašalino šerifą.

ST. PAUL, vas. 21.—Guber
natorius Bumųuist vakar išlei
do patvarkymą, kuriuo pašali
nama nuo vietos Koochiching 
paviečio šerifą H. Mclntosh. 
Priežastįs neskelbiama.

DVYLIKA MILIONŲ DOLERIŲ 
LAIVYNUI.

Ii* Krajeilija. nenor atsilikti.

LONDONAS, vas. 21.—56 
t lakstančiai tabakt> darbininkų 
pareikalavo didesnių algų. Sam
dytojai dar tariasi.

R1O DE JANEIRO.—Nesenai 
išsisk irsčiusia Brazilijos parla
mentas paskutinėj sesijoj didžiu 
ma balsų nutarė paskirti netoli 
trylika inilionų (12,786,000) 
dolerių naujų karinių laivų sta
tymui. Laivai tures būt pasta
tyti dar šiais 1920 metais.

Iki šiol Brazilijos karinis lai
vynas susidėjo iš trįsdešimts 
keturių laivų. Dabar jisai bus 
padidintas dar aštuoniolika lai
vų.
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Feb. 21, 1920 
as reąuired Dy Ine act of Oct. 6,1917

BELGRADAS. — Jugo-Slavi- 
jos regentas, Aleksandfras, pasi
rašė dek retą-už tvirtinimą naujo 
ministėrių kabineto, vadovau
jamo Stoyano Protich.

LONDONAS, vas. 19. -Rusi
jos sovietų valdžia, kurios cen
tras yra Maskva, nūdien šeimi
ninkauju (Kilesniu gyventojų 
sįkaičiumi' nei Jungtinėse Val
stijose ir valdo netoli aštuntą 
dalį viso musų žemes paviršio. . 
Lenino-Trockio valtlžia jau su

triuškino* generolų Judeničio, 
Denikiiui ir admirolo Kolčako pOijQlls< 
armijas.

Kai dėl Kolčako ir Dcnikino 
armijų, talkininkai joms buvo į 
pavedę sutriuškinti bolševikus ir 
laimėti Rusiją atgal trigubom 
sąryšiui 
Kolčakas jau nužudytas, o De- 
nikino armijos išblaškytos ir 
tuo tarpu savo krontrodėj telūri 
teritoriją mažesnę nei Amerikos 
Ohio valstija, šitaip pasakoja 
žmones, tik-ką sugrįžusieji iš 
kaimynių Rusijai valstybių.

Pradėjot t
Sovietų resį 

taiką su Estija ir gavo progos 
prieiti prie juros. Dabar ofi
cialiai skelbiama, kad Vokieti
ja taipjau pradėjo tartis su 
Maskva. O patikėtinos žinios

WASH1NGTON, vas. 21.— 
Vakar čia mirė plačiai paskil- 
bttste žmogus, šiaurinio poliaus 
atradėjas, Edwin Peary. Mirė 
anemija-mažakraujyslc. Peary 

busiąs palaidotas su dideliau- 
siomis apeigomis. Jo laidojime 
turbūt dalyvausianti ir karinė 
valdžia, kadangi jis kadaise bu 
vo Jungtinių Valstijų laivyno 
viršininkas admirolas.

Ethvin Peary buvo nenuoal- 
sus tyrinėtojas. Jisai net sep
tynis kartus vyko ant šiaurinio

Bolševikai nenor pulti nė Len
kijos, nė Rumunijos>nė kitos 

kurios nors valsfybės.

Bet

os tarybas.
Jika jau padarė

chų-slovakų kariuomenės bus 
sugrąžinta iš Siberijos Jungti
nių Valstijų laivais. Kiti trįs- 
dešimts tūkstančiai bus sugrą
žinti Anglijus ir kitų valstybių 
laivais. Tatai atstovų buto ko
misijai pareiškė generalio štabo
pirmininkas, generolas March. J iš Varšavos skelbia, kad Lenki- 
Generolas pasakė, kad pirmasai [ ja irgi pasirengusi tartis dėl tai- 
amerikiečių laivas, vežąs čecho-1 kos. Gi nuolat jiasikartojantįs 
slovakus, Vladivostoką apleis gaudai sako, kad ir Anglija 
apie 25 dieną vasario.

True transteHon fUed wUh the post- 
maslcr ut Chicago, III. Feb. 21, 1920 
ai rcgiiired by the oct of Oct. 0,1917

ALBANUOS VALDŽIA 
PUOLUSI.

Vyskupas pasiskelbęs Albanijos 
valdonu.

ROMA, vas. 20.—-Romos Įnik 
raštis Tempo išspausdino žinią, 
kad Kiainil Ei Bassan, vienas 
Albanijos darbuotojų ir Scuta- 
ris’o vyskupas išleidę proklia- 
maciją, kuria jie paskelbia, kad 
provizionalė Albanijos valdžia 
puolusi. Kartu jiedu pasiskel- 
bę save esant Albanijos sosto

Trise translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct 6,1917
Reikalauja atšaukti talkininkų 

komisiją.

VAiRšAVA, vas. 20.—Lenki
jos Stdgtamasai Susirinkimas 
šiandie nutarė reikalauti, kad 
talkininkai atšauktų iš Tesche- 
no savo komisionierius, skirtus 
plebescitui tvarkyti. Jie kalti
nami kaipo čechų šalininkai, 
taigi norta tįs, kad /tasai apskri
tys tektų čechijai.

Už balsavimo teisę moterims.

SANTA FE, vas. 21.—New 
Mexikos legislatura vakar 36 
balsais prieš 10 nutarė suteikti 
balsavimo teisę moterims. Tai 
trįsdešimts antra valstija, užgy- 
rusi šitą sumanymą. Jeigu dar

Du žmonės užmušti ir keturi 
sužeisti—Dubline.

pradėsianti tartis. Tuo tarpu 
Maskva jau pasiuntė savo taikos 
žvalgų į naujai susikūrusias val
stybes—Latviją ir Ltatuvą.

Bolševikų valdžia gavo naujų 
plotų žemės į vakarus palei 
Ftalendijos pasienį, palei Len
kiją ir kitas Pabaltės valsty
bes. Tą patį ji padarė šiaurėje 
prie Ark tiko, išskiriant mažą 
sklypelį apie Archangelską. Į 
pietus, palei Juodąją jurą ir Per 
siją tas pat. Dagi didžioji da
lis Siberijos yra kontroliuojama 
bolševistinių grupių.

Maisto paskirstymas prastas.

Atvykstantįs iš Rusijos žmo
nės pasakoja, kad miestuose la
bai stoka maisto, bet kaimuose 
jo esą užtektinai. Transporta- 
cijos įmonės pairusios ir dirb
tuvės nepaprastai kenčia delei 
žaliųjų medžiagų stokos. Sovie
tų valdžia tečiaus šitą padėtį 
stengiasi pataisyti—gavimu rei 
kiamų dalyko žinovų-ekspertų 
iš užsienio ii* atnaujinimu pirk- 
lybinta santykių eu Europa.

. valdžia, beto, ypa
tingos domos kreipia į žmonių 
švietimą. Daugely vietų, kur 
pirma apie mokyklas nieks nė 
nežinojo, dabar jų įkurta ištisa 
eilė.

Beto bolševikų valdžia nusi
tarė atmainyti savo poziciją su
lig religijos: Visoje bolševikų 
kontroliuojamo] Rusijoj dvasiš- 
kija nebepersekiojama.

pedicijoms jisai išeikvojo dau
giau kaip pusę miliono dolerių, 

• ir nekartą buvo pats bežunas 
ledų kalnuose ar pusnynuose. 
Paskutinį [aštuntą j kartą Peary 
tečiaus atsiekė tikslo. 1909 me
tais, balandžio 6 dieną, jisai 
pasiekė šiaurinį polių ir įsmei
gė ten. Jungtinių Valstijų vėlia
vą. Apie jo atradimą pasaulis 
tečiaus sužinojo lik rugsėjo še
štą dieną, tais pačiais metais. 
Ir sužinojo po lo, kada jisai en
tuziastingai sveikino “didį mok
slo vyrą,’’ daktarą Fredericką 
Cook’ą, kuris skelbėsi atradęs 
šiaurinį polių dar 1908 metais.

Pirmoji Edwin Peary’so te
legrama, kurią jis pasaldini pa- • 
skelbė rugsėjo 6 d. 1909 metais Į 
iš Newfoundlando, Įkaitusius 
Cooko garbintojus truputį nu
stebino. Ret dar ilgą laiką 
Cookas viliojo lengvatikius sa
vo pasekėjus. Tik tuomet, kai 
dalykai) įsimaišė autoritetingi 

mokslininkai ir surado*. kad 
Cookas yra paprastas ameri
kietiškas sportsmenas ir kad jo 
“atradimas’’ yra tik sportemeno 
blofas—jo žvaigždė užgeso. Tik 
ruoju šiaurinio poliaus atradė
ju pripažinta EdKvinas Peary.

BER LINAS, vas. 20.—Chica- 
go Herald and Examiner kores
pondentas, Kari Wiegand, ra
šo: s

Sovietų Rusija nesirengia pul 
Ii nČ Lenkijos, nė Rumaiujos 
ne by kurios kitos šalies. Vy
riausias josios troškimas yra 
gyventi sutarty su visu pasaulių 
ir atnaujinti sveikus, patvarius 
pirklybinius santykius su Euro
pa ir Amerika. Ji pasirengusi 
mokėti už jai reikiamus daly
kus netik auksu, bet ir žaliom- 
sioms medžiagoms, šitokią pa
reiškimą man davė bevieliu pra
nešimu bolševikų Rusijos pre
mjeras, Nikolajus Leninas, at
sakydamas į visą eilę klausimų, 
kurių aš jam pasiunčiau radio
gramų.

Laivų darbininkų streikas 
Baltimorėj.

BALTIMORE, vas, 21.—Va
kar čia metė (kirbą apie pus
antro* tukstanties Baltimore Dry 
Docks and Shipbuilding kom- 

i« | pa n i jos darbininkų. Streikas 
įkilo lodei, kad^kompanijos pre- 
1 zidentas griežtai uždraudė dar
bininkams nešiotis prie kepurių 
savo unijos ženklelius.

True translation filed with the post- 
tnaster at Chicago, 111. Feb. 21, 1920 
as reųuircd by tiie rrt of Oct. G, 1917

AUSTRIJA NUSILEIDŽIA.

Pildys taikos sutartį.

Carranza pasitraukęs.

LONDONAS, vas. 21.—Lon
dono birža gavusi patikėtinų ži
nių, kad Mexikos prezidentas

bent keturios valstijos jį užgirs, I Carranza jau pasitraukęs. Jo 
jisai liks įstatymu—visoms ' vietą užimąs generolas Obre- 
Jungtinėms Valstijoms. | gon.

Nubaudė buvusį kareivį.

WINNIPEG, vas. 20.—Buvęs 
kareivis... Jotai Farnell, kuris 
praeitą pavasarį aktyviai daly
vavo Winnipego generaliame 
streike, tapo rastas kaltu dėl 

“maištiškos kalbos” ir įmestas 
! kalėjimai!.

VIENNA, vas. 20.—Dr. Kari 
Renner, Austrijos kancleris, 
šiandie Sleigiamamjam Susirin 
kiniui pareiškė, kad Austrija 
laikysis St. Germaino sutarties 
ir nereikalaus Vengrijos, idant 
vakarinės Vengrijos likimas bu
tų nuspręstas visuotinu žmo
nių balsavimu, būtent: ar 
nor prisidėti prie Austrijos 
likti Vengrijos pavalUiniais.

jie
ar

True translation filed witn the post- 
'nuister at Chicago, III. Feb. 21, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6.1917
Latviai kviečia lietuvius daryti 

taiką su bolševikais.

LONDONAS, vas. 20.—Latvi
jos legacija čia paskelbė, kad 
Latvijos valdžia nusitarusi pra
dėti taikos tarybas su Rusijos 
bolševikais ir, jeigu bus galima, 
kantu su Finlendija, Lenkija ir 
Lietuva. Sakoma, kad pakvie
timai bendroms taikos tary
boms jau esą įteikta ir Finlen
dija ir Lenkija ir Lietuvai. Pra
šoma, kad tos valstybės pasių
stų specialių įgaliotinių konfe- 
rencijon, kuri neužilgio turė
sianti įvykti.

Wilsonas užginčija sutartį.

LONDONAS, vas. 21.—Cen
tral Ncftvs žinių agentūra pra
neša, kad vakar visoje Irlandi- 
joj kilę didesnių ar mažesnių 
riaušių. Apsiginklavusių žmo
nių būriai puldinėję Anglijos 
kareivius ir policiją.

Didžiausių riaušių tečiaus ki
lo Irlandijos sostinėj Dubline. 
Žinių agentūra skelbia, kad Ir- 
landijos revoliucionieriai buk 
buvę padarę sumoksią—pradė
ti visatinį sukilimą. Anksti ry
tą vienoj Dublino miesto daly 
revoliucionieriai puolę policijos 
dotį. Čia krito vienas polleis
tas ir kitas buvo pavojingai su
žeistas. Vienas sukilėlių taip
jau pašauta. Po to policija ir 
kariuomenė surengusi medžiok
lę. Bemedžiojant dar vienas 
žmogus nušauta, o trįs sužeista.

Visą dieną Dubline tai vienur 
tai kitur įvykdavo susirėmimų, 
kuriuos sekė areštai. Areštuo
tų žmonių skaičius dar nežino
ma. Taipjau nėra žinių iš ki
tų vietų, kur, sako, taipjau bu
vo didesnių ar mažesnių susirė
mimų.

NORI ALAUS IR VYNO.

Su degtine gal dar palauks.

WASHIN(iTON, vas. 21.— 
Now Jersey kongresmanas, de
mokratas Minahan vakar atsto
vų butui pasiūlė naują bilių, 
kuris, jeigu jis bus priimtas, 
leis daryti “2.75 procentų alų ir 
10 procentų vyną.’1

Kongresmanas sako, kad da
bartinis patvarkymas sulig ga
minimo ir pardavinėjimo svai
ginamųjų gėrimų esąs nevisai 
teisingas. Žmones reikia pova- 
liai pratinti nuo gėrimo, o ne 
iškarto—pasakęs jisai.

Gal dar susiras kitas kongres
manas, kuris sumanys “pova- 
liai pratinti’’ ir nuo degtinės.WASHINGTON, vas. 20. - 

Prezidentas WiLsonas šiandie 
įteikė kongresui ilgą pareiški-i n .. . . ITruc trnnslnhnn filed with the postilių raštu, kuriame jis griežtai Į inastcr at ChicagOt m. Feb. 21, 192G 
užginčija buk Jungtinių Valsti
jų valdžia esanti padarius ko
kią nors slaptą sutartį su Angli
ja delei atimtų iš Vokietijos 
laivu, v

iiiii-iiui aia« a ii/. •- * |

as reąulred by Ihe uct of Oct. 6,1917
Komunistai laimėję Maskvos 

rinkimuose.

LAIVAS UŽĖJO ANT MINOS.

žuvo trylika žmonių.

PARYŽIUS, vas. 20— Juodo
joj juroj netoli Bosforo sąsniau 
gos vakar užėjo ant minos pir- 
klybinis laivas Danube. žuvo 
trylika žmonių. Pate laivas dar 
spėta nutraukti prieplaukom 
Japonija plėtoja savo pirklybą.

PARYŽIUS, vas. 20.-Japoni- 
ja stengiasi užimt Vokietijos 
vietą pasaulinėj pirfdyboj. Ji 
skubiai didina savo pirklybinį 
laivyną ir siunčia Europon žmo 
nių tikslu užmegsti reikiatnų 
pirklybinių ryšių.

PARYŽIUS, vas. 20.—Pirmą 
kartą po to, kada tapo atnau
jinti diplomatiniai santykiai 
tarp Francijos ir Vokietijos, pa
starosios ambasadorius vakar 

čia gavo progos dalyvauti diplo
matiniame bankiete.

LONDON, vas. 20.—Gautas 
iš Maskvos bevielis pranešimas 
sako, kad Maskvos sovieto rin
kimuose iki šiol jau esą laimė
ję: 117 komunistai, šeši sovie
tų pritarėjai ir du bepartyvųs 
kandkla'tai. Rinkimai dar ne
užbaigti.

Abudu pralaimėjo.

PHILADELPHIA, Pa

ning ir Charles Seif pykosi ir 
viens kitam žodelio nepratarė. 
Užvakar naktį jiedu pasitiko 
viename tarpdury ir taipjau nė 
žodžio netarę išsitraukė revol
verius. Prasidėjo dilelius. Abu
du pralaimėjo: krito negyvi.

ISPANIJOS KABINETAS 
REZIGNUOSIĄS.

MADRIDAS, vas. 21.—Politi
niuose rateliuose vaigšto gandų, 
kad Ispanijos ministėrių kabi
netas neužilgio įteiksiąs savo re
zignaciją karaliui Alfonsui.

RYTOJ Visi Naujienų Koncertan
WEST SIDE AUDITORIUM kampas Taylor ir Racine gatvių

Durys atsidarys nuo 4 vai. Programo pradžia 5 vai. po piet
■bohihi
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ŠEŠIŲ METŲ NAUJIENŲ SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI

Didelis Naujienų Koncertas ir Balius

WEST SIDE AUDITORIUM

KAUNO ŽINIOS

Visą programą užžiuri ir veda Stasys Šimkus

liniukų, Mokslo Draugijos, dar 
kiek pinniaus Ūkininkų sųjun-

Visi j Naujiena 
Balių ir Koncertą

Tai vien tik dainininkai solistai. Pp. A. Pocius ir St. Šim 
kus skambins pijapą sykiu, 4 rankom.

“BIRUTES” choras su visomis savo spėkomis kaip 
visuomet taip ir šį kartą judins publiką savo dainomis. 
Dainuoti pasižada tiek ir tiek.

Po koncertui šokiai trauksis iki vėlybos nakties.
Kviečia “BIRUTĖ

P. STOGIS, BRIEDUKAI ir STANIULIUTĖ 
MAŽIUKŲ KVARTETAS
CECHŲ KVARTETAS, KAROLIO MARKSO
Chorai: Pirmyn, Socialistų,
Chicagos Liet. Vyrų. >-
ŽYDŲ SOCIALISTŲ CHORAS

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, ‘ Boston, Mass

Bohemian American Hali
1438-40 W. 18th St., tarpe Blue Island ir Leland Avės.

Prisiuskite mums $2.00 ir savo adresą ir 
visus metus. Prisiekite $1.00

Kaunan per Kėdainius ir ki
tur Šiaulių, Panevėžio, iš dalies 
Ukmergės, 
vie tuose i 
daugybę mėsiškų 
goimųjų dalykų, 
koje kumpiai r 
po 3 auks. svaras, po

Lašiniai 6 8 auk 
Pas ūkininkus

Vienas iš didžiausių šiame sezone vakarų. “Birutė’ 
stengiasi šį koncertą pažymėti dideliu ir gražiu išpildy
mu. Šio koncerto išpildymui surinktos gabiausios Chi 
cagos Lietuvių spėkos.

Dalyvauja J Ponia M. Jaunšauskienė, p-lė Marijona Ra-

ŽYDŲ SUSIVAŽIAVIMAS 
KAUNE.

— Mokslo Draugijų Įsteigt 
Kaune savo skyrių ir jau išrin
ko valdybų, kurion pateko p. p 
Janulaitis, d-ras Nagevičius ii

tų milionų apversti to ūkio su
tvarkymui. Nutarta steigti žydų 
liaudies bankus, kurie padėtų 
varyti prekybų.

Prakalbą Pasakys Draugas P. GRIGAITIS
Naujienų Koncerte Pirmą Syk Chicagoje Dainuos Artistė Panelė UNĖ BABICKA1TĖ

Kaune 4 sausio įvyko žydų 
susivažiavimas, kuris tikslu rin
kti Žydų tautos tarybų ir suor
ganizuoti žydų ūkį Lietuvoje. 
Pripažintu reikalinga gautus iš 
Amerikos žydų pašalpos kele-

— Suderguose, buv. rusų vie
nuolyno mūruose dalbai’ gyvena 
33 vaikai'našlaičiai, išvežti iš 
Vilniaus, Jie randas Socialus 
Apsaugos Skyriaus globoje. Vai 
kus prižiūri 2 bobutės ir trečia 
šeimini nike mokytoja. Keletas 
vaikų yra 14—15 metų. Visų 
užlaikymas ir priežiūra yra la
bai menka. Viskas nešvaru, 
apleista. Valgyt tegauna nuo 
ryto kavų ir pietums bulbienę. 
Nemokinama jokių darbelių. 
' i — (“V-bū”).

Kampas Racine ir Taylor Gatvių Programas prasidės 5 v. p.p

, Telšių, Raseinių pa
tu rguosna atvežama 

ir kitokių val- 
Kedainių rin- 

ukyti gaunami 
1 rinkti

niai. Kasimai b « auks. sva
ras. Pas ūkininkus aruodai 
pilni grudų. Apie Panevėžį ru
giai gaunama po 16—20 rulb. 
auks. pūdas. Gan nuskurdęs 
rytų kraštas Ežerėlių ir Ukmer
gės apskričių, Pakuršyje vėl at
sirado- daugybė smulkių šmu- 
gulninkų, jiagal Vilniaus ir Dv-in 
i.ko rubežius eina stambus šmu 
glilis grudų ir maisto, kuriuo 
minta lenkų okupantų armija.

— (“V-bė”).

Nedelioje, Vasario 22,1920 
Pradžia lygiai 8-tą vai. vakare.

Koncerto papuošimu irgi bus tokios artistės ir artistai kaip
Ponia N. GUGIENE, dainininkė, 
P-lė HUNT, smuikininkė, 
CHARKOSKY, rusas dainininkas, 
Ponia MASLOVA, rusė dainininkė 
Ponia STRANDEN, rusė dainininkė
A. PETRUCCI, italas dainininkas

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartų į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojimą tų laikraštį užrašinėti Amerikoje:
K. A. M.,

Generalis Stabas , \
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

šiuomi igaliojame “Lietuvių Prekybos Bendrove” Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio Stabo Literatūros Dalies viršininkas.

(Parašas) Vyrcsn. leitenantas Steponaitis
“Kariškių žodžio” Reduktorius.

Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį 
gausite ‘‘Kariškių Žodį”'pe 
gausite per šešis mėnesius,

PRAKALBOS
Lietuvių Rubsiuvių Sk. 269-to Amalgamated Clothing 

VVorkers of Amerika
Rengia

Seredoje, Vasario (Feb.) 25 d., 1920 m., 7:30 vai. vakare 
UNION SALĖJE, 1564 North Robey St.

Ka’bės: A. L. Margeris, studentas North Western Uniyersity, temoje: 
“žmogaus Dvasia”, Kviečiama atsilankyti lygiai unijos nariai, kap ir 
n prikiausantjs prie unijos. INŽANGA —• DYKAI. Kviečia KOMITETAS

— N. Žagarėje labai išsiplati
nęs yra difteritas (smaugus); 
gydytojai ligonius lanką, bet be 
pasekmių, tur būt nėra vaistų} 
Čia apsigyvenęs bermontininkų 
gydytojas už nuvažiavimų vie
no kiliometro plėšia po 15 rub. 
Tiek užmokėjo Žiūriu Kaikarys.

. — (“V-bū”).
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Skaitytoju Balsai

Dabar geriausias laikas namus budavoti; pirk 
5 arba mainyk lotus ar farmas ant gražių mūrinių
■ naujų namų.

Per 5 suviršum metų musų biznis kontraktorys-
■ tės ir Real Estate puikiai užganėdina mus ir musų
■ kostumierius. Dėlto, kad mes kiekvienam teisingai 
S patarnaujam budavojime ir pirkime namų.

Štai keletas musų bargenų, ką mes čia galim 
i patalpinti:

2 nauji da tik baigiami budavoti mūriniai na-
■ mai po 2 pagyvenimu, su visais naujos mados intai-

j symais Brighton Porke. Kaina................ $8500.00
1 Mūrinis 2 pagyvenimų namas, 5 metai senas,

■ 5 ir 6 kambariu, aržuolinis trimingas, viskas vėliau-
■ sios mados. Kaina ........................................ $7700.00

1 6 pagyvenimų mūrinis namas, garu šildomas
■ randos nesą $250 į mėnesi. Kaina.......$24,000.00.

Medinis, 3 pagyvenimų, geras namas, Randos
i neša į mėnesį $35.00. Kaina.................... $3,300.00.

Mūrinis, 4 pagyvenimų namas ir medinis 2 pa-
1 gyvenimų prie alės, Namo kaina tiktai... $6,500.00.

Turim ir daugiau bangenų. Čia paminėtus vi- 
Į sus namus galima pirkti su maža suma pinigų. Mes 

parduodam ant lengvų iiimokėjimų. (Lotus pri- 
S imam mainų, Chicagoj ir Gary, Ind., rokuojam tiek

I kiek verti.

: JOKANTAS BROS.■
! General Contractor & Rael Estate
■ 3934 So. Rockwell St., " Chicago, III.
■ Phone McKinley 5277

M
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Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir kampas Leavitl SI.

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Bau- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

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

DIREKTORIAI;
ANTANAS BROLIS
ANT. ENZBIGIEL 
ST. SZYMKIEWICZ
M. S. BRENZA

JONAS B. BRENZA,

JONAS KROTKAS 
ZIGM. BALCZIKONIS 
JUSTIN MACKEWICH 
JULIUS C. BRENZA.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
Securitv Bank mrmmmhbb of chicago nmmMHinBHi

Mihvaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PA DĖTŲ PI N1GŲ 
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Sankrova Įvaromų
Apredalų, laikrodžių-laikrodelių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikalių instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

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

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

Lietuvių laikraščiuose pasta
ruoju laiku pradedama vis la
biau ir labiau užsipuldinėti ant 
socialistu ir kitų žmonių, kurie 
atsisako/remti dabartinę Lietu
vos valdžią. Rugoja. Vinikai, 
rugoja Šartdiai, rugoja tautiniu 
kai ir net pačios Lietuvos Misi
jos Informacijos biuras. Pasta
rasis tvirtina, kad kas neprisi
deda prie Lietuvos paskolos, tas 
palaiko dabartinę valdžią. Sulig 
jų tokiu protavimu išeina, kad 
kas kritikuoja, nurodinėja val
džios blogumus ir jos neremia.

PIRMIA JSTEIGKITE GERES
NI VALDŽIĄ LIETUVOJ.

[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

džią, o kas renka pinigus, par
davinėja bonus, tai stengiasi tą 
valdžią nugriaut. Keistas pro
tavimas.

Toliaus tas Biuras užreiškia, 
kad Lietuva esą ir negalinti tu
rėti geresnės valdžios. Jeigu jau 
tas tiesa, tai tegul būna ir taip. 
Bet jeigu ji nori musų paramos, 
tai tegul kaip galima greičiau
sia sušaukia Steigiamąjį Susi
rinkimą, lai atšaukia grafą Tiš
kevičių ir kitus kunigaikščius ir 
didžponius nuo Lietuvos atsto
vybės užsienyj, o tegul paskiria 
žmones, kurie atstovautų demo
kratinę Lietuvą. Tegul ji duoda

įveda 8 vai. darbo dieną ir lai 
nepersekioja reikalaujančių sa
vo teisių darbininkų. Tegul ji 
konfiskuoja dvarus ir išdalina 
žemes darbininkams, kurie jos 
nori ir tegul nedaleidžia 
gams dalyvauti politikoje 
imt valdišku vietų. € k w

Kada valdžia įvykins
daugelį kitų būtinų dalykų, tai 
tada mes nieko nesakysime ir 
prieš dabartinę valdžią ir visi 
darbininkai noriai tokią valdžią 
parems. Bet kadangi ji to ne
daro, o vieton to veda pragaiš-

knni-• v tr už-

tai ir

politiką, tad kai]) darbininkai 
gali ją remti? XXIX.

Žinau lįs savo dalyką žmonės

Valstijose padarius dešrą, tai ta 
dešra butų taip ilga, jog apjuo
stų visą žemę trisdešimt kartu.

Apie žiurkes jie sako, kad jos 
ntėda už $1,000,000,000 vertės 
maisto j metus. 50,000 fannc- 
rių jas šeria ir užlaiko, 50,000 
darbininkų ir inefiųijiikų nuo
latos dirba, kad atitaisius jų pa
darytą žalą. Keli šimtai dakta
rų yra užimti gydimu ligonių, 
kuriuos ligonius užkrėtė, žiur
kės. Su v. Valstijose esą 200,- 
000,000 žiurkių. Kiekviena žiur 
kė kas mėnesj atveda apie der 
sėtką žiurkiukų ir jei žmonės 
jų nenaikintų, tai greitai ant že
mės nebebūtų nuo žiurkių vie
tos netik žmonėms, bet ir vi
siems gyvūnams. — J. Gba.

N
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Burnos švarumas
kaip ir nosies, yra būtinas norint apsi
saugoti nuo tokiu ilgu, kaip gripus ar
ba tiutėn, kurios gali būti pavojingiau
sios i A visu žiemos nesmagumu, bei li
gų. Taigi, prlsirengklte iš kalno ir 
laikykite po ranku urba parankioje 
vietoje

Severa’s 
Antisepsol
(Severos Antlaepsoliu). Vartokite 11 
kasdieną gargaliavimui Ir i nosį 18- 
inirk8tiir.nl Jis taipgi vartojamas, 
kaipo autiseptiSkas plovimus Vaiz
dams, nusidresklmams ir odos išbėri
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą Ir palieka malo
nu skoni burnojo. Kaina 35 et. ir 2o 
taksu. Parsiduoda visose aptlekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

7

Ištiesk Pašaipios Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta 
greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje? \

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai per
siuntimui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekvieną dolerį per mus 
pasiųsta išmokame Lietuvoje

50 AUKSINŲ
Kurie siunčia $100.00 ar daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ
už kiekvieną dolerį.

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mus siųsti nueina 

Lietuvon ir yra išmokami j vieną mėnesį laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuo jaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 

nori tai gali pinigus mums prisiųsti, priduodant aiškiai surašytą savo adre
są ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs 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 rnbežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

' SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 80. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, I1L

Laikraščiai iš Lietuvos

>

M

■

M

■v
S. D. LACHAWICZ

Lietuvys Graborius
Patarnauju, laidotuvėse kuopl- 
giaušia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, IU 

Tel. Canal ?199.

Tikros žinios apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą galima rasti darbo žmonių 
reikalams pašvęstuose laikraščiuose.

SKAITYKITE IR PLATINKITE: 
“LIETUVOS ŪKININKĄ”, išeina kas 

‘ savaitė su priedais “Jauniems”, “Že
mė”, “Sveikata” etc. Kaina metams 
— $2.00.

“DARBĄ”, išeina tris kartus savaitė-
Varpo Ben-včs Atstovybę Amerikoje,

je. Mokslo, literatūros, politikos pa
žangus laikraštis. Kaina metams 
— $3.00.

“VARPĄ”, mėnraštis. Tai tąsa senojo 
“Varpo” iš Tilžės, kuris ėjo dar lie
tuvių spaudos uždraudimo metais. 
Kaina metams — $2.00.

Visus tuos laikraščius galima 
užsisakyti pas

307 W. 30th St., New York, N. Y.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta
me verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
(r Subatomis 9—9

OOMMERCIAL REALTY 
BURBAU

Perkame ir parduodame namus, 
lotus ir lamins
. Parūpiname pasportus važiuojan
tiems į Lietuvą.

Siunčiame piiLgur. ir tavomis 1 Lic 
tuvą n* k :ur.

Padarome visokius įlegališkus do
kumentus.

Laivakorčių agentūra 1 visas šalis.
Insurance (apdrauda) visose for

mose.
Amerikoj tarnavusiems kareiviams 

patarnavimas visuose jų reikaluose.
Sutvarkome iticome texus.
Dalyvaujame teismuose už perk.il- 

bėtoja
Biuro vadovas visiems pažįsta

mas ir užtektinai patyrimų turintys 
Jonas J. Zolpis, taigi nors su mažiau 
siu reikalėliu kreipkitės pas mus, 
kur gausite užganėdintą ir teisingą 
patarnavimą.

Commercial Realty Bureau
4547 So. Hermitage Avė, Chicago. III.
JOHN J. ZOLP. A. M. BARČUS 

Telephone Yards 145.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Phone Yards 6492

Juozapas Shusho

2)
3)
4)

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai: 1
Anglų kalbos. / 
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitų

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

Luonions; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ii 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su j< 
pagelba galima butų pagerinti gy 
veniiną.

Delei didesnės naudos sau ir pa 
rankumo mokyklai pradėkite tuo 
neatidėliodami visi sykių.
3001 South Halsted Stroet

Muzikalių instrumentų Taisytojas. 
Taisau visokias muzikai iškas maši
nas; gramofonus, siuvamas mašinas 
Ir tt. Taipgi visokias elektrines 
vartojamas mašinas: prosus, verda
mus indus, skalbiamas mašinas ir tt.
8255 S. Halsted St., Chicago.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas*Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 rytb; 2—3 po pflet 
7-—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.

CHICAGOJ 
busiu visą savaitę, nuo 20 iki 
26 šio mėnesio. Kas norės pa
sikalbėt apie geras farmas mu
sų gražioj apieMnkfy’e, lai atei
na pas Joną Bernotą, 663 West 
14th PI., Chicago. Lauksiu per 
visą dieną: Subatoj, Nedčlioj ir 
Panedėlyj, 21, 22 ir 23 vasario; 
kitom dienom tik vakarais. 
Taipgi atvešiu daug Medaus, 
Sviesto, Sūrių nuo farmų.

Su pagarba,
M. WALENCIU9, 

Box 96, Hari, Mich.

Kas nori turėti gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedainati- 
mą — tam tegul Smetona priski
ria akinius.

Ateikite pas mane pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA
AK1V SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekos
Temykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9« ryto iki 12 d.

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetonos priskirtais 

stiklais.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

....... .  ......... 1 —' ■

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1G me
tų kaipo patyrus 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 LabaratorIja: 1025 W. IBth 
8t. netoli Flsk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Dr. Charles Sopi
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 ir 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

Telephone Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

1303 S. Morgan SL Chicago, UI.

Moterim i r Vyram

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. Madison'St.

11 rytą iki 7 vai. vak.

Dr. J. SHANKS
Gydytojas Ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerui 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street

inirk8tiir.nl
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NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY N£WS

Publiahed Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. CoM Ine.

Editor P. Grigaiti®

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Ca’nal 1506

ĘQS, OKU***, IJL Subata, Vasario 21 d., 1920

Subscription Rates:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outsido of Chicago.
$7.00 per year i n Canada.

,2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: CanaI 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.90
3.50
1.85
1.45

.75

02
12
50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.23

.65

Šeštos metines 
"Naujienų” su
kaktuves.

Ryto bus šeštas metinis 
“Naujienų” balius, šešeri 
metai atgal apie šį laiką jos 
pradėjo eiti, kaipo savait
raštis, ir penkeri su puse 
metų atgal jos pavirto dien- v v •raseni.

Kasmet “Naujienos” buvo 
yis didesnės ar didesnės, ir 

 

dabar jb^yra didžiausis ir 

 

stip^įrtisis lietuvių laikraš

 

tis pasaulyje.

“Naujienos” turėjo ir te
beturi daug priešų. Nuo 
pat pradžios ėjimo dienraš
čiu joms reikėjo grumties su 
konkurentais, kurie ne tik i- 
dejos ginklais mėgino sumu
šti jas, o ir stengėsi visaip 
pakišti koją jų bizniui.

Kaikurie tų priešų skelb 
“Naujienoms” atvirą boiko^ 
tą, atkalbinėjo žmones nuo 
jų skaitymo, skundė jas val
džiai, stengėsi diskredituo
ti jas garsintojų akyse. Ka
da Chicagoje veikė paskil- 
busis klerikalų agitatorius, 
kun. Maliauskis, tai jisai 
net per pamokslus keikdavo 
dienraštį i,r paklupdęs žmo
nes, prisaikdindavo juos ne- 
skaityt jų.

Daugiausia kliūčių tečiaus 
Naujienos turėjo pereitai
siais metais. Nei vienas lie
tuvių laikraštis Amerikoje 
nebuvo taip spaudžiamas 
vyriausybės, kaip musų dien 
rastis; nei vieno jų nebuvo 
sulaikyta tiek daug nume
rių delei vertimų reikalavi
mo ; nei vieno jų redakcija 
nebuvo taip dažnai kaman- 
tinėjama įvairių departmen 
tų. Ir kartu daugiaus, ne
gu koks kitas musų laikraš
tis, “Naujienos” susilaukė 
priekabių ir atakų ir iš va
dinamojo “kairiojo sparno”.

Didžiuma senosios Lietu
vių Socialistų Sąjungos pe
reitaisiais metais galutinai 
nudardėjo j anarcho-komu- 
nizmą. “Naujienos” tečiaus 
neišsižadėjo savo principų,! 
ir todėl visa tų elementų ne- 1 
apykanta susikoncentravo 
ant jų. Kovą su darbininkų 
klesos priešais ,

vo jiegas pergalėti musų 
dienraštį. Tuo, tikslu atsi
kraustęs Chicagon senosios 
L. S. S. sekretorius, kartu 
su puskapiu sukviestų iš vi
sos Amerikos rėksnių, va
rė prieš jas agitaciją prakal
bose ir organizacijose. Tuo 
tikslu čionai važinėjo ir ki
ti panašus agitatoriai iš ry 
tinių valstijų, ir tapo įsteig
ta čionai lapelis specialiai 
dienraščiui šmeižti. Komu
nistiškoji “metodologija” 
šimtą kartų pralenkė ma- 
liauskinę.

Bet “Naujienos” atsilaikė 
prieš visas kliūtis. Kaip tik 
tais metais, kada jos buvo 
aršiausia spaudžiamos ir ata 
kuojamos, jos atsiekė di
džiausio stiprumo. Pasku
tiniame metiniame “Naujie
nų” Bendrovės susirinkime 
tie elementai, kurie pirma 
kėsinosi “užkariauti” arba 
“nubankrutyti” jas, pasiro
dė tokia menka saujalė, kad 
dalininkai tiktai pasijuokė 
iš jų bejiegio straksėjimo. 
Finansinis-gi “Naujienų” 
stiprumas apsireiškė tame, 
kad tame-pat susirinkime 
tapo paskelbta 30% dividen
dų dalininkams, neskaitant 
bonusų darbininkams ir Ben 
drovės vedėjams.

“Naujienos” užaugo ir 
augs dar labiaus. O tai dėl
to, kad jos remiasi labiau
sia išsilavinusiąją musų vi
suomenės dalim — susipra-i 
tusiais darbininkais. Jiems! 
“Naujienos” drąsiai ir išti
kimai tarnavo visą laiką, ne-i 
svyruodamos, nešokinėda- 
mos iš vienos pusės į kitą. 
Tokiu pat budu jos tarnaus 
jiems ir toliaus.

rių, nes jie buvo baisiai ap
leistame stovyje. Dabar no
rima sugrąžinti kompani
joms geležinkelius, sutaisy
tus šalies pinigais.

Ir be to dar reikalauja
ma, kad valdžia užtikrintų 
joms mažiausia pusešto nuo 
šimčio pelno ant jų kapita
lo, nežiūrint ar gelžkeliai, 

j vėl būdami kompanijų ran- 
| koše, neš pelną, ar nuostolį.

Tas garantuotas nuošim
tis bus apskaitomas pagal 
kompanijų kapitalą; bet 

! kompanijų knygos parodo 
keliolika karatų didesnę ka
pitalo sumą, negu jos įdėjo. 
Šitą faktą jau senai iškėlė 
aikštėn žinomasai geležinke 
lių brolijų advokatas, 
Plumb. Reiškia, palygi
nant su tikrai įdėtuoju ka
pitalu, kompanijos turės 
gauti ne 5^2 nuošimčius pel
no, b keliolika kartų dau- 
giaus.

Ir prie visa to, dar nori
ma suvaržyt darbininkų tei 
sę streikuoti •

Nenuostabu, kad organi
zuotieji darbininkai griež
tai protestuoja prieš tokį su 
manymą ir reikalauja jo 
atmetimo.. Taip elgdamiesi, 
jie gina savo ir visos šalies 
reikalus.

vis džiaugiasi.

Išnaudojimo 
pienas.

Kapitalistų sėbrai kongre 
se prirengė tokį įstatymo 
sumanymą apie geležinke- 
kelius, kuris visą naudą su
teikia geležinkelių kompa
nijoms, o visą naštą užkrau
na ant šalies ir ant darbi
ninkų.

Pagal tą sumanymą, gele
žinkeliai turi sugrįžti kom
panijoms. Bet joms garan
tuojama mažiausia 5VC nuo
šimčio pelno ant įdėtojo ka-

lių biznis tiek pelno ir ne
neštų.

Originaliame įstatymo su
manyme buvo skyrius, po 
bausme draudžiantis geležiu 
kelių darbininkams strei
kuoti. Darbininkų organi
zacijų protestai privertė 
sumanymo autorius išbrauk 
ti šitą skyrių; jo vieton te
čiaus tapo įdėta pastaba, 
darbininkai gqli būt sulai
kyti nuo steriko teisminėmis 
drausmėmis (“indžonkše- 
nais”).

Yra da ir daugiaus neti- 
kumų tame įstatymo suma
nyme, bet jau ir čia pami
nėtieji parodo, ko jisai yra 
vertas.

Jisai yra niekas daugiaus, 
Į kaip gudrus pienas plėšti 
šalį ir darbininkus privati
nio kapitalo naudai.

Kompanijos nesugebėjo 
tinkamai tvarkyti geležinke 
liūs, todėl valdžia buvo pri
versta dvejetas metų atgal 
paimti juos į savo rankas, 
Dabar tečiaus norima juos 
vėl atiduoti kompanijoms. 
Ir kaipo premiją už kompa
nijų nekompetentiškumą. ve
sti biznį, ketinama joms 
dar duoti riebių magaryčių. 

'Laike valdžios kontrolia
vimo geležinkelių, jų sutai-

klesos priešais jie metė į symui ir sutvarkymui tapo 
šalį ir sumobilizavo visas sa išleista apie bilionas dole

Apžvalga

or-
ap-

Broolklyno “komunistų” 
gano vienas jo “įgaliotinis” 
rašydamas Isaac Don Levine’o 
prakalbą apie Rusiją, tarp kitko 
mini šitokį kįatisimą, paduotą iš 
publikos:

—Kodėl bolševikai neleido 
susirinkti steigiamajam sei
mui? — klausia vienas (raš
tu).

— O kodėl New Yorko val
stija neleido susirinkti sei
mui (assembly, kuri dabar iš
metė visus socialistus) ? — 
pašiepiančiai atsakė Levinas.
Ir to laikraščio “įgaliotinis” 

kartu su jo redaktorium džiau
giasi, kad kalbėtojas gerai ap
gynė bolševikus. Jie nesidžiaug
tų, jeigu turėtų bent truputį šen 
so galvose.

Levinas savo atsakyme juk 
tą bolševikų pasielgimą prilygi
no prie Ncfw Yorko valstijos 
reakcionierių darbo, kuriuo pik
tinasi visi padoresnieji žmonės!

O “komunistai” džiaugiasi.

PEIKIA LIETUVOS VALDŽIĄ

Navatnas 
kunigas.

• 1 ■

Pirmutinėse didelėse pra
kalbose, kurias Lietuvos Mi
sija laikė Chicagoje, daly
vavo ir kun. Jonas Žilius 
(dabar jisai sergąs). Girdėt, 
kąd jisai “subytinęs” visus 
kalbėtojus.

Agituodamas už paskolos 
bonų pirkimą, jisai pasakęs; 

I kad tuos žmones, kurie prie
šinasi Lietuvos valdžiai, rei
kią “pastatyt prie sienos ar
ba jiems padaryt kitaip” 
(kalbėtojas čia parodęs ran- 
ka^ kaip neria kilpą ant ka
klo).

“Naujienų” redaktorius 
nematė ir negirdėjo tos kun. 
žiliaus prakalbos, bet jeigu 
jisai ištiesų šitaip kalbėjo, 
tai visuomehė privalo žinoti 
apie tai. '

Jonas Žilius yra valdžios 
misijos narys. Jisai yra 
taip-pat katalikas ir kuni
gas. O politikoje jisai mėg 
sta lošti liberalo rolę. Ir vi
soms šitoms jo ypatybėms| nčra- 
anaiptol nepritiktų tokia 

I žmogžudiška kalba ir tokie 
žmogžudiški gestai.

Kun. J. Žilius anąkart ta
po sugautas viešai beskel
biant netiesą (kada jisai ra
šė “Naujienoms”, kad Lietu
voje “visos socialistų srovės 
eina kartu su valdžia ir ypa
tingai remia paskolą”).

Paskui korespondencijose 
apie jo prakalbas rytinėse 
valstijose buvo minėta, kad 
jisai stengėsi sukurstyt žmo 
nyse fanatišką neapykantą 
prieš Lietuvos valdžios prie
šus.

Dabar-gi išrodo, kad jisai 
dar toliaus nužengė.

Grumot valdžios oponen
tams sušaudymu ir kartu
vėmis, tai jau yra fanatizmo 
čiukuras. Toliaus eiti esa- 
mose sąlygose nebėr kur. i 

Kitokiose sąlygose — jei
gu, sakysime, kalbėtojas tu
rėtų galios — butų galimas, 
žinoma, da ir tolimesnis žing 
snis. Užneria žmogui virvę 
aplink kaklą ir tempia ant 
šakos.

Bet ar tasai kunigas nori, 
kad žmonės manytų, jogei 
jisai tikrai išreiškia savo' 
valdžios pakraipą, šitaip 
kalbėdamas?

Ne tiktai socialistų, o ir tau
tininkų laikr. gauna žinių, paro
dančių dabartinės Lietuvos blo 
gumą. Jie retai teskelbia tokias 
žinias, bet retkarčiais ir jie ėst 
priversti duoti savo špaltose vie
tos tiesai. Štai “Sandara” iš
spausdino tokį vieno jos skaity
tojo gautą laišką.

Aš jau ruoštuose į kareivi- 
ją savanoriu. . Pas mus kiek
vieną mėnesį rinkimai naujos 
valdžios ir vis antidemokrati
škos arba net biurokratiškos. 
Žmogus biėdnas niekuome 
negauna vietos, nors jis ir bu
tą, didelis specialistas, o prie
šingai nors nei “šnipšt” nemo 
ka bet jis buržujus arba ka
pitalistas —v visur puikiausi! 
vietą užima ir didžiausią mo
kestį gauna. Pavyzdžiui toks 
jums gerai visiems šimonie- 
čiams žinomas G. K., nežiū
rint, kad prie bolševiku buvo 
Revkomo pirmininkas, dabar 
1919 motais buvo Šimonių 
valsčiaus valdybos pirminin
kas, Nikalojaus rėžime, taip
gi buvo viršaičiu (staršinu) ir 
dabar liko taipgi viršaičiu Ši
monių valsčiuje ir ima mini- 
sterio algą. Ar tai kur girdėt 
tokiam menkam valsčiuje im-, 
ti iki tukstanties markių į mė
nesį. Raštininką samdo tik 
tą, kas turtingesnis, kitas nors 
ir specialistas, bet vietos jam

Beveik visi valdininkai 
skaitosi save “Krikščionis de
mokratai.” Iš visko matyti, 
jog vilkai — avies kailyje. Ir 
labai dar daug norėčia rašyti 
tokių faktiškų neteisėtų daly-

Tai tikri faktai. Aš norė- 
i čiau, kad ir daugiau lietuvių 

amerikiečių apie tai žinotų.
Faktai, kuriuos paduoda šito 

laiško autorius,, musų skaityto
jams yra ne naujiena. Musų 
dienraštyje jau daug kartų bu
vo nurodyta, kad Lietuvoje val
dininkai ima dideles algas, kad 
į valdininkų vietas pakliūva da
žniausia krlkščionįs demokra
tai, kurie “nei šnipšt nemoka,” 
įr 11.

Laiško autorius sakosi galįs 
ir daugiau tų blogybių prirašy
ti, bet jam, girdi, “stinga drą
sos”; gal dėlto stinga, kad jisai 
ruošiasi į kareiviją ir bijosi 
paskui būt nubaustas už 
žios kritiką.

Jisai, kaip matote, yra 
gus atsidavęs savo šaliai, 
ryžęs net kariauti už ją, o betgi 
kokių dalykų praneša apie vald
žią !

Bet ar “Sandara”, girdėdama 
šitokių žinių iš Lietuvos, kelia 
savo balsą prieš jos valdžią? 
Ar ji dato ką-nors, kad tie “vil
kai avies kailyje,” kas užsiriog
lino ant Lietuvos liaudies spran
do, butų nuversti?

vald-

zino- 
pasi-

Ne, ji nieko nedaro. Ji, prie
šingai, šaukia amerikiečius rem
ti tą “vilkų” valdžią. Visa tau
tininkų partija Amerikoje ši
taip elgiasi — nes klerikalai 
taip jiems liepia.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translntion filed wlth the post- 
nuistcr at Chicago, 111. Feb. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
[Federųoto* spaudos žinia]

LONDONAS. — Organizuo
tieji Anglijos darbininkai parei
škė savo protestą prieš valdžios 
sumanymą atiduoti maisto kon
trolę vėl į privatines rankas. 
Maisto kontrolieriaus G. H. Ro- 
bertoso paskelbimas, kad mais
tam in isterija busianti panai
kinta ateinantį rugpiučio mėne
sį sukėlė ant kojų darbininkus ir 
jie reikalauja iš valdžios pasi
aiškinimo, kodėl ji nori taip pa 
daryti. Darbininkai spėja, kad 
valdžia tai daranti pataikauda
ma didŽiuliems maisto reikme
nų trustiams.

Pastik Londono Trades Coun- 
cil sekretoriaus Huncan Carmi- 
chelio, dalykas busiąs pristaty
tas ateinančiai Trades Union 
Congress konferencijai ir ki
toms darbininkų organizaci
joms.

Buvęs maisto kontrolierius ir 
vienas Darbo Phrtijos lyderių,' 
J. M. Clynes sako, kad maisto 
ministerija, kaip patyrimas 
parodęs, esanti šaliai 
svarbos įstaiga.

didelės

BELGIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

LIEGE. — Del raidžių rinkė
jų streiko, visos spaustuvės už
darytos, norit laikraščiai šiaip 
taip išeina. Streikininkai rei
kalauja didesnės biokesties.

Pabaltės avantiūros 
dokumentai.

[Federuotos Spaudos žinia]
PARYŽIUS. — čia paduodame 

keletą dokumentų, kurie aiškia 
parodo, kokį ankštų ryšių tu
rėjo tarp .savęs Amerikos kapi
talistai, Vokiečių valdžia ir a- 
vautiuristai Pabaltės kraštuose. 
Yra l'ai laiškai tarp taip vadina
mosios Vakarų Rusijos valdžios 
ir Amerikos multiinilionieriaus 
J. P. Morgano firmos Berline. 
Tuos dokumentus visųpirniiau- 
sin iškėlė aikštėn Vokietijos Ne
priklausomieji socialistai, pas
kui jie pateko į Pakaitės vald
žių rankas ir tapo nufotogra
fuoti. Paryžiaus dienraštis Ec- 
laiir gavo fų dokumentų kopi
jas ir jas (paskelbė.

Pirmas dokumentas yra lai 
laiškas siųstas taip vadinamos 
Vakarų Rusijos valdžios prezi- 
dąnto generolo Biskupskio, ka- 
žinkokiain ponui X.» matyt Mor 
gano banko Berline atstovui. 
Laiškas skamba:

“Berlinas, Wi'lhelmstr. 34.
“Rėmiauties šios dienos de

rybomis, polltlnė-militarinė Va
kar ų-Rusijos taryba, idant ji 
galėtų visa kuo, kas reikia, ap
rūpinti sudarytąją dabar vaka
rinį frontą kovai su bolševikais, 
prašo paskolos sumoj 3(M) mili
jonų vokiečių markių, duoda
ma užtai, kaipo kauciją, visą 
crųtamąjį turtą valstybės, ku
rią augščiau minėtoji taryba 
savo veiklumu padiegs suorgani
zuoti.

Tarybos pirmininkas, 
Generolas Biskui>ski.

Tarybos vicenpirmininkas, 
Baronas A. Von Pilar.

Tarybos sekretorius,
V. Popov.

Berlinas, rugsėjo 16, 1919.” 
Antrasai dokumentas tai lai

dinis kontraktas su J. P. Morgan 
& Ko. firma. Jo tekstas toks:

Kontraktas tarp J. P. Morga
no banko Berline ir Vakarų Ru
sijos valdžios, kurios reprezen
tantai yra: Prezidentas ir už
sienio dalykų minis toris V. Bis-

Von Berg; ka>ix> ministeris P. 
Durnovo; vidaus reikalų minis- 
teris G. Dcriugin; agrikultūros

ministeris D. Siakln; švietimo 
ministeris V. Poppe, ir prekybos 
miništerfe A. Roemer.

Kontraktas taFp išvardytų 
augščiau asmenų tapo Šiandie 
padarytas toksai:

1. J. P. Morgano A Ko. ban
kas duoda kalbamajai Rusijos 
valdžiai 300,000,000 markių 
(normalė vertė 72,000,000 do
lerių), 5% nuošimčiais palūka
nų, 10 metų laikui. Terminui 
pasibaigus, paskola turi būt grą 
žinama, su nuošimčiais, kas 
metai po 30 milijonų markių.

2. Kaipo |kaitą šitai paskolai, 
Morgano bankui užstatoma visa 
judinamoji ir nejudinamoji Va
karų Rusijos nuosavybė, esan
čioji tos valstybės ribose, o 
taipjau ribose tų teritorijų, ku
rios bus vėliau užimtos, tąja są
lyga, kad jeigu Vakarų Rusijos 
valdžia per trejus metus neuž
mokės nuošimčių ant paimtos 
paskolos, visa užstatytoji nuo
savybė, kurios vertė siekia pa
skolos ir nuošimčių /Rimą, pa
tampa Morgano banko nuosa
vybe.

3. J. P. Morgano bankas pri
pažįsta Vakarų Rusijos valdžios 
teises ipa-keisti šitą paskolą pa
prastąja 5 nuošimčių jraskola, 
98 nuošimčiais rinkos kaina ir 
atperkama 100 nuošimčiais ta
da, kaip Rusijoj bus atšteigfa 
normalė tvfcrka.

4. Kai dol visų kitų paskolų, 
kurių Vakarų Rusijos valdžia 
jau yra išsiderėjusi, arba kurių 
ji dar ateityj norėtų gauti, pir
menybė turi būt duodama Mor
gano bankui, ir iki darysiant 
kdkių-nors finansinių trans
akcijų, pirma turi būt padary
tas dėl to tos valdžios pasitari
mas su Morgano banku. Jeigu 
atsirastų kuris-nors kitas ban
kas, apsiimąs duoti paskolos 
patogesnėmis sąlygomis, tokia 
paskolai gali būt užtraukiama.

5. J. P. Morgano bankas pa
silaiko sau teisės įsteigti Mask
voj arba Petrograde savo cen- 
tralinį banką ir skyrius.

Šitas kontraktas padaryta 
esant dviem liudininkam.

Paskutinis dokumentas yra 
antras kontraktas tarp tų pačių 
asmenų: \ •

1. Vakarų Rusijos valdžia pa
sižada duoti direktoriui X, tuo
jau sutarčiai padarius, komiso 
už jo patarpininkavhną išgauti 
iš J. P. Morgano banko 300 mi
lijonų markių paskolos, pus
antro nuošimčio nuo gautos pa
skolos sumos, tai yra 4,500,000 
markių.

2. Ji duoda direktoriui X tei
sės įsteigti Rusijoj savo erople- 
nų fabrikus, įstaigas submari- 
noms dirbti ir kitokias karo
pramonės dirbtuves, sankrovas 
ir lt. Ji taipjau pasižada duoti 
visados jam pirmenybės, užsi
sakant1 reikalingų karei medžia
gų ir amunicijos ir 11.

Lietuvos Socialdemokratams 
remti aukos.

Waterbury, Conn., Lietuvos 
Socialidemokratų veikimui rem 
Ii aukojo šios draugijos:

L. D. K. Gedimino D-ja 112.36
Liet. Ukėsų Pol. Kliubas $100 
Wa'terburio Liet. Progre
syvių Draugijų Sąryšis $150

LSS. 34 kp. prakalbose 
sausio 20 d. surinkta 10.95

Viso labo $373.31
Čekį ant tos sumos aplaikiau 

ir pasiunčiau Fondo iždininkui. 
Aukotojams už tokią dosnią 
laranią Lietuvos darbininkų 
<lesos reikalų tariu nuoširdų 
ačiū.

L. S.-D. P. R. F. sekr.
J. Juknis,

1910 W. 13-4h St., Cicero, 111. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1----------------

NEPRAŽIOPSOK!

Naujas numeris “Meilė ir šei
myna” (Paj,ieškojimų Žurna- 

as) jau išėjo. Jis yra taip bega- 
o įndomus, kad, kaip, svietas 

svietu stovi, lokio dar nebuvo. 
Xaina 10c. Siųskite dešimtuką 
aiške, o žurnalą tuoj gausite. 

Adresas: Meilė ir šeimyna, 9943 
So. Ratine Avė., Chicago, 111.

Stoka Kraujo.
Jeigu jkrauj|b sudėtyje apsi

reiškia liguistumas, tada pova- 
liai arba staiga prasideda krau
jo mažėjimas. Mažakraujai pa
sidaro silpni, prasideda, širdies 
plakimas, įįų veidai Išblykšta, 
spalva viso kūno pasidaro nes
veika. Temperatūra abelnai bū
na normalė, bet nekurtuose at
vejuose • galima pastebėti karš 
tj. Kvapas iš burnos būna nema
lonus, noras valgyti nyksta ir 
pasidaro skausmai pilvfe. Išras
tas skonis burnoje tai paprasta 
pas siJpnakraujiis. Slapumas pa
sidaugina ir esti bespalvis ar
ba šviesiai rausvos spalvos. Silp- 
nakraujai dažnai nusiskundžia 

(dlel galvos sopėjimo, gaivos 
svaigimo, skambėjimą ausyse 
ir nemiegės. Mėnesinės p/s silp- 
nakraujas moteres būna nere- 
guLiairės ir skaudus. Su tolymes- 
niu.nusilpnėjimu, pranyksta vi
siškai noras valgyti ir virš
kinimas. Akįs nebetenka žibėji
mo ir paakiuose pasidaro juo
dymės.

Paprasta priežastis silpnumo 
kraujo yra: kūniškas ir protiš
kas persidirbimas, prastas mai
tinimosi, užkrečiamos ligos, di- 
rejis vmrtojimas svaiginančią 
garimų; jaunystės nuodėmės; 
prastas virškinimas, prasta gro- 
Jių veikmė, netekimas' daug 
kraujo, ‘ilgai besitęsianti silp
nybė ir epidemija. PARTOGLO- 
RY yra netik nepaprastu su- 
tvirtintoju nervų, podraug ir la
bai geru gamintoju kraujo 
kadangi jame randasi visa rei
kalinga inedega maitinimui rau- 
lonųjų kūnelių kraujuje.

Kainos PARTOGLORY esti: 
5 buteliai — $5.00; vienas bute
lis $1.25. Tai galima gauti

APTIEKOJ PARTOSA
160 Second Avenue, 

New York, N. Y.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda vlaokiua reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

1321 S. Ralttod $f. 
Ant trečių lubų 

TeL Drover 1310

Miesto Ofisasž
U7 N. Deirborn St.
4 11114S llnity Blds.
Tel. Central 4411

A. PETRATIS S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE AL, ESTATE •• INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduodi Laivokortaa 

NOIAHIJLSAS
3249 So Halsted Street, Chicago. Illinois 

Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Liet avis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Waahington St 
Marshall Field Annez 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Westera Are.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

X-Spindulial. Phone Armltage 201(1 
Rezidencijos telefonas West 6126

-------------- ...-r

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III.

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

Kamp. Leavitt St
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Ateinantį nedėldienį, vasario 
22 d., bus West Side Auditorin
iu e (kertė Taylor ir Racine) di
delis metinis Naujienų balius.

IMPERFECT IN ORIGINA1



J ATI IA VAŽIUOTI Į
LIETUVĄ GALIMA

Pašportus jums gaus 
Laivakortes parduos ir 
Income taksus aprū
pins

EUROPEAN- 
AMERICAN 

BUREAU

A. Petraitis,
F. L. Fabian.

3249 S. Halsted St.
Chicago.

$35 nupirksi gražu 1125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padaryme
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 ui 
bile pasiūlytą kainj 
ui tai kad mes turi
me pratuštinti vietą

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MEJ 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMI 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuoja'ia 
PRISIUNCIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGL 
2810 W. Harrison St. Chicago. III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė 

Įlomis nuo 10 iki 4

■V,|
'į::

Phone Boulcvard 491
ASHLAND JFAVELRY 

MUSIC STORE
Deimantai.
laikrodžiai, 

Auksybė, Co- 
himbijos Gra- 
fonolas ir lie
tuviški nau
jausi rekor

dai.
4537 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Phone CanaI 1043
HOERBERS HALE

PUIKI* SVETAINft 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

DR. MENDELOFF 
Lyties Ligą Specialistas 
217 l/t Capitol St. 
Charleston, West Va.

I Influenza. I
Sugrįžus šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok 

savę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, Šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalininnii ligos, labiausiai pata
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antiscpsoliu, 
vartodamas vieną jo dali trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 
turi šalti ar pradeda Šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles 
nuo Grifo irPcrŠalimo; daryk lai kas tris valandos kol nepaliuo- 
suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins į vie
ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų, šios 
gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šiosz epide
mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda 
]os visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

Scvcra’s Antisepsol 35c ir 2c taksų.
Scvera’s Cold ir Grippe Tablcts 30c Ir 2c taksų.
Severa’s Balsam for Lungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jeigu negautume! savo valstinyčioje, užsisakyk tiesiog

W. F. SEVERĄ CO, Cedaj- Rapids, Iowa.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
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iš:

MAGDE. “Ak, kaip man niciti gal- i 
vq t libandiiau visokius iMSpojimus, S 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas I 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi I" • I 

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai/ žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai graius, ivelnus ir lysti. O tai 2 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES l” I

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 2 
piantjs vanduo? Nei! RŪT
ELES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustipr+ntojis,

kuris prigelbi gftmtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčių galvos odą?

RUFFLEJO
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. •
j Nusipirkte .šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik i 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutės.^Jci negausite jūsų aptickoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |
—F. AD. RICHTER & CO., 316-330 Broadway, New York <♦

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Pranešimas bizniui pasibaigus Gruodžio 31 d.. 1919 išduotas 
apskaitą peržiūrėtojui.

SKOLINGUMAI
Kapitalo san. įmokėta 200,000.00

Antviršinio Išdo ......... 10,000.00
Dividendų neišmokėta .. 5,005.(10

Pranešimas bizniui p 
Illinois valstijos viešą 

VERSMES
Paskolos ir atskaitos $1,172,558.79
Ovcrdrafts ........................ 105.60
S.V.Bondai ir paliud. 224,462.31 
Municipal ir korp.bond.665.364.18
Fixturiai ........................ 4,962.66
Nkrutamas turtas ......... 935.05
Gryni pinigai ir pripuo

la iš bankų ......... 385,650.14

Neišdalintų pelnų .... 24,020.91
Reserva dėl taxų ......... 7,853.83
Depozitų ................ 2,207,159.29

Viso versmių .. $2,454,039.03 Viso Skolingumų $2,402,619.93
Sausio 2, 1918 depozitų ......................................  $1,112,666.48
Gruodžio 31, 1918 depozitų ..................................... $1,740,709.56 .
Gruodžio 31, 1919 depozitų ...............................  $2,207,159 2')'

Gryno laimėjifo depozitais...................$1,094,492.81
VIRŠININKAI 

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

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Asą Wicrsėnia
Herman L. Barnes Catrincs DeHaan
Theophilus fichmid Nicholas W. VViersema
George Dalenberg Chas. E. Beading Frederick JAVierscma

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

F». CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 So. Halsted Street. Phone Drover 6369.
Kurie turite Lietuvoj tėvus, gimines ar pažįstamus, 

siųsdami laišką, pasiųskite ir savo paveikslą, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmą. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome rė
mus visokiems paveikslams. Traukiame: pagrobus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų gru
pes, veselijas, pavienius ir 1.1.
Atidaro Panedėliais ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

Utarninkais, Seredoinis ir Ketvcrgais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedėliomis nuo 8 ryto 

iki 6 vakare.

KAS DELASI LIETUVOJ?

Taupyk
Klein 

Bros.
StampaB

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

— Valstybės Prezidentas A. 
Smetoea ir Vyniausysas Kariuo
menės Vadas gen. Įeit. Liatu
kas 8 sausio buvo atsilankę Uk
mergės mieste, apžiurėjo valdiš
kas įstaigas, kariuomenę ir iš
klausė Visokių prašymų ir pasi
skundimų čiabuvių gyventojų. 
Pasitaikė turgaus diena, žmonių 
buvo daug suvažiavę iš apylin
kes, visi labai indomavos. Pre- 
zidestas paaukavo po 1000 auk
sinų krikščionių ir žydų ligoni
nėms. Grįždami svečiai buvo 
sustoję Janavoje. Kaunan su
grįžo tą pačią dieną vakare.

— Atsistatydino Kauno mies
to milicijos višriiiinkas šešto
kas, jo gi vietos paskirtas ma
joras Matiejunas-Valevičius, bu 
vęs Mariampolės Vilkaviškio 
komendantas. — F“V-be”l.

— Lenkų okupuotų kraštų lie 
tuviai atstovai Kaunan buvo at
silankę ir įteikė valdžiai pro
testus h* skundus dėl lenkų žiau 
i/ui6 elgiin/osi su lietuviais ir 
prašymus prijungti kuogreičiau 
šiai atplėštus kraštus prie savo 
Lietuvos. Nuorašus savo skun
dų ir reikalavimų lietuvių atsto 

I vai įteikė franeuzų ir anglų mi
sijoms. Buvo norėję draug at
vykti ir atstovai lenkiškai kal
bančių licutvių, bet jiems nepa
sisekė prasprukti pro demar
kacijos linijų. Lietuvių atsto
vai iš anos pus lenkų ribos la
bai apsidžiaugė pamatę Lietuvę 
esant tikra valstybe su visomis 
valstybinėmis įstaigomis ir kad 
visai netiesa, ką lenkai nuolat 
meluoja apie Lietuvą ir lietu
vius. — r‘‘V-bė”|.

— Lenkų kariškiai atstovai
buvo atvykę Kąunan pasitartų 
apie apsimainymą kart nelais- 
viais, bet nesusitarė, nes norėjo
mainyti galvą ant gdvos, mū
sieji gi reikalavo visus už visus.

’ ["V-be”]-
t——————-----

Latviai Ir lietuviai.

Latviai buvo užpuolę Mažei
kius ir noręjo juos užimti, bet 
pavartojus ginklus gavo pasi
traukti. Latvių kareiviai eida
mi nuo Prekulės ant Palangos 
piešia ir rekvizuoja lietuvius,
Darbėnų, Palangos apylinkėse. 
Palangos parapijoje latvių ka
reiviai užpuolę vieną ūkininką 
peršovė per langą auklę, sėdė
jusią trioboje sii kūdikiu ant 
rankų. Dabar vėl sulig gautų 
žinių iš Bauskės latvių valdžia 
yra paliepusi iki 17 sausio vi
siems lietuviams arba prisirašy
ti prie latvių (priimti jų pilie
tybę) arba išsikraustyti iš Lat 
vijos, bet savo turto neleidžia su 
savim išvežti. Užsienio paspor- 
tas Latvijoje kaštuoja apie 300 
rublių. ["V-be”].

■■■ ................ rr
Lenkų baudžiava nesiseka.

Rusų pranešimu visi lenkų 
žandarų ir policijos mėginimai 
priversti ūkininkus ir darbinin
kus Minsko gubernijoje dirbti 
dvarininkams nepavyko. Daug 
dvarininkų laukų liko neapdirb 
Ii. — ["V-be”].

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, Iii.
Tel. Cicero 2316

"pel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*.

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telefonas Pnllman 85$.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Den tįstas 
10657 Michigan Avc„ Kogeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

KLEIN BROS.
HALSTED & ZOlli SIS.

Panedėlyje 
10 

Štampų 
DYKAI

Už $5 ir $6 šilko Georgette. 
ir Crepe de Chine Veistės

Skaityk pardavėjų sampellus ir pervirši tavorų išdirbėjų nepa- 
paprastų veisčių dėl moterių ir mergaičių. Pirkta pigiai — parduo
dama pigiai.

Veistės šilko georgettc arba crepe de chine už $3.00 privalo 
pritraukti domų kiekvienos taupios moters.

Kad sukoncentravus veisčių išpardavimą vienos sąyaitės j vie
ną dienų, mes $5.00 ir $6.00 veisles parduosime už $3.00.

Materijos
Crepe de chine, geor- 

gette, Taffeta, Messaline.

Štailos
Išvadžiotos. Išsiuvinė

tos, lygaus pasiuvimo, 
rundinos apykaklės, jū
reivio spalvos.
Spalvos:

Baltos, rausvos, gelto
nos, mėlynos ir rusvos.
(£4* 36 iki 46

$5 iki $6

MEDEGA PAVASARIO RŪBAMS.
Stora Gelumbė — vilnomis baigta; puikios rųšies; visokios 

spuJvos. Nuo 2 iki 10 yardų ilgio; tinka sijonams ir 
kiklikams; 59c vertės, yardui

Juodų Vilnų 
Gelumbė — 36 
cojių pločio; 
sunkios rųšies; 

tvirtas ir stan
gus; regul. kai- 
na »1.00 ggę 
yrds už

39c
Prancuziška 

Gelumbė. 42 co
lių pločio; labai 
tinka kvoldavi- 
niui; daug jos 
naudojama pa
vasario rūbams; 
parinkti nių spal
vų; $1.75 vertės; 
yardas 
už ...

.50

$5 SERPENTINE CREPE KIM0N0S už $2.69
Nepaprastas pirkinys ir išpardavimas 200 gražių kimonų; su di

delis gražia apykakle ir mankietais; apdirbti su apvadais ir šil
kinėmis stugomis. Pilnas kirpimas su gražiomis liemens juostomis.

Šios kimonos yra labai gerai žinomos kaip Priscilla išdirbystės. 
Mes pasekmingi jų kiek >jgyti ir turime pakankamai $^.69

Suris — Ką tik ap
turėjome 2000 ęvarų 
Amerikos ir Wiscon- 

sino lietinio Sūrio; 
svavns ........ 27‘Zzfc.
Butterrinas — Daw- 

neyi’o šviesus sva
ras ................ 39c.

Dešros —* Musų Len

GROSERIS ČIA PIGESNIS
kiškas arba Garlic rų
šies; svaras .. 19^c.

Sirioin Steak; pa
sirinkimui; svaras

Už ............. 25
Fels Naphta plo

vyklai muilas; 10 šmo
tų už ................ 77c.

Svveet Mario — prau

sos muilas; 10 šmotų 
už ................... 24c.

Kava — švieži, De
ginta Santos; dideli 
grudai; 3 sv. už $1.21.

Native I’ot Roast—
Jautiena; sv. ..17’žic.

Pork Shoulder 
sweet pikled s v. 19% c

PANEDĖEIO PIGUMAI
Snider’s Tomato

Cnt su p; 30c butelis 
už .................... 22c.

New Century Flour 
bačkos maišas

UŽ .................. $1.69
No. 8. Heavy Roch- 

ester Plovimui katilas; 
vario dugnu; tvirta 

rankenom, už $2.75
Vilnų Nėrimui Ka

muoliai; tamsiai pil
kos vilnosų % svaro 
sruoga, ............ 38c

(Tik 4 sruogos)
Mergaičių Jakės gra 

žaus gingham; nau
jausio pavasarinio sty 
liaus; papuoštos di
deliais liuosais dir

žais, kišeniais, kal- 
nieriais*; mankietais; 
visokio dydžio; kiek
viena už .... $1.69.

Moteriški čeverykai. 
Juodos Ožkos; arba 

Pilkos veršio skuros; 
stailiškai guzikuoti; 
Angliškos mados ir 

Lobis skiiros kllčkrtš; 
lankščios skuros pa
dai; dydis iki 5; po

ra ............... $2.69.
Audeklas rankšluo- 

ščiams; linais ataus
tas; neblunkantis; mė
lynais pakraščiais; 

j minkšti ir stori; yar- 
) das po ............  15c.

Moteriškėms Storas 
Fleece; družėtos pan- 
čekos; skersuotas v{7> 
šus; 35c vertės už po
rų .......................  22c.

Perliniai guzikai 
tuzinas ................ 4c.

Baltintas Muslinas; 
v36 colių pločio; gra
žiai at-auslafl) gatavas 
siuviniui; yds.. 28c
Vaikams Storai ner

tos Pančekos; dydžio 
6 iki 9; pora .... 22c.

Baltintos Paklodės;| 
2’4 yardo pločio; sun-l 
kios, minkštai ataus-l 
ta, lygaus užbaigimo;| 
vardas ........ 69c. M

EXTRA
Nemokėk randos, bet pats imk randas. Pirk vieną 

musų gražių muro namų, kurie randas tik pu sė blo
ko nuo Lietuvių Bažnyčios Brighton Parke. Tie na
mai yra intaisyti pagal naujausią madą po du pagy
venimu; vanos, elektros šviesa. Tuos namus parduo
dama ant visai lengvo išmokėjimo, įmokant kiek ga
lima, o likusius randomis išmokėsi. Ši yra paskutinė 
jūsų proga insigyti vieną iš gražiausių namų, ir gra
žiausioj vietoj, nes tik aštuoni namai dar neparduo
ti. Taigi kas norite sustoti mokėti rendą, pasisku
binkite.

SALDUKAS ir LUCAS
4414 So. California Avė. Chicago, III.

PINIGU SIUNTIMAS
Pasportai, Laivakortės, Taksų Aprūpinimas, Na
mų pirkimas ir pardavimas, Apdrauda — visuo
se šiuose reikaluose jums geriausia patarnaus 

Lithuanian American Information Bureau
V. Norkus vedėjas

3114 South Halsted Street, Chicago, III

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAV1NGS BANKĘ 

11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIKIMAS BANKAS. Kapitalas ir Antviršis $250,000.00

j Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Reg-istruota Akušerka

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

Roumatlznus Sausgelė
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

Knyga BALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

DR. VA1TUSH O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
• Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir lt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptickoje. 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.

DR. M. T. STRIKOLIS 
L i e t u v i ■ 

Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

U............. . .. ■ --------—✓

Vyrišky Drapaną Baronai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

Vyrų kelinčs $3.00 ir augščiau.
Vaikų 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 over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vaL vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suteto^ 
mis visą dieną iki 10 vai. rak.

8. GORDON,
1415 So. Halsted St., 

įsteigta 1M7



Šiandie - Su baloje

I Didelio Išpardavimo
Kravets Bros. Stakas

3103 So. Halsted Street

$30,000 vertės viso stako Drapanų, Aprėdalų, 
Skrybėlių, Kepurių, Moteriškų rūbų ir Veisčių. 

PRIVERSTINAS IŠPARDAVIMAS 
ŽEMYN! EINA KAINOS! 
ŽEMYN IKI GALIMYBEI!

Nepraleiskit progos pasinaudoti iš to. Dau
gybė-pigumynų! Kainos vėl numažinta.

Pasiliuosuojama iš Biznio.
R. Kravet išeina iš Kravet Bros Bendrovės. 

Paskutinė diena, kada visas tavoras tur būti 
apverstas i pinigus.

Augštos rūšies drapanos, Moterų rūbai, veistės 
sijonai žemiausiomis kainomis tur būti išparduota 
šiandien. Skubėk ateiti.

Didelis ir Paskutinis Numažinimas kainų.
Yra tai daroma, kad viena diena šiądie — Suba- 

toj išpardavns viską. Tai paskutinė Diena Didžio
jo Išpardavimo ir paskutinė pieną Jums didžiausių 
pigumynų. šlpardavimas prasidės šiądie — Subtoj 
iš ryto 9-se. \

Skaityk- Tėmyk Musų Kainas. 
50c. vaikinų kelnaitės ............... ......................
$1.00 Caps vyrams ir vaikinams...................
$2.50 vaikynų knicker kelnaitės ...................

moterų pančiakos ................ t.................
vaikų pančiakos.................. ....................
Vyrų pančiakos ......................................

Apsiaustai ir Burnosai
$30.00 apsiaustai ir Burnosai už .................... $14.95
$40.00 Apsiaustai ir Burnosai už.................... $19.95
$50.00 Apsiaustai ir Burnosai už........ ............$24.85

Kelnės
$3.00 kelnės už $1.95; $4.00 kelnės už $2.45;
$5.00 kelnės už $2.95; $6.00 kelnės ųž $3.95;

'$7.00 kelnės už $4.951........... ..

Vyry Skrybėlės
$3.00 skrybėlės už $1.98; $4.00 skrybėlės už $2.45

$5.00 skrybėlės už $2.95.

Vyry Aprėdalai
75c kaklairaikščiai po ...........
25c Bovelninės pirštinės už .... 
50c vaiky veistės ..... .............
$3.50 Arrow Marškiniai už ... 
25c Arrow Apikaklės ............
20c minkštos apikaklės už....
$1.00 Vyrišku apatinių už ..
$2.00 Viršutinių Marškinių už 
$10.00 Reinkautai .................
$1.50 Kepurės už.. .................
$1.50 vyrų Union siutai..........

Moterų Aprėdalai Pusdykiai
$27.00 Moteriškų Šilko Drapanos už ........... $13.95
$25 Naujos mados drapanos visokių spalvų už $12.88 
$3.50 Moterių naujos Pavasario veistės už.......$1.69
$10 Naujos mados storos gelumbės sijonai už $6.88 
200 tz. baltų apykaklių vertės po 25c. parsiduoda 

už 12’ -j cento kiekviena arba 2 už 25 centus 
Tūkstančiai kitų dalykų, kurių negalima išmi

nėti parsiduoda pusdykiai. Ateiki.
Extra specialiai 100 vyriškų aprėdų su dvejoms 

kelnėms vertės $60.00 parsiduoda sykiu už $31.85.

35c.
25c.
30c.

39c.
29c.
1.45
19c.
16c.
14c.

.. 39c. 
... 11c 
.. 39c 
$1.69 

... 9c 

... 6c. 

... 49c 

.... 98c 
$5.85. 
.... 69c 
... 88c.

tr

NAUJIENOS, Chicago., III Subata, Vasario 21 d., 1920

Lietuviu Rateliuose
PAREIŠKIMAS.

Poni Gugicnė prašo mus pa
skelbti, kad rytoj, vasario 22 
dieną, ji niekur kitur nedai
nuos, kaip tik Naujienų Koncer
te.

Norim Pirkti Namų
Kas turite namus apie BriMhton Park, Gar- 

field Boulevard, Rockwell Street, Western A v., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

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

ROSELAND
Socialistai rengia pnitkatlbas.

Hoselandiečiai, rodos, jau bai 
gia pergyventi suįrutės motų ir 
dtibar vėl bandoma pradėti vei
kimų. Štai L. S. S. 137 kp. ren
gia prakalbas nedėlioj, vas. 22 
d., kaip 2:30 v. p. p., brolių S Iru 
milų svetainėj, 158 E. 107 St. 
Kalbės l)r. A. Montvidas ir 
Chas. V. .lohiison. L. S. S. 137 
k p. mano surengti ir daugiau 
prakalbų ir paskaitų. •

Belo kuopa rengia vakarų 
balandžio 11 d. Bus vaidinama 
4 veiksmų drama “Sniegas.’’ 
Vaidins tie patįs aktoriai, kų 
vaidino tūlų laikų Meldažio svet.

Vietos lietuviai pirmiau la
bai gerai sugyveno ir toclel ir 
veikimas čia buvo didelis, di
desnis negu kokioj kitoj kolo
nijoj. Yra jau keliolika pažan
gių pašel/pmių draugijų, kliubų, 
ir kuopų ir visos gerai gyvuoja, 
Pirm desėtko melų čia sutver
ta L. S. S. 137 kp., paskui L. 
M. D. “Aido” choras, o kiek 

vėliau susitvėrė ir Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Batelis. Tos trįs 
draugijos daugiausia veikė ir 
bendruomene jas rėmė. Pirm 
kelių melų įsteigta viešas Auš
ros knygynas, kuris irgi atliko 
didelį darbų.

Tada klerikalai su vyčiais ne
galėjo nė išeiti iš savo basemen.- 
to ir viešai pasirodyti, nes tada 
visi su atgaleiviais kovojo.

Dabargi viskas kitaip virto. 
Atsiradus komunistaims jie pra
dėjo vesti kryžkarę prieš socia
listus ir pažangų. Pasipilė 
šmeižtai prieš darbuotojus ir 
prasidėjo ardymas veiklesniųjų 
draugijų, kaip L. S. S. 137 kp., 
Aido choro ir k.

Nors komunistai daug žalos 
vietos lietuvių pažangiam judė
jimui padarė ir buvo ant laiko 
tų judėjimų apstabdę, tuo leis
dami labiau įsigalėti klerika
lams ir kitokiems atgaleiviams, 
bet dabar išnaujo prasideda vei 
k imas. Ir reikia tikėties, kad 
vietos bendruomenė atsinauji
nantį pažangųjį! judėjimų pa
rems ir jame veikliai dalyvaus.

komunistai klaidina žmones.
Matydami atsinaujinantį so

cialistų veikimų, nebetenkantis 
intakus bendruomenėj musų 
komunistai vis dar negali nu
rimti. Vas. 24 d. bus alderma- 
nų rinkimai ir kad išaiškinus 
žmonėms už kų reikia darbi
ninkams balsuoti, L. S. S. 137 
kp. rengia prakalbas nedėlioję, 
vas. 22 d. Apie tas prakalbas 
jau savaitę laiko algai buvo 
paskelbta, taip kad apie jas ko
munistai gana gerai žinojo. Bet 
ketvergo vakare, kada pasirodė 
L. S. S. 137 k p. praka lbų pleka- 
tai, komunistai persamdė Stan
čiko svetainę ir rengia prakal
bas lygiai tų pačių dienų ir tų 
pačių valandų, kad žmonės ne
turėtų progos nueiti į socialistų 
prakalbas.

Tos prakalbos neva yra ren
giamos pasitikti Lietuvos misi
ją, kad pakenkus Lietuvos bo-nų 
pardavinėjimui (Misija bus

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»»■■■■■■■■ 

e THE Kerzheim į
4 I M

GROJIKLIS-PIANAS su gera reputacija
M METŲ-METAIS vartojamas tūkstančių namuose pastatė 

KERZIIEIM labai augšlai savininkų akisc. Kaip {ik vienas 81 
Keirzheim Pijiinus-Grojiklis patenka j kokią vielą, Ini tuoj kc-

H liolika daugiau vienais metais jo parsiduoda. M

į DYKAI
i duodama šešių pėdų

■ pastatoma lempa, suo-
' lelis, uždangtis ir 20

a muzikos voleliu.

IS485
■

z---------------—
Sumainyk 

pijaną arba 
šiną. Geros 
teikia.

"N
Į savą vartotą 
kalbamųjų ma- 
išlygos bus ,su-

Nepaprastas K'erzhcim. Pi- 
janas yra tai retenybė su- 
lyg jo tono ii- COCrt 
kokybės ........... glCvU

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

■ NEAPSIRIK bu Storu. Atsimink, mes esame prie Halsted
■ gatvės arti 20-tos ■
■ Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Suimtomis, 6 vai. vakare. ’
U ■ B Kl ■■■■■■■■■■■!) g|BB|gi!iaBgiaaB|aaaaaaaaaB^l>
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Gabenimas Tono į Mylią

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, naš
ia bęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepat* I 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- I 
dirbimas pilvalio nuslab- | 

skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutino, strėnas Ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius alsirugėjimus; abel
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTERIS ir į (i mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tuksiančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Gcradėjystei.

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

tvirti tai naudokite SAGUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aptickose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 1 bonka 
81.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes apl alkę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

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

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 3Įsi St., Chicago, 111. Tel. Boulevard 7351

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

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

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON

į Rusiškos
M

12th STREET
Tol. Kedzie 8902.

| 3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Loula Are.

CHICAGO, ILL.

ir Turkiškos Vanos

(Tąsa ant 7-to pusi.)
—— — ■'■■■■ ■ III ■■■■«.■■> .1 . . W — ■■■ II I ■ Į.  

Brangintina šeimynos 
■ Gyduolė

TER-CAM - FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakterijų “Flu”, gy
dymui gerklės prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir reumutiškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TEK — CAM — FO pas savo 
vaistininką.

už Mažiau kaip centą
Kainos už gabenimą tavorų lošė mažą rolę 
pabrangime pragyvenimo.

Kitos priežastis — karės sueikvojimas, su
mažėjimas produkcijos, nupuolimas kredi
tų — pridėjo dolerius prie pabrangimo gy
venimo reikmenų, kuomet gabenimas tavo
rų pridėjo tik centus.

Vidutinė kaina už pervežimą tono 
tavorų vieną mylią yra mažiau 
kaip centas.

Siutas drabužių, kuris prieš karę 
parsidavinėjo už $30 buvo nuvež
tas 2,265 mylių geležinkeliu iš Chi- 
cagos į Los Angeles už I6/2 cento. 
Dabar pergabenimo tyaina yra 22 
centai, o siutas parsiduoda už $50.

Kaina siuto pakilo 20 dolerių 
Pergabenimas jo pakilo tik S'/z cento. 
Kilos transportacijos kainos jsiskaito 
į kainą užbaigto išdirbinio — gabeni
mas vilnų j audyklas ir audeklo siu
vėjams — bet tos išlaidos siekia vos 
kelis centus daugiau.

$10 pora čeverykų, kuri parsida
vinėjo už -5, pergabenama iš Nau- 
josios Anglijos dirbtuvių pardavė
jui Floridoje už važmos kainą 5 
ir du trečdaliai cento — tik vienu 
centu daugiau negu prieš karę.

Jautiena mokasi tik du trečdaliai 
cento už svarą pergabenti iš Chi- 
cagos į New Y orką.

Amerikos važmos kainos yra že
miausios pasaulyje.

ŠITAS APGARSINIMAS YRA IŠLEISTAS 
ASSOCIATION OF RAILVVAY EXECUTIVES

Norintis žinių apie geležinkelių padėtį gali gauti litera
tūros rašydami į The Association of Railway 

Executives, 61 Broadvvay, New York.
i

1645 West 47th Street.
l’arp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 va], vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

VIKNATINIS RMGIBTRUOTAB RU8A8 APTIBKOBHJ8 ANT BRIDGSPOBTO 

VYRAMS IR 8UAUGIEMS
Akiniai aukso rlmuon nuo U.00 Ir aa- 
gičiau. Sidabro rimuos* nuo 01.00 ir 
ausAiiau. Pritaikoma akinius uOdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, narvilku- 
mas, akių skaudėjimas, ulvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių liaų. kurios a*. 
Ii būti praialintos garų Minių pritaky- 
mu. lityrimaa uldyk*, jai p«r*tl ar 
skauda akis. Jai joa raudonos, jai gal
va sopa, jai blogai matai, jai ak|s silp
sta. natgsk ilgiau. • jiaikok pagalbos 
aptiekoj, kur kiakvianam pritaikoma a* 
kiniai utdykg. Atmink, kad maa kot- 
nam gvarantuojans akinius ir kfakvts- 
nam garai prirankam

g. M. MMIBOFF, eksportas Optikas.
Jei jus sargato ir reikalaujata patarimo arba vaistų, ataikit pas astma. Al btrvaa ap- 
tiekoriu. R unijoj viri 10 m«tq. Amerikoj 16 matu. Al duodu patari ti. DTKJkJL G a M a 
padaryti bila kokius ruaiikua vaistus. AŠ rakomanduoju tik GKBU8 daktaru*. AB asu 
draugiu amoniu.

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

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujanaloa 
madoa ii petrinų ir desainą 
kirpti ir aluti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

kngviausį amatą pasaulyje, 
neJMabar siuvėjai lošia didelę 
rolę Tiasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, 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 GARMENT8 

PRACTICAL DE8IGNING 
SCHOOL

—8108 So. Halsted St, Chicago.



Subata, Vasario 21 d., 1920 UI.

(Tąsa nuo 8-to puslp.)

Roselande panedėlio vak., vas. 
23). Jei komunistai to tikrai 
siekėsi, tai jie butų surengę pra 
kalbas kitų dienų. Bet iŠtikrų- 
jų gi jiems misija visai nerupi. 
Jiems rūpėjo pakenkti rinkinių 
agitacijai, kad neliktų išrinktas 
aklennanu socialistas Chas. V. 
Johnson. Juk ir jų organas 
Laisvė mini. 28 rašo, kad Komu
nistų partija kviečia visus “su
sipratusius” darbininkus boi
kotuoti šiuos rinkinius. Todėl ir 
mūsiškiams komunistams vien 
tik rupi pakliudyti socialistams, 
tuo pagelbstint demokratams 
su republikonais.

Darbininkai betgi neturi pai
syti tų klaidintojų, jie visi turi 
sueiti ryto 2:30 v. po piet į 
brolių Strumilų švelninę, kur 
socialistų kalbėtojai aiškįs svar 
biausius dienos klausimus.

— Socialistas.

Musų Dainininkė Liudytė Nonnaiitaitė LAIŠKAI Iš LIETUVOS NAU
JIENŲ OFISE.

Naujienų ofise yra atėjusių iš 
Lietuvos laiškų šiems asme
nims: z

GreUjurgiui Vincentui Z
čiurliui Tonini
Armonavičiui Antanui
Chereškai Povilui
Čeponiui Juozui 
Žėkiui P.

Kreiviui Bruno
Valiūnui Ananui
Zigmuntayičiui Petrui
Songailai Jonui
Matučiui Chaliui
Kukeniui Petrui ar Juozui

Pranešimai
Lietuviu Laisvamanių Federacijos 

12 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks utarninkc, vas. 24 d., 8 vai. 
vakare, svet. prie 3205 So. Wallace 

Visi nariai atsilankykite, nes 
svarbių reikalų. — Valdyba.

St. 
yra

ASMENŲ JIEŠKO.IIMAI REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Ryto visi j West Side 
Auditoriumą!

S

PAJIEŠKAU Bronislpvos Kil- 
tinuvičįienės •— RafolavSčaites, 
iš Kvėdarnos valsčiaus, Sodos 
Rubiskių, Tauragės apskričio. 
Prašau atsišaukti, tuifu labai 
svarbių raikalų.

Michalina Kavaliauskaitę

3305 S. Halsted St., Chicago, III.
I

----------------1----------------- *------ -—
VACLAVAS LASKAUSKAS, Rut- 

kiškių dvaro, Alvito valščiaus, Vil
kaviškio apskr., jieško Amerikoj 
Stanislovo Rcmenčiaus, Stanislovo 
Laskaucko ir Kostantino «Ku1ikauc- 
ko. Norėdami žinoti, ar jie dar 
gyvi, ar ne, kad nieko nerašo.

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

Oremus Chemical Laboratory, 
1718 So. Halsted St., Chicago.

Ryto chicagiečiams lietu
viams bus didelė diena. Tų die
nų bus Naujienų milžiniškas 
metinis koncertas ir balius. 
Naujienų metiniai vakarai vi
suomet buvo įdomus ir gražus, 
bet šis visus pralenkė. Dar nie
kad lietuviai nebuvo surengę 
tokio koncerto, kokį surengė 
Naujienos. Visos lietuvių ir 
svetimtaučių žvaigždės dalyvaus 
jame. Jau vien sąrašas daly
vaujančių koncerte parodo, kad 
koncertas bus nepaprastas. Štai 
jis:

Unė Rabiekaitė, dainininkė. 
Nora Gugienė, dainininke. 
Camille L. Hunt, smuikiuin-

NORA GUGIENe 
dainuos rytoj Naujienų koncerte 
G u g i e n ė jau nuo keleto metų yra žino

Ji skambins pianu rytoj 
Naujienų koncerte.

Liudytė Normantaitė yra 
viena veikliausiųjų Chica
gos , moksleivių. Tarp kitų 

gabumų, kuriais ji atsižymi, 
ji puikiai skambjųa pianu. 
Rytoj ji skambins* pianu di
deliame Naujienų koncerte, 
kurs įvyks West Side Audi
torium, kampas Taylor ir 

Racine Avė.

L. S. D. A. 1-mo apskričio miš
raus choro generalės repeticijos bus 
nedėlioj, vas. 22 d., 1 v. po piet, 
Meldažio svet.. Visų chorų daini
ninkai ir dainininkės privalote būt, 
nes reikia prisirengti prie' musų 
koncerto, kuris bus kovo 14 d.

Pirm. St. Klastauskas.

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Ber
noto, Kauno rėd., Raseinių pav., 
Šilalės parapijos, Vaitimienų sodos. 
Jis gyveno Oklahoma valstijoj. Ma
lonėkit greitai atsišaukti, nes aš 
važiuoju i Lietuvą. Taipgi Jono ir 
Juozapo Bernotų, jie gyvena Spring 
Vaiky, III Jiems yra laiškas iš Lie
tuvos.

MOTIEJUS BERNOTAS, 
4433 So. Wood St., Chicago, 111. 

1 Halsted ir Milwaukce E. S.

REIKIA
Collar meikerių
Lining beisterių
Finisherių
Ann hole beisterių
Hand Sleevc meikerių
Hand Girls
Kreipties tuoj:

FUCHS ROTHSCHILD 
and SITSON

1733 Milyaukee Avė.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. ren
gia dideles prakalbas nedėlioj, vas. 
22 d., 2:30 v. v., Strumilų brolių 
svet., 158 E. 107th St. Kalbės Dr. 
A. Montvidas ir Charles V. Johnson, 
kandidatas j 9 wardo aldermonus. 
Inžanga visiems dykai. Visi lietu
viui darbininkai ir darbininkės kvie 
čiami atsilankyti. — Komitetas

PA.HEŠKAU savo brolio Donato? 
Vildžiūno, paeina iš Kauno rėd., Vilk 
mergės pas., sodos Pareikščiai, Pir- 
miaus gyveno Pittsburghe. Tiriu 
labai svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti.

ADOMAS VILDŽIŪNAS, 
2321 So. Lcavitt St., Chicago, III.

Konstanlin Charkovski, dai
nininkas.

P-ia Sfranden, dainininkė.
A. Petrucci, dainininkas.
L. Normanlaitė, pianistė.
Aleksandra Mosolo’va, daini

ninkė.
P. Stogis, dainininkas.
Briedukai ir Staniuliute.
Mažiukų kvartetas.
Karolio Markso čccbų kvar

tetas. ' z
Pirmyn Choras,
Chicagos Liet. Vyrų Choras.
Liet. Socialistų Vyrų Choras.
Žydų Socialistų Choras.
Koncertas bus West Side Au- 

ditoriume, kampas Taylor ir 
Racine gatvių. Programas pra
sidės lygiai 5 v. vak.

šešių metų Naujienų gyveni
mo sukaktuvėms pažymėti pra-

Ji
Nora

ma chicagiečiams kaipo žvi igždė dainų karalystėje. Ji 
yra waterburietė, ir todėl v aterburiečiai iki šiol negali 
dovanoti chicagiečiams už pasivyliojimų sau jų šaunio
sios Noros. O chicagiečiai džiaugias ir didžiuojas. Jie 
ir dabar sueis jos pasiklausyti rytoj dideliame metinia
me Naujienų apvaikščiojime, West Side Auditorium, 
kampas Taylor ir Racine Avė.. Draugė Nora šiame kon
certe skambins pianu, dainuos solo, o gal padainuos dar 
ir duetų kartu su italų garsiuoju dainininku A. Petrucci. 
_____________ ' _  —n-r——i 1 

prie Green ir Harrison gatvių 
ir paėmė $2,000 unijos pinigų.

— Iki pasimatymui ryto, Au 
ditontume!

syl' Atstovo paaiškinimų. Nors 
ne visi kviestieji draugai galėjo 
ateiti, bet susirinkimėlis išėjo

Pasikalbėjimas su p. 
Vileišiu.

Ketvergo vakare liuli House 
kambariuose įvyko neformalia

nių.
Svečias tų vakarų laikė pra

kalbų Giedroje, kur jį ilgokai 
milaikė, taip kad jisai atvyko į 
pasikalbėjimų vėlokai. Pasi-

Reikalauja permainymo 
nuosprendžio.

Korporacijų advokatas Ettel- 
son rengiasi kreipties į Illinois 
augščiausįjį teismų, kad tasis 
atmainytų savo nuosprendį apie 
5c karferį. Ettelsonas remsis 
tuo, kad teismas jau kelintu sy
kiu išduoda nevienokius nuo
sprendžius. Bet pirm negu 
Ettelson tai padarys, jis reika
lauja dar $350,000 vediniui by
los. Ikištol tai bylai jau išlei
sta $100,000. i

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
susirinkimas įvyks nedėlioj, vas. 22 
d., 10 vai. ryte, Meldažio svet., 2242 
W. 23 PI. Susirinkimas yra labai 
svarbus, nes reikės aptarti labai 
svarbių klausimų: pašalpos ir mė
nesinių mokesčių nustatymas, iš
rinkimas bendros valdybos visiems 
skyriams ir tt. Visi nariai bukite lai
ku. Julius Mickevičius, Sekr.

Lietuvių Mot. Progr. Susiv. 29 kp. 
repeticijos veikalo “Skriaudikai” į- 
vyks vasario 21 d., kaip 7:30 vai. 
vakare, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė., —Komitetas.

Liet. Soc. Vyry choro repetici
ja įvyks subatoje, vasario 21 d., 
7 vai. vakare, Liauosybės svetainė
je, 1822 \Vabansia Avė. Visi daini
ninkai privalo susirinkti paskirtu 
laiku. — Choro valdyba.

Paleis daug darbininkų.

pasikalbėjimas Chicagos lietu-f kalbėjimas tęsėsi netoli pusan-
Iros valandos. “Naujienų” re
daktoriui išdėsčius susėjimo

I šį ko*nccr(ų rengiasi visi pa
žangieji ('hivagos lietuviai, ir 
dailės mylėtojai. Ir kad užlik- 

sau vietų visi rūpinasi 
Jau di-

rinus
įsigyti tikietus iškalno.
desnė dalis tikietų išparduota, 
tad apsirių)inkit jais iškalno,— 
prie durų galit jų neberasti; 
nes tai bus nepaprastos dailės
vaišės ir niekas nenorės jų pra- S. kuopų valdybas ir L. S. S

vrų socialistų su Lietuvos Misi
jos pirminiiiku, p. Jonu Vilei- 

piu. Pasikalbėjimo sumanymą tikslą, p. Viiflei-šis trumpai papa-
liadavė anądien |>ats Lietuvos šakojo Lietuvos valdžios istori- 
valdžios atstovas, ats
“Na u j ien ų” redakci j oj e.
užreiškė,' kad jisai
agituoti socialistus, kadangi jie vėlybo laiko kalbėtojas galėjo 
yra aiškiai nusistatę Lietuvos nuodugniaus pagvildenti tiktai 
valdžios ir paskolos klausimuo- kai-kuriuos jų, bet jisai visgi 
se; bet jam butų matomi pasi
dalinti su socialistais žiniomis

i apie tai, kas dedasi Lietuvoje, 
ir paaiškinti klausimus, kokių 
jie duotų jam.

“Nauji(‘iu>” redakcija mielai 
priėmė šilą sumanymą ir su
kvietė minėton vieton A. L. D. 
Tarybos ccnlralinio ir Chicagos 
komiteto narius, vietiniu L. S.

ūkęs <ų; po to sekė atsakinėjimas į 
Jisai klausimus, kurių buvo apie pus 

neketinus antros dešimties. Nors dėlei

VIII rajono komitetą pakJaLI

JUST KIDS— His Great Ambition. By Ad Carter

Miesto tarybos finansųMiesto tarybos finansų ko
mitetas nutarė, kad sudurus ga
las su galu miesto įplaukas ir 
išlaidas, sumažinti paskirtoms 
pinigų policijos ugniagesių ir 
sveikatos departamentams. Bus 

; paleista virš tūkstančio darbi
ninkų, bet kartu bus pakelta al
ga likusiems darbininkams. Jei 

. finansų komisijos nutarimų pat-

koaliciniame kalbinote ėjo kova 
dėlei darbininkų apsaugos įsta
tymų, apie santykius tarpe ci- 
vilės ir karinės vyriausybių Lie 
Juvoje, ir tt.

bus paleista 485 policistai, 291 
ugnagesiai. Paskirimai sveika
tos departmentui sumažinti 
$127,(HM). Viso biudžetas suma
žintas $1,537,822.

Sufragistės už tautų lygų.

J| is> G-Olri TER- 
5CHOOU NE y TEAK 
ARENI T l --------- i

AUKA LIET. RAUD. KRY
ŽIUI.

Draugystes Švento Antano iš 
Padvo-į nepaprastame susirin

kime, vasario 7 d., Dievo Ap- 
veizdos parapijas svetainėje, 
nariai suaukojo $200.35 ir nu
tarė pasiųsti Lietuvos Raudo
najam Kryžiui per Lietuvos Mi
sijų. — Ten buvęs.

-J OF COURSE DON AUDI
t e> fiOINi TO SCHOOL?- 
NEKT TE AR.” NOW LET 
sisthr stuot her 
L E S SONS) -------------------------- --

'MENib&R uhEn
V/ANTED TO GO TO .SCH00U 
mush! ęeu 
klos CRAZT AT TIMES

uiiSHT I wU X. SfOONG-ACAIN-

Plėšikai užpuolė unijos 
susirinkimų.

Užvakar 4 ginkluoti plėšikai 
užpuolė molderių unijos susi
rinkimų Hodeariers svetainėj,

National Women Suffragc 
Assn., kuri persivardijo dabar į 
League of Women Voters ir ku
ri laiko 51 metinę konvencijų 
Congress viešinityj, vakar pa
rėmė tautų lygų, kokių skelbia 
prezidentas Wilsonas ir atme
tė rezoliucijų, kuri užgiriu se
natoriaus Lodgc priedus prie 
tautų lygos santarvės.

Konvencija taipjau pasmerkė 
priverstinų visuotinų kareivia
vimų, to vieton ragino įvesti

dėl abiejų lyčių.

PAJIEŠKAU savo vyro Juozo Bu- 
donio. Jis vasario 13 .d š. m. sa
kėsi važiuojąs ant Unijos mitingo. 
Iki šiol jis namon nesugrįžo. Neži
nia kame priežastis. Jeigu jis no- 
rcjms prasišalino, tai meldžiu jo 

atsiliepti ir pasiaiškinti. Jeigu kas 
žino, kame jis randasi, malonėkite 
man pranešti.

Mrs KAZIMIERA BUDONIS, 
2122 W. 23rd St., Chicago, 111.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTORŲ

Kočiojindo darbui 
plovykloj a

Patyrimas nereikalingas
VALANDOS: 8 ryto iki 4 p.p.

Nedėldieniais nedirbama.
Alga $14.50 savaitėje

Kreipties: Plovyklon 21-mas 
augštas.

HOTEL LA SALLE
10 N. La Šalie St.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario “Brighton 

Purk” apielinkėje. Geistina, kad 
butų švarus ir su valgiu.

Rašykite W. K.,
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

VAIKŲ
apie 16 ir 20 metų
amžiaus abellnam dirbyklos
darbui; gera mokestis
STALL & DEAN MFG. CO.

855 Elston Avė.
Arti Milvvaukee Avė.

JIEŠKO DARBO
Rankomis Siuvėjų

JIESKAU DARBO 
DUONKEPYKLOJE, 

kaipo pirmas duonkepis: 
Kreipties:

J. U,
2122/Carver St., Chicago, III.

L.S.J. Lygos 1-moji kuopo kelia 
krepšinį vakarą šįandie, vasario 21 nrirVt a a r»r»TXfTXTTZTT 
I., Mildos svetainėje, Halsted ir 32* REIKIA DARBININKŲ 
gal v. Prasidės kaip 7:30 vai. vakare. 
Bus įleidžiami tik savieji draugai-ės 
ir jų atsivestieji pažįstami. Draugai, 
kurie ateis porom ir atsineš krep
šį, įžanga dykai. — Renginio Ko m.

MOTERŲ

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAl
PAJIEŠKAU savo susiedą, Kazi

mierą Liliušį, iš Ukmergės apskr., 
Leliūnų parap., Labaikių kalimo. 
Pirmiau gyveno Pittsburgh, Pa. mies
te. Turiu labai svarbų reikalą. At
sišaukite, arba kas Žinote praneški
te šiuo adresu:

HILERAS PILIPAVIČIUS, 
5712 So. 31 St., So. Omaha,Nebr.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių: Bro
nislovo, 'Adolfo ir Juozapa Jucevi
čių iš Siautalų kaimo, Laukuvos pa
rapijos. Labai norėtųsi man su jais 
susižinoti. Meldžiu jų pačių arba 
kas žino apie juos pranešti

Miss PAULYNA POCAITfi 
3253 So. Morgan SI., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU pusbrolio Edwardo 
Jokubauskio, paeina iš Tauragės ap
skričio, kaimo Pašešuvčs. Buk ketu
ri metai atgal gyvenęs Philadclphi- 
joj, Pa. Meldžiu atsišaukti.

WALTER SHIMKUS
Box 75 Kinceid, III.

MERGAIČIŲ 
16 metų ir senesnių. 
Geros darbo sųlygos 
Gera mokestis.

LOOSE WILES BUSCUIT 
37th St. ir Ashland Avė.

CO.

REIKIA moters popieronis 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA mergaičių taisymui kny
gų. Patyrusios. Taipgi mergaičių 
14 metų ir senesnių mokinimuisi. 
Geriausia mokestis.

C. O. OWEN & CO.
1066 W. Van Burcn St. 3rd floor.

PAJIEŠKAU savo tėvo Antano 
Kuisio iš Norkaičių kaimo, Tauragės 
valsč. 1918 melais jis buk gyveno 
Otawa. 111. Prašau jo ątsišaukti, 
ar l-!/as žino pnane'ti. Pranešėjas 
gaus $5.00 dovanų.

MORTA KUISAITR 
4505 So. Paulina St., Chicago, III.

REIKALINGA mergina arba mote
ris he šeimynos prie namų darbo. 
Atsišaukite tuojaus.

K. B.
3300 So. Union Avė. Chicago.

Telephonc: Boulevard 5049

PAJIEŠKAU pusbrolio Kazimiero 
ir Povilo, taipgi ir pusseserės Vero
nikos Tamulionių; pirmiau gyveno 
New York. Atsišaukite adresu:

A. TAMULĖNAS 
10626 Edbrooke Avė, Chicago, III.

REIKALINGA mergaitė dirbti va
karais krautuvėje; patyrimas ne
reikalingas; atsišaukite greitai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halsted St., Chicago./

REIKIA merginos prie mogltavo
ji mo. Gera alga, kambaris ir valgis. 
Kreipties į skalbyklą. '

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st ir Cornell Avc.

Mums reikia tuoj 
patyrusių finišerių ir 
ann hole bris torių.
Taipgi mergaičių mokinties; 
gera mokestis laike 
mokinimosi. •

KART SCHAFFNER & MARX 
35 So. Maikct St. 
520 So. Wells St. 
823 So. Tripp Avė.

REIKIA moteriškės, indams 
mazgoji. ' Podraug vyras ar 
mergaitė nešiojimui valgių prie 
stalų. Gera mokestis. Kreiptis:

V. B. JUCIUS,
So. Halsted St., Chicago.3305

REIKALINGOS moterys dėl lopy
mo maišų su elektrikine mašina. 
Taipgi ir rankom . Atsišaukite

MORRIS GOLDFISH
1358 So. Ashland Avė., 

kampas 14 gatvės.

REIKIA
Moterų operatorių prie 
Paprastų ir spėka 
varomų mašinų.

Musų mergaitės uždirba nuo 
$18 iki $35 į savaitę. 44 vai. 
savaitė ir 20% savaitės bonus.

I). FRIEDLANDER & CO., 
920 W. Randtrfbh St.

Sangamon St., įnėjimas.
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• Subata, Vasario 21 d., 1920
REIKIA DARBININKŲR E IKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ R EIK IA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ ir MOTORŲ VYRŲ

Lengvas dirbyklos darbas

angliškai kalbančioms mergaitėms 
ir moterims;

patyrusios ar nepatyrusios 
prie mašinų ir stalo darbų.

Samdos ofisas atdaras:

Panedėlio, Seredos vakarais iki 8:30 
Taipgi Buba tomis po pietų.

Kreipties:

KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY 
COMPANY

Adams and Aberdeen Streets.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

lengvam
ASSEMBLING — arba pielavimui 

SWEDG1NG — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS — 
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė.

Moterų ir mergaičių 
REIKALINGA 15 gerų elektri- 
kinių siuvamų maštinų operuo
to] ų.
-16 iki $20 j savaitę pradžioje 
48 vai. savaitė, pusantros mokes- 
ties už viršlaikį. Pageidautina 
šioj apielinkčj gyvenančių mer
gaičių. Kreipties prie Mr. 
Houston.

GOLD FURNITURE C.O, 
2238 So. Union St.,

OPERATORIŲ prie spėka 
varomų Singerio siuvimo maši
nų siūti drapanas.

STALL & DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue. 
(arti Milkaukec Avė.)

REIKIA — mergaičių ar moterų 
sortavimui plunksnų; gera mokes
tis ir malonus darbas.
1833 So. Halsted St., Chicavo.

REIKIA mergaičių darbui asscm- 
bling ir prie pressų. Gal uždirbti 
nuo $15 iki $28 savaitėje uždavu. 
Patyrimas nereikalingas.

AMERICAN FLYER MFG. CO., 
2219 So. Halsted St.

I REIKIA DARBININKU
REIKIA mergaičių ir moterų t>e 

patyrimo inokinties sortuoti vilno
nius skudurus. Algos $15.00 savaitėj, 
malonios sąlygos. Gera proga dau
giau uždirbti. Kreipties.

B. COHN and SONS 
1100-1118 \V. 22nd St., Chicago.

VYRŲ

darbams 
Andrews 
Pa. (arti

REIKIA darbininkų 
foundrėje pas Bollinger 
Construction Co. Verona, 
Pittsburgh) Philip Kapozenski fore-
manas. Frankstown Avenue Street- 
karis iš Pittsburgho iki Wilkinsburg, 
tenai paimti Vernona Streetkaris iki 
Vernona; arba gelžkeliu nuo 
Liberty arba Pittsburgh.

East

EDERHEIMER STEIN COMPANY 
1911 W. 12th St.

SIUVĖJAI DRAPANŲ JAUNIEMS
IR VAIKAMSVYRAMS

VYRAI
OFF PRESSERIŲ
SHAPERIŲ
POCKET MEIKERIŲ
LINING MEIKERIŲ
SIUVĖJŲ
BUSHELMENŲ
TAPĖ SEVVERIŲ

MOTERS
BEISTERIŲ
POCKET MEIKERIŲ
SLEEVE MEIKERIŲ
JOINERIŲ
LEWIS MACHINE

OPERATORIŲ
FINIŠERIŲ
BUTTON Hole Meikerių

IR VISI KITOKĮ DARBININKAI SIUVYKLAI. 
Ateiki ir kalbėk su mumis, mes galime 

SUTEIKTI’ JUMS DARBĄ MOKĖDAMI 
AUGŠČIAUSIA MOKESTI, DIDELĖ, 

RUIMINGA, ŠVIESI SIUVYKLA 
VALGYKLA PAČIAM BUDINKE

44 VAL. SAVAITĖJE

EDERHEIMER STEIN COMPANY 
1911 W. 12th St.

MANUFACTURING OF YOUNG MEN’S
AND CHILDREN’S CLOTHING

REIKIA DARBININKŲ. .i_____ !______ l..■■.■imbbk
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ PBIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ

Jeigu esi vyras su šeimyna ir no
rėtumei vasaros metą praleisti ant 
ūkės su gera mokesčiu — $30.00 už 
akrą; duodama dykai butas, daržas 
ir visas kelionės išlaidas. Kreipties. 
1954 Larrabee St. 9 v. ryto.

1922 W. Chicago Avė. 11 v. ryto.
1131 yV. Chicago Avė. 2 v. p.p.

Nedėlioję vasario 22 d. o utarninko 
vakąre vasario 24 d. 7 vai. vakare 
creipties prie 1848 Thoinas St.

South Sidėje kreipties prie 020 
Bunker St. nedėlioję vasario 22 d. 
visą dieną 1114 W. 18th St. Suba- 
tos vnkare vasario 21 d. ir nedė
lioję vist) dieną; vasario 22 <i. ir prie 
469 Vernon Avė.

East Chicago kiekvienu laiku ar
ia rašyti.

HOWAR1) yVILLIAMS, 
327 So. Lincoln St. Chicago, III.

MICHIGAN SUGAR CO.
SAGINAW, MICIL.

REIKIA
DARBININKŲ

į galvanizing departamentą. 
GERA MOKESTIS

AERMOTOR, CO.
2555 Fijljpdre St. 

near ĮŽth.’Street 
ir Campbell Avė.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY

REIKIA VAIKINO
14—16 metų lengvam gerai apmo; 
kainam darbui, puiki proga išmokti 
amato.
CENTURY ENGRAVING & 

EMBOSSING CO.,
19 So. Wells St., Room 900.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ a 
mokančių siūti adata; 
alga, savaitinė ar nuo 
už siuvimą leibclių ant 
vertės drapanų.

gera

augštos

MOLDERIŲ ant aslos ir prie 
benčiaus; lathe ir drop m<achine 
molderių prie geros geležies ir 
Malliable reikia tuoj. Tik tam tikras 
skaitlius kreipkitės 7-su ryto iki 
4:30 po pietų, Samdos ofisan: 
ILLINOIS MALLIABLE IRON CO., 

1809 Diversey Parkway

Reikalauja darbininkų 
PRIE LATHE HAND S®EW 
MACHINE OPERATORIŲ. 
BENCH MECHANIKŲ PRIE 
PIELYČIOS LAĘAI GERAM 
DARBUJ.
TOOL MEIKERIŲ.
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IR ĮVAIRIEMS DARRAMS 
DARBININKŲ.

Kreipties

Aflfred Decker
Cohn

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbų už $1.50 ir $5.00 į dienų, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.

REIKIA
DARBININKŲ , 

į plating departamentą 
AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St.

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

KREIPTIES 
EMPLOYMENT OFFICE 

311 W. Austi n Avenue.

Employment Dept. NATIONAL LEAD CO.

S. W. COR. FRANKLIN IR 
VAN BUREN STS.

REIKALINGAS Barbcris vedi
mui biznio; gera mokestis; savinin
kas eina i kitą biznį. Atsišaukite grei 
tu laiku.
85 W. Main St., St. Charles, III.

MOLDERIŲ. Aslos, stalo, ir spau- 
dėju. 70c iki 80c i valandą. Dienos 
darbas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas nori uždirba $7 — $10 į 
dieną. Nuolat darbas Chicagoje.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

RAKANDAI
TIKTAI SI MfiNESI.

Gcriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNCIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTEBN FUBNITURE STOBAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

NAMAI-žEMfi
PARSIDUODA du mediniai na

mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Randos neša $83.00 į mėne
sį. Parduoda už $4000 ir daugiau.

V. D.
4312-14 So. Wood St., Chicago. 
»—.... ..... ..... .. ...o........ -

PARDAVIMUI: naujas didelis 
ro namas 6—6 kambarių; vi 
preiangiai; ąžuolo papuor1— 
štas basementns; $2000 in

NAMAI-žEMĖ
BEIKI A

Operatorių
Off presserių
Collar meikerių
Kreipties

FUCHS ROTHSCHILD 
and SITRON

1733 Milwaukec Avė.

PARDAVIMUI: 2815 W. 38th St. 
ankrova ir 6 kambariai užpakaly

je, ir 10 kambarių šeimynoms ant 
2rų lubų, vanos, toiletai, kieto me
džio grindis. Inmokėti tik $500.00, 
Kaina $2500. Hondos neša $480; tai
symų nereikia; savininkas Alaskoje

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

> mu- 
ų; vanos, 

o papuošiami; aug- 
. $2600 įmokėti. Kai

na $7600, netolimais orlso:
J. McDONELL SYSTEM, 

3517 Archer Avė.
---------------- - ----- -------------------------------1.... . .

PARDAVIMUI 5 kambarių narnas 
ir 2 kambarių butelis ir 4 lotai; vi
sa tai vienoj vietoj ir tvora ap
tverta prie Archer Avė. ir 66 Avė. 

JOHN MELICHERCIK
5557 So. Natoma Avė., Chicago.

REIKIA
, DARBININKŲ
Vyrų ir vaikų dirbti

HETZEL and COMPANY
1749 Larralbee St.

REIKIA tuojau* rūbų pardavėtio. 
Jaunas vyras kuris turėjo rūbų 

erautuvėj patyrimą ir kuris kalba lie 
aviškai ir angliškai, gera vieta.

Atsišaukite
KLEE RROS. & CO., 

1200 Mikvaukee Avė., Chicago, III.

REIKIA stiklo pakuotųjų, 
kalbėti angliškai.

Kreipties, 4-tas augštis. 
KIMBALL GLASS CO., 
402 West Randolph St.,

Turi

PIRKITE TUOS NAMUS, KURIE 
PIGESNI Už PINIGUS 

Brighton Parke.
2 mūriniai namai imi 5 ir G kam

bariais su visais įtaisymais, elektra 
ir maudynėmis; namai randasi labai 
gražioj vietoj, netoli nuo 44 St. ir lie
tuviškos bažnyčios; vienas $6,300 — 
$7,300; galima pirkti su mažai pini
gų.

Toj pačioj apielinkčj turime ir 
daugiau namų nuo $2,500 ir augščiau 
pirmas jmokėjimas mažiausia 500; 
kitus kaip renda.

Bridgeport, 2 fialai po 6 kamba
rius, garu šildomas, elektra ir mau
dynės, netoli nuo 31 St. ant Erno 
raki Avė, $7,800

3 augštų mūrinis namas, rendos 
$68.00 j mėnesi, $6.500.

2 augštų po 6 kambarius su mau
dynėmis; 32 ir Emcrald Avė $3,400.

3 augštų naujas mūrinis namas; 
po 5 kambarius 32 ir Emerald Avė. 
$8.500.

2 augščių mūrinis namas apačioj 
štoras ir pagyvenimas; viršuj 5 dide
li ruimai pagyvenimui prie šv. Jur
gio bažnyčios; rendos $33.00 i mėne
sį; parduosiu už $2,500. arba mai
nysiu ant loto.

Jeigu kas manote namą arba far- 
mą pirkti atsilankykite pas mus, 
gausite geriausi pasiskyrimą ir prie- 
’ankiausį patarnavimą.

C. P. SUROMSKI CO.
3316 So. Halsted St., Chicago, III.

SEPTYNIŲ RENDŲ NAMAS 
Neša $55.00 j mėnesį; geras na
mas, turi būti parduotas tuoj 
už $3,900.

Kreipties prie savininko. 
1701 So. Union Avė., Chicago.

PARSIDUODA ur ant namo maino 
bučernę ir grosernę, geroj vietoj; 
lietuvių pagyvento). Savininkas iš
važiuoja ant farmų.
261! W. 44th St., Chicago, III.

PARSIDUODA namas sykiu 
su bizniu — vaistinyčia. Biznis 
gerai išdirbtas, geroj, biznevoj 
vietoj. Savininkas apleidžia 

Suv. Valstijas. Kas geidžia gerų 
gyvenimų padaryti — čia ge
ra proga. Krcjpties: 
1707 So. Halsted St.

Chicago, III. ,

PARDAVIMUI 619 W. 46 St., G-41 
kambarių ir išbaigtas beismentas; 
elektriką; gazas ir vanos; įmokėti 
$500.00; rendų $432.00. Kaina $2950.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., McKinley 3543

REIKIA
Kišendirbikų prie vyriškų gerų 

drapanų; didelis mokestis ir nuolat 
darbas.

THE CITY TAILORS,
228 So. Market St.

PARSIDUODA 4 šeimynų, 3 pagy- 
venymų mūrinis namas; gerame sto
vyje. Cimento skiepas. Parsiduo
da nebrangiai; arba jei kas norėtų 
mainyti ant mažo namo ar ant loto.

3553 Wallaco St.,* Chicago, III. NUSTOK MOKĖJĘS 
RENDĄ.

RėlKALINGAS janitoriaus pagcl- 
iininkas. Gera mokestis ir geras 
jurdas.

6222 So. Harper Avė.

PARSIDUODA namas prie 3720 S. 
Emcrald Avė., muro namas ant stul
pų; 2 pagyvenimai po 6 kambarius; 
Šiltas vanduo ir vanos; randos ne
ša $28.00 j mėnesi, kaina $2700.00. 
Kreipties j savininką ant 3čių lubų 
užpakalyje.

.L k., 3533 So. Wallacc St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA 3 pečiai 1 žiemi

nis, 1 vtisurinis, 1 Mėsinis. mo
kėjau $65.00, taipgi parsiduoda au- 
zinis aizbaksis ir lopšis dei mažo 
vaiko. Supas ant springso. Parduo
siu labai pigiai, už tamstų teisingą 
pasiulimą. Atsišaukit greitai

5718 So. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 8277

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA farma yviseonsin 

Valstijoje. 130 akru, 35 akrai dir- 
reštas Žeme derlinga,

aptverta, naujos trobos, nekurie gy- 
vuliai, padarai ir sėklos. Parduosiu 
pigiai. Nepraleiskite šios progos.

K. JARUMBAVICIA 
2252 W. 22nd St. Chicago.

$1000.00 pinigais, olikusią 
dalį renda, nupirksi naują 4 
flatų murini namą su skie
pu ir elektros šviesa. Rehdos 
neša $900.00 į metus.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avenue.

Telephone: McKinley 5153.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI: Bučernė ir groscr- 
nė, lietuvių apgyventoj vietoj. Kas 
Įdomauja tokiu bizniu — malonės 
kreipties i

JOSEPH LAURIN
3253 So. Morgan St., Chicago, III.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 
mahogany medžio, antraranlds drau
ge su 60 mielių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

Jums Proga.
Insigyk pigiai 2 augštų medini na
mą prie 1814 Canalport Avė., kros- 
ne šildomas, gazas: 2 pagyvenimų 
po 5 kambarius. Taipgi 2 uagštų 
medinis prie 826 O’Neill St. arti 
lalsted St., krosne šildomas, gazas, 

2 pagyvenimai po 6 kambarius ir 2 
M) po 3 kambarius.

Kiekvienas jų parsiduoda pigiai, 
kad užbaigus išpardavimą namų.

\V. J BYRNES, 
3149 So. La Snlle St. Chicago, III.

Phone Yards 1190

į f AMA5TER( (A \ Ugy5Y5TEM^y/ 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi

LIETUVIŲ ATIDAI.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, lietuvių apgyvento] vie
toj. Biznis išdirbtas nuo seniai.

3348 So. Morgan St.
PARDAVIMUI Kepykla drauge 

namu; priežastis — vyro mirtis.
2315 So. lA?avitt St..

Chicago, III.

su

KOTŲ ŠAPOS
DARBININKIŲ

Mums reikaliftga tuoj sekamų 
darbininkių:

Mergaičių prie mašinų
Operatorių prie smulkių

darbų.
Arm hole beisteriii
Flap meikerių
Kišenių siuvėjų
Canvas meikerių
Pamušalo siuvėjų
Džioinerių

WART SCHAFFNER & MARK
Washtenaw Avė. ir 19th St.

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ 

Top Collar meikerių 
Second bedsiterių 
Off presserių 
Pocket meikerių 
Front shaperių.

ALFRED DECKER & COHN, 
EMPLOYMENT DEPT.,

S. W. COR. FRANKLIN ir
VAN BUREN

Vyrų darbui Malliable Cast 
Steel ir gray iron foudrqje 
prie Hegewisch; vyrai būtent 
patyrę darymui moulding ir 
core, bet yra gera proga ir 
vyrams riepatyrusiems išmokti 
foundres darbus

PARSIDUODA štoras visokių smul 
kių daiktų, kurie yra/visiems reika
lingi kas dieną ir visokių minkštų 
gėrimų. Biznis išdirbtas per daugel 
metų eina gerai. Vieta apgyventa vi
sokių tautų. Priežastis pardavimo— 
savininkas eina j kitą bizni. JieŠkan- 
tįs geros progos, malonės ateiti.

S. W.
1916 S. Canalport Avė., Chicago, III.

RAKANDAI

STS.

REIKIA DARBININKŲ DARBAMS 
PRIE CUKRINIŲ BUROKŲ 

šeimynos ir pavieniai darbams 
ant ūkės Michigano valstijoje. Mes 
mokėsime nuo $28.00 iki $30.00 už 
akerį. Duodama dykai butas, dar
žas ir pravažiavimas; taipgi parve
žama baldai iš pat jysy namų.

Kreipties: ofisan musų atstovo 
Mr. FRANK PALLA
Room 6 — 1569 North Halsted St. 

South East Corncr North Avė.
COLUMBIA SUGAR COMPANY 

Bay City, Mieli.
8 —ryto iki 8 vakaro. Nedėlioję 

visą dieną.

WESTERN STEEL CAR 
AND FOUNDRY CO.,

136th St. ir Brandion Avė., 
Hegewisch, Chicago, III. /

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Rcsidence:
1922 So. Kedzie Avė.

Nebūk alginiu vergu visą 
amžių.

Tikras būdas likti neprigul- 
mingu ir būti sau bosu — yra 
turėti farmų. Mes galime pada
ryti galimu kiekvienų lietuvį su 
$100 ir daugiau valdyti vienų 
musų 40 akrų farmų Wisconsi- 
no valstijoje, lietuvių kolonijoj, 
<ur jus galėsite turėti lietuvių 
bažnyčias, draugijas ir mokyk
las. Pasekmingį lietuviai far- 
meria|, kurie •farmeriauja se
niai, bus jūsų kaimynais.

Rašyk mums tuojau delei pil- 
icsnių nurodymų kas link šios 

didelės, retai pasitaikančios pro
gos, o mes atsiųsime jums kny
gutę kurioj nurodoma fanuos, 
jclžkeliai, miestai ir auginimas 
avų.

Reikia agentų.
SANBORN and COMPANY, 

Savininkai.
' )ept. L. Eagle River, Wisconsin 

arba 908 Peoples Gas Bldg., 
Chicago, III.

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

lųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

<0 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlaon, 
1850 N. WellB St.

137 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

Nc-

REIKIA anglių pilstytojų, $55 į 
mėnesį, kambaris ir valgis. Kreip- 
tiė'B prie vyriausio inžinieriaus.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st Ir Cornell Avė.

REIKIA — Pagelbininko duonke
pio, mokestis gera. Kreipties:

.. JOS. WICZUS,
1721 So. Ihiion Avė., Chicago.

PARSIDUODA rakandai (furnitu- 
re) 4 kambariams. Vartoti tik 2 
mėnesiu. Parduosiu pigiai. Mą-' 
tyli ghlima nub 5 vai. ptf pifet.

3237 So. Lime St., 
2 n. front.

ANT PARDAVIMO arba dideli 
)aaukavimas, 3 flatai ir Štoras. Taiu 
{i užpakalinis namukas, prie ka^i 
inijos. Pelninga prapertė, turi bu 

greitai parduota. Kaina $3,950.01 
mokėti $1000.00. Atsišaukite

Ptf « vai. vakare arba nedeltre^t /
Tel. Ste^Ard 2828. v

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Saite 611. 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

Z abIerikos lietuvių

'f MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lletuvii- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašys •

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt* 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais tfao f 
iki 10 valandai 
8106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

Į . ,
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