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True translation filed with the post-master at Chicago, 111. Feb. 28, 1920 
bs requ>retl by ihe act of Oct. 6, 1917

Reikalauja daryt taikę 
su Rusija

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 191

Kas sutriuškino Denikiną
Prieš jį sukilo Kubanius ir 

Ukraina.

Bolševikai grūmoja įsiverž 
ti Kynijon

VVilsonas gavo talkininkų atsakymą
True translation filed witn the post- sumanymo priversti Jungtines 
niaster at (. hieago, 111. Feb. 28, 1920 V'ilstiias sutikti su iu siūlomu as reųuired by the act of Oct. t». 1017 smiKU su jų simomu

NOVOROSSYSK, [per l\iry
žiu] vas. 23.—CJiicagos Tri
būne korespondentas, Paul Wi- 
lliams, rašo:

Neramumas užpakaly fronto 
buvo vieno svarbiausių priežaš 
čių sumušimui generolo Deni
kino pietinėje Rusijoje. Per iš
tisus metus nebuvo tokio mė
nesio, kad nebūtų kilusių rim-

vasary jisai užėmė Ekaterino-jTrue translntlon filed with the post- 
jnvn mioQln ir nukirto komu- mnster Chicago, III. Feb. 28, 1920 slavo mastą n nuKino ko u ias requjred by tne act of Oct. G, 191i 
nikaciją Odesos linkui. Spalių < 
mėnesy jis staiga pasirodė IHt 
dianske, palei Azovo jurą. Pen 
kiasdešimts žmonių, bandžiu
sių ištrukti maža valtele, apvir
tus jai, prigėrė. Kiti, įskaitant 
moteris ir kūdikius, nužudyta. 
Machno savo bandai įgijo An
glijos uniformų, šautuvų, maši
ninių kanuolių, ginkluotų aulo- i 
mobilių, trakų, šiek tiek artile- j mmiiymo 
rijos pabūklų ir kelintą pasažie j 
rinių vagonų. Ko jisai negalė
jo pasiimti su savim, tą sunai
kino. Tuomet jisai patraukė lin 
kui Taganrodo, kur radosi ge
nerolo Denikino štabo kvatiera.

Rusija ir Vokietija 
apsimainys belaisviais

REIKALAUJA DARYTI 
TAIKĄ SU RUSIJA.

veikimą. O kadangi savanorių 
armija nebuvo gerai palaiko-

Senatui pasiūlyta naujas bilius.

WASHINGTON, vas. 
Hepublikonas senatorius, 
rylando valstijos, šiandie įteikė 
senatui rezoliuciją, reikalaujan 
čia užmegsti draugingų santy
kių su Rusijos sovietų valdžia 
ir kartu kati iš tos šalies butų 
ištraukta visa Jungtinių Valsti
jų kariuomenė.

27— 
iš Ma

Adrijos pakraščių nustatymu.
Talkininjęų premjerai todėl ... 

nuoširdžiai kviečia prezidentą nia» tinkamai organizuoki arki 
Wilsoną prisidėti prie jų, kad t nekonti'oliuojama, tai delei ši- 
fornudiai pakvietus Italijos ir 
Jugo-Slavijofi valdžias prie nau 
jo susitarimo atsiimant visus 
pirmesnių** pasiūlymus.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. Feb. 28, 1920 
as reauired by the net of Oct. 6.1917

RUSIJA PIRMIAUSIA NORI
TAIKOS SU JUNGT. VALSTI

JOMS.

STREIKININKAI NEPASI
DUODA.

SOCIALISTŲ BYLA
Kaltintojai tik priekabių 

tejieško.

True translation filed with the jmst- 
jnaster at Chicago, Iii. Feb. 28, 1920 
as reauired by the nei of (Jei. 6, 1917

BOLŠE V IK AI GRUMOJ A 
JSIVERŽTI KYNIJON.

Tuo nori padaryt įtekmės į 
kitas valstybes.

Reikalauja išduoti konsulą ir 
pabėgėlius.

LONDONAS, vas. 27.—Karės 
ofisas čia gavo pranešimą, kad 
Husų bolševikų kanupmenė ei
na linkui Kynijos rubeiiuui. Ei 
na Pli upės kryptimi, šiaurinia
me Turkestane.

Jie, sako, įteikę reikalavimą 
Siu Kiango provincijos guber
natoriui, būtent: išduoti vietinį 
Rusijos konsulą ir visus Rusi
jos pabėgėlius, ir kad vietoj rei 
kalaujamojo 
butų pripažintas 
skirtas konsulas.

Sakoma, kad 
grūmoję užimti 
provinciją, jeigu 
na torius nenorės 
tų jam reikalavimų

,IW—I- ■! IW II

True translation Hted wlth the post- 
master at Chicago, III. Feb. 28. 1920 
a s reauired b y the ec l of Oct 0,1917

VVILSONAS GAVO TALKI
NINKŲ ATSAKYMĄ.

išduoti konsulo
bolševikų pa-

bolševikai pa- 
Sian Kiango 
josios guber- 
išpildyti įteik-

STOCKHOIJVI, vas. 27.—Vi
sa rodo, kad Rusijos sovietų 
valdžia per savo užsienio reika
lų komisarą čičeriną daro nau
ju ir griežtų pastangų padaryti 
su didžiomsiomis valstybėmis 

taiką, čia jau ĮMiaiškėjo, kad 
‘ buvo įteikta Jungtinių Valstijų 

ministeriui, Ira Nelson Morris*- 
ui nota, kurią jisai pasiuntė i 
VVashingtoną.
Nori padaryt reikiamos į kitas 

valstybes įtekmės.
Kiti pranešimai iš Rusijos, 

kurie čia išspausdintu, rodo, 
kad čičerinas pirmiausia tikisi 
gaut Jungtinių Valstijų sutiki
mą taiklnties ir tai panaudoti 
palenkimui kitų valstybių pra
dėti taikos tarybas.

Jisai daro didelių pastangų, 
kad pristačius stiprumą pozici
jų, kurias dabar laiko sovietų 
armija, ir kartu sovietų vald
žios galybę* Siberijoj.

to ji skaudžiai užmokėjo.
Pats ne tvarkia usis elementas 

buvo kubaniečiai, kurie griež-< 
tai ir nepalenkiamai stojo už 
savą kazokų valdžią, kada nors 
susirišusią su federuotąja Ru
sijos valstybe. Pirmasai mu
sys prieš bolševikus buvo pra
dėtas pietuose— Klibamu  j. Tą 
šalį generolas Kornilovas skaitė 
esant geriausia vieta suverbavi
ntui kelių šimtų žmonių, kad 
pradėjus karę prieš bolševikus.
Bolševikai sutriuškino kazo

kus.
Pabaigoj 1917 metų, kada at

ėjo bolševikai, kubaniečiai per 
matė, kad vieni jie neatlaikys. 
Jie todėl įkūrė socialinę uniją, 
kurion įėjo Dono terekai ir 
Stavropolio kazokai. Unija tik 
renybėj betgi negavo progos vei 
k t i, kadangi Kubaniun bolševi
kai įsiveržė vasario mėnesy 
1918 metais, ir valdžia pabėgo į 
į kalnus, kur ji pasitiko būrį i 
generolo Kornilovo sekėjų. Te- 1 
nai generolai Kornilovas ir De- 
nikinas pasirašė sutartį, kad 
Kubanius gali turėti savą armi
ją, valdžią, konstituciją ir radą. 
Generolas Kornilovas tečiaus 
buvo užmuštas mūšy už Ekate- 
rinodorą, Kubaniaus 
kur rada laikė savo 
Ir Denikinas atsisakė 
ti Kubaniaus valdžią.

KubaniečiaJ apšaukti 
vėjais.

Gubernatiorius įsakė išmesti 
juos iš gyvenamųjų butų; juos 
priima privačių namų savi

ninkai.

LONDONAS, vas. 27.-šian
die gautos iš Berlino žinios ro
do, kad Vokietija ir Rusija jau 
atsiekusios susitarimo dėl apsi- 

> karo i rūtiniai s-be- 
{o j laisviais. Viena žinia sako, kad 

Vokietija sutikusi kas savaitę 
siuntinėti traukiniu, tarp Bcrli- 

; no ir Maskvos—gražinimui vo
kiečių ir rusų belaisvių.

Beto, didžiumiečiai socialis
tai, sakoma, stoją už atnaujini
mą diplomatinių santykių su 
sovietų Bosija la sąlyga, kad 
Maskva nesikištų i vidurinius 
Vokietijos reikalus.

PANAMA, vas. 28.—Nevei
zint Panamos kanalo apskri
ties gubernatoriaus Handingo 
ultimatumo, negrai darbinin
kai, dirbantįs prie kanalo tai
symo, darban negrįžta. Darban 
jie turėjo grįžti ketverge.

Dabar gubernatorius nutaręs 
atstatyti juos nuo darbo ir pa
šalinti iš gyvenamųjų butų. Mė
tymas darbininkų iš jų gyvena 
mųjų butų jau prasidėjęs. Bet 
čia streikininkams atėję pagal
bon privačių butų savininkai: 
jie priima streikininkus į savo 
butus ir kol tęsis streikas—jo
kio už tai atlyginimo nereika-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 28, 1920 
as reųuired by Ine act of Oct. 0,1917

Bolševikai paėmė 
Onegą

LONDONAS, vas. 27.-Čia 
gauta bolševikų pranešimas, 
kuris sako, kad bolševikų ka
riuomenė užėmusi Onegą, palei 
Bailiąją jurą, aštuoniasdešimts 
mylių į pietvakarius nuo Ar-

Nota tuoj nušifruota ir įteikta 
prezidentui.

True translattoD filed wlth the post- 
master at Chicago, III. Feb. 28, 1920 
as reauired by tho act of Oct. (i. 191'

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
KĖLĖ MAISTĄ DEL ALGŲ,

sostinę, 
posėdžių, 
pripažin-

įda-

NUTEISĖ AŠTUONIS PRA- 
MONIEČIŲ UNIJOS NARIUS.

Tai dėlto, kad jie skelbę 
“kriminalį sindikalizmą.“

SPOKANE/’Wash., vas. 28. 
—Prisaikkitieji teisėjai čia ra
do esant kaltais už skelbimą 
“krimin^Uo sindikalizmo” aš

tuonis Pasaulio Pramonės Dar-

rius. Teisėjas bausmės dar ne
paskyrė, Bet sulig esamuoju 
įstatymu, jiems gręeia nuo vie
nų iki keturiolikos metų—ka
lėjimas.

ALBANl, N. i., vas. 2/.
Šiandie buvo pašaukia liudyti 
vieną penkių pašalintųjų iš 
New Yorko legislaturos sociali 
stų, Charles Solomon’ą. Beklau 
sinėjant kaltintojų advokatas 
ėmė kabinėtis. Pirmiausia ji
sai pareikalavo, kad liudinin
kas prisipažintų, būtent: ar ji
sai yra revoliucinis socialistas. 
Solomonas atsake, kad taip. 
Bet kartu jisai atsikirto ir pa
čiam klausėjui, pareikšdamas, 
jogei revoliucinis socialistas vi
sai nereiškiąs tokį žmogų, kaip 
kad jį piešia mokami ir nemo
kami kapitalistų bernai. “Revo
liuciją mes suprantame—pasa
kė jis—kaipo pakeitimą esamo
sios ekonominės bei politinės 
tvarkos kita, geresne, tekslesne, 
o ne kaipo žudynes, prievartą ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 1)1. Feb. 28, 1920 

reųuired by the act of Oct. 6,1917

Ignoruos Rusijos
1 pasiūlymu

Pasiūlymas gauta, bet nebus 
: skelbiamas viešai; tai bolševikų 
j propaganda^—sako valstybės 
j departamentas.

FRANCUOS GELEŽINKELIŲ ply^’ 
DARBININKŲ STREIKAS 

TĘSIASI.

Daugiau darbininku metė 
darbų; premieras nenorįs 

panaudot kariuomenę.

PARYŽIUS, vas. 28.-Gele
žinkeliečių streikas dar tebesi
tęsia ir miestui pradeda stokoti 
maisto. Valdžios įsakymu val
gyklose nebeduodama daugiau, 
kaip dvi valgio ruši. Jeigu pa
dėtis nepagerėsianti, busią pra
vesta dvi “bemėsi dieni”—kas 
savaitę.

Vakar metė darbą dar poros 
linijų darbininkai. Streikas 
betgi dar neesąs visuotinas.

'I'ada advokatas ėmė klausi
nėti ar jis, Solomonas, būda
mas legislaturos nariu, sutin
ka, kad jo veikimą kontroliuo
tų partija. “Suprantama“—at
sakė klausiamasai. Kaipo par
tijos narys, josios tarimus aš

I pildžiau ir pildysiu.”
I

Advokatas dar bandė priparo
, kad Socialistų partiją 

į kontroliuoja svetimšaliai ir kad 
todėl žmogus, kuris sutinkąs 

t pildyti los partijos tarimus, 
lesąs nevertas būti legislaturos 
nariu. Bet jo sapaliojimai ant

i vietos buvo sumušti.

I VVASHINGTON, vas. 27. 
šiandie valstybės departamen
te pareikšta, kad į sovietų Ru
sijos pasiulymą Jungtinėms 

Valstijoms, būtent: daryti su ja 
taiką nebusią kreipiama domos.

Pasiūlymas, adresuotas Jung 
tinČms Valstijoms, Japonijai ir 
Rumunijai šiandie jau gautas.

Valdininkai sako, kad pasiū
lymas nieku nesiskiriąs nuo 
pirmiau gautų pasiūlymų ir to 
dėl jisai nebus paskelbtas vie- 

• ša i. Jisai skaitomas kaipo pa
stanga varvti sovietu propagan 
dą. 

I
šiandie tečiaus paaiškėjo vie 

| nas ytin akyvas dalykas kai dėl 
| šios šalies santykių su sovietų 
(Rusija. Sužinota, kad tuo lai- 
I ku, kada valstybės departamen- 
j tas užgynė siųsti by kokių me- 
j džiugų Rusijon karės departa 
, mjentas Kusijos Socialistinei 
Federatyvei Sovietų Respubli
kai pardavęs įvairios medžia
gos viso už 250 milionų dole
rių.

B A L'H JŲ TERRORIST Ų 
DARBAI.

DU PARLAMENTU IRLAN
DIJ AL

LONDONAS, vas. 28.—Pa
galios valdžia paskelbė viešai 
Irlandijos savyvaldos biliaus 
tekstą. Sulig juo, Irlandijoj

Vienas Ulstery, kitas pietinėj 
Irlandijoj. Šiaurinės Irlandijos 
“parlamentas” susidėtų iš 52 
narių, pietinės—128.

WASHINGTON, vas. 27.— 
Anglijos ir Francijos premierų 
atsakymas delei Adrijos pakraš 
čių klausimo šiandie jau gau
tas valstybės departamente. Po 
to kaip jisai [atsakymas] buvo 
nušifruotas, tuoj atiduotas į 
Baltąjį Namą- prezidentui.

čia pareikšta, kad tekstą pa
starosios premierų notos Ame
rikos valdžiai viešai neskelb- L 
siaut i pirma negu tam pritars 
patįs preinierai. Tą pritarimą 
taigi norima gauti.

Notos gal bus paskelbtos 
kartu.

Anglijos valdžia, sako, pie
nuojanti paskelbti viešai visas 
notas bėgiu kelių sekamų die
nų. Valdininkai todėl mano, 
rikos valdžia viešai neskelb
ti paskutinę notą kartu—čia ir 
anąpus Atlantiko.

VARSA VA, vas. 27.—Lietu
vos kariuomenė Kaune, kuri 
vasario 21 dieną sukėlė maištą 
ir per dvidešimts keturias va
landas laike apstojusi parla
mento [?] budinką, darė tai, 
kad gavus neišmokėtų jai algų. 
Apie tai praneša Lenkų vald
žios žinių agentūra.

Geležinkelio stočiai ir tūloms 
kitoms dalims miesto dieną ir 
naktį grūmojo apšaudymo pa- 
voj us—artilerija.

Sakoma, kad Liet, politikie
riai nūdien yra kur-kas labiau 
palinkę daryti susitarimo su 
Lenkija, kad bolševizmą a t re- 
mus.

FRANCUOS SOCIALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Partija sparčiai auga.

STRASBOURG, vas.
True irariRlaHon filed with the port- Vakar čia prasidėjo Franci jos 
master at Chicaeo, III. Feb 28, 1920 socjajį8tu partijos suvažiavi- 

renuirpd bv th? act of Oct. «. 1917 , _i , * J__ _ _ mas. Delegatų skaičius nepa- 
TALKININKAI NUSILEIDŽIA. žinia tečiaus sako,/
Sutinka pradėt? naujas tarybas. kl"’ socialistų partija nepapra- 

 štai sparčiai auga. Per 1919 
LONDONAS, vas. 27.-~TaL metus partijos narių skaičius 

kinfnkhi pagalins srtKteake arvtJ, padMBfįš

kilęs, kada, pabaigoj liepos mė
nesio, Rostove radai pirminin
kavo tūlas savanorių armijos 
oficieris. Bet Kubaniaus dele
gatai, kurių kubaniečiai pas i u n 
te į taikos konferenciją Pary
žiuje, buvo apšaukti {davėjais. 
Ruda antru kartu susirinko spa 
lių mėnesy, ir buvo daroma tū
lų susisiekimų su kalnuose gy
venančiomis gentimis, ką betgi 
Denikinas paskaitė, kaipo savi- 
nimasį teises užmegsti santykių 
su užsienių.

Generolas Dukroviskls pa
siuntė dvi diviziji į Ekaterino- 
darą. Vienas rados narys tuoj 
buvo pakartas, o kiti devyni iš
tremti iš Rusijos. Generolo Du 
krovskio spaudžiama rada pa
darė tūlų atmainų konstitucijoj 
ir aprinko naują atamaną, ge
nerolą Uspenskį. Jis naująją 
Kubaniaus valdžią sudarė iš vie 
nų Denikino sekėjų. Gruodžio 
mėnesy Uspenskis tečiaus mirė 
šiltine, ir rada apsirinko gene
rolą Pekretovą, kurį Denikinas 
kadaise buvo* areštavęs. Jisai 
panaikino generolo Denikino 
valdžią ir padarė konstituciją 
tokia, kaip kad ji buvo pirma. 
Tai buvo vienas smūgis.

Machno iš kitos puses.

Machno, vienas Ukrainos 
fų, savanorių armijai darė
dėsnio nesmagumo negu by vfe 
nas kitas žmogus Šalies vidury 
totai ęjaiafo Anksti

“NEPAGEIDAUJAMŲJŲ” 
DEPORTAVIMAS TĘSIASI.

Už sausio mėnesį buvo išduota 
2,797 warrantai.

28. —

ono ir Tnrpžeminės juros pa
kraščio linijų darbininkai. Bet 
kalbamosios linijos yra pačios 
svarbiausios, kadangi jos atker 
ta pačius pramoningiausius ša
lies centrus.

Valdžia, sako, nusitarusi rek
vizuoti automobilius, kad nors 
jais galėjus parūpinti labiausiai 
reikiamų daiktų. Beto premie- 
ras Millerandas esąs nelinkęs 
panaudoti kariuomenę Pary-

• 11 am i i i n

PROFESORIUS METĖ 
MOKYKLĄ.

28.ADRLETON, Wis., vas.
—Vietinėj Lawrence kolegijos 

profesorius įteikė savo rezigna
ciją. Negalįs sutikti su atžaga
rei visk a mokyklos vedėjų poli
tika.

še-
di-

WASHINGTON, vas.
Generalis inimigracijos komi- 
sionierius, Anthony Caminetti, 
savo mėnesiniame pranešime 
sako, kad nepageidaujamųjų 
svetimšalių areštavimas ir de
portavimas dar tebesitęsia. Jo 
raportas šiandie Čia buvo pa
skelbtas viešai. Raporte mini
ma, kad už sausio mėnesį buvo 
išduota 2,797 warrantai nepa
geidaujamiems Žmonėms areš
tuoti. Beto, tą patį mėnesį bu
vo išduota 200 leidimų svetini 
Saliams deportuoti.

Paderevvskis ant viaadoa 
atsisveikinąs su platforma.

ATNAUJINO ABLAVAS.

CIevelande areštuota 
žmonių.

dešimts

28.—Va- 
federalės

CLEVELAND, vas. 
kar rytą policija ir 
valdžios agentai ir vėl atnauji
no “raudoniemsierns” išgaudy
ti ablavas. Dešimt įtariamų 
žmonių areštuota.

ros pakraščio linijų operavi- 
mui. To būtinai reikalauja 
kompanijos.

Dabar pradeda aiškėti kodėl 
geležinkeliečiai metę darbą. Dai 
ly News korespondentas, Scott 
Mowrer, sako, kad buvę taip: 
Dailydė, vardu Cainpanauo, ke
lios dienos atgal reikalavęs lei
dimo dalyvauti tūlame darbi
ninkų susirinkime, pietų laiku. 
Leidimo neduota. Bot to ne
veizint Cainpanauo susirinki- 
man nuėjęs—-ką^lir be leidimo. 
Pasekmėj, jisai suspenduota iš 
darbo 48 valandoms. Darbinin
kai pareikalavę gražinti jį dar
ban. To nepadarius—jie metę 
darbą.

Dabar darbininkai reikalau
ja netik gražinti savo suspen
duotą draugą, o ir panaikinti tą 
patvarkymą, kuriuo remdamo
si samdytojai gali suspenduot 
darbininkus.

LONDONAS, vas. 28.—Bu
vęs Lenkijos premieras, Ignac 
Jau Paderewski, sako, ant visa
dos atsisveikinęs su platforma 
ir ateity niekuomet viešai nebe 
pasirodysiąs kaipo pianistas. 
Tą laiką jisai sunaudosiąs kom- 
ponavimui muzikos. Paklau
stas ar jis sutiktų būti Lenki
jos prezidentu, kompozitorius 
atsakęs: “Nemanau, kad aš bu
čiau pakviestas prezidento vie-

Kita žinia iš Santa Barbara, 
Californrjos, tečiaus sako, kad 
Paderewskis neužilgio atvyk
siąs į Jungtines Valstijas ir pra 
dėsiąs savo karjerą išnauja— 
kaipo pianistas.

Viennos darbiniąkai reikalau
ja didesnių algų.

Nužudė .‘>00 socialistu; slapta 
įsiveržia į privačius butus ir 

pasiima savo aukas.

VIENNA, vas. 28.- Baltasai 
terrorizinas Vengruose nesiliau 
ja. Reakcionierio Horthy’o 
gaujos išgudrėjo. Matydamos, 
kad jų vieši pogromai iššaukia 
žmonėse didelio pasipiktinimo, 
savo juodą darbą jos atlieka 
kitu bildu: slapta užpuldinėjant 
savo aukas ir žudant jas.

Kiek pavyko sužinoti, juoda
šimčiai iki šipl slapta nužudė 
apie tris šimtus socialistų. Pav. 
geležinkelių unijos sekretorius, 
N. Czervanka, vienui vienas su
rinko šimto pražuvusių žmonių 
vardus. .Juos jisai pristatė Bu
dapešto policijai. Bet užtai už 
kelintos dienų ir jis nežinia kur 
dingo. Niekam nepaslaptis: jį 
pasigrobė juodašimčiai! ir vei
kiausia jau nužudė. Visur, kur 
liepusi grįžši, jaučiama dideliau 
sis nepasitenkinimas. Bet vie
šai j>arejkšti jį žmonės nedrį
sta: baltieji terooristai perdaug 
įsigalėję ir už vienui vieną ne
atsargų ž(xlį jie pa si ringę biau 
rku atkeršyti.

Vis dėlto, kai kada tasai ne
pasitenkinimas prasimuša į vir
šų ir nepaisant jokio pavojaus 
Žmonės reiškia savo protestų 
tylių protestų. Taip buvo lai
dojant nužudytą socialistų laik 
raščio Nepszava redaktorių. 
Belą Somogyi. Tūkstančiai žmo 
nių tyliai-tvarkiai lydėjo nužu
dytąjį Vengrijos darbininkų ve 
teraną. Policijos ir kariuome
nės buvo kimštinai prikimšta 
visos Budapešto gatvės. Bet 
progos pralieti nekatą kraują 
jos negavo. Atlikę kas reikia, 
darbininkai taipjau tvarkiai iš
siskirstė.

Dalina žemę kareiviams.

0TTAWA, vas. 28—Skelbia 
ma, kad Iki Sol Kanados vald
žia apteikusi žem* kam 
vius. '

V1ENNA, vas. 28.-Miesto 
įstaigose dirbantįs darbininkai 
pareikalavo dvigubai didesniu 

algų. Ir reikalauja, kad padi
dinimas butų skaitomas prade
dant sausio 1 d. š. m. Jeigu jų 
reikalavimai butų išpildyti, tai 
miestui kas metais prisieitų iš-

20 milionų dolerių pirklyhimo 1 mokyti po tris šimtus mflfcmų 
laivyno reikalams. j kronų.

REIKALAUJA 20 MILIONŲ 
DOLERIŲ.

0TTAWA, vas. 28__ Kana
dos valdžia rengiasi paprašyti, 
kad parlamehtas paskirti? Jai

Nuo 1 iki 14 metų kalėjiman 
—už “kriminalį sindikalizmą.”

OAKLAND, Gal., vas. 26.
Pr išalkintieji teisėjai andais 
čia rado esant kalta už skelbi
mą “kriminalio sindikalizmo“ 
panelę Anitą Wbitnoy. Vakar 
tefeŠja* paskyrė jai bausmt-. 
nuo vienų iki kelurioh’khs me
tų kalėjimam
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nupirksi gražų $125 fonogra- 
f .i -drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo'
rekordus, vartotas 

tik 30 dieny.
Mes taipgi turi 

ine tikros AikAnos 
svetinei eile ir kl 
ILmų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą aug&tos klesos pbanotfrafų, kuriuos 
mes parduosime ui 
bile pasiūlytą kainą 
ui tai kad mes turi
me pratuštinti vieta

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE ME5 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. ši yra stebėtina pro 
fa. Ateikite arba rašykite tuojau .

►RISIUNČIAME Už DYKA.
Mes priimame Laisvės Bondus. 

VVESTEitN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Hanrison St. Chicago. III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 Iki *

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimai

ANGLIJA.I
Britanijos 1220 amatinių uni 

jų pabaigoj^ 1918 metų turėjo, 
daiktan paėmus, viso 6,624,000 
narių, k(ir pabaigoj 1917 metų 
turėjo dar 5,547,000 narių. Va
dinas, vienų metų begiu jų na
rių skaičius padaugėjo 19 nuo
šimčių.

— Per praeitus 1919 metus 
Anglijoj labai sustiprėjo san
krovų darbininkų, raštinių tar
nautojų ir civilinės tarybos dar 
bininkų organizacijos. Nors 
pilnų skaitmenų dar nėra, bet

sprendžiama, kad šių trijų kle- 
sų darbininkų nacionalinė Am
algama ted unija patraukė į sa
vo eiles 70 tūkstančių naujų na 

1 riu. Tas ūgis nesiliovė ir šių 
I metų sausio ir vasario mėne
siais: kas savaitė unijoj buvo 
priimama apie 2000 naujų na
rių.

—- Kad «vidutiniosios klesos 
darbininkai Anglijoj labai iš* 
naudojamai, parodo algos, ku
rias, pavyzdžiui, gauna kasyklų 
tnanažeriai. Sulig anglių pramo 
nūs komisijos surinktomis iš 
600 kasyklų kompanijų žinio
mis, pereitais 1919 metais, kuo
met pinigų vertė buvo nupuo
lus per pusę savo normalės ver
tes, kasyklų tnanažeriai tegau
davo algos nuo 1500 iki 2(XX) 
dolerių metams.

DRAMATIŠKAS RATELIS
V a i d i n s S c c n o j e

Marija Magdalete
Penkių veiksmų Istoriškų Dramų; paimta iš Kristaus 

laikų gyvenimo.

Vaidinimas įvyks

Nedėlioję, Kovo 14, 1920
C. S. P. S. SVETAINĖJE,

1126 W. ISth St.

Pradžia 6-se vakaro.

Tikintai gauunair*. pirkti “Naujienų” cfisc ir pas Dramatiško 
Patelio narius.

AUSTRALIJA.
Priversti vagabundauti.

Unijistai muzikini likai Syd- 
ney mieste ėmė vagabundauti, 
t. y. bastyties nuo kampo prie 
kampo ir koncertuoti, skrybė
lės atkišę. Jie daro tatai ne dėl
to, kad toks užsiėmimas jiems 
ypatingai patiktų, arba kad jie 
butų ne kam tikę muzikantai. 
Ne. Jie buvo priversti tapti pa
bustomis dėlto, kad jie unijis
tai ir reikalavo didesnės mokos 
ties. Jiems to pareikalavus, te
atrų, koncertų ir kitokių pra
mogų tnanažeriai išvijo juos 
laukan, o jų vieton ėmė sam- 
dyties ne unijistus muzikantus, 
skobus, kurie sutinka čirpinti 
už tiek, kiek siūlomi. Manaže- 
riai pareiškė, kad jie unijistų 
daugiau nepriimsiu.

JAPONIJA.
Džiaugiami “pasaulio savi

žudybe.”
Sanghai, Kinai.—Žymus Ja

ponijos diplomatas, kuriam 
Japonų Kliubas čia kėlė pietus, 
savo prakalboj pasakė, kad Ja
ponija, žiūrėdama į tai, kaip 
pasaulio nacijos pačios save žu- 
dasi, galinti tik dž jungties, o ne 
sieloties. Kadangi pietuose daly 
vavo vien japonai, tai diploma
tui mat ne nebuvo reikalo savo 
pasitenkinimų slėpti.

KANADA.
Ateivių bėgimas į gimtąsias 

šalis. '
Kadangi paskutiniuoju laiku 

darbininkai ateiviai subruzdo 
apleisti Kanadą ir grįžti į savo 
gimtąsias šalis, tai vietos žmo
nes ima baime, kad samdyto
jai nepradėtų gabentis darbiniu 
kų iš Japonijos ir kilų Azijos 
kraštų. Dėlto visoj Kanadoj ap 
sirciškia bruzdėjimas, priešin
gas gabenimui pigių darbinin
kų iš Bylų. Kad neužilgio pa
nda rys didelė darbininkų sto
ka, tatai jau galima numanyti

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

KIRPK PATS
SAU PLAUKUS.

DR. A. M0NTVIDAS 
Kalbės Lietuvių Socialistų Vyrų Choro 

draugiškame vakare
NEDĖLIOJĘ, VASARIO-FEBRUARY 29 D. 

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 
1622 Wabansia Avenue.

Pradžia 6:30 valandą vakare.
Bus labai gražus programas, po programai šo

kiai ir įvairios žaismės, prie geros muzikos.
Kviečia visus KOMITETAS.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis tuja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimui jiems rodos, tartum kas 
i gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutino.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nekėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Dvasia

Moterim i r Vyram J

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus pesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
/mane

Ofisai:
859 North 

Robey Street 
Vnl.—8 iki'10 a .m. 

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

11 rytą iki 7 vai. vak.

TEATRAS “ALKANI ŽMONĖS”
KETURIŲ AKTŲ DRAMA. PARAŠĖ K. JASIUKAITIS (LIETUVOJE) 

Stato scenon LDLD. 19-ta Kuopa.
Nedelioj, Vasario-February 29ta dieną, 1920 

E^ulaskio Svetainėje
1709-1715 So. Ashland Avė.

Po perstatymui — Šokiai. Grieš Latvių Orchestra.
Durįs atdaros 6 vai. vakare. Lošimas prasidės kaip 7 vai. vakare.

Jeigu gali šukuoti, tai 
gali ir kirpti; patyrimas 
nereikalingas. Kerpa 
kuomet juo šukuojate 
trumpu laiku. Tai di
džiausias laiko ir pini
gų taupytojas dabarti
niame laike.
Įsigyk naują, nepapras
tą plaukų kirpiklį.
Reikalaudami pasiųski
te $2.00.

- S. MATAS
1734 So. String Street, Chciago, III. 

(Agentai reikalingi).

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

Deimantai,
Laikrodžiai, 

Auksvbė, Co- 
Imnbijos Gra- 
fonolas ir lie- 
uuviški nau
jausi rekor

dai.

MUSIC STORE

4537 So. Ashland Avė., Chicago, Iii.

DB. VALIUSI I O. D.
_ Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių , įtempimą, kuris 

.esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, neryuo- 
luino, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laroma str elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciulė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th St., kampai 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DAKTARAS NAMUOSE.

Šį veikalą būtinai turi pamatyti kiekvienas .^ssipratęs darbini akas ir dnrhinikė. 
(Vaikai iki 16 metų amžiaus nebus įleidžiami). Tai yra vienas geriausių lietuviškų] 
veikalų. Jame aiškiai atvaizdina, prie ko veda darbininkus ir darbininkes alkis ir i 
skurdas, kaip tos darbininkės tampa aukomis prostitucijos ir užbaigia savo jaunys
tės dienas nusižudymu; ir kokį širdies skausmą teikia savom motinom, kurios tą visą 
matydamos išeina iš proto. Antra dalis aiškiai atvaizdina turčių klesos ištvirkimą, ku
ri su pagalba žandarų alkaniem žmonėm išplėšia viską, net patį dievą parduoda už 15c.!

Kaina tikietų: 75c, 50c ir 35c. Kviečia viįps KOMITETAS.]

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

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

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Jsland Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

1■■■■■■■■■■■■««■■

VIENAS Iš GRAŽIAUSIŲ ŠIO SEZONO

VAKARU
Rengia S. L. A. 208 Moterų Kuopa

Bus perstatyta pirmu kartu Chicagoje
“SUSIPRATO”

Dviveiksmė Tragi-Koro<edija

Nedėlioję, Vasario (Feb.) 29 liena, 1920 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE x

2242-44 West 23-rd PIaee.
Pradžia 8:15 valandų vakare.

Turim'už garbę pranešti Gerbiamai Visuomenei, kad musų va
karo programą fnios vien tik atsižymėję asmenis dailėje; kaip tai: 
p-lė Marijona Rakauskaite dainuos solo, p-lė Onytė Rudauskaltė 
ir p-lė Helena Voltcraitč dainuos duetus. Taip-gi šoks įvairius šo
kius musų ateities žvaigždutės, mažytė Silvija Kairytė, p-lė Jonai- 
Čiutė ir p-lė Vilkevičiutų. Užtat, kiekvienas, mylintis dailę turės 
progos ant šio vakaro pasidžiaugti.

Meldžiam nepraleisti Šios progos.
— Kviečia S. L. A. 208 Moterų Kuopa.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25<4 ,

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—-3 po (liet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dieną.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Ncdėliomis 9 iki 12 dieną. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau 

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

Mane kankino vidurių nc- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nematinius 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir lt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTKS STOMACII 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar Čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALL’TES BITTERIO 
ir dčkavoja jo Geradčjystei.

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

suteiks sveikatų,

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

✓

Reumatizmas Sausggie
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1,05.

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

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

Dabar Pirma
......... tai naudokite SALL’TES BITTERI ir jum 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnni visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aplickosc, karčiamose ir tam panašiose vielose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutcs Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Moncy Order (lel 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskitc tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- 
suokit taip: SALUTES MANEI’ECI l’RIN(>,

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

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

SILPNOS AKIS PAGIMDO
nervų ligas.

Akių silpnumas yra pavojin
gas sveikatai. Ačiū akių silpnu-

! m ui suįra visa nervų sistema ir 
ji galima atitaisyti tik atitaisius

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojinią lą laikraštį užrašinėti Amerikoje;
K. A. M.,

Gėneralis Stabas
Literatūros Dalis

Gromlžio 19, 1919 m.
No. 4.37, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

Siuomi įgaliojame “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei melų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
• Generalio Stabo Literatūros Dalies viršininkas.

(Parašas) Vyrcsn. leitenantas Steponaitis
, “Kariškių žodžio” Redaktorius.

Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį. Prisiųskitc mums $2.00 ir savo adresą ir 
gausite ‘‘Kariškių žodį” per visus melus. Prisiųskitc $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ
> 120 Tremont Street, Boston, Mass.

RusiSkos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzle 8002.'

i 3514-16 W. 12th ST
ArG St. Loulą Avė.

CHICAGO, ILL.

akis.
Per 23 melus savo praktikos 

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

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

Taigi, jei turi silpnas akis, ar 
kokią kliūtį su gerkle, nosimi, 
krutinę, ar ausimis, eik tiesiog 
pa<ji ir jis tau pasakys, kas tik
rai yra ir kas galima padaryti.

Jo asistentai visi yra spėria- 
lislau savo profesijos žinovai. 
Jie suranda tikrą ligos priežastį 
ir pasako ar ji galima išgydyti 
ar ne.

Ir jie tą padaro DYKAI.
Akinius prirenka okulistas 

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

Dr. 1J. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles

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

j šiaurę.
Valaųdos: nuo 9 iki 6. Nedėl- 

dicnials nilo 10 iki 12.
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(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

NEW YORKŪ IR BOS TUNO PIRKINIAI
Sulig sutarties nuo daugelio metu Ponas Kleinas ir jo pirkikai 

grįžo iš rytu su tavomis, pirktais dėl biznio Rytuose ir jų būtinas 
išpardavimas sykiu su musų pačių tavomis yra ta priežastis driko 
darome išpardavimus šiais mėnesiais.

VASAROS PAVIDALINIAI APATINIAI 
mėnesiai atgal — ir par-duoti prieš laiką, sutaupius jums 

Pažvelk pirmyn ir Pirk tuojaus.
LOT 2 už 29c. LOT 3 už 39c.

Pirkti
a’pie 50%.

LOT L už 19c.
29e. šveicariški 

sparuoti vaikams 
maržkiniai.
38c. moteriški dai 
lios pajungiamos 
sparuotos veistis. 
33c. vaikiukų jer- 
sey sparuoti apa
tiniai marškiniai.

35c. Moteriškų 
nuolaidžios veis
les su šilkiniu vtr 
šu.

LOT 4 už 59c.
Moteriškų 98c 
pusšilkiniai union 
siutai.
Vyrų $1.38 balb
riggan apatiniai 
marškiniai.

Vaikiukų 98c. gelsvi 
siutai.
Moterižkų $1.18 ruža- 
vi union siutai.

Vaikiukų 60c. tin 
kluoti apatiniai 
malkiniai.
Vaikų 48c balti 
Union Siūleliai.
Moterų 48c švei
cariški sparuoti 
apatiniai maržki- 
niai.
Moteriški 50c. šil 
kų atausti ruža- 
vos veistos .

Moteriški 65c. 
šveicariški spa
ruoti siutai.
Vaikų 64c vasa
riški sparuoti u- 
nion siutai.
Vyrų 58c balbri- 
gan apatiniai 
marškiniai ir ke
linės.
Vaikiukų gelsvi 
union siutai.

LOT 5 už 79c

Vyrų $1.38 vasariniai 
sparuoti siutai.
Moteriškų $1.38 estra 
dydžio union siutai.
Vaikiukų $1.25 augš- 
tos rųšies siutai.
Vyrų atletiniai apati
niai marškiniai.

LOT 7 už $1.19
Vyrų $1.19 vertės union siutai.

Vyrų $1.85 atletikos union siutai.
V\rų vidutinio dydžio sparvuoli 
Vyrų gražiausi balbriggan union

LOT 6 už 99c.

Vyrų $1.50 šviesiai 
gelsvi union siutai.
Vyrų balbriggan u- 
nion siutai.
Moteriškų pusšilki
niai siutai.
Moteriškų nam. Sook 
union siutai.

gražiausio P.K. rųšies. 
marškiniai ir kelinės.

siutai.

Didžiojo New Yorko šilkiniai Pirkiniai

ko; štai kodėl dabar mes taip pigiai gabmt išpardavinėti.
36 col. sunkuspcan de oygne $4 vertes Pj$|f||]Į( 

col. Sunku: satinas muslinas 
col. Siu kur Georprette crepe 

col. Sunkus taffeta šilkas $3 vert.

36
40

36
36 col.

col. Sunku.', crepe de chine $4 vert.
Sunkus satinas $4 vertės

40
36 col. Gražus shep herd check šilk $4 nnlo

36 col. Gražus shirting tub šilk $3.50, VARDAS
Visą karą Linoleumu

Visą karą linoleumu esame į- g:ję iš tūlos didelės dirbyklos la
bai žemomis kainomis, nes jielabai mažyčius netobulumus turi, 
kurie visiškai nenumažina jų < c-rūmo. .Jie nukainuoti labai že
momis kainomis.

Čia paduodama tik dvi jų rųžis, 
pie jų vertę.

GENUINE INLA1D 
LINDI.EI M.

Dviejų y ardų pločio, padaryti 
iš korkmedžio, siemenų aliejaus 
ir cemento; daugelis turi čerpes, 
mozaikos ar granito spalvą; ke
letą esti spalvuoti. Spalva jų pa
reina kiaurai; reiškia - ligai ne
išdils. Jie visi yra labai geri ir 
jų pardavimo kaina yra $2.50. 
Bet kad greitai išpurdavus, par
duodami ketvirtainį yardą $1.59.

atsinešk miera.

kad suteikus jums supratimą a- 
Atsinešk ir m i erą

FELTOLEUM
Du yardai pločio; spausdinti 

ant storo ir geros rųšies vailoko; 
labai išaliejuoti, kad neveiktų 
vanduo; nudažyti tokiu pat budu, 
kaip ir linoleumai ir nelužėja, jei
gu dedant kiek apsisaugoti. u- 
rime daugybe čerpės, mozaikos, 
nepaprastų ir kitokių spalvų; pa
prastai tos rųžies parsiduoda už 
89c. Mažytis pažeidimas malevo- 
virtainį yardą už .............. 49c.
je yra — kad parduodame ket- 

ATSINEŠK MIERA.
šitie groseriai sutaupins jums pinigų.

Goki Medai Elour 
bačkos maišas .1.73 
Fancy Holland Mil- 
ęher Hening; 1.35 
keg. už $1.15
U. S. Mail I^iundry 
Soap 10 šmotų už 55c 
KUMPIAI Kaiifomi- 
niai; Rob Oake Liber
ty darbo; Panedėlyje; 
svaras 19% c.
(Vienas kiekvienam

pirkikui) 
Fells Naphta — 
Laundry Soap;

10 šmotų ....... 78c.
Swift*s Pridc — 
VVashing Povvder, 8c 
pakelis;

3 pakeliai už 19c. 
Muilas — Crescent 
floating Soap;
3 šmotai už 19c. 
Dutch Cleanser —

Scouring Powdcr;
Kcnas ..............  7’-zC
Gardinkos — Rusiš
kos; 5 svarų dėžė 85c 
Sahnonai — Libby’s 
Red Salmon; augštas 
kenas už ........... 35c.
God Fish — Fancy 
Georgia Mittellų Cod- 
fish; sv.............. 30c.
White Fish — Švieži, 
Rūkyta; sv....... 25c.

apie kur? dar nėši girdėjęs. Laikrodis yra naujausiu išradimu laikrodžių 
srityje. Apie jo praktingumą kalba žemiaus paduotas aprašymas: 1—'Ro
do valandas ir minutes kaip ir paprastas laikrodis. 2—padarytas iš ge
riausio metalo taip kad gali būti ugnyje ir nesudega ir gali išlaikyti per 
visą tavo gyvenimą. 3—Augšėio 8 colių, pločio 13 colių. 1—Laiką laiko 
geriau negu koks nors kitas laikrodis ir nesuvėlins nei minutos. 5—-Gva- 
rantuotas ant 25 melu. 6—Tufi skanjbulį, kuris taip smarkiai skambina, 
kad ir kiečiausiai mieganti prikelia iš miego ir iškelia iš lovos, kad jį 
nutldytų. 7—Nakties tamsoj nereikia keltis ir žiebti zapalkos, idant pa
matyti kokia valanda, tik paspausk guzikuti ir visas laikrodis apsišvie- 
čia elektros šviesa. 8—Gali kartu šviesti ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar ofisinis varpelis dėl pašaukimo reikalaujamos ypatus. 
9—Turi egzaminuojamą lemputę dėl ištyrimo akies, burnos, ausies, ger
klės, nosies ir dantų. 10—Turi elektros bateriją labai pasekmingą gy
dymui nervišku ligų. 11—Turi savyje nesudegamąją bankinę spintelę 
dviem perskyrimais, vienas pinigams, antras brangakmenims sudėti, 
Bankas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias gali atidaryti tik ži
nanti paslaptį ypata. Su kožnu laikrodžiu prisiunčiaine pilnas informa
cijas. Kombinacijos numeris užsistoto. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir 
parankumo gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laik
rodi pirktam, visgi geresnio už šitą negausi. šitoks laikrodis privalo 
rastis kožnoj stuboj, nes jis yra netik reikalingas, bet ir pagražinančiu 
namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Baterija 
tame laikrodyje gali užtekti ant keliu metų, o paskui labai lengva 
indėli naują. Tas laikrods vertas $20.00 mažiausia, bet mesgi dėl jų 
daugybės per trumpą laiką pardavinėsime tik po 11.95. Laikrodis yra 
tokis, kaip aprašytas. Jei jums nepatiktų, grąžiname pinigus. DYKAI, 
VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kožnam šitą geležini gražų laikrodėli prie
do. kas užsisakys pas mus aprašytą naujo išdirbinio laikrodi. Laikro
dėlis yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes stiprus jo lukštai ir 
tvirtais vidurinis, laiko laiką teisingai. Parduodamas po $4.00 ir dan
gau, o mes duosime jums DYKAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi 
tuojaus stebuklinga naujo išradimo laikrodi. Taigi jei nori pirkti sau 
ar kam nors dovanų, tai prisiųsk mums rankpinigių tik $1.00, o mes 
tuoj išsiusime laikrodį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daik
tus., Norėdamas pasinaudoti proga, rašyk tuojaus.

PRAOTICAL SALES COMPANY, 
1219 NORTH IRVING AVENUE, DEPT. 230 CHICAGO, ILL

i dabar. Iš vakarinės Kanados 
j kasyklą daugybė ateivių išva ži 
n ėja. Važiuoja italai, serbai, 
kroatai, slavokai, juo labiau, 

: kad dabar puspūriai išvažiuoti 
į jiems nebesunku gauti. Išva
žiuoja daugybės lenku; ir ypač 

‘ susirūpinę kuogreičiausiai išva
žiuoti ukrainiečiai ir rusui. 
Vien tik praeitų savaitę iš Win- 
nipego išvažiavo 600 ateiviu eu
ropiečių.

JUNGTINES VALSTIJOS.
Rockford, III.—Vielos circuit 

korte buvo nagrinėjama byla 
'devynių komunistų, kaltinamų 
dėl peržengimo t. v. įstatymo 
dėl kurstymo prie maišto. Visi 
kaltinamieji sakėsi esu nekalti, j - , , c
Kiekvienas jų pastatyta po 50(10 
dol. kaucijos. 

—
Statys Darbininkų Rumus.
Toledo, O.—Vietos darbinin- 

i kų unijos ruošiasi statyti čia 
| puikius Darbininkų Bumus, ku 
i riuose bus didelė šokamoji sa
lė, salės susirinkimams, kiki
liams kambariai, biliardinės 
<'tc. Darbo pradžiai jau sudėta 
įpie 12 tuksiančių dolerių. Vi- 

| si vietos Darbo Federacijos na
riai Bumų fondui paaukojo vi
są Linkolno gimimo dienos al
gą.

Dailydžių judėjimas.
New York.—Karpen torių ir 

džioinerių brolija, turinti dabar 
315 tuksiančius nariu, pradėjo 
energingą organizacijos kampa 
:iija, nusitarus per šiuos melus 
padidinti savo nariu skaičių iki 
500 tuksiančių.

BERL1NAS, vas. 28.—Vieloj 
rezignavusio finansų ministerio 
Frzbergerio finansų ininisteriu 
tapo paskirtas Moesle.

Severas Gyduoles užlaiko /z 
seitnynos sveikatą., ' *•_

j Burnos švaramas, I
II *
N kaip ir nosies, yra būtinas norint apsl- a* 

saugoti nuo tokiu ligų, kaip gripas ar- 
gi ba fltizės, kurios gali boti pavojingiau- įįį 

sios 1A visu žiemos nesmagumu. lx>i 11-
eg gu. Taigi, prlsirengklte iš kalno ir 

laikykite po rauku arba parankiojo
H vietoje į|

4 _ . 4
j Severą s J 
j Antisepsol j

(Severas Antisepsoliu). Vartokite ji 
/įį kasdieni} gargaliavimui ir i nosį 18- įL 

mirkAtimui Jis taipgi vartojamus,
$ kaipo untiseptiAkas plovimas žaiz- n 

daina, nusidreskimains Ir odos ISMri-
Įjj manas. Jisai pagydo užgautas vietas, be 

palengvina užkimimu ir palieka mulo- 
nu skoni burnoje. Kaina 35 et. ir 2o įg 
taksu. Parsiduoda visose aptiekoso.4 s

W E. SEVERĄ CO. , 
CĖDAR fįĄPIDS,

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

0*0
Kas nori turėti gerai apsaugo

tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedartiati- 
mą — tam tegul Smetana priski
ria akinius.

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Katnbaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekus
Tėmykite mano parašą.

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

; S. D. LACHAWICZ
i Lietuvys Graborius 
Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2814 W. 23 Place, Chlcafo, m 

TeL Canal 2199.
iBHiaBnHRaaBaiMMMMHąaaMMaMNB*

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted SU Chicago. III.
Valandos: 8 — 12 ryto ir 2 — 9 į 

vakare Pitone Canal 2S7I

Ištiesk Pašalpos 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 
pasiustą 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 į vieną mėnesį laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 

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

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

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 
jii ms didį džiaugsmų. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per- 
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami aut vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome re 
mus visokiems [>aveiksimus. Traukiame: pagrobus na 
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, l’amilijų gru 
peš, veselijas, pavienius ir l.t.

Oi. A. R. Blumenthal

AlciŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
tbalmometer. Y-

reipiama Į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

v

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs rodytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Libaratorija: 1025 W. 18tb 
fit. .netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nu) 5 iki 8 vakare.

J

Atidaro Panedėliais ir Pėtnyčiomis nuo <8 ryto iki (i vakare, 
l'larninkais, Sercdomis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Sulotomis nuo 8 ryto iki 1(> vakare. Ncdėliomis nuo 8 ryto* 

iki 6 vakare.

į AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIA! RAŠAU,
Aš labai sirgau per 3 metus, ouslabnėjęs pilvelis buvo. Dlspeu I

■ sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir
■ abelnas spėkų nustujimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 

begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterią, Kraujo va’yto 
jo, Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu 
mutizmas pranyko diegliai nebeoadė po krutinę. Vidurių rėžimas 

j išnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po bulelį Salutaras, Bitterią, ir po 3 tnėn. savo paveiksle pa
mačiau loki skirtumą ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų Re ;

! (adčjistci ir linkiu visiems savo d) augalus ir pažįstamiems su to- ;
kiais aijlikirmds patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS j
j CHEMICAL INSTITtrriON J. Battrėnas. Prot.
į į 1707 So. Hahted St„ Telephone Canal 6117. Chicago, 1b. i

Phone Yards 6192 tZZZZ

Juozapas Shusho 1

Muzikalių inatrumenty Taisytojas, i 
Taisau visokias muzikališkas maši- j 
įas; gramofonus, siuvamas mašinas j 
ir tt. T'iiipgi visokias elektrines ; 
vartojamas mašinas: prosus, verda-! 
nūs indus, skalbiamas mašinas ir lt. j 
1255 S. Halsted St., Chicago.

/yriškų Drapany Bargoiioi!
Teisingas apsiėjimas. Garantuo- ; 

as užganėdinimas. Vyrų ir vaiki-1 
ių neatsišaukti, padaryti ant užsa- j 
tymo siutai ir overkotai vėliau- , 
.los stailės ir konservatyvi mode- : 
tai, $20.00 iki $45.00.

Vyrų Ir vaikinų gatavai padaryt1 Į 
butai ir overkautai $1.00 iki $28.0' !

Vyrų kelinės $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
lį nežymiai vartotų siutų lr over- 
kautu $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. SufaAto- 
nis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
1411 So. Halsted St., Octagn I 

įsteigta 1997 1

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintelė grynai Lietuviška Banku 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 anl pareikalavimo.

3 uuoŠimtis mokama už padėtas pluigna.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičlo ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Ularninko ir Sukatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BBENZA, Kasteriu^ 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMK6WICZ, Vice-Prez.

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

JONAS B. BRENZA,

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigli 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais 
h- Subatomis 9—9

ne verte /Ak £3 U
J. G. SACKHEIM & CO 

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

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

Tel. DrexeJ 2880.

DR. I E. MAKARAS 
(Jetuvifi Gydytoju* ir Chirargu 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė.

1 Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30

I —7 Tel.. Yards 723.
I III’P 11■ I I Į■■■■■ I ■

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8. Morgan 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: 
3114 W. 42nd 8L 

Phone McKinlcy 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

I’el. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telefonas Pnllman 859.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. MENDELOFF.
Lyties Ligų Specialistas
217 i/2 Capitol St.

Charleston, West Va.

.......*....................Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 Vi vak. 
3325 Šo. Halsted St.. Chicago? I
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Metams ...............................
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Bolševikai žada 
būti demokratais.

Rusijos bolševikai prašo 
taikos.

Vos spėjo ateiti žinia, kad 
jie padarė naują taikos pa-1 
siūlymą Amerikai, Japonijai 
ir Rumunijai, kaip gauta o- 
cialis pranešimas, jogei jie 
pasiūlė taiką visoms di- 
džiomsioms valstybėms. Dar 
nėra “Riškų, ar šis pasiūly
mas yra dalis pirmąjo, ar vi
sai naujas, bet nuo to jo reik 
šmė nesimaino.

Yra faktas, kad Rusijos 
bolševikai labai trokšta tai
kos, ir, kad įgijus ją, jie 
šiandie yra pasiryžę priimti, 
by kokias sąlygas. Jie da
bar jau patįs siūlo, kaipo tai 
kos sąlygą, ne tiktai užmo
kėti skolas su visais nuošim
čiais užsienio kapitalistams, 
o net ir išsižadėti savo poli
tikos metodų. Jie žada pri
imti demokratinės valdžios 
formos principus ir sušauk
ti steigiamąjį susirinkimą!

Už keleto valandų prieš 
ateisiant pranešimui apie ši
tą bolševikų pasiūlymą mes 
parašėme redakciniame 
straipsnyje, kad be nusilei
dimo demokratijai ir ypač 
be atsteigimo spaudos lais
vės ir be sulaukimo steigia
mojo susirinkimo, bolševi
kams bus sunku atsiekti tai
kos. x O dabar matome, kad 
jau iiNpatįs bolševikai priė
jo prie tos minties.

šitą mintį “Naujienos“ 
skelbia senai. Jąją “Nau
jienos“ nuolatos vadovavosi 
savo nusistatytame linkui 
Rusijos bolševizmo. Ir tada, 
kada bolševikai buvo pasie
kę čiukuro savo įtekmės Ru- ■ 
sijos miniose; ir tada, kada 
Kolčako, Denikino ir Jude- 
ničo armijos grūmojo sunai
kinti juos; ir tada, pagalios, 
kad jie ėmė laimėt pergales 
ant šitų generolų, — mes vis , 
sakėme, jogei išeiti iš savo ' 
keblaus padėjimo bolševikai 
tegali, tiktai susitaikydami 
su savo šalies demokratija. 
Kokių šlykščių kelionių mes 
neišgirdome delei to iš mu- ; 
siškių “kairiųjų“ rėksnių!

“ pozicija buvo teisin

susirinkimo, pasmaugimas 
opozicijos spaudos, įsteigi
mas komisarų diktatūros — 
buvo ne pasitarnavimai re
voliucijai ir socializmui, o 
sunkus nusidėjimai. Dabar 
bolševikai yra priversti ati
taisyti juos, bet ar gali kas 
atitaisyti pasibaisėtinas pa
sekmes, kokias tie nusidėji
mai atnešė?

Liūdna yra, kad bolševikai 
susiprato pripažint demokra 
ty|)ės principus, tiktai kuo
met tapo prispirti prie sie
nos. Tie principai juk buvo 
kitąsyk jų pačių skelbiami 
ir ginami, kuomet jie buvo 
socialdemokratai. Norėdami 
gaut valdžios galią į savo 
rankas, jie išsižadėjo jų, o 
dabar, bėdos verčiami, jie 
vėl lenkiasi prieš juos. Že
mesnes rūšies oportunizmo 
negalima sau nei įsivaizdin
ti. Bet kiek žmonių tapo su 
klaidinta rrrevoliucinėmis 
jų deklamacijomis!

Sustiprėjusi, .bužuazija, 
tiesa, ėmė kovot su monar- 

visai

džius — kad ir labai autori-
tetiškai skelbiamus.

Kame-gi yrą “buržuaziš- chijomis ir vietomis
kūmas“ tų demokratybės tei panaikino jas; bet net ir pa-

’ ’ ‘ Jčiame revoliucingiausiame
T< . ’ . . savo amžiuje ji stojo ne už

Maištas Lietuvos 
kariuomenėje.

Na, tai ir kareivių maišto 
susilaukė “demokratinė Lie
tuvos respublika!“

Trumputė žinia, kuri už
vakar atėjo per Londoną, ne 
paduoda to maišto priežas
čių. Bet ji sako, kad jisai 
buvęs “labai rimtas“. Gali
ma todėl spėti, kad ir prie
žastis buvo svarbios.

Keletas dienų atgal “Nau
jienos“ pastebėjo, kad Lie
tuvos kariuomenė nėra prie
lanki dabartinei atžagarei- 
viškai valdžiai. Nors tiesio- 

inių žinių apie kariuome
nės nepasitenkinimą nebuvo 
Lietuvos laikraščiuose (nes 
cenzūra jų nepraleistų), bet 
mes patyrėme tą nuostabų 
faktą, kad valdžia neduoda 
kareiviams teisės dalyvauti 
Steigiamojo Seimo rinkimuo 
še. Iš šito fakto mes pada
rėme išvadą, kad Smetonos- 
Galvanausko valdžia žino, 
jogei kareiviai yra priešin
gi jai-

Ir štai dabar Kaune, pa
čioje Lietuvos sostinėje, ka
riuomenė padarė “labai vim

Jisai tapo numalšintas. 
Atžagareivių klika, kontro
liuojanti jaunąją Lietuvos 
valstybę, reiškia, dar kolkas 
turi pajiegos prievarta val
dyt šalį. Bet tai yra tiktai 
deito, kad atžagareivių prie
šai dar nėra kaip reikiant su 
suorganizavę. Valdžia įsten 
gia numalšinti atskirus “k ra 
molos“ apsireiškimus, bet ji 
bus bejiegė, kuomet visi jos 
priešai stos prieš ją kartu.

Ar Demokratybe 
yra buržuaziška?

“Kairiasparniai“, komu
nistai, anarchistai ir “aido- 
blistai“ skelbia, kaip kokią 
šventą dogmą (amžiną tie
są), kad visuotinas balsavi
mas/ parlamentas, steigia
masis seimas ir tt. esą “bur- 
žuaziški” dalykai. Labiau

siai smarkaujančioji šiandie 
tų apaštalų rųšis nueina daž 
nai net iki to, kad ir žodžio 
ir spaudos laisves apšaukia 
“buržuazijos išmisl^is“.

Bet kodėl “buržuaziški”— 
jie neparodo. Kaip tikintis 
žmogus be prirodinėjimų ti
ki į tai, ko juos kūdikystėje 
išmokino tėtė su mama, taip 
ir minėtieji “revoliucionie
riai” neturi abejonių sulig 
savo dogmos teisingumo. 
Žmogus tečiaus, kurio pro
tas jieško tiesos, negali taip 
aklai priimti keno-nors žo-

šių ir įstaigų?
rn i j • . pavv oiugiuiu u ovviu nv u&

ame, kad jos gyvuoja visuotiną balsavimą, tiktai 
pi • 1 I X • — -i . už teisę balsuot pasiturin- 
et juk burzuazinese valsty tjems žmonėms, t. y. sau. Re- 
ese gyvuoja ir darbininkų voliucijos Anglijoje, Fran- 

/ esą,, ir darbininkų unijos,Lijoje, Belgijoje ir kitur ne- 
ir socialistų partijos ,jr net, atidarė durų i parlamentus 
ai ais, komunistų oVgam- beturčiams; šitą teisę jie iš- 

zacijos — ar tad ir šitie da- 
lykai yra buržuaziški?

Be to, yra netiesa, kad de 
mokratinės įstaigos randasi 
arba gaji rastis tiktai bur
žuazinėje tvarkoje. Atstovų 
susirinkimai, valdymasi per 
išrinktuosius atstovas, teisė 
balsuot ir išreikšti savo nuo
monę apie viešuosius reika
lus — gyvavo žmonių visuo
menėje dar tada, kada kapi- j 
talistų ir buržujų žmonija 
visai neturėjo. Ne karaliai 
ir kunigaikščiai valdė žmo
nes prieš įsigalėsiant priva
tinei nuosavybei visuomenė
je, o patįs žmonės valdė sa
ve — per visuotinas suei
gas, per išrinktųjų, atstovų 
arba viršininkų tarybas, ir 
tt. Tai buvo demokratija. 
Valdonai, pasisavinusieji 
liaudies teises, atsirado tik
tai laikui bėgant; bet ir tai 
jiems niekuomet nepavyko 
išnaikinti visas demokraty-1 
bes įstaigas. Buržuazijai- 
gi paėmus viršų ant vidur
amžių, dvasiškosios ir svie- 
'iškosios ponijos, demokra
tija vėl ėmė atgauti senąją 
savo galią visuomenėje.

Vienok ir tada, kad buržu
azijos viešpatavimas bus nu
verstas, demokratybės įstai-1 
gos neišnyks. Nejaugi koks! 
protingas žmogus galėtų įsi
vaizdinti, kad socializmo 
tvarkoje nebus organizavi
mosi laisvės, susirinkimų! 
laisvės, žodžio ir spaudais lai
vės? Koks kitas visuome
nės tvarkymo būdas galėtų 
būt- vartojamas socailistinė- 
je visuomenėje, jeigu ne vi
suotinu piliečių balsavimu 1 
renkamoji atstovybė šalyje, 
apskričiuose, miestuose, so
džiuose ir tt.?

Taigi demokratybės įstai
gos ir teisės anaiptol nėra 
vien tik buržuazinei tvarkai 
origimtos.

Bet gal kas pasakys, kad | 
tos įstaigos ir teisės padeda 
buržuazijai viešpataut ant 
darbo žmonių ir išnaudot 
juos — todėl joms pritinkąs 
vardas “buržuaziškų“ ? Šim
tą kartų labiaus, negu par
lamentas, spauda arba susi- 
organizavimas į partijas pa
laiko buržuazijos viešpata
vimą josios turtai — pinigai, 
dirbtuvės, kasyklos'ir kitos 
gėrybės bet juk nė vienas 
žmogus, nusimanantis ką ji
sai kalba, nesakys, kad pini
gai ir dirbtuvės esą “buržu
aziški dalykai”; tokių nesą
monių net ir iš “komunistų“ 
dar neteko girdėt.

Antra vertus, yra klaida 
manyt, kad visuotinu balsa
vimu išrinktoji atstovybė e- 
santi geriausia valdžios for
ma buržuazijai. Taip ma
nyt gali tiktai žmonės, ne- 
turintįs nuovokos apie isto
riją. Pirmų didelių laimė
jimų buržuazija atsiekė ne 
per parlamentus, o eidama 
išvien su galingesniaisiais 
kunigaikščiais; buržuazija 
padėjo tiems kunigaikš
čiams pergalėti jų konkuren 
tus, kitus kunigaikščius, ir 
bajoriją, o jie už tai davė 
jiems teisės varyt biznį ir 
lupti kailį nuo darbininkų. 
Autokratiškosios monarchi
jos naujoje gadynėje buvo 
žymiam laipsnyje buržuazi
jos rankų padaras.

LSS. 116 kp. jau pilnai susi- Todėl, kiekvienas narys, ku- 
tvarkS. Pasekmės matosi bus ris tik įdomauja darbininkų 
geros, nes nors viešai dar nieko klausymu, privalo išgirsti drg. 
neveikta, o jau gaunama naujų Grigaičio prakalbą.
narių. Nedčlioj, vasario 29 d., Drg. Grigaitis buvo prisiža- 
įvyks prakalbos. Kalbės drg. dėjęs kalbėti vas. 1 d., bet liga 
P. Grigaitis, Naujienų redakto-sulaikė ir LSS. 116 kp. sureng- 
rius. Prakalbos bus I. A. S. sve tos prakalbos neįvyko. Dabar 
tainėje, 24 ir Michigan avė., jos bus tikrai!—116 kp. Koresp. 
pradžia kaip 2 vai. po pietų. ---------------

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 

taip ir civiliikuoBt teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisui

1311 S. Halsted tt
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisu:

W k. Dearborn lt 
1111-13 Unity BldC.

Tel. Central 4411

kovojo tiktai paskui, po il
gos ir sunkios kovos. Taips 
pat tiktai per sunkią kovą 
darbo žmonės įgijo ir teisę 
organizuoties, viešai rink- 
ties, kalbėt ir reikšti savo 

i mintis spaudoje (tečiaus ir 
šiandie dar buržuazinės val
džios visur daugiaus ar ma
žiaus varžo tas teises). Ar
gi tai nėra faktai, žinomi 
kiekvienam žmogui?

Taigi, kaip matome, ta j- 
vairaus plauko “kairiųjų”* 
apaštalų skelbiamoji pasa
ka, kad demokratybe esanti 
“buržuaziška5’, prieštarauja 
aiškiems faktams. Ji yra ne 
tiesa, o prietaras.

Demokratija pati savaime 
nėra nei “buržuaziška”, nei 
kokia kitokia, nes ji nėra to- 
kia-pat visuomet. Jos po
būdis keičiasi. Ta pati de
mokratijos įstaiga vienose 
sąlygose gali būt vienokia, ki 
tose kitokia. Imkime, par
lamentą: jeigu didžiuma jo 
narių susidės iš buržuazijos 
atstovų, tai jisai tarnaus 
buržuazijai; o jeigu didžiu
ma susidės iš socialistų, tai 
jisai tarnaus darbininkų 
klesai.

Atmest demokratiją reiš
kia atmest tą, už ką per il
gą eilę metų kovojo darbi
ninkai.

Sąąmgoje 4
Kuopų veikimas.

DETROIT, Mieli. — Linksma i 
pranešti musų dienraščio skai
tytojams, kad musų mieste so-

sigriebe nuo nesubrendėlių “ko- : 
munistų” užduoto smūgio. So-č 
cialist Partijos pirmas skyrius ; 
ytin sparčiai dauginasi narių į 
s,kailiniu, ir belo daug veikia : 
apšvielos ir politikos dirvoje. : 
Jo rūpesčiu yra duodamos lek
cijos iš socializmo istorijos ir j 
politikos. Lekcijas duoda drg.' • 
1. Paul Taylor, Wayne pavieto ‘j 
generalis organizatorius. Jos <. 
būna kas pėtnyčios vakarą 56 
Adams avė., E. Butų geistina, 
kad ir lietuviai skaitlingiau lėk

Michigano valstijos draugai 
nominavo kandidatu j šios ša
lies prezidentą Socialistu Parti
jos darbuotoją drg. Eugene V.

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

g sftvę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. ! g Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, Šlapavimas nosies, ; g skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir s g jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata- g 
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antlsepsoliu, i 
vartodamas vieną jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens. Kada § 

» turi šalti ar pradeda šiurpulys krčsti, vartoki Sovęros Plotkeles = 
nuo Grifo irPcršalimo; daryk tai kas tris valandas kol nepaliuo- i 

Šsę suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins į vie- g 
nij dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų. Šios 2 

g gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epide- 
mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda

= jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

Sevcra’s Antiscpsol 35c ir 2c taksų. *
Severa’s Cold ir Grippe Tablcts 30c ir 2c taksų.
Scvura’s Baisam for Lungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. 
' m

MAGDE. “A/;, kaip man nietti gal
vų I išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” 4

MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, Švelnus ir įlysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia

> plaukų ir odos sustiprintojis, į 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt Į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

IV U B* I" Iv JBJ
j>anaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos J 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ® I

> Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. ’^Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

AD, RICHTER 6 CO., 326 330 Broadvvay, New York

EXTRA! EXTRA!
P. K. BRUCHAS

3321 So. Halsted St., Tel. Drover 9687.
Netikėtai pasitaikė mums nupir
kti keletą šimtų, Elgine išdirbi- 
mo laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedėlį, Kovo 1-mą 
ir per visą savaitę parduosim pi
giau kaip tikra verte. Pasitikė- 
sim kad tamstos pasinaudosite ši
ta proe’a, kuri labai retai pasitai
ko. Viską gvarantuojam ir už 
viską atsakom, nes musų krautu
vė yra pasižymėjusi per 24 me
tus kaipo viena iš teisiniriausiu.
Paauksuoti laikrodėliai (Goki filled)

7 Jewel Elgin gvarantuotas—20 metų.......$17.95
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų ... $21.50
17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų $25.00

Atdara laikom kožną vakarą. Priimame Liberty Bonds.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, 111.

DIDYSIS VALSTIJINIS BANKAS
ant Bridgeporto

— y ra —- 
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

Kapitalas ir Perviršis Abelnas Turtas Virš
i $700,000.00 $6,000,000.00

ABSOLIUTIS SAUGUMAS JŪSŲ PINIGAMS

Priima pinigus j tau
pymo skyrių ir moka 3 
procentus, 2 syk per 
metus.

Persiunčia pinigus į vi
sas pasaulio dalis ir už
tikrina rūpestingą pa
tarnavimą.

A STATE BANK
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

1112 West 35th Street, < / Chicaffo, III,
Abelnai atliekama visokie Rankiniai Reikalai

Bunkns nhlaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. SEREDOMIS VAKARAIS: nuo 6 iki 8 valandai. 
SUIMTOMIS per visų dienų iki 8 vai. vakaro.

A PETRATIS S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank!

SEAL ESTATE-- INSURANCE

European American Burfau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivohortar 

NOTARIJUltaS B
3249 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 

Telephone Boulevand 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtoa St. 
MarshalI Field Annea 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telefonas West 6126 

- 4

i. i, _l
Telephone Drover 5052 

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS 

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

Ar Kenti Nuo 
Reumatizmo?

Jeigu kenti nuo Reumatizmo, 
skausmo ir gėlimo kūno, rau
menų, kaulų, rankų, pečių, ko
jų, nugaros ir strėnų, tai išsi- 
gydyk naudodamas vaistą 
“RUMATIK”, sutaisytą pagal 
speciali receptą seno ir paty
rusio aptiekoriaus, kuris per 28 
metus savo aptiekoriavimo, tu
rėjo kasdienini ir labai artymą 
susinešimą su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tuksiančius 
receptų, o tarpe jų žymių ir pa
garsėjusių specialistų, gavo pro 
gą patirti koki vaistų kombina
cija atnešė ligoniui didžiausią 
naudą. Kaina yra tik $2.00 su 
aprašymu, lietuviškai kaip tin
kamai gydytis be atsitrauki
mo nuo darbo ir be jokių kliū
čių ir neparankumų.

Užganėdinimas užtikrintas ar 
ba pinigai bus gražinami. Jei
gu neparanku atsilankytie, tai 
įvyniok $2.00 j laišką ir užsi
sakyk tuojau vaistą “RUMA- 
TIX”.

I C. F. W0RM & CO.
Dept. A.. 3359 S. Halsted St.

t CHICAGO, 1I.L.

Commercial Realty Bureau
Perkame ir parduodame namus, 

lotus ir farmas.
Parūpiname pasportus važiuojan

tiems j Lietuvą.
Siunčiame pinigus ir tavorą j Lie

tuvą ii- kitur.

Padarome visokius legališkus do
kumentus.

Laivakorčių agentūra j visas šalis.

Insurance (apdrauda) visose for
mose.

Amerikoj tarnavusiems kareiviams 
patarnavimas visuose jų reikaluose.

Sutvarkome income texus.
Dalyvaujame teismuose už perkal

bėto ją.
Biuro vadovas visiems pažįstamas 

ir užtektinai patyrimų turintys Jo
nas J. Zolpis, taigi nors su mažiau

siu reikalėliu kreipkitės pas mus, 
kur gausite užganėdintą ir teisingą 
patarnavimą.

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

Telephone Yards 145.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

® J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, 11L
** Tel. Cicero 2316

IMPERFECT IN ORIG1NAL
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Didelis išpardavimas
PAS

KRAVET & BROS

MOTERS IR VYRAI! SUTAUPINSITE
PIRKDAMI DRAPANŲ IR 

APRĖDALŲ

3103 South Halsted Street
\ Arti 31-mos gatves

NEDĖLIOJĘ ATDARA IKI 1 vai. po pietų

BUREAU
X \ ) \

n Šiuomi pranešame, kad lietuvių korporacija, Bal- ■ 
tie Consultation Bureau, nuo Panedėlio, Kovo-March ■ 
1 dienos, š. m. perkėlė savo ofisus į pastovia vietą: ■ 
35 So. Dearborn Street, (kampas Dearborn ir Mon- M 
roe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip ir pir- ■ 
miau atlieka sekančius reikalus:

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus "
■ siuntinius su drabužiais;

Siunčia'vpinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos į
■ kursą, greitai ir saugiai; ■

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

Veda turto j r žemės reikalus;
n Konsultacija dykai.

Ofisai atdari nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. '

5 Baltic Consultation Bureau, Ine. ■ 
J 35 So. Dearborn Street, Room 206, Chicago, III. ■

(Iškirpkite adresą, gal bus reikalingas) ‘

Apsauga Padėtiems Pinigams.
SECUR1TY Bank 

iHiu—rniM of chicago ■«■■■■■■■ 
Milwaekee Avė. cor. Carpenter St.

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Rosoliškių, želvos vai., 

Ukmergės apskr.

Baso St. Vaišutis savo sūnui 
Hafniui į Chicagų:

Hugusto 8 <1. 1915 m. germa
nai ėmė trauklios j Želvą ir pa
vakary pasistatė anuotas šia
pus Labeikių, o rusai prie Skar
džių pastalė dvi anuoti, ir pra 
aidėjo šaudymas. Tada musų 

sodžiaus kas turėjo arklius, pa
sikinkė, įsidėjo šį-tą ir bėgo į i 
krūmus. Germanai gal mislijo, 
kadyvaiskas eina, ir ginė ten sau 
dyli. Apie 20 granatų nupuolė, 
ule nieko neužmušė. Aš su mo
tina likom namie, viena, kad 
arklio neturėjom, o antra, bu
vau pastanavijęs mirti savo so
džiuj. Buvo Motiejaus Vaižučio 
darže duobė, tai aš motiną nu
vedžiau į tą duobę, o pats sugrį
žau titano pasiimti. Titanas bu
vo grinčioj užu abrozo, misli- 
jau, nors liuikos (pypkės) pasi
deginsiu. Pasiėmiau litinio ir 
einu per Aukštuolio kluoną. Ei 
uant kelios granatos pralėkė 
viršum ir strielbos kulka pra- 
dzimbė. Nuėjęs, sėdime su mo
tina du vienu. Nakty sugrįžo 
Motiejus Vaišutis su savo šei
myna — prilindo pilna duobė. 
Vidurnakty ateina kazokas. Už
sidegė sierčiuką, pašvietė duobę 
ir sako: “Ryto, kai tik ims švi
sti, jus geriau bėkite iš čia, ba 
bus baisus mušis, tai jus ir duo
bėj gali visus užmušti.” Bet mes 
bėgti nemislijom. Ant rytojaus, 
dar saulei netekėjus, rusai pra
nyko^ Mes su molina sugrįžome ; 
namo. Musų grinčioje radonu' 
dešimtį germanų. Visur viskas 
atdara, visi mano popuriai iš
versta. Vienas suka girnas ka- 
maro j; kiti grjčioj verdasi val
gyti, kiti apie stalą susėdę rašo. 
O keliu nuo Skolų iki Želvos tik 
tamsu —nuo ryto iki vakaro 
ėjo germanų vaiskus. Germa
nai užėjo anglisto 9 dieną; apie 
12 valandą dienos susirinko vi
sa musų šeimyna, i|* tie, kur bu 
vo išbėgę, tai nuvažiavo lik 
Dvareliškių ulyčion, o ant ryto
jaus visi sugrįžo.

Daugiau apie karą nėra ko 
rašo; žinoma, apie viską rašant, 
butų kelių tomų knyga.

Klausi, kodėl aš sakau, jog 
mes gyvename vargingai, kad ir 
pirma taip gyvenome. Matai, 
vargas vargui nelygu, Tada bu
vome lik biedni, o dabar vargin
gi. Tada turėjome nors vieną ■ 
karvę, o dabar ne vienos; tada 
turėjom nors blogus debatus, 
nors blogus kailinius, o dabar 
ir tu nebeturime. Žodžiu sa
kant, tada buvo lig ubagystės 
žingsnis, o dabar sprindis. Nori 
žinoti, ką-gi mes dabar turim? 
O tai tiek: turim kumelę ir avė 
lę ir gaidį, kurį aš Pietku vadi
nu ir kasdiena lesinu; dar turim 
šiandie duonbs kąsnį, ale striu
kas ima, kad lig pjūčiai kažin ar 
užteks. Musų paskutinę, karvę 
germanai nusivedė Želvon ir pa
pjovė ir suėdė, ir pinigų ne
mokėjo; ale vis mane dyvas 
ima, kodėl ėmė musų karvę 
nuo galvijų lauke, kur buvo ge
resnių? kodėl mūsiški', pasida
bojo? Olgi gal aš esu taip ne
laimingas ant šio pasaulio.

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

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

J.J.DVORAK&CO■ Blue Island Avė.

Viskas bus išparduo
ta. Nieko nepaliks. Daly 
vaukite išpardavime ir 
sutaupysite pusę perka
mosios vertės.

Šlako $1D0,000 Verties
Vyry ir vaikiukų Aprėdalai

.linus tai apsimokės prisipirkti tiek atsar
gai, kiek reikia jųsų naudojimui. Bus tai ge
riausi invada pinigų, kokią jus galite pada
ryti, nes kainos visų tų daiktų nuolat kils 
augštyn.

Musų apykaklių stakas, apykaklių krakmo
linių, kurios visur parsiduoda po 25c, 4 K f* 
čia parsiduos už ......................... ■

Vyrų balti nosiniai, didieji, vertės 
20cc, parsiduoda už ......................... ww

Vyrų bovelninžs pančiakos, visokių spal
vų ir dydžio; vertės 25c. Parsiduoda 4 X p

Vyrų l.isle pančiakos, visokių spalvų, juo
dos, baltos, rusvos, pilkos;| vertės £ Q

Vyrų vilnonės pančiakos. juod >s, tūlos pli
kos; vertės 65c. Parsiduoda pora 33c
už

Vyrų Timpos (Suspenders), vertės 39c 
/.)<•; už . ..>............................. ww v
V.\ ri.i diržai, vertės 50c, šiame
Išpardavime už ..................... 19c

Vyrų OveraH’es, gerai padarytos, $4.89 
vertės, parsiduoda už ............. ■

Vyrų kakl^raikščiai, naujausios 
dirbimo, mados, verti 75c; Par
siduoda už ................................

Vyrų bovclnos spartintos union
Ii $2.2,5 Parsiduoda
už ................................................

VCrų bovelnos ir sparuoti, d 
tuose apatiniai, vertės $1.75, ali 
dama už ......................................

rųšies, iš-

39c
siutai ver-

*1.48
vėjuose šiuo-

'l,u|- 93c

Stakas esti Augštos rųšies; Įlankom t'nios 

Darbininkų Siūtos Drapanos,'taipgi visas šla

kas debatų,, skrybėlių, Kepurių ir Aprždalų 

Vyrams, Vaikiukams ir Kūdikiams — visa 

lai lur Imti išparduota numažintomis kaino

mis nuo 

40 i ki 60
Šičia yra jums 

proga numažinti 
brangumą pragy 
venimo per pusę. 
Išpardavimas at
sidaro šiandien

Po 11 metų biznyje, 

dabar išpar-duodama 

visas stakas.

Vyrų ir vaikiukų Aprėdalai
Musų pilnas stakas vasaros drapanų kaip 

tai: B. V. D., Balbriggan, ilgam ir trumpom 
lankovėm ir kelnėm, visa tai parsiduoda 
nužemintomis kainomis nuo 40 iki 60 nuoš.

Vyrų vilnos Union siutai, 
verti $7.50; parsiduoda 
už ..........................

dideli ir maži,

3.39
Vyrų dvejuose šmotuose apatinės drapa

nos, mažiems, verti 75c, parsi
duoda už ............... 38c

naujausio styliaus, nau- 
verti $4.50

2.29
jausio išdirbinio, Įvairaus dydžio, 
Šiame išpardavime parsiduoda 
už ..................

Vyrų kirbiniai marškiniai — 
medegos, dideli, gerai padaryti, 
mėlyni ir družėti; visokio dydžio; 
visur $1.75. čia parsiduoda už

Vyrų Flanelės marškiniai, naujausio išdir
bimo, įvairaus dydžio, verti $<| QQ 
•*3.50. Parsiduoda ..................... ’ *Ow

\ \ rų puošnos marškiniai, minkštų ir kie
tų rankogalių, su apykakle arba be, lygus 
arba kvolduolas priešakis, naujau- $4 
šio išdirbinio verti $2.50. už ......... S bUv

geriausios
Esti juodi,

98c

5 aikiukų ir Kūdikių, aprėdalai, kaip tai: 
apatiniai, pančiakos, naktiniai ir.abškiniai 
apsiaustai, sweateriai, nertiniai apsiaustai, 
marškiniai, bliuzas ir daugy!)/, kitko išpar
duodama kainomis žemiau 40 iki 60 nuoš..

Subatoi, Vasario 28,9 vi. RyteY-
|V

L

N

y

Vaikų Drapanų Departamentas.
čia jų rasite visokių aprėdą i.' burnosėlią 

vaikiukams ir vaikam s,dydžio įuo 3 iki 20 
melu. Išsipa.rduoda šis depui’! įmentas že
miau pusės kainos.

šimtai Apsiauslukų Vaikink ims ir vai
kams, visi naujausios išdirby s C-s, sty liaus, 
vientiso ir dvigubo užsegimo, su ar be dir
žą. puikiai padar\li, vilnoniai, visokio di
džio. Niekur nerasi geresnių. Verti $12.50.

Priežastis šio nepaprasto Išpardavimo: — 
Nepastovios bizniui sąlygos, sunkumas gau
ti lavorų, ylių kilimas kainą — visą tai da
ro nebegalima mums bevaryti biznį prie da
bar! inią sąlygą. 'Turėdami ant ranką tavorą 
''100,000 vertės, mes todėl nutarėme visas 
tavoras išparduoti taip greit kaip galima, 
nepaisant kokromis kainomis jis parduoti 
reiktu.

SKAITYK ATYDZIAI kainas šiame paskel
bime ir paminkle, jog apart šilą ten y ra dar 
tuksiančiai pigumyną šiame Išpardavime, 

kurias delei stokos vietos negalime čia iš
minėti. Begėjimas tai patikėjimas. Ateikit ir 
persiliki inkit, jog tikrai esame pasirįžė par
duoti už pusę parduodamosios kainos.

■

Išpaisiduoda
už ............... 698 Vyrų ir vaikiukų čeverykai

čia yra kitokios rųšies apsie.ustukai vai
kinams, visokio didžio, Knieke.’boeker kel
naitės, naujausios mados, m.‘dega gražios
vilnos, puikiu išdirbystės, vientiso ar dvi
gubo užsegimo, daug mėlyno sergės; ver
ti $19.50 Išparsiduoda
už .................................................... 9.98

Vaikiukų ir vaikų burnosėilai
Iš viso apie 400, visokio dydžio, visi nau

jausios mados, medega puikios v'lno:., geriau
sios išdirbystės. .Jie verti nuo 12.50 iki $g.98 
$25.00 Išparduodama už .........

iki $1.5.93.

Visokios Bųšies išpardavimą žemiau 40 
iki (ii) nuošimčio.

TĖMYK: Išmintingam žodžio pakanka.
Pirk dirtiar ir sutaupysi pusę pinigą.

V y tą geri tvirti darbui ir Išeigai čebatai, 
padaryti iš g.eritiusios skuros. naujausios

Kelnes vyrams, vaikiukams ir 
/Kūdikiams.

Iš viso esti suvirs 3,000 parą kelnių visokio 
menčiaus ir žemų kainą, jog nenoroms nusi
pirksi dvejas ir kelveres kelnes vienu *sy kiu. 
Jos visos vilnonės, naujausios mados, išdir
by sies ir tarpe tu turime siutus porų iš mėly
no eesge. Ateik ir pamatysi. Buk įsitikinęs, 
jog mes išparduodaie šį šlaką už mažiau ne
gu kainuoja svholesale.

šimtai |. u ą vaikiukams, Knickerbocker 
kelnaitės, dydžio nuo 3 iki 18 metų, vertos 
•d.25 šiame išpardavime 
už .....................................................

Čia rasite kitokią vaikams trumpą 
čią, knickerbocker sty liaus, labai 
išdirbystės, tūlos pilnai pamuštos, 
nuo 3 iki 18 metą vertos $1.75, 
išparsiduoda už ............................

čia taipgi yr:f vyrams ir pusberniams kel
nės, storos medegos, geros darbui, visokio 
dvdžio, vertos $3.06 g4 QQ
Išsiparduoda už ..........   I

69c
kelnai- 
puikios 
dydžio

98c
mados, juodi, rusvi, varstomi ir 
vertės $6.00. Parsiduoda
už.......................................................

sagstomi.

2.98
Kili vyrą čebatai visokio dydžio, visokios 

rūšies skuros, juodi, rusvi, varstomi, sagsto
mi naujausios mados, vertės $10 $£? CIO 
ir $12. Šiame išpardavme už ....

Musų pilnas stakas ()xfordo taipgi išpar
duodamas žemiau negu 40 iki 60 nuoš. Ap
rūpink save ateinančiai vasarai su mažomis 
išlaidomis.

,Iųs rasite taip-gi didelį staka Dūminės a- 
valinės visokio nv?nČiaus, kuri bus išparduo
dama puse kainos.

Išparduodama nepaprastai žarna kaina.

Daugiau negu 1.060 poru vy t’ams ir ber
nams vilnoniu kelnių, visokio dydžio, jiatt- 
josios mados ir labai puikios medegos. Jos
niekur , negalima gauti už. 
$6.00. čia išsiparduodama 
už ...............................................

mažiau negu

2.98
čia yra tuksiančiai kitokių kelnių, pigiai 

parduodamų, kurių dėlei vietos stokos ne
galima išminėti.

IŠMINTINGAM R ŽODŽIO GANA.
Ateik ir pamatyk šiuos stebėtinus Siutus, Bur- 

nosus Vyrams, Vaikiukams iš puikios vilnones me
degos, naujausios medegos, išdirbystės Žiemą, Pa
vasarį Nešioti ir sutaupiusi 40 iki 6O' f.

Esti visokio dydžio ir turime jų tuksiančius pa
siutus musų pačių unijistų siuvyklose—didžiausi 
vertybė, kada-nors jums siūloma.

Vyrų tiražus Siutai, vėlinu i s mados ir išdirby sies, verti 
$32.00; Išparduodama $ 17.95

čia esti daugybė Vyrų ir Vuikiuką Siutai, naujosio stydiaus, ma
dos, pilki, rudi, juodi, mėly no > ir serge, pilkšvą, dryžčtą, klet- 
kuotą ir daugybe kitokią žiem i ir pavasari nešioti, Jl'įL
su uni.jislą siuvykloje; verti $15.
Išparsiduoda už >...................  "

Mes geidžiame atkreipti iųsn 'Joiną, iog męs turime šimtus bran 
7U. siutų, kurių delei stokos vie'cs negalime išir.’nėli.

Del labo tų, kurie negali 
dalyvauti šiame Išpardavi
me mes Taikysime atdarą 
musų sąkrovą Utarninko, 

Ketvergo ir Subatos vaka
rais iki 9:30 nakties ir Ne
dėliojo iš ryto iki 12 vai. 
dieną.

buM,——■a—

negalime išnvnėti.

VYKŲ IR VYRUKŲ ŽIEMOS IR PAVASARIO 
BURNOSAI.

Kainomis žemesniomis, negu verta medega, neįruokuojant dar
bo. Proga nusipirkti buHiosų žemiau pusės kainos. Lengvi, sun
ki ir vidutinio sunkumo naujausios n>.edegos ir mados, geras in- 
vestinimas nusipirkti vieną tų burnosų ir pasidėti kitai 
žiemai, nes geras burnosas kitą žiemą kainos nuo $75 iki $100.

Čia esti daugybė Vyrams ir Vyrukams puikią burnosų naujau
sios išdirbystės, mados, kaip tai l’lsters, Ulsterettes, su ar be dir
žo ir senos mados, vienu žodžių visokią burnosiu Jie y ra puikiai 
pamušuoli, siūti musų unijistų siuvyklose. $4 "9 OC
Verti $32, išparsiduoda už ............................................... -- ®
l’ž $28.85 mys duodante jums pasirinkti suvirs iš 300 burnosų 
žieminių ir pavasarinių, 120 naujausio modelio, daugiau 25 ypa

tingos išdirbystės iš geriausios medegos, rankom siutą unijų siu
vyklose su unijų labeliais. Jūsų proga susilaup nti pusę kainos 
perkant vieną šių burnosi], vertės
$50 už ...................................................................

J.J.DVORAK&CO.
1853 BLUE ISLAND AVENUE

šis Išpardavimas bus 
tai vienas Nepaprastų ir 
Didžiausiu Nuytikiii Su- 
taupinimui Pinigų, ko
kiame jums niekad nėra 
pasitaikę būti.



NAUJIENOS, Chlc^gO., IIL

Lietuviu Rateliuose

Ar Esat Užganėdintas?
Būti vergu dirbtuvėje kol jūsų jaunos spėkos išsisems ir stipre
snis vyras užvaduos jūsų vietą, o jus liksite išmestu j šąšlayiną.

Ar esate užganėdintas?
Jei gyvenate nelemtame flate.ir mokate brangiai sunkiai uždirb
tus pinigus už randą ir duodate progą savininkams likti turtin
gais . Arba jus geriau norėtumėt gyventi atvirame ore, arčiau 
gamtos ir būti pats savo bosu ir gauti visą pelną ką jus uždirbate.

Ar esate užganėdintas?
Jei leidžiate savo vaikus stumdyti ir mušti visokiems žmonėms; 
ar norite suteikti pilną progą gyvenime.

Prisirengkite prie jūsų senatvės dabar.
Gaukit šmotą geros žemės dabar kol ji yra pigi.

Puikus Paupiai (Desplaines)
Kuomet ateis laikas užbaigimo darbo, jus galėto čia gyventi ir 
būti neprigulmingu.
Mes galime parduoti puikius didelius lotus gražiose paupiose, kur 
tik kelios minutes važiavimo nuo miesto ant Chicago and North 
VVestern gelžkelio, su gera apielinkės transportacija. Mes galime 
parduoti tuos lotus labai žemomis kainomis su mažu įmokėjimu, 
o kitus ant lengvų išmokėjimų i mėnesį, taip kaip rendą. Tie 
lotai randasi netoli upės Dės Plaines ir Didelio Cook pavieto 
auginamo miško-parko. Žemė yra juoda ir riebi; galima auginti 
bile ką. Tos prapertės taip yra parankios, kad jus lengvai galite 
gyventi laukuose, ir turėti užsiėmimą mieste.
Daugelis čekiškų šeimynų jau turi žemę čionai ir tuojau būdavęs 
puikius namus. ' Mums butų malonu suteikti jums jų vardus.
Gaukit pilnus faktus tuojau, parašykit savo vardą ir adresą ir 
atsiųskit kuponą žemiau talpinamą dėl pilnų informacijų. Pa
siuskit jį kuomet eisit į darbą. Padarykit tai dabar, tas jums 
apsimokės.

KUPONAS

A. T. McINTOSH & CO.
1 104 VV. 18 St.

1‘honr Camtl >29(> Chicago,C I.

nuosavybes.

Pinigai
Organizacija kuriai Suvienytų Valstijų valdžia pa
velijo siųsti pinigus iš Amerikos į Lietuvą, absoliu
tiškai gvarantuoja visiems kurie siunčia pinigus į 
Lietuvą per Federal Bond and Land Company, kad 
kožnas vienas centas bus išmokėtas tam kuriam pi
nigai yra siųsti, arba jeigu nesuranda Lietuvoj ar 
kur kitur tos ypatos kuriai reikia paimti'pinigus, ta
da būna pagrąžinti atgal tam kuris siuntė, be jokių 
nuostoliu ar iškasčiu.L c
Pinigai yra siunčiami į Berlyną, Vokietiją ar Pary
žių, Franciją,_is tų vietų yra pristatyti į Lietuvą ir 
liekasi išmokėti vokiškomis markėmis ypatai kuriai 
buvo siųsti, be jokių nuotraukų, taip kad siunti 100 
markių, tai tenai gauna lygiai 100, o ne 99 ir kaip ka
da 50 markiu ar auksinu.c
Pinigai liekasi išsiųsti tą pačią dieną kada yra pa
duoti, taippat jų kursas beveik kasdieną mainosi, 
taip, kad vieną dieną stovi augščiau, o kitą — že
miau. Jeigu negali ateiti j ofisą, rašyk laišką. Pi
nigai prisiųsti per laiškus liekasi tą pačią dieną pa
siųsti j Lietuvą, pagal tos dienos pinigų kursą. Ofisas 
yra atdaras kasdieną iki 8 vakare. Nedėldieniais iki

FEDERAL BONO & LAND CO
663 West 18th Street, Chicago, III.

INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS 

Panedėlio, Utarninko ir Ketvergo 
vakarais.

JONO BAGDZIUNO BANKOJE. 
2384 So. Oakley Avė.,

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKE 

11500 MICHIGAN AVĘ.
UŽTIKIMAS BANKAS. Kapitalas ir Antviršig $250,000.00

\

VIEŠAS PAREIŠKIMAS.
“Naujienose” pastebėjome <1 i 

delį skelbimą, kad nedėlioj, vas.
29 d., busiąs teatras “Alkani 

Žmonės” ir kad tą teatrą ren
gianti L. D. L. D. 191a Kuopa.

Turime pareikšti viešai, kad 
L. I). L. D. I9ta Kuopa visai 
to “teatro” nerengia. Ir daryda
mi šitą pareiškimą, kartu gricž 
tai protestuojame prieš žmo
nes, kurie savo tikslams drįsta 
netiesotai dangstyties musu or
ganizacijos vardu.

Varde L. 1). L. I). 19los Kp. 
Valdybos.

A. Kemėža, Seki’.

BRIDGEPORT
Mark White Scpiare svetai

nėj muzikali* privačiu mokinių 
kliubas buvo surengęs koncer
tą (kada? Red,). Koncertas nu
sisekė gertu’, nes prie jo visi rū
pestingai buvo prisirengę.

Programas prasidėjo Ame
rikos Hymnu. kurį pianu skani 
Kino Helena Sanduskiutė, o ki
ti mokiniai dainavo. Po to p. 
B. (i. Liebonas trumpai paaiš
kino, kokią nauda neša muzika 
ir ragino visus jos mokinlies, 
o mokinius ragino dar uoliau 
Į muziką gilinties.

Pirmiausia buvo statomi pra
diniai, o paskui jau ardesni mo 
kiniai ir niekurie jų ylių suga- 
biai atliko savo užduotis. Buvo 
skambinama pianu, deklamuo
jama. dainuojama.

Publikos buvo vidulini.škai 
ir visi gražiai užsilaikė. Malonu 
butų, kad ir daugiau tokių va
karėliu butu surengta.

— V. Lietuvis.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

X'a u j ien ii ofiso yra atėjusią 
iš Lietuvos laišku šiems asme- 

iiims:
Latvenni Petrui (nuo jo sū

naus, taipgi Petr'o, dabar tar
naujančio Lietuvos kariuome
nėj, Mažeikiuose).

Braziui Juozui (kurs prieš ka 
rę gyveno, o gal ir dabar tebe
gyvena Ansonia, ('.omu; rašo jo 
duktė Kastancija Brazytė).

Chereškai Povilui.
Kukeniui Petrui ar Juozui
Valiūnai Antanui
Zylei Juzapui
Ruzellai Peleksai
Ruzelai F.
Žėkiui P.
Songailai Jonui.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Angly kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitą 

matematiką.
,5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglą kalbos -- P. G 

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

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalinga mokslų, kad su j< 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų.

Delei didesnes naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuo- 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM-F0
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakterijų “Flu”, gy
dymui gerklės prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir renmatiškų 
skaudėjimu ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininkų.

" ...... ....... - ’
DR. JOSEPH ZIFF

Akių Specialistas
Akis egzaminuoja už dykų.

Jūsų galvos skaudė-
jimus ir n egal ė j i - J*

mus matyti aiškiai
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’a ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

k- ....  —n /

GYDYK
SAVE
ŽOLĖMIS.
Kaip justi močiutės ir 
senučiai kad darydavo.

“LILIANA” žolių arba
ta yra gyduolė kur tūk
stančiai sergančių žmo
nių vadina “stebuklinga
gyduole”.

K? ji gydo?
“LILIJANA” žolių arba
ta jau apsireiškė kaipo 
gyduolė sekamose ligo
se: Chroniškame nevirš
kinime, skilvio paraly
žiuje, skilvio katare, 
chroniškame appendici- 
tis, kepenų ligose, augi
me akmenų viduriuose, 
pilvo skaudėjime, kon
vulsijose, gasų pilve, su
kimosi galvos, mirgėji
mo akyse, širdies silpnu
me, skilvio nervų nesma
gumuose, gen e ra I i a m e 
n c rv ingume, ne regul i 
riame šlapinimosi, nema
lonaus kvapo iš burnos, 
spuogų, kraujo ligų, 
mažo reumatizmo, pilvo 
plėvės uždegimo, pūslės 
ligose, nėštumo laike, 
išblyškime, nuvargime, 
kepenų ir inkstų ligose, 
raudonų ženklu ant vei
do ir viso kūno, nuo pa
metimo apetito, nemie-| 
gojimo ir daug kitų Ii-! 
gu. Labai tankiai tik;c I

vienas pakelis pagelbsti; 
ir suteikia urnų ir ma
tomą p a 1 e n gv i n i m ą.

Silpniems žmonėms ji 
būtinai reikalinga.

Ši arbata yra taip musų
pagerinta, kad ji užima 
vietą kitų gyduolių. Ji 1 
turi gardų skoni ir ga-i 
Ii būti geriama vyrų, 
moterų ir vaikų. Tai 
yra pirmos klesos šei
mynos pagelbėtoja, pri-! 
ruošta iš Europiškų ir, 
kitų importuotų žolių ir 
yra nepalyginamai gera ! 
savo rezultate.

Ši arbata parduodama 
tiesiai nuo išdirbėjų

Stella Dri'g A’: Herb Co.,
2076 N. Huyne A*e., i
Chicago, 111. į

Arba ją galim i pirkti 
nuo musų specialių a- 
gentu ir aptiebu Taip
gi galima užsisakyti lai
škais, įdedant $1.25 už 
kiei<v)cuą pakeli su mu
sų teisingu adresu.

STELLA DRUG & HERB 
COMPANY,

Dept. 42.
2076 No. Hoyne Avė. 

Chicago, III.

Subata, Vasario 28 d., 1920
■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

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

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

Štai keletas musų bargenų, ką mes čia galim
■ patalpinti: "

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

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

5 ir 6 kambarių, aržuolinis trimingas, viskas vėliau
sios mados, kaina ..................................... $7700.00

1 6 pagyvenimų mūrinis namas, garu šildomas 
randos neša $250 į mėnesį. Kaina........$24,000.00.

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

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

'Purini ir daugiau bangenų. Čia paminėtus vi
sus namus galima pirkti su maža suma pinigų. Mes 
parduodam ant lengvų išmokėjimų. Jx>tus pri
imam mainų, Chicago j ir Gan7, Ind., rokuojam tiek

Bl

JOKANTAS BROS.
General Contractor & Rael Estate

3934 So. Rockwell St., Chicago, III.
Phone McKinley 5277

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

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

LIBERTY REALTY COMPANY
3416 South Wallace Street, 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

3111 South Halsted Street, Chicago, III

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Pranešimas bizniui pasibaigus Gruodžio 31 d., 1919 išduotas 
Illinois valstijos viešu apskaitą peržiūrėtojui.

VERSMĖS

Paskolos ir atskaitos $1,172,558.79
Overdrafts ........................ 105.61)
S.V.Bondai ir paliud. 224,462.31 
Municipal ir korp.bond.665.364.48 
Fixturiai . ...................... 4,962.66
Nkrutainas turtas ......... 935.05
Gryni pinigai ir pripuo

la iš banką ............. 385,650.14

Viso versmių .. $2,454,039.03

SKOLINGUMAI
Kapitalo san. įmokėta 200,000.00 
Antviršinio Išdo ......... 10,000.00
Dividendą neišmokėta . . 5,005.00 
Neišdalintą pelną .... 24,020.91 
Beserva dcl taxą ......... 7,853.83
Depozitą ................ 2,207,159.29

Viso Skolingumą $2,402,619.93
Sausio 2, 1918 depozitą ...................................... $1,112,666.48
Gruodžio 31, 1918 depozitą.................................. $1,740,709.56
Gruodžio 31, 1919 depozitą ..............................  $2,207,159 2)

Gryno laimėjit’o depozitais ................ $1,094,492.81
VIRŠININKAI

ASA VVIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. VVIEBSEMA, Kas.
GEOHGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. VVIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Asą \Viersema
Herman L. Barnes Latrines Dellaan
Theophilus Bchniid Nicholas W. VV’icrscma
George Dalenberg Chas. E. Reading Frederick J.AViersema

VAUSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

Aprėdalą, laikrodžių-laikrodėlių, 
žiedą ir auksinių daiktą; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokią muzikalią instrumentą; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, 
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St.,

n

Sankrova Įvairumų

o ypač inuzika-

Chicago, III.



EI

NAUJIENOS. CKIeig#., IILVasario 28 d.. 1920 ?
LIETUVIAI AMATNINKAI PRANEŠIMAI

Mma«

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

B Employnicnt Department
SIŪLYMAI KAMBARIUB

S. W. Cor. Franklin ir
zacijas, nes kitaip ji amatnin-

1-st floor

Todėl visi stokite i Liet. Me Ateik tuoj.

EXTRA
R E I K I A DARBININKŲ

MOTEBŲ
PEIKIA patyrusių mergaičių

ga-

Pratesimai
KEIKIA

REIKIA

REIKIA

Geras uždarbis.Moterų ar Mergaičių

dirbyklos darbui

Gera mokestis \

SEAI

16

Gera mokestis.

ir

PAJIEŠKAU Zenono Galkevičiaus

GOLD FURNITURE CO.,
atsives- 2230 So. Union S(.

Gera mo 
Trumpos

DIRBYKLAI mergaičių, 
kestis laike mokinimosi. 
valandos.

GOLD FURNITURE CO., 
2230 So. Union St.

L. M. P. S. 29 kp. repeticija vei
kalo “Skriaudikai” bus šiandie, vas. 
28, 7 
bansia Avė. 
lankyti laiku.

A. Kekužis,
10605 State St.,

žinote praneškite adresu: 
W. Bučinski,

11853 Michigan Avė. 
Chicago, 111.

Skriaudikai
/. v. Liuosybės svet. 1822 Wa- 

Lošėjai prašomi atsi-
— Komitetas.

Chicagos Liet. Draugija Sav. Paš. 
rengia pramogų vakarą-teatrą nedė
lioj, kovo 7, Meldažio svet. Scenoj 
statoma trijų veiksmų drama Gairės.

— Valdyba.

L. L. Federacijos pildomosios tary
bos susirinkimas įvyks Nedėliojo, va
sario 29 d., 10 vai. ryto, “Kardo” 
ofice, 1143 N. Paulina St., Chicago, 
III. — Sekr. J. Mickevičia.

NUOMAI kambaris, froidinis; 
drauge duodama valgis, jeigu kas 
nori.

Kaipgi mergaičių mokinties. 
\ugslos mokestvs mokama.

C. O. 0WEN & COMPANY, 
1066 W. Vau Buren St. 3rd floor

nežinau.
Lietuvos. Kas žinote ar jis pats 
sišaukite adresu:

ALEX KATINAUSKIS
379 Lemon St., Kenosha, Wis.

1101 So. Lincoln St.,

PAJ IEŠKOM A Stanislovas Valai
tis, pirmiau gyveno, 1947 So. String 
St. Chicago, 111. Meldžiama jo at
sišaukti, arba kas žino pranešti. Ad
resu :

NORTHWESTERN CAN i 
COMPANY

108 No. Jeffcrson St.

JCOSTANTAS SIDABRAS 
1900 So. Union Ove., Chicago. III.

i tūlų prie- 
todel tapo 

svet., 1822 
, 7:30 

Nariai malonėkite

MERGAIČIŲ labeliavimui ir fil- 
liavimui dažų. Turi suprasti ir kal
bėti angliškai.

SILVER MFG. COMPANY 
3435 S. Racine Avė.

Kerzheim
Grojiklis - Pijanas
Suolelis, Dangtis, Pastatoma 

Lempa ir 20 grojamų volelių, 
visa už

PAJIEŠKAU savo draugo Petro 
Portako; jis gyveno pinniaus Keno
sha, Wis.; o dabar kame gyvena 

Aš turiu jam laišką iš 
it-

k it: 
3720 
3313

l)r. Vinco Kudirkos Draugijos su
sirinkimas įvyks subatoj, vasario 28 
d., Meldažio svetainėj. Pradžia kaip 
8 v. v. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti. — Valdyba.

PAJIEŠKAU brolio Pelikso Ke- 
kužio, Rokiškio apskr. Panemunės 
valsčiaus, Sipelių sodos. Yra svar
bi žinia iš Lietuvos atsišaukite grei
tai.

F. J. BLAUZDIS, 
1827 So. Union Avė. Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Stanislovo Bu- 
činskio Raseinių apskr. Šidlavos vai. 
Ragliacių sod. pirmiau gyveno Bu
enos Aires Argentinoj. Jis pats ar 
kas

REIKIA — mergaičių įvairiems 
darbams Departamentinčje .sankro

voje.
J. OPPENHEIMER & CO. 

47th & Ashland Avė.

ANT RENDOS — kambarys, elek- 
šviesa, vana, telefonas ir visi 
parauk urnai. Telefonas Drovcr 
— 2-ras flatas
So. Halsted St. Chicago.

RANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Sukatomis 
nm> !' ryto iki 1 vai. po pietų. L'tarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į senų Tėvynę.

$485
Lengvos išlygos. Be nuošimčio

DEL — jo reputacijos Chicagoje 
ant visad įgytos:
DEL — to, kad duodame gva- 
rantiją, paremtą 39 vedimo 
singai biznį.

VIBNAT1NIA KKGISTBUOTAD RU8AS APT1EKORIUS ANT BUIDtiEPOBTO

VYRAMS ISt

su Storu. Atsimink, mes esame prie Halsted gatv5g arti 2o-to8
Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subatomis, 6 vai. vakare.

S. M. MEBIROFF,
J#i jiu #ergat# Ir reikalaujat# patarimo arba ___ .
tiekoriu# Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 m«tų. Aš duodu ptits 
padaryti bil# kokiu* ruaitku* Valatu*. A) rekomenduoju tik G KR 
draugu Įmonių.

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

REIKIA — Moteriškių sortavimui 
skudurų. $30 savaitėje. Atcikitt 
tavai dirbti.

ROTHSTEIN BROS.
1449 Blue Island Avė.

KERZNEIM PIJANAS ^la\»\Pnjl7u^lltžjsn>°;"?P k<-- 
beini Pijanas yra lygus bikokiam $300 vertės. $250 
Musų kaina ...............................................................
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TAI YRA žinomas ir pripažintas geriausių muzikų kaipo turįs 
maloniausi toną instrumentas ant rinkijs. Jus privalote turėti 
Kerzheim savo namuose.
DEL — jo meliodiško tono ir
veikmės
DEL — jo stebėtino tvirtumo, 
nes yra padarytas iš geriausios 
medėgos ir gražiausio darbo

Tūlų laikų atgal Chicagoje 
buvo pradedu organfzuoties lic 
tuviai amatninkai ir jau buvo 
gana didelis skaičius narių ir 
pritarėjų susišpietęs. Bet pa
staruoju laiku tas veikimas 
kiek aptjlo, nes tūli dėlei neži
nomų priežaščių buvo pradėję 
šaltai žiūrėti į tų darbų.

Jau buvo ir komisija išrink
ta pagaminimui įstatų amat- 
niii|;ų organizacijai—Susivie
nijimui Lietuvių Mechanikų ir 
Amalninkų, ir kiek žinoma, są
žiningai ir ta organizacija, sek 
dama nustatytų komisijos tik
slu ir uždavinių, butų naudin
ga netik patiems nariams, bet 
ir Lietuvai.

Sietino Mišraus Choras rengia šei
mynišką vakarą subatoje, vasario 28 
dieną, M. Meldažio svetainėje, 2242 
W. 28 place, 8 valandą vakare. Bus 
žaismių ir šokių, tad norintis sma
giai praleisti laikų yrą kviečiami at
silankyti. — Choras.

LSS. 4 kuopos mėnesinis susirin- 
mas įvyks nedėliojo, vasario 29 die
ną, 2 valandą po pietų Fellowship 
Hou.se, 831 V/. 33 pi. Visi nariai kvie
čiami pribūti laiku, nes yra begalės 
svarbių reikalų aptarti. Nauji nariai 
irgi kviečiolfii prisirašyti.

— Org. A. F. Kazlauskas.

Roseland Aušros knygų ir buvusio 
vakaro bilų peržiūrėjimo komisijos 
taipgi Aušros senieji ir naujieji kny
giai ir vakaro gaspadorius, teiksitės 
būtinai susirinkti delei prirengimo 
atskaitos nedėlioj, vasario 29 dieną, 
10:30 vai. ryte, Aušros kambariuose 

Pr. Grybas.

Mes, amatninkai, įsteigem 
savo organizacijų, tad ir turi
me rupinties jos gyvavimu ir 
likimu. O tokia organizacija

■ mums galės suteikti dideles
■ naudos, jei mesduo rūpinsimės, 
J nes mes čia galėsime arčiau
■ viens kita pažinti, pasidalinti 

savo nuomonėmis ir patyri-
■ inais ir tuo budu geriau susi
mi pažinti su savo amatu.

Kada Lietuva , susitvarkys,
■ kad pakėlus savo industrijų, jai 
a bus reikalingi visokios rųšies
■ amatninkai. O į kur ji kreip-

Roseland. — Ateities Spindulio lie
tuvių kalbos lekcijos perkeltos Iš ne
dėlios į subatą. Jos bus kiekvieną 
subatą 2 valandą po pietų, Palmer 
Park svetainėje. Mokytojauja p-lė S. 
Staniuliutė. Dainų repeticijos 
prasidės kaip 3 valandą po pietų, toj 
pačioj svetainėje. — Globėjos.

Vyrų ir Moterą Apšvietos I)r-jos 
mėnesinis susirinkimas įvyks vasario 
29 d., 2-se po pietų, J. Nesso svetai
nėje 1500 So. 49th A v. Nariai pra
šoma atsilankyti laiku; turime daug 
svarbių reikalu.

Ant. Liutkus, Sekr.

nijimų ir ateikite į to sus-mo 
susirinkimų, kuris įvyks nedė- 
lioj, vasario 29 d., Aušros sve
tainėj, 3001 S. Halsted St., kaip

šile apie šios organizacijos 
svarbų ir uždavinius. — P. J.

S. L. S. D. A. Imo Apskr. Jungti
nes Tarybos susirinkimas įvyks Su- 
batoje, vasario 28 d., 7 vai. vakare, 
Meldažio svet. Visi delegatai malo
nėkite atsilankyti laiku.

— Sek r. A. Gudelis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Edwardo Grigaravi

čiaus, turiu Sabai svarbų reikalą 
su Limsta pasikalbėti ar tamsta pats 
ar kiti malonėkite man pranešti.

GEORGE KLIKNA
3350 So. Auburn Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo bręlių Petro ir Juo
zapo Vištarių paeinančių iš Tauragės 
apskričio, šeručių kaimo, turiu daug 
svarbių reikalų ir žinių iš Lietuvos, 
Prašau atsišaukti adresu:

Uršulė Vištartaitė-Mečienė
P. O. Box 584 Thomas, W. Va.

PAJIEŠKAU Ignaco Dambrausko 
arba sunaus Vincento Dambrausko, 
ar dukters Nastazijos. Aš turiu svar 
bu reikalą, nes yra laiškas iš Lietu
vos. Meldžiu atsišaukti patiems ar
ba kas žinot pranešti, už ką busiu 
dėkingas.

P. VENCKUS,
4133 S. Sacramento Av., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Anta
no Pugžlio, Kauno rėd., Panevėžio 
parapijos, Grundiškio viensėdžio. Pir 
minu gyveno Bostone, o dabar girdė
jau, kad gyvena Chicagoj. Yra svar 
bus reikalas, gavau laišką iš Lietu
vos. Malonėkite atsišaukti tuojau.

ALBINA MARTINANAIČIA, 
2005 String St., Chicago, III.

Nemokėk raudos, bot pats imk randas. Pirk viena 
musu grožiu muro namų, kurie randas tik pusė 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- 

H įima,^likusius rlifiddifiis išmokėsi, ši yra paskutinė 
jūsų proga insigyti vieną iš gražiausių namų, ir gra
žiausioj vietoj, nes tik astuoni namai dar neparduo
ti. Taigi kas norite sustoti mokėti rendą, pasisku
binkite.

SALDUKAS IR LUCAS, 
1414 So. California Avė., Chicago, UI.

i A. OLSZEWSKIO KREDITORIAMS 
Žemiau pasirašę kaipo trustee A. 

Olszewskio kreditorių, kurie nori su
sižinoti su kreditoriais, kurie yra per 

1 sikėlę ir kurie negavo paakinusio pra 
gulinčiu tani trustui. Visi kredito- 
nešimo kas link pardavimo namų pri 

j riai kurie negavo nuo musų dabar 
i pranešimo, prašomi yra pranešti 
baltinį adresą, o pranešimas bus 

, mums atvirute ir pažymėti savo da- 
1 jiems pasiųstas.

Chicago Title and Trus Company 
Trustee

69 W. Washington St., 
Chicago, III.

Cicero,, III — LDLD. 92 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimą, nedėlioj va
sario 29, 10-ta vai. ryto. Lietuvių 
Viešojo knygyno bute 1343 So. 49-th 
Ct. Visi nariai kurie prisirašė praei
tame susirinkime, kviečiame atsilan
kyti. Taipgi ir ketiną draugai, ku
rie norėtų priklausyti tai draugijai 
ir platinti apšvietą darbininkų mi
nioj, kviečiami ateiti. — Valdyba.

SLSDA. 1 apskričio mišraus cho
ro generalės repeticijos bus nedėlioj, 
vasario 29, Meldažio svet. kaip 1 v. 
po pietų. Visi dainininkai (kės) pri
valo atsilankyti, nes musų koncer
tas bus 'kovo 14 d.

Pirm. St. Klastauskas.

PAILSI RANDAVOJA kambarys 
dėl vieno ar dviejų vaikinų, garu ap
šildomas, elektrikos šviesa, maudynė 
su valgiu ar be. Atsišaukite vaka
re nuo 5 — 10 po numeriu 5359 S. 
Morgan St., antros lubos iš priekio.

REIKIA DARBININKŲ REIKI A DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA * ‘

MOTERŲ IR MERGAIČ’Ų 
lengvam

ASSEMBLING — arba piehvimui 
SWEI)G1NG — Punch Presiai.

. PATYRIMAS NEREIKALINGAS -
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood /ve.

prie vyriški] augštos 
pušies drapanų.
Gera mokestis savaitėmis 
ar uždąvu dirbti.

REIKjA mergaičvi siūti 
spėka valomomis mašino

mis žiurstis, trolis dreves, 
taipgi sitniguzikams skyles, 
folder.’U ir egzami įuotojii.

SOPIIN BROS. 
366 W Adarn i St.

Aflfred Deckeir
. Cohn TUOJ

Arbetter operatorių 
prie apsnūstų.
Button stveriu 
ir Sleeve meikerių 

mašina.

THE RO'fAL TAILORS
731 S». Wells St.

MOTERIŠKOS

r.;

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš pelrinų ir desain< 
kirpti ir siūti vyriškus aprčdi- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis^ 
kitę 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 DESIGNING 
scnooL

3103 So. Halsted St., Chicago.

SUAUGIEMS
Akiniai *ukw rčmiim,* uuo $8 00 Ir »n- 
(rtčlru. BiJnbro rėmuose nuo <1.00 Ir 
sujrAč'nu PHialkorre akiniu* tildyk*. 
Atminkit: Gaivu* sopčjinta*. nervišku- 
Wa.t, akių nkauilėjirnaa, ušvilkimai iv 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurio# ga
li auti prašalinto* g«rų akinių pritaky- 
tr.u. Ištyrimą* ušdykij. jei peršti ar 
t>k»uda akio. Jei joe raudono#, jei gal
va *opa, jei blogai matai, iei ak|» »ilp- 
sta, netruk Diliau, o jieškok pagaiboa 
aotiekifj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai ušdykg Atmink, kad me# koš- 
nain gvarar.tuojam akiniu# ir kiakvia- 
nam gerai prironkam

Ekspertu Optikų.
valu tų, ateikit p na ruan«. AŠ buvau #P- 

arinma DYKAI. Galia 
daklnrua. Aš «aa

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Purplius & Undivided Prpfits .. $85,000.00
Resources ................................................ $1,000,000.00

ŠERNO DRAUGŲ BŪRELIS lai
kys savo susirinkimą šiandie, vas. 28 

i d., kaip 9 vai. vak. “Lietuvos” sa- 
j liukėje, 3249 So. Morgan St. Na- 
I riai ir visi užjaučiantieji rašytojo 

Šerno reikalui kviečiami atvykti.
— Būrelio Valdyba.

L. D. L. D. 86 kuopos susirinkimas 
pereitą seredą dėle 
žasčių negalėjo įvykti, 
vai. vakare, Liuosybės 
perkeltas panedėlyj, kovo 1 <1. 
Wabansia Avė. 
atvikti visi, nes 
reikalų. Sekr. J. Galvidis.

S. L. A. 208 Moterų kuopa stato 
scenoje pirmą kartą Chicagoj veika

lą “Susiprato”. Vaidinimas įvyks 
nedėlioj, vasario 29, Meldažio svet., 
tainėje, 2244 W. 23rd PI. Kviečiame 
publiką gausiai atsilankyti.

— Valdyba.

Lietuvių Mechanikų ir Amatninkų 
susivienijimo susirinkimas įvyks ne
dėlioj, vasario 29 d., 10 vai. ryte, 
Aušros svet., 3001 So. Halsted St., 
Visi mechanikai ir amatninkai kvie
čiami būtinai atsilankyti.

— Komitetas.

Roseland. — Scenos Mylėtojų Ra
telio susirinkimas įvyks utarninke, 
kovo 2 d., 7:30 v. v. Aušros kamba
riuose. Visi nariai meldžiami susi
rinkti, yra daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

TMD. 28kuopoH metinis susirinki
mas įvyks subatoje, vasario 28 dieną 
7:30 valandą vakaro, M. Meldažio 
svetainėje 2242*W. 23-rd place. Visi 
nariai ir narės malonėkite būtinai at
silankyti, nėstuvėsime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Taipgi 
kitę naujų narių. —Valdyba.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ"JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo švogerio Anta

no Laurinavičiaus, 1915 meluose 
gyveno Camp C. Goodman, Wis, o 
labar nežinau, kame randasi; mel
džiu atsišaukti arba kas jį žinote 
- pranešti. Gavau laiškij iš Lietuvos 

ir turiu svarbų reikalą. Malonėki
te atsišaukti adresu:

A. VITKAUSKLS,
1311 So. Franeisco Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Norvaišų, Kauno rėd., Telšių ap. 
Alsėdų miestelio. <8 ar 9 metų kaip 
Chicagą apleido. Turiu svarbų rei
kalą, ir manau važiuoti į Lietuvą. 
Malonėčia, kad jis pats atsilieptų ar 
kas kitas praneštų. Kas pirmas 
praneš, duosiu $5 dovanų, adresu:

FRANK NORVAIŠAS.
1931 Canalport Av., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antano Vertelio, pir
miau gyveno Cle.vcland, Ohio. Paei
na iš Dimaičių kaimo, turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinot apie jį pranešti man.

SOFIJA SIBUTAITĖ 
2907 So. Emerald Avė., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Am- 
broziejaus Miliešką, paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pavieto Viekšnių 
parapijos, Naikių kaimo. 1909 m. 
gyveno So. Brooklyn, N. Y. Kas ži
note praneškite — turiu svarbų rei-

linkės. Girdėjau kad gyveno Pitls- 
burghe, Pa. Norėčiau su jum susiži
noti. Aš turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsiliepti, ar kas kitas malonė
kite man pranešti, už ką aš busiu 
jums dėkingas ant antrašo tokio:

S. STANKUS,
2902 W. 39th St., Chicago, III.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA
Operatorių prie siuvamų mašinų.
Lengvus, švarus darbas su gera 
mokeslimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co.

1315 So. Wabash

JAUNOS
Aukso proi ‘ 

patapti narėr
Dviejų mitų 

(hospital) mdtykloje, esančios sąri- 
šije su žinonum gydymo kolegijo
mis. Pamoka ir labaratorijos dar
bas teikiama jučiose kolegijose.

Mokinės gauaa $8.00 iki $20.00 mė
nesiui, dalį mitinio bonus ir teikia
ma joms doveiai kambaris, maistas, 
apiplovimas, noksiąs. Skaičius mo
kinių klesojeR aprubežiuotas ikg?0.’ 
Atsišauk šianben.

FORT DEJ! IBORN HOSPITAL 
3831 Vefnivl.-Ayę.

C iieago, III.

Ji jums teikiama, kaip 
s augštos profesijos, 
ų mokslas gydyklos

KM

KAMBARINIU 
Gera mokestis; kambaris ir 
valgis. Kreipties prie 
housekeeper 

LAKOTA HOTEL 
3001 Michigan Avė.

PEIKIA
Operatorių prie siuvamų mašinų.
Lengvas, švarus darbos su gera 
mokėsi imi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co. 

1315 So. Wabash

PEIKIA
Operatorių prie siuvamų mašinų. 
Lengvas, švarus darbas su gera 
mokeslimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co.

1315 So. Wabash

Operatorių ir Finisherių prie 
Vyriškų kalnierių.

Jeigu nori gerai uždirbti, ateik pas 
mus. Mes mokame daugiau negu ku
ri 'siuvykla Chicagoje. Geros darbo 
sanlygos ir ganėtinai darbo visam 
laikui.

Kreiptis tuoj:
M i ss Hale.

CARTER & HOLMES, 
6th floor

508 So. Franklin St.

Malonios s

Wb:STING'r()
AND MFG. C

32 So. Peoria St.
[—■i/. 1 
a Abi i

BEI KALINGA šeimininkė, našle 
moteris be vaikų arba mergaitė prie 
šeimynos, pastovus darbas ,gcra mo 
kestis. Kreipties

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

PEIKIA — Tvirta moteris prigel- 
beti plovimo darbe plovykloje; $15 
avaitėje. Dirbama tik 5 dienos sa

vaitėje*.
MUNGER’S AVEST SIDE LAUDRY 
1437 W. Madison St., Chicago.

riškų, virš 18 metų amžiaus; 
lengvam darbui dirbykloj. Ma
lonios sąlygos. $16 savaitėje 
pradžiai. Nereikalingas patyri
mas. Kreipties tuoj.

MERGAITĖS 
melų arba senesnės OLSON RUG CO., 

1508 Wcst Monroe Street

OOSE \VILES BUSCU1T C 
37th St. ir Ashland Avė.

REIKIA moteriškų sortavi- 
i skudurų. Gera mokestis

bonus.
GINSBERG and
2707 Roosevelt

ALTER
Road.

REIKIA
Mergaičių prie viršuojamos 
mašinos.

INTERNATIONAL PAPER 
BOX CO.,

2003 So. Halsted St.

• REIKALINGOS merginos, mote- 
rįJT prie abelno namo darbo, maža 
šeimyna, 10 dol. savaitinė mokestis. 
Kreipkitės tuojaus antrašu:

M. MESSAGE,
3548 S. Halsted st. Chicago, 111.

MERGAIČIŲ valymo darbui 
kelinių dirbykloje.
GRANERT & ROTHSCHILD, 

24^2 So. Crayvford Avė.

REIKIA
Mergaičių ir moterų prie 

lengvo dibtuvės darbo. 
Patyrimo nereikia. Mes išmokin
sime darbo.
UNION SPECIAL MACHINE 

COMPANY,
311 W. Auslin Avenuc.

Spėka varomoms mašinoms 
operuoto j u.
Gera mokestis.



SIKIA DARBININKŲ
VYKŲ ir MmITKŲ

RĖIKIA DARBININKŲ
"vyrų

Musų nauja apsiftuių Siuvykla 
Atidaryta.

Mums reiki.i tuoj patyrusių:
Joinerių
Pocket makerių '
Vest makerių
Sleve makerių (prit! mašinų)
Lining makerių
Shapersų
Pirmų basterių

Taip-gi rankom siūti mokinties
prie jvairių siuvimo darbų.
Gera mokestis laike mokinimosi

KART SCHAFFNFj <fc MARX
4512-4540 AV. Žtnd St.

I ....... .....
___________

KEIKIA 
MECHANIKŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA — Vyro dabui dirbykloje. 
Trumpos darbo valantis ir gera mo
kestis.

WERTHEIMER and CO.
2300 Diverse; Avė.

REIKIA Vaikiukų 4 iki 16 metų 
lengvam dirbyklos danui gera proga.

664 W Austin Av<į 2-nd floor 
--------------------------------------------- |

KURIEMS TINKA. 
PASTOVUS DARBAS 
CHICAGOJE.
GERIAUSIOJ MAŠINŲ 
DIRBYKLOJE. 
PASILIUOSUOK VIENA 
RYTMETĮ IR ATVYKI, 
KAD PAS I MAČIUS SU 
MUMIS. MUMS REIKIA 
MECHANIKU; PATYRUSIU 
SU PIELYČIA PRIE 
SMULKIU DARBU 
PAPRAS TU DARBININKU 
IR VYRU VISUR TINKAMU- 
VAIKIUKU IR MERGAIČIŲ 
PRIE LENGVU RENGIAUS 
DARBŲ.

UNION SPĖČIAU MACHINE 
COMPANY,

311 AVEST AUSTIN AVĖ.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALIIw7s geras n- 
notypistas. Pastovus darbas. 
AugŠta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

REIKIA —- 5000 darbininkų prie 
cukriniu burokų Miehigan valstijo
je. Mes mokame S30.00 už akrų; 
dykai gyvenimui butas pravažiavi
mas ir parvežimas baldų bei rakan
dų iš gyvenamos vietos. Darbas 

vasarų ant ūkės, žiemų dirbykloje. 
Tai užtikrihą gerų sveikatų jums ir 

jūsų šeimynai. Mokama pinigais 
tuoj, kaip darbas padaroma. Maty
kite musų agentus paskirtu laiku ir 
vietoje:
1954 l.arrabee St., 9:30 Nedėlios 

rytą, Vasario 29.
1722 AA\ Chieago Avė., 11 Nedžlios 

r v tų. Vasario 29.
11.31 W. Chieago Avė., 2-se Neda

lioj |X) pietų Vasario 29.
(520 Bunker St. 1 vai. Nedėlioj po 

pietų, Vasario 29.
2441 AV. 22nd St. 2-se Nedėlioj po 

pietų, Vasario 29.
1114 AV 181h SI.. Subatoje Vasario 

28 ir Nedėlioję, Vasario 29 d. 
visų dienų . .

409 Vernon Avė. East Chieago, 
kiekviena dienų.

REIKIA DARBININKŲ
VYKV”' '

Reikia darbinuikui
Budavojimo 

darbui.

Western
Electric

COo
PLANT WEST IKth Avė. 

400 pėdų i pietus nuo 22nd St.

REIKIA geležies ir liejimo dar
bininkų; gera mokestis; nuolat
(d’AR ANTY IRON & STEEL CO., 

2849 \V. Lake Street .

REIKALINGAS — antrarankis 
duonkepis •— gera mokestis. Atsi
šaukite greitu laiku.
8651 Baltimore Avė.,

Telephone: So. Chieago 1194.

NAMAI-žEMĖ NAMALžEMe NAMAI-žEMe

KEIKIA
25

DARBININKU
25

Gera mokestis.

Nuolat darbas

Kreipties
Samdos ofisai

stfavart avakjer corp.
1X28 Diversey t:irkway

HEIKIA patyrusio Cabinel meike- 
rio (on Cedar Chests). Nuolat dur
ims. Gera mokestis.
THE ROOS MANUEACTURING CO. 

1051 W. IGlh Street
3 blokai i vakarus nuo Halsted St.

HEIKIA geležies atmatų sortuoto- 
ių ir truekerių. Gera mokestis mo
kama. Klausti Mr. BOTU 

LOEAVENTHAL CO.,
947 \V. 20tb St., Chieago, III.

REIKALINGAS kramčius prie nau 
jo ir seno darbo. Pastovus darbas 
gera vieta ir geras užmokestis. At- 
sišaukit tuojaus.

GEOBGE KISIIKIS,
1920 Baring \ve., E. Chieago, Imi,

HEIKIA PARDAVIKO pardavinėji 
nmi gatavai pasiutu apsiaustų senai 
jsleigloj rubsiuvykloj. Algos $25 
savaitėj ir nuošimtis. Vikrus vy- 

1 ras gali padarvti $75 savaitėj.
I.EVY SANG CLOTHING CO., 

184 AV. Washington St.

Off preserių prie drapanų

Plačiai patyrusio operatorių prie 
’ drapanų.

Guz;kų siuvėjo drapanoms.

VYRŲ DARBUI prie Mallea- 
ble Cast Steel ir grey iron lie
jykloje pas Hegevisch; vyrų 

patyrusių mouldingus ir core- 
ius daryti, bet čia yra gera pro
ga ir vyrams norintiems išmokt 
molderystes. amato.

AVESTEBN STEEL CAR
& FOUNDRY CO.

136111 St. ir Branion Avė.
IIege\vLseh, Chieago, UI.

RCIKALINGAS janltoiiaus pagel- 
bininkas. Gera mokestis ir geras 
burdas.

Kreipkitės
6222 So. Harper Avė.

___  PARDAVIMUI____
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—l’ijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $.335.00

CARL ANDERSON
.36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite 

gaukite platesnius 
Lietuvių Bendrovės, 
kolonija Wisconsine, 
Lietuvių gyvena 
ėiai apsigyvens, nes ten žeme labai | 
gera ant kurios viskas labai gerai Į 
auga nepaisant kokie metai nebūtų.1 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži Į 
nėję po daugel valstijų, bet tinka-! 
mesnės vietos niekur negalėjo rasti. Į 
Vieta labai puiki farmos randasi ap'Street, Chieago, III. 
linkui miesteli kuriame visi biznio- , 
riai yra Lietuviai ir dar proga ko- , 
liems biznieriams atidaryti kitokius j 
biznius, nes trumpame laike bus bu ; 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da 
bar žeme labai pigi suliginant su ki 
tų komapnijų prekėms tai musų 
denrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad i 
bloginusiame ore visur galima i 
žiuoti. Žodžiu sakant visi i 
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tonai gyvenantiejie 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

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

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chieago, 111.

jmrmąĮ PARDAVIMUI - 3218 Nor-
paaiškinimus iš i
apie Lietuvių',njl1 Ave. Nepaprastas pigumas;
kur jau daug i dviejų augštų namas, muro pa- 

ir dar tukstan- jr j kambarių plytų na-
(melis užpakalyje; Visa ūšnuo- 
muota už 53.00 rendos į mė
nesį. Kaina lik $1,200.00. Maty
ti M r. FEENEY. 603 W. 31st

PIRKITE TUOS NAMUS, KURIE
Brighton Parke.

2 mūriniai namai po 5 ir 6 kam
bariais su visais įtaisymais, elektra 

,.t ir maudynėmis; namai randasi labai 
kad ir gražioj virtoj, netoli nuo I I St. ir lie- 

inii ifiva-i tuviškos bažnyčios; vienas 86.300 -- 
paranku-1 ^7’300; tfuli,na Pi' kti su mažai pini-

LIETUVIŲ ATIDAI.

Nehuk alginiu vergu visą 
amžių.

'Pikras Hudas likti noprigul- 
mingu ir būti sau bosu — yra 
turėti farmą. Mes galime pada
ryti galimu kiekvieną lietuvį su 
$1OO ir daugiau valdyti viena 
musų 40 akrų farmą Wisconsi- 
no valstijoje, lietuvių kolonijoj, 
kur jus galėsite turėti lietuvių 
bažnyčias, draugijas ir mokyk
las. Pasekmingi lietuviai far- 

nieriai, kurie farmerfauju se
niai, bus jūsų kaimynais.

SAMPLE PASTEBI Al 
Ateikite darban 8-se Serėdos rytą

, 1DARBININKAI
Jeigu norite tureli nuolatinį 

darbų už $1.50 ir $5.00 i dieną, 
tai kreipkitės

900 AV. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

PROGRESS TAII.ORING CO. 
161-168 W. Harrison Avė. 

7th floor

REIKIA operatorių prie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mokestis 
Mokinama nemokančius. Taipgi 
reikia moterių, kurios imtų darbų 
i namus.

MADAVELL GAHMENT CO. 
4817 AV. Roosevelt Road.
Inėjimas iš 48-to Courto.

REIKIA
- ■ ■■— » . ... ■ I........... ..... ■

Off Presserių 
prie brangių apsiaustų 
Nuolat darinis.
Malonios sąlygos, 
šviesi siuvykla.

KREIPTIES
7th floor
844 West Adams St.

I------------
RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Sleeve senverių
Second beisterių
Off presserių
Top collar meikerių
Šilk facing beisterių
Pocket meikerių 
Froiit s ha periu.

_ _____ -

AUfired Decker 
<& Cohn

Employnient Department.

S. VV. Cor. Franklin 
ir Vau Buren Sis-.

50 vyrų
Laikinam darbui — Patyrimas 

nereikalingas.
BART SCHAFFNER & MARK 

823 So. Tripp Avenue, 
Corner of Arthington

Paimk Garfiekl Purk “L” iki
Tripp Avė., eiti pietuosna 2 

blokus.
arba

Harrison streetkariu iki Tripp 
Avė.; eiti pietuosna 2 bloku.

arba
12-tos Streetkariu iki Keelcr Avė. 

eiti šiauresna 4 blokus ir 1 bloką 
vakaruoena.

arba
Crawford Avė. karu iki Arthington 
gatvės; eiti 4 blokus vakaruosna.

REIKIA — Korespondento: Vyro 
ar moters, katras gali rašyti lenkų 
ir lietuvių kalbose; ir katras gali var 
toti typevvriterį.

W. F. SEVERĄ CO., 
Cedar Rapids, Iowa.

DARBININKŲ
IR TRUCKERIŲ

SCHOENBRUM A COMPANY

REIKIA Vyrų darbui scrap iron 
yarde; $80 savaitėj.

COHN BROS. SCRAP IROM CO. 
1864 N. Iečiai re Avė., 

Chieago, 111.

REIKIA darbininkų scrap iron 
yarde. Gera mokestis, nuolat dar-

Kreipties:
LEOPOLD COHEN IRON CO.

31 st & Homan Avenue.

MOULDERIŲ
100 grey iron naujų kontrak

tų. Nėra darbininkų 
nesusipratimų.
Vyrai va daro $12.00 į B 
valandas.
Nuolatinių darbas mieste.
NEKEIKS MOKĖTI

Kreipties
EMPLOYXJENT DEFT,

68 VV. Harrison Ši.

MOLDEBIŲ. Aslos, stalo, ir spau- 
dėjįj. 70c iki 80c į valandų. Dienos 
darbas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas nori uždirba $7 -y $10 j 
dieną. Nuolat darbas Chicagojc.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 AV. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND ’FO U N D R Y COMPANY.

Nuolat darbas, 
13c j valanda.

Kreipties prie time keeperio

Wells ir Polk Sts.

BALT1MORE & OHIO R. R.

REIKIA BaRBININKŲ DARBAMS 
PRIE CUKRINIŲ BUROKŲ 

šeimynos ir pnvienifli 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 jųsų namų.

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

South East Corner North Avė.
COLUMBIA SUGAR COMPANY 

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

visų dienų.

REIKIA — Vyro prie Elevatoriaus 
departamento Sųkrovoje; nuolat dar
bai gera mokestis.

J. OPPENHEIMER & CO. 
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA gero, sumanaus jauno vy 
ro kuris nori išmokti bankinio biz
nio. Turi ateiti su gera rekomen
dacija. Vyras iš West Sidės, Grant i 
Works, Cicero, pageidaujamas. At
sišaukit.

PINKERT STATE BANK, 
4810 West 22nd St.

REIKIA kriaučių; pastovus dar
bas. Darbas savaitinis arba užda- 
vu; goriausia mokestis mokama; tik 
8 valandos kas dieną, o subatomis 
iki pietų. Jus galite dirbti over timė 
kiek norite ir mokama laiką ir pu- 
s„; padaroma dideli pinigai.
URBANEK BROS. LADIES TAILOR 

3250 Ogden Avė., 
Tel. Lavvndale 740

PARSIDUODA barzdaskutykla ar
ba Barber Shop pirmos klesos, ,3 
krėslai. Biznis išdirbtas per ilgų 
laikų. Apgyventa visokių tautų, ge
roj vietoj.

A. D. D.,
49.34\'-i S. Ashland Av., (Jiicago, III.

PARSIDUODA geležų ir malevos 
krautuvė. Priežastis — mirtis vyro. 
Lietuvių apgyvenk/) vietoj, piginu- 
>ia kainu kaip galim;:. Norinti ge
ros progos, atsišaukite.

4537 S Wood St.
Phone__Yarus 3850

PARDAVIMUI bučerne ir gro 
šerne, lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis išdirbtas nuo seniai.

3318 So. Morgan St.

PARSIDUODA bučernė ir groser-! 
nė, priežastis pardavimo nusipirkau , 
kitą biznį. Per 30 dienų turiu lai
ko parduoti. Meldžiu atsišaukti į 
Naujienų ofisą No. 48.

$8000.00 pardavimui 3 augStų 
mūrinis namas. -

22 and Hoyne Avė.
Atsišaukit

2154 VV. 22 St. 1 fl. front

PARSIDUODA Gramafonas labai 
puikaus darbo, mahogany, didelis; ke Į 
turi mėnesiai kaip pirktas; mokėta! 
$200, dabar parduosiu visai pigiai; 
priežastis pardavimo, persiskyrimas; 
nebeturiu kam namų prižiūrėti; už
tai esu priverstas greitai ir pigiai 
parduoti; mane galimu matyti kiek
vieną dieną nuo 12 iki 4 po pietų.

2956 So. Union Are, antros lubos 
užpakalyje.

PARDAVIMUI grosernė 
lenkų ir lietuvių sėdyboje ; 
verčiamas parduoti pig.’ai.l 

Apleidžia miestą.
ĮSI5 W. North Avenue 

kampas Girard St.

RAKANDAI.
EXTRA BARGENAS

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

Residence:
1922 So. Ke.dzie Avė.
TIKTAI $1 MftNESL

Geriausi* pasiūlymas gaus puiki; 
tikros skuros seklyčios setų, varto
tą 30 dienu, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios štai lės 
Mes taipgi turime visokiu divonu, 
fonografas'. PRISIUNCIAME VŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 \V. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne 

(lėlioinis nuo 10 iki 4 vai.

PARSltiUODA 6 ruimų rakandai, 
8 mėnesiai vartoti, beveik nauji. 
Parsiduoda iš /priežasties mirties 
mano moteries. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite:

LEONAS STANČIKUS, 
3315 So. Wallace St., 2rų lubų

PUIKI FARMA.
PARSIDUODA 120 akerių gera 

farma Wis. tik 2 mylios nuo miesto. 
70 akerių išdirbtos, 40 akerių gany
klos, 10 akerių gero miško, 25 ake
riai rugiais užsėta, 12 akerių dobi
lais, o kita žemė kitokiais javais. 
Visos triobos beveik naujos, stuba 6 
kamb. su beismentu ant cementinio 
fundamento visai nauja, bamč tik 
vienas metas kaip budavota, 3 ark
liai visi jauni, 6 karvės, 14 kiaulių, 
20 vištų, taip-gi su visoms maši
noms kokios tik reikalingos dėl far
mos ir kitais visais įtaisymais. Bus 
parduota arba mainyta ant Chica- i 
gos praperttes. Norintieji geros far 
mos nepraleiskite progos.
LIBERTY LANI) & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chieago, 1)1.'

«U.
Toj pačioj apielinkėj turime ir 

daugiau namų nuo $2,500 ir augšėiau 
pirmas imokėjimas mažiausia 500; 
kitus kaip renda.

Bridgeport, 2 Datai po G kamba
rius, garu šildomas, elektra ir mau
dynės, netoli nuo 31 St. ant Eme*- 
raki Avė, $7,800

3 augštų mūrinis namas, rendos 
! $68.00 į mėnesį. $6.500.

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

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

2 augščių mūrinis namas apačioj 
storas ir pagyvenimas; viršuj 5 dide
li ruimai pagyvenimui prie Sv. 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 gerinusį pasiskyrimą ir prie- 
ankiausj patarnavimą.

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

Rašyk mums tuojau dėlei pil- 
jiiesnių nurodymų kas link šios 
dideles, retai pasitaikančios pro
gos, o mes atsiųsime jums kny
gutę kurioj nurodoma farmos, 
gelžkeliai, miestai ir auginimas 
javų.

Reikia agentu.
SANBORN and C OMPANY,

Savininkai.

Dept. L. Eagle River, Wisconsin 
arba 908 Peoples Gas Bldg., 

Chieago, III.

PARDAVIMUI labai pigiai trijų 
iiigšėių mūras; šešių šeimynų na
mas prie 2904 Wallace St. Rendos 
neša 15% už įdėtus pinigus: Savi
ninkas negy vena mieste ir nori bū
tinai parduoti. Adresuoti: W. E. 
HEISS, 224 — Fifth St., Aurora, Iii. 
Klausiant smulkmenų. Padarykite 

man pasiūlymų.
PARDAVIMUI: 60 per 125 lotas 

mažas namelis už $1,200.00, kad grei- 
pardavus.

John Melichercik, 
Archer and 66-th avė. 

Vienas blokas pietuosna.

tai

Parsiduoda du lotai vienoj vietoj 
Brighton Parke, arti bažnyčios; biz
nio vietoje; Šalitakiai, vanduo ir 
zo dūdos suvestos. Parsiduoda 
giai arba mainau į namo.

F. STAUTIS
•, 3341 S. Auburn avė.

Chieago, 111.

ga- 
l’i-

PARDAVIMUI - S. VV. kampas 
56(h Avė. ir 13-tos gatvės Cicero, 
III., sųrišyje su 2 augštų budinki) 
— 50 pėdų frontas. Tikras pigumy- 
nas. 'Liktai $4,500. Savininkas ten 
pat gyvena.

Bargenaa
Parsiduoda 2 pagyvenimu naujas j 

mūrinis namas, maudyklos, gezas, e- ! 
lektrika ir kitos vigados parduosiu I 
už labai pigią kainą, nes turiu iš- ’ 
važiuoti iš Chicagos. Savininkas ant, 
pirmų lubų 4444 So. Campbell Avė., 
arti 45 gatvės.

Parsiduoda puikus 2 augštų narnąs 
gerame padėjimo, kas pirks greitai 
tas nupirks labai pigiai, nes privers- ' 
tinai esmi parduoti, nors už pigiau- ■ 
šią kainą. Savininkas 4515 So. Union 
Avenue.

Parsiduoda 2 pagyvenimų su bei- 1 
smentu puikus namas po 5 6 ir 4 I 
ruimas, fletai raudos neža $45 į mė-1 
nes|, kas pirks greitai nupirks už 
$2,650, nes išvažiuoju ant farmų. Sa
vininkas užpakalyje Imu lubų, 149 
West 46th arti Wentworth Avė., lie
tuvių apgyventa.

Parsiduoda 4 pagyvenimų puikus 
medinis namas lietuvių apgyventoje 
vietoje, geriausiame padėjime. Savi 
ninkas ant 2 lubų užpakalyje, 3544 
So. Parnell Avė.

Parsiduoda medinis namas ant 2 
pagyvenimų su puikiu beismentu lie 
tuvių apgyventa vieta, kaina labai pi 
gi už $3,700. Savininkas ant vietos 
10510 Edbrooke Avė., Roselande.

Arba pas
C. Z. URNICK, 

Lietuvis musų agentas 
Room 19 — 151 W. Randuiph 

Chieago, III.

FARMOS.

St.

Daugelį farnitj turime ant parda
vimo visai pigiai, su budinkais, gy
vuliais ir mašinerijomis, Wisconsin ir 
Miehigan.

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

UNITED LAN!) & INVESTMENT 
COMPANY,

117 N. Dearborn, St., Room 403 
Chieago, 111.

Reikalaujam Agentų, gera mokestis.

FARMA IR BIZNIS.
Parsiduoda labai pigiai didžiausioj 

lietuvių kolionijoj. Turėdamas dvi 
farmi ir biznį, abiejų negaliu ap
dirbti, todėl parduodu labai pigiai 
148 akerių farmą, budinkai geri, sod
nas jaunas; 60 akerių dirbamos že
mes ir apsėta rugiais ir kviečiais; že
mė gera, viskas auga; 88 akeriai ge
ro miško; ganeva gera; per ganevą 
upė bėga, labai žuvinga; vienas blo
kas iki golžkelio stoties; apie tą sto
tį daug vasarnamių, iš jų padarome 
labai gerą biznį parduodami viską. 
Platesnių žinių kreipties laišku įdė
dami jtnarkę už 2 centu.

Pi

PARDAVIMUI 
c ramento 
ra; $1000 
lygomis, 
niu žinių

arti 39-tos ir Su
narnąs. Vanos gazas, elekt- 
jmokėti; liekis lengvomis iš 
Kaina $4.800.00. Del platės 
kreipkitės:
McDonell System

,3517 Archer A ve.

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Ramios neša $8.3.00 i mėne
sį. Parduoda už $4000 ir daugiau.

V. D.
4312-14 So. Wood St Chieago.

SKUBINKIT PIRKTI!
Namai labai brangsta ir dar eis 

brangin per ilgą laiką, nes viskas 
brangsta, materiolas kyla, algos ky
la, o Chicagos miesto gyventojai šim 
tais tūkstančių dauginasi, jau dabar 
keli šimtai tūkstančių namų trūksta 
ir kas kart dar daugiau truks, užtai 
kad budavoti per daug brangiai at- 
seina.

Ant sekančių namų galės uždirb
ti gerą pelną, bet turi pasiskubinti 
pirkti, o paskiau bus didesnė kaina.

PARSIDUODA vieno pag. namelis 
su geru beismentu ant Bridgeporto 
tiktai už .............................. $1,500

PARSIDUODA 2jų pag. mūrinis 
namas po 5 kumb. su gesu ir mau
dyklėmis už ......................... $4,500

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis 
namas po 4 kambariu* už.... $4,700

PARSIDUODA Irių pag. medinis 
namas po 4 kamb. su gesu ir mau
dyklėmis. Randos nešu $720 į me 
tus, taipgi ant gero cementinio fun
damento už ........................... $5,500

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis 
namas po 5 kambarius tik 5kių me
tu senumo už ....................

PARSIDUODA 2jų pag.
mūrinis namas po 6 kamb. su pir
mos klesos įtaisymais, šiltu 
niu apšildomas boileris yra atskirai 
kiekvienai familijai, kožnas sau apsi 
šildo didelis beisinentas ir visas iš- 
cimentuotas, namo viduris yra drūt
medžiu ištaisytas, pečiai ir ice boxes 
priguli prie namo, lotas didelis 30x 
125 ir gatvės ištaisytos ir išmokėtos, 
randasi arti parkų.

Visi virš minėti namai bus par
duoti ant lengvų išmokėjimų ir visi 
randasi gerose vietose ant Bridge
porto ir Brighton Parke.
LIBERTY L AND & INVESTMENT 

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

GERA I ARMA mainymui arba 
pardavimui su budinkais. 72‘/i ake
rių žemės; 25 akeriai dirbamos, .su 
gaus kla. Viena mylia nuo miesto ir 
dvi geros dirbtuvės. Kas nori gali 
dirbti mieste arba ant farmos. 
Eagle River, \Vis.

P. PAU1.AUSKIS
156 W. 18th St., Chieago, I1L

MURO NAMAS UŽ $2500
1616 AV. 35th gatvės 8 kambarių; 
gali būt perdirbtas į du flatu po 
I kambarius.
\V. J BELL i:XCLUSIVE AGENT 

96 W. AVashington St.,
Randolph 3543-Phonc-Cenlral 2579 

22 melai toj pačioj vietoj

PARDAVIMUI — mūrinis namas, 
3 pagyvenimai po 4 kambarius; ge
zas, toiletai. Parsiduoda pigiai, už 
<1,700. Kreipties prie Savininko: 

5VALTER JUOZ1.NAS
1104 So. Lincoln St.. 1-st floor

MOKYKLOS

P \MA5TER
5Y5TEM

$6,500 
naujas

vande-

PARSIDUODA 4 šeimynų. .3 pagy
venamų mūrinis namas; gerame sto
vyje. Cimento skiepas. Parsiduo
da nebrangiai; arba jei kas norėtų 
mainyti ant mažo namo ar ant loto.
3553 Wal!ace St Chieago, III.

NUSTOK MOKeJŲS
RENDĄ.

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

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avenue.

Telephone: McKinley 5153.

F.XTRA BARGENAS
PARSIDUODA farma AVisconsin 

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

K JARUMBAVrčIA 
2252 W. 22 n d St.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
iųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau- 
dus kirpimo, designing ir siuvimo 
.kyrius, kur kiekvienas gauna gerosskyrius, kur kiekvienas gaui 
pnaktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuosskyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patiems daromos sulig niieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku- 
ios madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St., ant 4-ty lubų.

<9 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wella St.

1,87 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA ’ PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Saite 611. 74 W. W*Hhlngton Street. 

Mikimimn dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MomaA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, plr- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo t 
iki 19 valandai.

Chieago. 8106 80. HALSTED ST., CHICAGO-’MPERFEcf im 
. ___ „ PIGINĄ



E IKI A DABBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Musų nauja 
Atidaryta.

tusų Siuvykla

Mums reikia tuoj patyrusių:
Joinerių
Pocket makerių '
Vest makerių
Sleve makerių (priį mašinų)
Lining makerių
Shapersų
Pirmų basterių

Taip-gi rankom siuą mokinties 
prie įvairių siuvimo darbų.
Gera mokestis laikeimokinimosi

BART SCHAFFNEl & MARX 
4512-4540 W. Stnd St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Vyro dabui dirbykloje. 
mo-

REIKIA -
Trumpos darbo valantis ir gera 
kestis.

WERTHE1MER and CO.
2300 Diverse’ Avė.

REIKIA Vaikiukų 4 iki 16 metų 
lengvam dirbyklos danui gera proga.

664 W Austin Avį 2-nd floor

REIKIA
25

DARBININKU
25

(Jura mokestis.

NAUJIENOS, Chicago
RĖIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBINJNKŲ NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ

VYRŲ VYRŲ VYRŲ

REIKIA

KURIEMS TINK\ 
PASTOVUS DARBAS 
CHICAGOJE.

DIRBYKLOJE.
PASIL1UOSUOK VIEN? 
RYTMETĮ IR ATVYKI, 
KAD PASIMACRJS SU 
MUMIS. MUMS REIKIA

SMULKIŲ DARBŲ.
PAPBASTŲ DARBININKŲ 
IR VYRŲ VISUR TINKAMŲ. 
VAIKIUKŲ IR MERGAIČIŲ
PRIE LENGVŲ RENGIAUS 
DARBŲ

UNION SPECIAL MACHINE
COMPANY,

311

REIKIA patyrusio Cabinei meike- 
rio (un Cedar Chests). Nuolat dar
bas. Gera mokestis.
THE ROOS MANI EACTUR1NG CO. 

1051 W. IGth Street
3 blokai į vakarus nuo Halsted St.

REIKIA geležies atmatų sortuoto- 
ių ir truckerių. Gera mokestis mo
kama. Klausti Mr. ROTU

947 \V. 2(lth St., Chicago, III.

REIKALINGAS k raini i us prie nau 
j jo ir seno darbo. Pastovus darbas 
I gera vieta ir geras užmokestis. At- 
; sišaukit tuojaus.

GEORGE KIŠU KIS,
j 1920 Baring \ve„ E. Chicago, Ind.

REIKIA PARDAV1KO pardavinėji 
nmi galavai pasiutu apsiaustų senai 
jsleigtoj rubsiuvykloj. Algos $25

181 \V. Washington St

Off preseriu prie drapanų
V AKT \VAKJEK GORI’.!

AI

PROGRESS TAILORING CO. 
161-168 W. Harrison Avė. 

7th floor

Plačiai patyrusio operatorio prie 
drapanų.

Guz;kų siuvėjo drapanoms.

DARBINI
Jeigu norite tureli nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 i dieną, j 
tai kreipkite^

900 W. 18tb St.

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

REIKIA —•' 5000 darbininkų prie 
cukrinių burokų Michigan valstijo
je. Mes mokame $30.00 už akrą; 
dykai gyvenimui butas pravažiavi
mas ir parvežimas baldų bei rakan
dų iš gyvenamos vietoti. Darbas 

vasarą ant ūkės, žiemą dirbykloje. 
I'ai užtikriha gerą sveikatą jums ir 

Mokama pinigais 
padaromu. Maty- 
paskirtu laiku ir

9:30 Nedėlios

jusų šeimynai, 
tuoj, kaip darbas 
kitę musų agentus 
vietoje:
1954 Larrabee St.,

rylą, Vasario 29.
1722 \\\ Chicago Avė., H Nedžlios 

rytą, Vasario 29.
W. Chicago Avė., 2-se Nedė- 
lioj |K) pietų Vasario 29.

Bunkcr St. 1 vai. Nedėlioj po 
pietų, Vasario 29.

W. 22nd St. 2-se Nedėlioj po 
pietų, Vasario 29.

W 18th St.. Subaloje Vasario
28 ir Nedėlioję, Vasario 29 d. 
visą dieną .

4(‘9 Yeruon Avė. East Chicago, 
kiekvieną dieną.

Arba rašvkita HOVVARD \\1LLALD, 
3‘>7 So. Lincoln St., Chicago, UI. 
arba THE MICHIGAN SUGAR CO.,

4 SAGLNAW. MICH.

113!

2111

1111

VYRI.' DARBUI prie Mallea-

jykloje pas IlegcAvtisch; vyrų 
patyrusių niouldingus ir core- 
ius daryti, liet čia yra gera pro
ga ir vyrams įtorinliems išmokt 
inoldervstės. amato.

A FOUNDRY CO.
1361 h St. ir Branion Avė.
1 IcgvsvLsch. Chicago, HL

SAMPLE PASTEBI AI 
Ateikite darban 8-se Seredos rytų

50 vyrų
Laikinam darbui — Patyrimas 

nereikalingas.
HART SCHAFFNER & MARX 

823 So. Tripp Avenue, 
Corner of Arthington

Paimk Garfield Park “L” iki
Avė., eiti pietuosna 2Tripp 

blokus.

Harrison
Avė.; eiti

arba
streetkariu 
pietuosna 2

arba

iki Tripp 
bloku.

Režlkoa darbmiiko
Budavojimo

darbui.

Westeim
EHectnc

o

PLANT WEST 48th Avė.
100 pūdų i pietus nuo 22nd St.

REIKIA geležies ir liejimo dar
bininkų; gera mokestis; nuolat
GUARANTY IRON Jt STEEL CO., 

2849 \V. Lake Street .
antrarankis

gera mokestis. Atsi-
REIKALINGAS 

duonkepis 
šaukite greitu laiku. 
8651 Balihnore Avė.,

Telephone: So. Chicago 1194.

RėlKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Gera mokestis ir geras 
burdas.

K reipkitės
6222 So. Harper Avė.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Vijūnas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 mielių muzikos ir suolelis 
už $325, $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuoliais grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1221 Nori Ii American Bldg 
Central 202

PARSIDUVDA barzdaskutykla ar
ba Barbei” Shop pirmos klesos, 3 
krėslai. Biznis išdirbtas per ilgų 
laikų. Apgyventa visokių tautų, ge
roj vieloj.

D. D., 
ui Av., Chic ago, UI.

PARSIDUODA geležų ir malcvos 
krautuvė. Priežastis — mirtis vyro. 
Lietuvių apgyvenlcj vietoj, pigi'iu- 
>ia kainu kaip galima. Norinti ge
ros progos, atsišaukite.

4537 S Wood St.
_______ Phone_ Ya'.ds 3850

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

3318 So. Morgan St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, priežastis pardavimo nusipirkau 
kitų biznį. Per 30 dienų turiu lai
ko parduoti. Meldžiu 
Naujienų ofisą No. 48.

$8000.00 pardavimui 
mūrinis namas. ■

22 and Hoyne
Atsišaukit

2154 W. 22 St. 1 fl. front

atsišaukti

3 augštų

Avė.

FARMŲ PIRKfiJAI.
pirkaite FARMĄ : 

paaiškinimus iš | 
apie 
kur 

ir dar

Pirmiau 
gaukite 
Lietuvių 
kolonija 
Lietuvių 
ciai apsigyvens, nes ten žemė labai Į 
gera ant kurios viskas 1 
auga nepaisant kokie metai nebūtų.1 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 1 
nėję po daugel valstijų, bet tinka-1 
mesnčs vietos niekur negalėjo rasti.! 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar proga ke
liems biznieriams atidaryti kitokius, 
biznius, nes trumpame laike bus bu j 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da 
bar žeme labai pigi suliginant su ki 
tų komapnijų prekėms tai musų ( 
denrovė parduoda per pus pigiau. I 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad ir 
blogiausiame ore visur galima išva
žiuoti. Žodžiu sakant visi paranka
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantiejie 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

Kas norite platesnių paaiškinimų, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAN!) & INVESTMENT į 

COMPANY
330! So. Halsted St., Chicago, III.

negu 
platesnius 
Bendrovės, 

Wisconsine, 
gyvena

PARDAVIMUI 3218 Nor- 
Lietuvių nii|l Avė. Nepnpnislus pigumas; 

jau daug dvieju augšlp namas, muro pa
niniai ir 1 kambariu plylu na-

LIETUVIŲ ATIDAI.

Nehuk
tukstan-

labai gerai I linelis užpakalyje; Visa jšnuo- 
už 53.00 rendos j me-inuota

nesj. Kaina tik $1,200.00. Maty
li Mr. l'EENEY, 603 W. 31sl 
SIreeL Chicago, III.

PIRKITE
Brighton Parke.

2 mūriniai namai po 5 ir 6 kam
bariais su visais įtaisymais, elektra 
ir maudynėmis; namai randasi labai 
gražioj vietoj, netoli nuo 14 St. ir lie-
tuviškos bažnyčios; vienas $6.300 — j 
$7,300; galima pirkti su mažai pini-!

alginiu vergu visą 
amžių.

būdas likti neprigul- 
bitli sau bosu — yramingu ir

turėti farmą. Mes galinu* pada
ryti galimu kiekvieną lietuvį sn 
$100 ir daugiau valdyti vieną 
musų 40 akrų farmą VVisconsi- 
no valstijoje, lietuvių kolonijoj, 
kur jus galėsite turėti lietuvių 
bažnyčias, draugijas ir mokyk
las. Pasekmingi lietuviai far- 

meriai, kurie farmert’nujn 
niai, bus jūsų kaimynais.

se-

REIKIA operatorių prie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mokestis ' 
Mokinama nemokančius. Tų 
reikia moterių, kurios imtų 
i namus.

MADVČELL GARMENT CO.
4817 \V. Roosevelt Road. 
Inėjimas iš 48-to CoiA’to.

Sleeve sefwerių
Second beišturiu
Off presserių
Top collar meikerių 
Šilk facing beisterių 
Pocket meikerių 
Front shaperių.

Keeler Avė.12-tos Streetkariu iki
4 blokus ir 1 blokųeiti šiaurėsna 

vakaruosna.
arba
karu iki ArthingtonCrawford Avė.

gatvės; eiti 4 blokus vakaruosna.

REIKIA

-Aflfred Decker
prie brangių apsiaustų 
Nuolat dadbas.
Malonios sąlygos.
Šviesi siuvykla.

KREIPTIES
7th floor
844 West Adams St.

Employment Dej>artment.

S. \V. Cor. Franklln 
Van Buren SI*.ir

sCHOENBRUM A COMPANY

REIKIA Vyrų darbui 
yarde; $30 savaitėj.

COHN BROS. SCRAP 
1864 N. l/cclaire 

Chicago, 111.

serap iron

IRON CO.
Avė.,

REIKIA darbininkų serap iron 
yarde. Gera mokestis, nuolat dar-

Kreipties:
LEOPOLD COHEN IRON CO.

31st & Homan Avenue.

MOULDERIŲ
100 grey iron naujų kontrak-

nesusipratimų.
Vyrai vadaro $12.00 į 8 
valandas.
Nuolatin.tr, darbas mieste.
NEREIKS MOKĖTI

Kreipties ; ,
EMPT.OYMENT DEPT.

68 AV. Harrison S t.

MOLDERIŲ. Aslos, stalo, ir spau- 
dėjų. 70c, iki 80c į valandą. Dienos 
darbas pradžiai, nuo Šutkių darbas, 
Jei kas nori uždirba $7 — $10 į 
dieną. Nuolat darbas Chicagojc.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
ANDTOUNDRY COMPANY.

RĖJ KI A~fi A R B f NIN KŲ~I) A RBAMS 
PRIE CUKRINIŲ BUROKŲ 

.Šeimynos ir pavieniai darbams 
ant ukčs Michigano valstijoje. Mes 
mokėsime nuo $28.00 iki $30.00 už 
akeri. Duodama dykai butas, dar
žas ir pravažiavimas; taipgi parve
žama baldai iš pat jųsų namų.

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

South East
COLUMBIA 

Bay
8 —ryto iki 

visų

Gorner North Avė.
SUGAR COMPANY
City, Mich.
8 vakaro. Nedėliojo
dieną.

REIKIA — Vyro prie Elevatoriaus 
departamento Sųkrovoje; nuolat dar- 
bas'; gera mokestis.

J. OPPENMEIMER & CO. 
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA — Korespondento: Vyro 
ar moters, katras gali rašyti lenkų 
ir lietuvių kalbose; ir katras gali yar 
toti typewriterį.

W. F. SEVERĄ CO., 
Cedar Rapids, Iowu.

DARBININKŲ
IR TRUCKERIŲ

Nuolat darbas, 
13c j valandą.

Kreipties prie tinie keeperio

Wells ir Pulk Sis.
BALTIMORE & OI 1IO R. R.

REIKIA gero, sumanaus jauno vy 
ro kuris nori išmokti bankinio biz
nio, 
dacija. 
Works, Cicero, pageidaujamas, 
sišaukit.

PINKERT
4810 West 22nd St.

Turi ateiti su gera rekomen- 
Vyras iš West Sidės, Grant 

At-

STATE BANK,

REIKIA kriaučių; pastovus dar
bas. Darbas savaitinis arba užda- 
vu; geriausia mokestis mokama; tik 
8 valandos kas dieną, o subatomis 
iki pietų. Jus galite dirbti over timė 
kiek norite ir mokama laiką ir pu- 
s..; padaroma dideli pinigai.
URBANEK BROS. LADIES TAILOR 

3250 Ogden Avė., 
Tel. Lawndale 740

PUIKI FARMA.
PARSIDUODA 120 akerių gera 

fanna Wis. tik 2 mylios nuo miesto. 
70 akerių išdirbtos, 40 akerių gany
klos, 10 akerių gero miško, 25 ake
riai rugiais užsėta, 12 akerių dobi
lais, o kita žemė kitokiais javais. 
Visos triobos beveik naujos, stuba 6 
kamb. su beismentu ant cementinio 
fundamento visai nauja, bamč tik 
vienas metas kaip budavota, 3 ark
liai visi jauni, 6 karvės, 14 kiaulių, 
20 vištų, taip-gi su visoms maši
noms kokios tik reikalingos dėl far
mos ir kitais visais įtaisymais. Bus 
parduota arba mainyta ant Chica-1 
gos praperttės. Norintieji geros far • 
mos nepraleiskite progos.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

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

gų.
Toj pačioj apielinkėj turime ir 

daugiau namų nuo $2,500 ir augšČiau 
pirmas įmokėjimas mažiausia 500; 
kitus kaip renda.

Bridgeport, 2 fialai po 6 kamba
rius, garu šildomas, elektra ir mau
dynės, netoli nuo 31 St. ant l.me- 
rald Avė, $7,80(1

3 augštų mūrinis namas, rendos 
$68.00 į mėnesį, $6.500.

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

3 augštų naujas mūrinis namas;
po 5 kambarius 32 ir Emerald Avė. 
$8,500. . . .

2 augščių mūrinis namas apačioj 
storas ir pagyvenimas; viršuj 5 dide
li ruimai pagyvenimui prie Šv. Jur
gio bažnyčios; rendos $33.00 i mėne
sį; parduosiu už *2,5ą0, arba mai
nysiu ant loto.

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

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

Rašyk mums tuojau dėlei pil
nesnių nurodymų kas link šios 
dideles, retai pasitaikančios pro
gos, o mes atsiųsime jums kny
gutę kurioj nurodoma farmos, 
gelžkeliai, miestai ir auginimas

Reikia agentų.
SANBORN and COMPANY,

Savininkai.

Dept. L. Eagle River, Wisconsin 
arba 908 Peoples Gas Bldg., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI labai pigiai trijų 
aug.ščių mūras; šešių šeimynų na
mas prie 2904 Wallace SI. Rendos 
neša 15% už įdėtus pinigus. Savi
ninkas negyvena mieste ir nori bū
tinai parduoti. Adresuoti: W. F. 
HEISS, 224 — Eifth St., Aurora, III. 
Klausiant smulkmenų. Padarykite 

man pasiūlymų.
PARDAVIMUI: 60 per 125 lotas 

mažas namelis už $1,200.00, kad grei- 
pardavus.

John Melichercik, 
Archer and 66-th avė. 

Vienas blokas pietuosna.

tai

Parsiduoda du lotai vienoj vietoj 
Brighton Parke, arti bažnyčios; biz
nio vietoje; šalitakiai, vanduo ir 
zo dūdos suvestos. Parsiduoda 
giai arba mainau į namo.

F. STAUTIS
*, 3341 S. Auburn avė.

Chicago, 111.

ga-1 
pi- i

PARDAVIMUI arti 39-tos ir Sa- 
eramento namas. V anos g'azas, elekt
ra; $1000 įmokėti; liekis lengvomis iš 
lygomis. Kaina $4,800.00. Del platės 
nių žinių kreipkitės:

J. McDonell System 
3517 Archer Avė.

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

V. D.
4312-14 So. Wood St Chicago.

PARDAVIMUI - S. W. kampas Į 
56th Avė. ir 13-tos gatvės Cicero, J 
III., sųrišyje su 2 augštų budinki! i 
— 50 pėdų frontas. Tikras pigumy- Į 

kas tennas. 'Liktai 
. pat gyvena.

Savin

PARSIDUODA Gramafonas labai 
puikaus darbo, mahogany, didelis; ke 
turi mėnesiai kaip pirktas; mokėta I 
$200, dabar parduosiu visai pigiai; 
priežastis pardavimo, persiskyrimas; 
nebeturiu kam namų prižiūrėti; už
tai esu priverstas greitai ir pigiai 
parduoti; mane galima matyti kiek
vienų dienų nuo 12 iki 4 po pietų.

2956 So. Union Avė, antros lubos 
užpakalyje.

bei-' 
ir 4 | 
mė-'

SKUBINKIT PIRKTI!
Namai labai brangsta ir dar eis 

brangin per ilgų laikų, nes viskas 
brangsta, materiolas kyla, algos ky
la. o Chicagos miesto gyventojai šim 
tais tūkstančių dauginasi, jau dabar 
keli šimtai tūkstančių namų trūksta 
ir kas kart dar daugiau truks, užtai 
kad budavoti per daug brangiai ai- 
seina.

Ant sekančių namų galės uždirb
ti gerų pelną, bet turi pasiskubinti 
pirkti, o paskiau bus didesnė kairia.

PARSIDUODA vieno pag. namelis 
su geru bcismentu ant Bridgeporto 
tiktai už .............................. $1,500

PARSIDUODA 2jų pag. mūrinis 
namas po 5 kamb. su gesu ir mau
dyklėmis už ......................... $4,500

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis 
namas po 4 kambarius už.... $4,700 

PARSIDUODA Irių pag. medinis 
namas po 4 kamb. su gesu ir mau
dyklėmis. Randos neša $720 į me 
tus, taipgi ant gero cementinio fun
damento už ........................... $5,500

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis 
namas po 5 kambarius tik 5kių mo
tu senumo už .........

PARSIDUODA 2jų pag 
mūrinis 
mos klesos įtaisymais,

GERA EARMA mainymui arba 
pardavimui su budinkais. 72*/2 ake
lių žemės; 25 akeriai dirbamos, su 
ganykla. Viena mylia nuo miesto ir 
dvi geros dirbtuvės. Kas nori gali 
dirbti mieste arba ant farmos. 
Eagle River, SVis.

P. PAl’LAUSKIS
156 \V. 18th St., Chicago, HL

MURO NAMAS Už $2500
1616 \V. 35th gatves 8 kambarių; 
gali bot perdirbtas Į du flatu po 
I kambarius.
\V. J. BEI.L EXCLUSIVE AGENT 

96 \V. Washington St.,
Randolph 3543-Phone-Central 2579 

22 metai toj pačioj vietoj

PARDAVIMUI — mūrinis namas, 
3 pagyvenimai po 4 kambarius; ge
zas, toiletai. Parsiduoda pigiai, už 
?3,700. Kreipties prie Savininko:

1104 So. Lincoln St., 1-st floor

MOKYKLOS

MA5TER 
t5Y5TE

PARDAVIMUI grosei •nė

verčiamas parduoti pig.’ai.
Apleidžia miestą.

1825 W. North Avenue.
kampas Girard St.

RAKANDAI

Parsiduoda 2 pagyvenimu naujas 
mūrinis namas, maudyklos, gezas, e- 
lektrika ir kitos vigados parduosiu 
už labai pigių kainą, nes turiu iš
važiuoti iš Chicagos. Savininkas ant 
pirmų lubų 4444 So. Campbell Avė. 
arti 45 gatvės.

Parsiduoda puikus 2 augštų namas 
gerame padėjime, kas pirks greitai 
tas nupirks labai pigiai, nes privers
tinai esmi parduoti, nors už pigiau
sią kainą. Savininkas 4515 So. Union 
Avenue.

Parsiduoda 2 pagyvenimų su 
smentu puikus namas po 5 6 
ruimas, fletai randos neža $45 į
nes|, kas pirks greitai nupirks už 
$2,650, nes išvažiuoju ant farmų. Sa
vininkas užpakalyje Imu lubų, 149 
West 46th arti Wentworth Avė., lie
tuvių apgyventa.

Parsiduoda 4 pagyvenimų puikus 
medinis namas lietuvių apgyventoje 
vietoje, geriausiame padėjime. Savi 
ninkas ant 2 lubų užpakalyje, 3544 
So. Pamell Avė.

Parsiduoda medinis namas ant 2 
pagyvenimų su puikiu beismentu lie 
tuvių apgyventa vieta, kaina labai pi 
gi už $3,700. Savininkas ant vietos 
10510 Edbrooke Avė., Roselande.

Arba pas
C. Z. URNICK, 

Lietuvis musų agentas 
Room 19 — 154 W. Randolph St. 

Chicago, III.

. .. $6,500 
naujas 

namas po 6 kamb. su pir- 
šiltu vande

niu apšildomas boileris yra atskirai 
kiekvienai familijai, kožnas sau apsi 
šildo didelis beismentas ir visas iš- 
cimentuotas, namo viduris yra drūt
medžiu ištaisytas, pečiai ir ice boxes 
priguli prie namo, lotas didelis 30x 
125 ir gatvės ištaisytos ir išmokėtos, 
randasi arti parkų.

Visi virš minėti namai bus par
duoti ant lengvų išmokėjimų ir visi 
randasi gerose vietose ant Bridge- 
porto ir Brighton Parke.
LIBERTY LAND & 1NVESTMENT 

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

Vyru ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
iųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau- 
.ius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, Kur kiekvienas gauna geros 
pnaktikos 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.

Patiems daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku- 
ios madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

TIKTAI dl MftNESL
Geriausls pasiūlymas gaus puiki; 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 36 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas'. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 Iki 4 vai.
PARSIDUODA 6 ruimų rakandai, 

8 mėnesiai vartoti, beveik nauji. 
Parsiduoda iš /priežasties mirties 
mano moteries. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite:

LEONAS STANČIKAS.
3315 So. Wallace St., 2rų lubų

FARMOS.

Daugeli farmų turime ant parda
vimo visai pigiai, su budinkais, gy
vuliais ir mašinerijomis, Wisconsin ir 
Michigan.

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

UNITED LAN!) & INVESTMENT 
COMPANY,

117 N. Dearborn, St., Room 403 
Chicago, 111.

Reikalaujam Agentų, gera mokestis.

FARMA IR BIZNIS.
Parsiduoda labai pigiai didžiausioj 

lietuvių kolionijoj. Turėdamas dvi 
farmi ir biznį, abiejų negaliu ap
dirbti, todėl parduodu labai pigiai 
148 akerių farmų, budinkai geri, sod
nas jaunas; 60 akerių dirbamos že
mės ir apsėta rugiais ir kviečiais; že
mė gera, viskas auga; 88 akeriai ge
ro miško; ganeva gera; per ganevų 
upė bėga, labai žuvinga; vienas blo
kas iki gclžkelio stoties; apie tų sto
tį daug vasarnamių, iš jų padarome 
labai gerą biznį parduodami viską. 
Platesnių žinių kreipties laišku įdė
dami markę už 2 centu.

ANTANAS LEŠČINSKAS, 
Peacock, Mich., Lake County.

PARSIDUODA 4 šeimynų. 3 pagy 
venymų mūrinis namas; 
vyje. Cimento skiepas, 
da nebrangiai; arba jei 
mainyti ant mažo namo

gerame sto- 
Parsiduo- 

kas norėtu 
ar ant loto.

3553 Wallace St Chicago, 111.

NUSTOK MOKĖJĘS 
RENDĄ.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattcrnų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

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

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avenue. 

Telephone: McKinley 5153.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbinio kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Gannent Designing
Saite 611. 74 W. W*shlngton Street. 

Mikinnma dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
EXTRA BARGENAS

PARSIDUODA forma AVisconsin 
Valstijoje. 130 akrų, 35 akrai dir
bamos, ręstas giria. Žemė derlinga, 
aptverta, naujos trobos, nekurie gy
vuliai, padarai ir sėklos. Parduosiu 
pigiai. Nepraleiskite šios progos.

K. JARUMBAVTČTA 2252 W. 22 n d St.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai
li arašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo į 
iki 10 valandai.

Chicago. 8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Nuolatin.tr

