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True translatlon flled with the post-master at Chicago, III. Jan. 20, 1920 
as reąuired by ihe act of Oct. 6,1917

Svarsto atnaujinimą pirklybos 
su Rusija

(Londono žinia paduoda An
glijos admiraltijos žodžius, kad 
galima skaityti tikru, jog laivai 
plaukia į Juodąsias juras, kad 
apgynus Anglijos pavaldinius 
ir interesus, jei jiems gręstų 
bolševikų besiveržimas pajury-

Daug žmonių 
žuvo

1,000 ŽMONIŲ KASD1E 
SUSERGA INFLUENZA.

49 ŽMONĖS ŽUVO ANT 
LAIVO.

192 mirė į savaitę, daugiausia 
nuo plaučių uždegimo.

Deportuotieji jau Rusijoje

Ukraina nori taikinties su 
bolševikais

Anglijos laivynas plaukia į Juodąsias juras
TALKININKA1 TARIASI APIE 

PIRKLYBĄ SU RUSIJA.
Ii pirklybinius ryšius, tapo pa
darytas po kelių mėnesių tary
bų, ir iniciatyvą tose tarybose 
užėmė Rusijos kooperatyvės 
draugijos.

Tos draugijos, pasak Herald, 
laikėsi skirtingo neutraliteto 
net tada, kada talkininkai gel
bėjo priešingoms bolševikams 
frakcijoms. Laikraštis pridu
ria, kad Rusijos pirkimas ne- 
apsirubežiuos 40,000,000 svarų 
sterlingų, kuriuos sovietų val
džia esanti pasirengusi sudėti 
užrubežio bankuose kaip tik 
pirklybiniai ryšiai bus užmog- 
sti. Jis tvirtina, kad laivų ga
benimui ta vorų bus lengva gau
ti.

True translntion flled with the post- 
mastei* at Chicago, III. Jan. 20, 1920 
as reąuired by the act of Uct. 6,1917

LATVIAI PAĖMĖ 12 
MIESTELIŲ.

LONDONAS, s. 19.—Latvijos 
biuras praneša apie naujus lat
vių pasisekimus kitame smar
kiame mūšyje su bolševikais 
subatoje. Latviai privertė bol
ševikus pasitraukti iš arti tuzi
no miestelių Režica apielinkėje.

STOCKHOLM,. ą. 19.-49 
žmonės iš įgulos žuvo ant Ame 
rikos laivo Macona, laivui Da
nijos pakraščiuose užvažiavus 
ant akmens ir paskendus. Tik 
vienas žmogus išsigelbėjo.

4 DARBININKAI ŽUVO 
EKSPLOZIJOJE.

Bet mirtingu-

w.

DEPORTUOJAMIEJI RUSAI 
JAU ATVYKO SOVIETŲ 

RUSIJON.
Kooperacijos draugijos tarsis 

su talkininkais apie gabenimą 
prekių Rusijon.

LONDONAS, s. 19.—Bendras 
komitetas Rusijos Kooperatyvių 
Draugijų šiąnakt išvažiuoja į 
Paryžių į konferenciją su talki
ninkų tarybos atstovais, kad iš
dirbus smulkmenas apie įvyki- 
n imą tarybos nuosprendžio lei
sti atsidaryti pirklybą su Rusi
ja per tas draugijas.

Smulkmenos tmnsportucijos, 
klausimas pirmenybės importų 
ir eksportų ir paini problema 
finansavimo pirklybos bus ap
svarstyta.

Diplomatiniuose ir pirklybi- 
niuose rateliuose vis daugiau 
randama pritarimo atidarymui 
pirklybos, negu kad tuoj pa
skelbus. Pripažįstama, kad pir 
ma žinia buvo visąj nelaukta, 
bet dabar susirūpinimas rąąjėja 
peržvelgiant situaciją.

Tečiaus vienas klausimas yra 
nuolatos statomas, tai ar bolše
vikai neužgriebs žaliųjų mede- 
gų, kurias manoma išgabenti. 
Tokiame atsitikime pramonin
kai turėtų vesti reikalus su bol
ševikais, kurie gali nepraleisti 
niekurių tavorų, kurių, kaip 
tvirtinama, rusams labai reika
linga.

Tečiaus tvirtinama, kad ne
žiūrint visų sunkumų, pramo
ninkai galės reikalus vesti per 
kooperacijos draugijas, pama
tu svarų sterlingų, nors nebus 
naudojama pinigų ar kreditų.
Bolševikai šaukia prie darbo.

Pasak Maskvos pranešimo, 
sovietų kariniai pasisekimai 
buvo priežastim talkininkų lei
dimo atidaryti pirklybą su Ru
sija. Pranešimas sako:

“Bldlados žiedas tapo sulau
žytas raudonosios armijos per
galėmis. Darbo armija pradė
jo savo kampaniją. Prie savo 
tekilų, mašinų, spragių, kūjų ir 
špatų. Darbo užtenka dėl pūs
lėtų rankų.”

Tai sovietų pergalė, sako
Maskva.

LONDONAS, s. 19.—Maskvos 
laikraščiai apibudina dalinį nu
ėmimą talkininkų blokados 

prieš Rusiją kaipo didelę per
galę dėl sovietų valdžios ir pri
rodymą, kad sovietų valdžia 
yra įsikūnijusi, sako Maskvos 
bevielinė žinia.

Jie sako, kad tas žingsnis 
yra dideliu šuoliu linkui rekon
strukcijos Rusijos.

Priduriama, kad talkininkų 
kareiviams bus sunku įeiti į 
Rusijos uostus, jeigu nebus pa
daryta kokia nors paliauba.

Viską padarė—kooperatyvės 
draugijos.

LONDONAS, s. 19.—Smulk- 1 
msnos kaip talkininkai finan- i 
suos pirklybą su Rusija, dar nė- ] 
ra paskelbtos. Niekuriuose ra
teliuose kalbama, kad vyriau*1 nedėlioj, pilnai prikrautais srh- Vai radd, kad 97 nuoš.\ vaiku 
sios tarybos nutarimas atidary- daliais. v Viennbje kenčia stoką maisto.

Juos bolševikai priėmę 
širdingai.

TEBIJOKI, ant Rusijos-Fin- 
landijos rubežiaus, s. 19.—249 
deportuojamieji rusai, kuriuos 
išvežta laivu Buford ir tarp ku
rių randasi paskilbę anarchistai 
Alexander Berkman ir Emma 
Goldman, šiandie 2 vai. po piet 
įėjo į sovietų Rusiją. Juos ten 
priimta entuziastiškai.

MARTENS PRIEŠ SENATĄ.

~ ~ Į WASI11N(;TON, s. 19.—So-
True translatlon filed with the post- . . .. . . , . . . ..
master at Chicago, III. Jan. 20, t920 ’ v,et1 Rusijos ptrklybmis atsto-Ą 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 , vas Martens šiandie buvo tar

domas senato komisijos, kuriKOLCAKAS SUIMTAS ,------------------- .
SOCIALREVOLIUCIONIERIŲ. i tyrinėjo bolševikų propagandų.

Suimtas Verchne Udinske ir 
spiriamas rezignuoti.

VERCHNE~DINSK, Trans- 
Baikale, s. 5.—Admirolas Kol- 
Čakas, galva visos Rusijos val
džios Sibire, yra laikomas čia 
socialrevoliucionierių, kurie su 
darė naują valdžią ir reikalau
ja raštiškos rezignacijos Kolča- 
ko. Talkininkų atstovai papra
šė čechų komanduotojo maj. 
gen. Julės Janui apsaugoti Kol- 
čaką.

Jį vien perklausinėta jo gyve
nimo ir tardymą atidėta, ka
dangi komitetas užimtas kitais 
reikalais.

Martens nežiūrint skelbimų, 
kad prieš jį yra išduotas war- 
rantas, nėra areštuojamas.

ŠVEICARIJOS MOTERIS 
REIKALAUJA BALSAVIMO 

TEISIŲ.

True translatlon filed with the post-master at Chicago, III. Jan. 20, 1920 
jis rcqu*lred |.y the act of Oct. 6,1917

Socialistai pasitraukė iš 
Vengrijos valdžios

Indusai susirėmė su anglais

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 20. 1920 
as reąuired by the act of Oct. o, 1917
UKRAINA NUSTATĖ TAIKOS 
SĄLYGAS SU BOLŠEVIKAIS.

Reikalauja pripažinti Ukrainos 
nepriklausomybę ir mainyties 

produktais.

VARSA V A', s. 19.—Pasak Lvo 
vo laikraščių, Ukrainos valdžia 
nustatė; sąlygas, kuriomis ji 
taikintus! su bolševikais. Tarp 
kito-ko reikalaujama pripažinti 
Ukrainos liaudies respublikos 
nepriklausomybę, mainyties pro 
dūktais larp Ukrainos ir Rusi
jos, pripažinti pilną neutrališ- 
kumą Ukrainos, ištraukti visas 
sovietų spėkas iš tos respubli
kos teritorijos ir pripažinti Uk 
rainos valdžią su Magopa, kai
po premieru.

Ukraina gi duos pilnas teises 
komunistų partijai Ukrainoj, 
su sąlyga, kad ji nebandys pasi
griebti valdžią.

True translatlon filed with the *x>st- 
masler at Chicago, III. Jan. 20, 1920 
as reąuired by (hc act of Oct. 6,1917
ANGLIJOS LAIVYNAI PLAU

KIA j JUODĄSIAS JURAS.

VALETTA, Malta, s. 16.— 
Ketvergo naktį daugelio karinių 
laivų gauta paliepimai plaukti 
iš Malta, matomai, į Juodąsias 
juras. Vice-«admirolasJ do Ro- 
beck išplaukė pėtnyčiąj mūšio 
laivu Iron Duke, lydimas naikiu 
tojų Seraphis ir Steadfast ir 
laivo Hibicu«f. :' 4

laukti

BERN, s. 19.—Prezidentas 
Motta gavo peticiją nuo 150 
moterų draugijų, reikalaujan
čią moterims lygių balsavimo 
teisių. Prezidentas prižadėjo 
padaryti reikiamų žingsnių se
kamuose rinkimuose.

KAS RŪPINASI SUVARŽYTI 
ŽMONIŲ LAISVĘ.

WASHINGTON, s. 19.—At
stovas Huddleston, demokratas, 
kalbėdamas atstovų bute apie 
įneštąjį maišto bilių pasakė, 
kad plačioji propaganda prieš 
radikalizmą ir už pravedlmą 
aštriausių įstatymų yra veda
ma vien kapitalistų, kurie ir pa 
sirupino, kad butų įnešta aš
triausi visokie maišto ir neiš
tikimybės kiliai. Jis sako, kad 
tie biliai vien tik taikosi atim
ti žmonėms laisvę žodžio, spau 
dos ir susirinkimų.

RAGINA IŠVARYTI 
ATEIVIUS.

DAYTONA, Fla., s. 19.-Suv, 
Valstijų vice prezidentas Mar- 
shall kalbėdamas čia atidarant 
svetainę pasakė, kad svetimša
liai agitatoriai, įskaitant ir.na- 
turalizuotuš piliečius, turėtų 
būti pašalinti, o visoj šalyj kad 
butų įvesta vien anglų kalba. 
Jis sako, kad sulig dabartiniais 
įstatymais galima deportuoti ir 
naturalizuotus piliečius, nes nuo 
jų galima atimti popieras. Taip
jau jis ragino, kad žmonės la- 
b iau ' la ikytusi tikėj imo.

97 NVOM. VAtfcŲ BADAUJA. 
■ * ■ ■

PARYŽIUS, S/19.—Amerikos 
misijos Alpimui valkų atsto-

EAST CHICAGO, Ind., s.
— 4 darbininkui tapo užmušti ir 
11 sužeista, du jų gal mirtinai, 
eksplozijoje Interstate Iron and 
Steel Co. liejikloje, ekaploda- 
vus boileriams. Eksplozija bu
vo taip smarki, kad sudrebino 
tris miestelius. Kompanija at
sisakė duoti kokių nors paaiš
kinimų apie ištikusią eksplozi
ją.

CHICAGO.—Kaip apskaito 
sveikatos departamentas, kas- 
die Chicagoje dabar susergu in- 
fiuenža mažiausia po 1,000 
žmonių. Vakar susirgo apie 
1,500 žinomų.
mas nėra taip didelis, kaip bu
vo pernai. Iš 5,000 susirgimų 
per savaitės laiką mirė 33 žmo
nės. Bet daug pavojingesnis 
yra plaučių uždegimas, į kurį 
tankiai influenza išsivysto. Pe
reitą savaitę buvo 891 plaučių 
uždegimu susirgimų ir 159 žmo 
nes mirė.

Tūli daktarai apskaito, kad 
visame pasaulyje nuo influen- 
zos į tris mėnesius daugiau 
žmonių mirė, negu kad žuvo 
karėje per veik penkis metus 
kariavimo.

Vokietija priėmė darbininkų tarybų bilių
VENGRIJOS SOCIALISTAI 

PASITRAUK® Iš VALDŽIOS.

COPENHAGEN, s. 19.—Pa
sak Budapešto laikraščių, socia
listai naijjai Vengrijos valdžios 
rezignavo ■ po grąsinimų buvu
sio pirklybos ininisterio Paul 
Garami ir kitų Vionnoj gyve
nančių socialistų, kad jie bus 
pašalinti iš socialistų Interna
cionalu, jei da^r ilgiau pasiliks 
valdžioje.

jo valdžia, bet kraštutiniai. Val
džia ir toliau uždarys kiekvieną 
laikraštį, kuris skelbs teroriz
mą ir panaudos aštriausias prie 
rnones prieš kokią nors bolše
vikišką agitaciją.”

Dar du laikraščiai, Leipziger 
Volkszeitung ir Kaempfer, ta
po uždaryti.

5 ŽMONĖS SUDEGĖ. Nunešė $400,000, priteisė 
užsimokėti $2,800.

WILLIAMSPORT, Po., s. (19. 
—Penki žmones iš Hęrbert Fo- 
rest šeimiuos žuvę gaisre, kuris 
sunaikino jų namą Shunk’e.

5 NUTROŠKO G ASU.
PHILAJLfBLPiuA, Pa.—Visa 

John J. Kelly šeimina iš 5 žmo
nių nulroško nuo gaso.

UŽMUŠĖ 4 ŽMONES.

BROOKLYN, Conn.—Ukinin 
kas Victor Liponenh, ūmai iš
ėjęs iš proto, kirviu užmušė 4 
žmones, jų tarpe savo vaiką ir 
mirtinai sužeidė savo pačią ir 
kaimynę. Atlikęs tą kruviną 
žygį pats pasikorė.

CHICAGO.—Wm. H. Paisley 
su savo dviAi sunais laikė tris 
privatiškus bankus. Tie ban
kai poil metų atgal barikrutijo, 
nunešdami epie $400,000 žmo
nių sudėtų pinigų. Dabar ban- 
kieriai buvo teisiami. Ir kągi? 
Tėvas Paisley tapo išteisintas, 
o dviem sunam prileista užsi
mokėti po $1,400. Paduotas 
reikalavimas išnaujo bylą na
grinėti, kad tą pabaudą panai
kinus.

Reiškia bankieriai nusinešė 
$400,000, 6 turi užsimokėti už 
tą tik $2,800. Pelningas darbas 
ta bankieryatė, ypač kad ją pra
dėti nieko nekainuoja.

True translntion flled with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 20, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

SMARKUS MUŠIS ANT 
INDIJOS RUBEŽIAUS.

Truė transhition filed with the post- 
master at Chicago, Iii. Jan. 20, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

30,000 RUMUNŲ BELAISVIŲ 
PRAPUOLĖ VOKIETIJOJE.

Anglai aplaikė didelių nuosto
lių susirėmime.

PARYŽIUS, s. 19.-30,000 
rumunų belaisvių Vokietijoje 
prapuolė, pasak telegramos iš 
Bucharesto ir reikalaujant Ru
munijos valdžiai, daromi yra 
tyrinėjimai.

AUGSCIAUSIAS TEISMAS 
SPRĘS APIE NACIONALĘ 

PROHIBICUĄ.

Leido Rhode Island valstijai 
užvesti, bylą.

WASHINGTON, s. 19.— 
Augščiausias teismas šiandie

SAUSIEJI ATLYGINSIĄ 
PROHIBICUOS NUOSTO

LIUS.

5VASHJNGTON, s. 17.—Pro- 
hihicionistai kongrese dabar rū
pinasi kaip atlyginus nuosto
lius delei įvedimo prohibicijos. 
Mat degtinės distilernėse yra 
apie 60,000,000 galionų degti-

LONDONAS, s. 19.—šiandie 
atėjo | Londoną žinių apie 
smarkų ėpsirėmimą pareitą sa
vaitę prie šiaurvakarinio Indi-’ 
jos rubežiaus, kuriame anglai 
aplaikė didelių nuostolių. Su
sirėmime kovėsi Dcrajat kolųm 
na, kuri besiverždama į Mahau 
dų šalį pereitą seredą susitiko 
stiprią opoziciją į šiaurę nuo 
Alinai Banghi ir mušis buvo 
veik ranka rankon. Anglai ap
teikė 385 nuostolius, jų tprpe 3 
anglų oficiertai užmušti ir 12 
sužeistų, ar prapuolė. Indusų 
oficierių taipjau daug užmušta j 
ar sužeista. Mahaudai neteko 
130 išmuštais ir virš 200 sužei
stais.

True translatlon filed -with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 20, 1920 
as reąnired by the act of Oct. G. 1917

LENKAI UŽĖMĖ THORN.

BERL1NAS, i. 19.—Thorn 
miestas vakarinėj Prūsijoj, ati
duotas Versailles sutartimi 
Lenkijai, tajM) vakar vokiečių 
evakuotas ir lenkai jį pasiėmė 
savo valdžion.

Broinberg, Pozna niaus pro vi n 
cijoj, pataps lenkų sausio 23 d. 
Danzigą gi vokiečiai evakuos 
vasario 4 d.

nusprendė spręsti apie įstaty- ■ nės, kurią dabar reikėtų sunai- 
miškumą prohibicijos priedo kinti. O tai padarius ^avinin- 
prie federalės konstitucijos ir kai aplaikytų didelių nuostolių, 
kongreso išleistų įstatymų apie Todėl iždo departamentui tapo 
vykinimą tos prohibicijos.

Teismas išneš savo nuo-
pasiūlyta, kad departamentas 

____  ___ atpirktų degtinę ir išduotų iždo 
sprendį svarstydamas Rhode cerlifikatus. Paskui tą degtinę 
Island valstijos bylą, kurią teis {išparduoti legaliais budais— 
mas leido užvesti ištyrimui kon Į vaistams ir industrijos • reika-
stitucionališkumo prohibicijos 
įstatymų.

Valdžios advokatas tuoj pa
skelbė, kad jis pareikalaus at
mesti Rhode Island bylą, re- 
mianties tuo, kad teismas ne
turi jurisdikcijos. Leidimą gi 
suteikė teisėjas White, bet ne
pūsk ir ė jokio laiko Mklau&i- 
mui argumentų. Valstiją bylą 
užvesti įgaliavo valstijas legte- 
latura.

I I III I IIIH

ŠIANDIE PRASIMS 
SOCIALISTU TEISMAS.

ALBANY, N. Y., e. 19.—At
stovų buto teisių komitetas yru 
prisirengęs pradėti tardymus 
apie pašalinimą penkių sociali
stų iš atstovų buto ir jų tinka
mumą užimti tą vietą. Teis*

True translatlon flled wlth the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 20, 1920 
as reąuired by the act of Oct, 0,1917 
PRIĖMĖ SUKĖLUSĮ RIAUŠĖS 
. b’ilių.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III. Jan. 20, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
HOLANDIJA RAGINS KAIZE

RĮ PASIDUOTI.

lama. Tai imtų apie. 20 metų 
laiko.

Kodėl tai siūloma? Juk sau
sieji visai nesirūpina bravarų 
reikalais ir degtindarius skaito 
savo didžiausiais priešais. Ne
jaugi sausieji dabar norėtų 
priešus gelbėti? Visai ne. Da
lykas tame, kad išdirbtoji deg
tinė priklauso daugiausia ban- 
kierjama, kurie yra suteikę už 
ją paskolas. O bankierių skriau 
sti saugieji nedrįsta. Todėl tai 
ir kalbama apie atlyginimą 
prohlbfcijos nuostolių.*

Vokietijos susirinkimas priėmė 
“išnaudojimo įstatymą.”

BERLINAS, s^ 18.—Vokieti
jos nacionalls susirinkimas 

šiandie 213 balsu prie 64, pri
ėmė dirbtuvių tarybų įstatymą.

“Dirbtuvių tarybų bilius, arba 
“išnaudojimo įstatymas” sukėlė 
didelių protestų ir delei jo pe
reitą utaminką prie reichstago 
namo padaryta demonstraciją, 
kurioj daug žmonių liko už
mušta. Sulig biliaus darbinin
kų tarybos bus po valdžios 
kontrole.”

BRUSSELS, s. 19.—Po talki
ninkų reikalavimui išduoti bu
vusį Vokietijos kaizerį, Haagoj 
manomu, kad bus padaryta 
žingsnių prikalbinti kaizerį sa
vo noru pasiduoti talkininkams.

True translatlon flled with tbe post- 
inaster ut Chicago, III. Jan. 20, 1920 
as reąuired by tbe act of Oct. G, 1917
AUSTRIJA PADARĖ KARINI 
SUSIVIENIJIMĄ SU CECHIJA.

Sunku* klausimas Šveicarijai,

fA.— Schaffhausen 
valdžia nežino ką da-mieste

ryti su kaliniu. Jis buvo teisa
Į mas Už užmušimą kito žino

mas, tikhnąsi, tęsis virš dviejų Įgaus įj, jįg pareikalavo, kad jis 
butų nuteistas ant mirties. Val
džiai neliko kito išėjimo, kaip 
jo reikalavimą išpildyti, nes 
mirties bausmė nevisuose Švei
carijos^ kantonuose yra panai
kinta, nors niekad neprakti
kuojama. Bet kįla klausimas 
kaip jj nužudyti Sulig įstaty
mu jajn turi būti nukirsta gal-

savaičių, laiko ir tada komitetas 
raportuos butui, ar galima pri
imti atgal { butą socialistus.

True translatlon flled vrlth the po&t- 
inaster at Chicago, III. Jan. 20, 1920 
as reąuired by the act of Oct tt, 1*17

KOMUNISTAI UŽPUOLĖ 
BERLINO ARSENALĄ.

į BERLINAS? 8717.—Spartakai 
užpuolė valdžios arsenalą Spau
dau, Berlino pakraštyje ir pa
ėmė daug amunicijos.

Kruvini susirėmimai ištiko 
po spartakų vadovų bandymo 
sukelti generalį streiką. . Daug 
žmonių sužeista susirėmime 
Essene.

StreJkieriai perkirto nieku- 
rias telegrafų linijas vakarinėj 
Vokietijoj, tuo sutrukdydamĮ 
komunikaciją.

Uždarinėja nepriklausomųjų 
socialistų laikraščius.

. *——
INAS, s. 17.—Atsaky

me į nepriklausomųjų sočia 
listų atstovų protestą prieš už
darinėjimą laikraščių, vice pre-

BERL1NĄS, 6. 19.—Austrijos 
kancleris Dr. Kari Renner pra
nešė nacionalio susirinkimo už- 
rubežinių reikalų komitetui, 
kad ofensyvis ir defensyvis su
sivienijimas tapo padarytas 

Pragoję tarp Austrijos ir Čecho- 
Slovakijos, pasak Frankfurter 
Zeltung Viennos koresponden
to.

FRANCUOS KABINETAS 
SUDARYTAS.

LIETUVĄ. 
........  |A, 

WASHINGTON. s. 19.-^At
stovas Chandler iš New Yofko ___________________ , x -
šiandie ragino atstovų bute, * va kajįdu ar giliotina. Ėudelio 
kad iš $150,000,000 fondo nu- Į nėra, p giljotina yra tik muzs- 
pirkimui maisto Europai butų juje, kaipo senovės pataikas, 
taipjau sušelpta Lietuva, EMO- T$4 vaidila ir negali išrišti mietas ir finansų ministeri? 
nija, LaW<h Alhfrbaidfan ir.ktausinP kaip ji dabar reikB Matąs Errberger pasakė: 
Gruzija. In < ■ j ..r - “Prievartos taktiką nepradė-

PARYŽIUS, s. 19.—Alezan- 
dre Millerand jau sudarė naują 
kabinetą, vieton rezignavusios 
Clemenceau ministerijos. Mil
lerand bus premieru ir užrube- 
žinių reikalų ministeriu.

Nesitikima, kad butų kokių 
nors permainų šalies valdyme 
ar užrubežinėje politikoje, ka
dangi Millerand yra Clemen
ceau šalininkas, o naujasis pre
zidentas Deschauel irgi yra ga
na konservatyvus ir ketina lai- 
kyties vien įstatymų. Už jį 
balsavo veik visos partijos. 
Konservatyvai tikėjosi, kad jis 
nasidarys geresniu, respubliko
nai todėl, kad nesitikėjo praves 
H savo kandidatą, o socialistai 
—kad sumušus jų neapkenčia
mą Clemenceau.

IMPERFECT IN ORIGINAL



e NAUJlEKOfl, Chicago., IJL Utarninkas, Sausio 20,1920
- - - - - z- - i .

NAUJIENOS
MYHM AN'Aft DAILY MMMI 

l'abltnh«4 Daili **e*j»t fl**4i! by 
<h« Lithaania* Navrt Evh. Cdk, !>«•

£4hor P. Grigaiti*

1739 SO HALSTED ST., 
CHICAGOILLINOIS.

Talsphoas Caaal HM
Vol. VII. — lan. 20 1920 — No. 16

Subacription Ra ten:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year In Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdiena, IJsklrtant 
tvdėldienius. Leidžia Naujienų Ben 
Irovė. 1739 S. Halsted SI., Chicago 
1)1. — Telefonas’ ('anai 1506.

UJLalaa 
hicagoje — padu-
Metams ............................. $6.0'
Pusei mefq ...................... 3^5*'
Triuis mėnesiams ............ 1.8f
f)vieni mėnesiams ............. 1.45

- Vienam mėnesiui ...................... 75
hicagoje — per atilotojo*:

Viena kopija ................  02
savaitei .............................  12
Mėnesiui ................................  60

suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltu:

Metams ...............................   $5.00
Pusei metų ......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ............... .65

Lietuvon ir kitur užaienluoae: 
(Atpiginta)

Melams ................................ $7.00
Pusei metų ...................  4.00
Trims mėnesiams  ............. 2 00

Pinigus reikia slyst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

■■.■.■r.jt-j.’is ._a. 1,1.1" .je '^Aut-Įjmne

Nuortevos 
pareiškimas. '

i
Pasirodo, kad kairiaspar- 

niams, kurie atskilo nuo So
cialistų Partijos ir įsisteigė 
sau dvi komunistų partijas, 
vadovavo jų smarkiame “re
voliuciniame” darbe justici
jos departamento šnipai pro 
vokatoriai. 0 tai pripažįs
ta ne kas kitas, kaip sovietų 
Rusijos atstovo Martenso 
sekretorius "Santeri Nuorte- 
va.

Del valdžios pradėtų me
džioklių ant komuhistų, ai- 
doblistų ir šiaip “raudonų
jų radikalų”, Nuorteva kal
tina justicijos departamen* 
tų, kad jojo agentai padėję 
organizuot komunistus, i- 
dant paskui galėjus su jais 
apsidirbti. Revoliucingiau- 
sieji komunistų programo 
punktai tai esą sutaisyti tų 
pačių valdžios šnipų provo
katorių. Savo pareiškime 
Santeri Nuorteva sako*:

“Mes turime tikrių-tik- 
riausių liudijimų, kad ju
sticijos departamento a- 
gentai dalyvavo organiza
vime Komunistų Partijos 
Amerikoje, ir kad kaip tik 
tie partijos programo 
punktai, dėl kurių dabar 
tūkstančiai žmonių perse
kiojama, buvo ne kieno 
kita, kaip tik tųjų val
džios agentų sutaisyti ir j 
programą įdėti.”
Santeri Nuorteva turi būt 

žinosi, ką sakąs. įdomu tik, 
kodėl jis, tatai žinodamas, 
neperspėjo savo kamarotų 
komunistų, joge i jų revoliu- 
cinį programą jiems teikėsi 
valdžios ochrankos agentai 
parašyti?

niekšiškais prasimanymais, 
žinoma, nei socialistų judė
jimui negal pakenkti, nei di
skredituoti darbo žmonių 
akyse nuo senai jau jiems 
žinomų rimtų ir nuoširdžiai 
darbininkų klesai atsidavu
sių veikėjų. Taigi apie to
kius pakvaišusius, doros ir 
sąžinės visai nebetekusius 
komunistiškus šmeižikus ne 
butų verta nė minėti. Ir ne
būtume čia minėję, jeigu ne 
tasai Nuortevos pareiški
mas apie komunistų parti
jos kūrėjus “revoliucinie- 
rius” iš justicijos departa
mento. Tegul lietuvių dar
bininkai žino, kas ant savo 
virvelės veda, ir kur veda, 
“nepermaldaujamai revoliu
cingą” lietuviškųjų komuni
stų komunizmą. Dar dau
giau : tegul pasisaugo tų “ko 
munistiškų” subjektų, kur 
leidžia niekšiškus prasima
nymus ant socialistų veikė
jų, ir perša savąjį “komunz- 
mą”.

Darbininkų 
kooperacijos.

T r e I

Organizuoti darbininkai, 
savo gyvenimo sąlygoms pa
lengvinti, nutarė steigti 
nuosavas kooperatyvines į- 
staigas. Keturios Chicagoje 
esančiųjų unijų jau įsteigė 
savo krautuves ir dirbtuves.

Pianų ir vargonų unijos 
skyrius N. 1 atidarė pianų 
taisymo dirbtuvę. Mėsinin
kų unija No. 546 turi jau 
keturias savo krautuves. Ci
garų unija No. 527 turi sa
vo cigarų dirbtuvę.’ Langų 
plovėjų unijos skyrius pa
tarnauja.

Restauracijų tarnų unija, 
bankų klerkų unijos skyrius 
No. 16676 pienuoja suorga
nizuoti savo restauraciją ir 
banką. Amalgameitų unija 
jau organizuoja savo valgo
mųjų daiktų krautuvę New 
Yorke.

Jeigu darbininkai turės 
pakankamai energijos ir su
manumų, jie su laiku galės 
pakirsti šaknis tų didelių 
trustų, kurie per tiek laiko 
be jokio pasigailėjimo skute 
žmones.

Kad darbininkams sekasi 
jų įkurtuose bizniuose liudi
ja tas faktas, kad kuomet 
mėsininkų unija įkūrė savo 
krautuvę prieš Kalėdas, tai 
tik per vieną dieną jie išpar
davė mėsos už penkis tūk
stančius dolerių. Žmonės 
važiavo pirkti iš visų Chica- 
gos kampų. Mėsą jie parda
vinėjo daug pigiaus, nekad 
kitos privatinės sankrovos. 

Pavyzdžiui, už ,mėsą kurią 
kitos krautuvės pardavinė
jo po 37c, jie pardavinėjo po 
18c ir dar su geru pelnu. Ir 
tie, kurie gal nepritardavo jų 
idėjai, pirko pas juos, nes jų 
produktai buvo ne blogesni 
ir perpus pigesni.

Suprantama, kad darbi
ninkams išjpradžios teks 

sunkią kovą vesti su viso
kiais priešais, bet ar šian
die jie ne kovoja? — K m be.

Ūkininkų Balsas
PIENAS KAIPO MAISTAS.

Pienas yra geriausia maistas 
kokį mes turime. Duok Savo 
vaikui pieno, — pataria Jungt. 
Valstijų maisto administracijos 
biuras. Viena kvorta dienoje 
duok kiekvienam vaikui, jei ga
lima, bet puskvortę būtinai. 
Pakankamai pieno suteikia vai
kams mažiems ir dideliems, ge
rą sveikatą, kurios jie reikalau
ja. Pirk daugiau pieno, mažiau 
mėsos ir jūsų šeimyna bus ge
riau maitinama.

Pienas prigelbsti vaikams au
gti. Be gerai žinomų maisto me 
džiagų, pienas dar turi ką tokio 
ypatingo* ko augantįs vaikai 
reikalauja. Jūsų vaikai gali 
gaut kiek tų medžiagų iš kitų 
valgių, bet nepakankamai. 
Duok savo vaikams ir sergan
tiems pieno, nes jų augimas to 
reikalauja.

Pienas prigelbsti vaikams 
užsilaikyti gvėrai. Pažiūrėkit į 
vaikus, kurie negauna pieno, 
bet vietoj jo geria kavą arba ar
batą. Ar nėra didžiuma jų išba
lę ir sergantįs? Miestuose ir 
kaimuose, kur labai stokuoja pie 
no, ir visados randasi labai daug 
sergančių vaikų. Kuomet pieno 
kainos pakįla motinos pradeda 
jo mažiau pirkti ir sergančių, 
vaikų skaičius pasididina. Ne
leiskit savo vaikam dėlto kan- 
kinties. Duokit jiems šviežio, 
gero pieno; nuo to jie augs drū
ti ir sveiki ir sugabčs kovoti su 
įvairiomis ligomis. Spulėkit ki
lus dalykus, jei reikia, bet ne 
pieną, nes tai geriausias jūsų 
vaikų maistas.

Pienas suteikia vaikams kal
kių ir kitų druskų, kurių jie rei
kalauja. Jų maiste turi būti pa
kankamai kalkių, nes jų daug 
reikalauja vaikų augantįs kau
lai ir dantįs, kraujas ir visos ki
tos organizmo dalįs. Tinkamo 
maisto, o ne gyduolių, vaikams 
reikia. Paaugę berniukai ir mer
gaitės, lygiai kaip ir maži vai
kai reikalauja kalkių, kadangi 
kaulai nuolat išlėto dėvisi ir to
dėl jie turi būti pataisyti.

Pienas yra svarbiausias kal
kinis maistas. Jis yra daug tur
tingesnis kalkėmis už visus ki-

pieno. Pienas taipgi yra geras 
suaugusiems. Jie irgi reikalau
ja kalkių, proteinų ir kitų subs
tancijų. Nereikia manyti apie jį 
kaipo apie malonų, gėrymą, bei 
kaipo apie gerą ir sveiką maistą.

žiūrėkite, kad pienas butų 
švarus ir šviežias.—Jei gyvenat 
mieste, pirkite “pasterizuotą” 
pieną iš Švarios pieninės. Kaime, 
žiūrėkit, kad jūsų karves ir mel 
žikai butų švarus ir sveiki. Už
laikyki! pieną švariai, šaltai ir 
uždengtą. 1

Viena kvorta pieno lygu 3A 
svaro geros jautienos; trįs penk
tadaliai svaro kumpio; 3 sva
rams treskos (cod fish); 2 sva
rams vištienos; 8 šviežiems 
kiaušiniams; keturi penktada
liai svaro kiaulienos.

(Iš J. V. Apgr. Dept. Buletino)

Nesušalt, nesušlapt kojų ir iš
prakaitavus nuo darbo nesusi- 
šaldyt urnai.

Rankos inazgot prieš kožną 
valgį. ,

Laikyt vidurius liuosus ir jei 
reikia net vaistais juos liuosuoti 
ir versti inkstus gerai dirbti.

Ligonių geriausia nelaikyti
Apsirgus turi būt atskirtas 

nuo kitų. >
Nors ir mažas » slogas gavus 

kreiptis tuoj į daktarą.
Juo daugiau saugumo bus 

vartojama, tuo mažiau progos* 
bus ligai išsiplėtoti.

Dr. A. Montvidas.

Bell' UjO System

RENGIASI KOVAI SU 
INFLUENZA.

>  -1L1 U n ..... .4U1 ... . * 

'Sveikatos Skyrius
INFLUENZA PRASIDEDA.

pigia usias.
Pienas duoda vaikams taipjau 

jų kunui reikalingų azotinių 
maisto sudėtinių, svarbiausių

Pastaraisiais laikais mes 
nuolatos gauname praneši
mų iš įvairių kolonijų apie 
tai, kadi lietuviškųjų komu-j 
nistų agitatoriai, besisteng
dami diskredituoti socialis-> 
tus, griebėsi šlykščiausių 
šmeižtų ir insinuacijų: jie ė- 
mė leisti tarp žmonių melus 
ant kurių-nekurių pasižy
mėjusių lietuvių socialistų 
judėjime veikėjų, kad buk 
jie esą valdžios šnipai. Tie^ 
komunistiški šmeižikai savo

Dziennik Ludowy sako, 
kad buvusiam Lenkijos pre
zidentui Paderewskiui esą 

galima duoti kreditą už ge
rą auginimą vištų vienoje 

jo Kalifornijos farmoje ir 
už tai, kad jisai nutarė grįž
ti prie savo fortepijano. —E.

nas yra subudavotas. šiuo atvėi 
j u pienas yra panašus į kiauši
nius ir mėsą. Ši piene esančioji 
kūną budavojanti medžiaga — 
organiniai azoto sudėtiniai — 
nėra naujas dalykas, nes varškė 
yra pieno azoto sudėtiniai. Na
minis suris yra varškė atskirta 
iš pieno. Gerdami pieną ir valgy
dami sūrį, mes suteikiame savo 
kunui vižoto sudėtinių (protei
nų), kurie persikeičia ir tampa 
dalimi musų muskulų, kraujo ir 
susivienija su kitomis kūno me
džiagomis. Pieno proteinai yra 
geri visiems ypač vaikams. Pas
kutinieji reikaluja jų labai 
daug, kadangi jų kūnas greitai 
auga.

Pienas suteikia vaikams ku
ro, kuris dega jų kūne. Vaikų 
organizmas reikalauja kuro, kad 
suteikus jiems šilumą, prigelbe- 
jus jiems bėgioti, žaisti ir dirbti, 
lygiai kaip automobihis reika
lauja gazolino arba garvežys an
glių. Vaikai yra veiklesni už 
suaugusius, taigi jie reikalauja 

daugiau kuro. Riebalai, saldu 
mas ir proteinai piene yra su
naudojami kaipo kuras.

Pienas yra daug pigesnis ku
ras už mėsą. Viena kvorta pie
no duoda tiek pat kuro kiek sva
ras liesins mėsos arba astuoni 
kiaušiniai.

Centrtfuguotas pienas yra ge
ras maistas. Jis turi kalkių, pro
teinų ir cukraus”. Centrifuguo 
tam piene, trūksta riebalų ir nė
ra tiek daug augimą paakstinan 
čių substancijų, kaip neatskir- 
am piene.

Pienas neturi būti vienatinis 
naistas vaikams. Jie reikalau

ja taipjau daržovių, vaisių ir ki- 
ų dalykų. Vienok didesnieji 

vaikai ir mergaitės turi turėti

Chicagos sveikatos komisio- 
nierius paskelbė, kad laike pas
tarųjų kelių dienų. apsirgo ne
mažai žmonių influenza ir keli 
jau mirė nuo jos. Tečiaus jis lie
pia nenusigąsti, nes viskas esą 
prirengta ligą pasitikti, jeigu ji 
taptų, epidemija, o antra, nesiti- 
kiama, kad ji pasiektų pernyk
ščius rubežius. Manoma yra, 
kad daugelis daktarų apie abe
jotinas ligas praneš sveikatos 
skyriui, kaipo apie influcnzą, 
todėl išrodys, jog jau daug ser
ga. Šitokis komisionieriaus ma
nymas yra teisingas: klaidingą 
pranešimų bus, bet reikia pripa
žinti, kad vargiai dešimtoji dalis 
tikrųjų apsirgimų influenza ne
pasiekia sveikatos skyriaus. Dak 
tarwi, kurio laikas yra brangus 
ir galva užimta mąstymu, di
džiumoj atsitikimų nėra paran
ku arba užsimiršta pranešti apie 
tokias ligas kaip influenza, svei
katos skyriui. Aš neabejoju, kac 
šiuomi laiku serga ta liga Chi- 
cagoj kelis sykius daugiau žmo
nių, negu žino sveikatos skyrius. 
Klaidingų pranešimų kadir yra, 
bet galima spėti, kad ir juos su
dėjus su praneštais tikrais apsi- 
rgimais, visgi skaitlius bus ma
žas palyginant su tuomi, kiek 
ištikrųjų, serga influenza, nes, 
kaip sakiau, daktarai nėra ran
gus pranešti sveikatos skyriui. 
Imkime, pernai sirgo viršmįlie
tąja liga kelis kartus daugiau, 
negu buvo skelbiama laikraš
čiuose. Tekdavo patirt, kad retas 
daktaras teiravosi net apie pa
vardę ligonio, o be jos sveikatos 
skyriui pranešti negalima.

šįmet influenza pasižymi 
tuomi, kad apart galvos skaudė
jimo ir kitų sloginių ženklų, 
skilvio ir žarnų ženklai yra tan
kesni ir aštresni. Jų kartais aėA 
ra, bet didžiumoj atsitikimų 
koktumas, vėmimas ir negalėji
mas valgyti pasižymi.

Reikia tikėties, kad liga bus 
lengvesnė* negu pernai ir kad 
sirgimų, skaitlius bus žymiai 
mažesnis, bet saugumo reikia 
prisilaikyti.

Reikia vengti susikimšimų te
atruose, bažnyčiose svetainėse, 
karuose ir tt.

Reikia gerai išsimiegoti.
Stipriai ir reguliai pavalgyti.
Išeit ant tyro oro pasivaikščio-

Sveikatos departamentas rcn 
giasi kovai su influenza. Sku
biai verbuojama didelė armija 
mirsiu, kurios bus siuntinėja
mos į kiekvieną butą, kuriame 
rasis ligonių, o teiks gyvento
jams reikiamų pamokų.

Tuo tarpu epidemija kaipir 
apsistojo. Nauju susirgimų 
esą nedaugiausia. Vis dėlto, 
sveikatos komisioąueriaus ma
nymu, Chicagoj $ta liga serga 
nemažiau trįs tūkstančiai žmo
nių. Mat daugelis apie savo li
gą sveikatos departamentui ne 
praneša. Tai iš baimės (nors ir 
paikos) bųli suvaržytais sveika
tos departamento patvarky
mais bei patarimais.

Severo*; Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kosulys
yra tai vtenaa symptomas, kur* pa* 
prastai draugauja peršalimams, gri
pu 1 ir tokiem* netmacumam*, kurie 
užgauna kvėpavimo trlubele*. Toki
ame atvejyje reikalinga* valataa, kur* 
nevien apmalšina uždegimą, bet kartu 
sulaiko irltaciją ir koauli. Rasi, kad 
nėra nieko geresnio už

everas 
Balsam 
for Lungs

(Severos Balsamo Plaučiams) kuri* yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
viena* pasekmingiausiu vaistu nuo 
peršalimo, užkimimo ir kosulio, vpa- 
tyngal jeigu kosuly* paeina nuo kvė
pavimo trlnbelin uždegimo, iš priežas
tie* spazmodiško *maugulio arba ln- 
fluenzos. Kainos: 25 ot. ir 1 ot. taksu, 
arba SO et. ir 2 ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptiektose. ,
Severo* Lietuviško* Kalendorių* 
1920 metamo duodamo* dovanai! Pa
prašyk nuo aava aptiekorlaue.

w. r; ševera c o 
CEDAR RAPIDS, IOWA

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
25 E, WaMhington 8t. 
Marsh a II Field A n ne* 

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 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. HĮnteted Sl„ Chicago, III.
Valandom: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phone Canal 257
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Redyties lengvais, bet šiltais 
drabužiai.

t 

nuvargusioms ir 
skaudžioms kojoms
PASKIAU kuomet jus būnat visą 

dieną ant kojų ir jus nuvargs- 
tate, varlokit Turpo. Kojos, ku

rios jaučiasi tartum dega; kojos, ku
rios tartum dideles jūsų čeverykui; 
kojos, kurios žengus žingsnį skau
da — tokios kojos reikalauja sausi
nimo ir terpetino kuris randasi 
Turpo. Nekrutėk nei minutes daugiau 
nuo sutinusių ir kaistančių kojų.

įmerk savo kojlis i šiltų vande
nį —i paskiau iš
trink su Turpo kol 
įausit, kad terpoti- 
nas prašalins skjųi- • 
dėjimą. J ausi t kum 
)aro ir mentolio 
sausinimą ir šaldy
mą. Gauk buteliu
ką nuo savo aptie- 
koriaus dabar už 
30c. ir už 60c.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už- 
Kanėtli nti.
2314 W. 23 l’luce, Cliica«o. III 

Tek Canal 21

Uždaviniai laikos, taip kaip ir uždaviniai 
kares, padarė tuos klausymus greitesniais 
pagelba Telefono Kompanijos.

Daibar yra daug perdirbimo ir daug anksty
bo perdirbimo pirmiau buvusio — senes
nio padėjimo, kad patarnauti, yra atlikta- 
iškovota.

Mažai arba jokio rekonstrukcijas darbo per 
du metu, didelis reikalavimas patarnavi
me ir didelis pasidauginimas gyventojų, 
kuriems patarnaujame, tai dabartinis už
darinis telefonų užžiurėtojų.

Už dolerį negalima gauti tiek pat patarnavi
mo ir tiek pat matcrijolo kaip pirmiau, 
kuris apsunkina klausymo išrišimą.
Dabartiniame padėjime Telefono Kompa
nija turi nusistatyti taisyklę su pirkėjais 
kiekviename dalyke biznio ir parduoti 
musų patarnavimą brangiau.

Į
Didesnės kainos yra apsaugojimu patarnavi

mo kuris interesuoja ir daro parankamą 
kiekvienam turinčiam telefoną.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Siunčiame Pinigus
l LIETUVĄ!

Kursas yra $4.50 už šimtą lietuviškų 
markių. Norintiems išvažiuoti į Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs. 

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.

t

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON 
per

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĘ

Yra Išmokami \ 
j Šiomis dienomis gavome sekantį laišką iš Lie

tuvos, kuris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina.
“Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas” 

Kaunas, Laisvės Alėja, 66,
Gruodžia 13 dieną, 1919 m.

Lietuvių Prekybos Bendrovei Amerikoje,
Boston, Mass.

Gerbiamieji:—
Tamistų Bendrovės visas pristatytąsias perlai

das Bankas išmokėjo. Pilna už perlaidų atskaitą 
Bankas netrukus pristatys.

Su pagarba,
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, 
(Parašas) A. Prūsas, Direktorius, 
(Parašas) Julius B. Kaupas, Sekretorius

Jeigu ir Tamsta nori greita pagelbą suteikti sa
viškiams Lietuvoje tai tuojaus rašyk ant žemiau pa
duoto adreso ir gausi pilnas informacijas kaip pi
giausiai pasiųsti pinigus Lietuvon.

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roseland, 

Valandos: 9 iki 9 vhkaro.
STERIUZĖD

ALLHEW FEATHERS

PUT UP

BEK’S j
DEPT. STORE 

2 LBS. >

TAUPYKIT PINIGUS ANT PLUNK- 
NŲ DABAR.

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

50c. daugiau.
Tikros baltos žąsies

vertos $2.29, dabar svarui
Baltos žąsies

vertos $1.89, dabar svarui 
įkiltos maišytos v

vertos Sšl .65, dHvhtir svarui

$1.79

$1.39

$1.10
3323-25 S. Halsted St., Chicago, UI.

su

Miko Petrausko Koncertas
įvyks

Seredoje, Sausio-January 28-tą d., 1920
CENTRAL M U S 1 C HA LL

64-66 East Van-Buren Street, prie Wabash Avenue.
Prasidės 8:15 valandą vakare.

Apart paties kompozitoriaus Miko Petrausko, programe dalyvaus žymiausios CJricagos 
lietuvių spėkos. RENGIA “BIRUTĖ”

Tikictai gaunami Lietuvos ofise; Naujienų ofise; Universal State Banke ir pas “Birutės“ valdyba.

______________________



CHICAGOS
ŽINIOS

Musų užsienių departamentas siunčia siuntinius per Parcel

PAPRASTOMIS PIGIOMIS KAINOMIS, su dadėjimu pašto patargimines

navimui. Tik mėsa yra peržiūrima Suvienytu Valstijų valdžios, ku

Paduokite mums jusu užsakymą (ojderį)nytu Valstijų valdžios

o mes pasirūpinsime visais detaliais.Baltlc Gonsultation Bureau

BRANGIAMOND,

=0

DR. JOSEPH ZIFF

Chicago, III

2) Persiunčiame pinigus 
Lietuvą ir kitas šalis;

0) Sujieško 
Lietuvoje

1) Siunčiame prekes-tavo 
rus Lietuvon ir kitur;

4) Vedame žemės ir turto 
reikalus Lietuvoje ir čia;

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

6) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškai 
beatlyginimo.
Turint svarbių reikalų 

visuomet kreipkitės prie:

Lietuvių Korporacija 
valdžios globoje

ri yra siunčiama į Europą. Musu pakaunė yra prižiūrima Suvie

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname pasportus, 

laivus, affidavitus ir t.p.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Post į Lietuvą,' Vokietiją, Austriją ir kitas Europos šalis, musu

Sučiupę daug Slapiųjų.
r Valdininkai sako, kad praei
tą nedeldienį jie turėję “tikrą 
rugiapjūtę:” daug “šlapiųjų,”

Rea. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544 4

105 W. Monroe St., 
Chicago, III.

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

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

Kamp. Loavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4088
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Pagelbekit Savo 
Giminėm ir Draugam 

Europoje

Didelis gaisras.

Kilęs vakar naklį gąisras vi 
siškai sunaikino didžiulį bu- 
dinką 218—232 E. 43 gatvėj 
Nuostolių pridaryta už 125 tuk 
stančius dolerių.

kiekvienas
mas. Ei _ ____ < i *
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisįųsk lekcijas mums 

_ ‘ i. šis
kursas yra vertas $80.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamsta dabar turi 
progą gauti ji už $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk “Moncy Orde
riu1” 21_ „E_____

N. BEN. WAITCHES
4456 So. Hermitage Avenue, K

Chicagos Darbo Federacija 
smerkia legionus.

Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkime, sausio 18, stipriai 
atakuota naujoji atžagareivių 
organizacija—American Le- 

gion. FederaCijos prezidentas, 
John Fitzpatriok, be kita pa
reiškė, jdgei tos organizacijos 
tikslas yra stiprinti smunkan
čią kapitalistinių partijų įtekmę 
ir prisidėti prie sutriuškinimo 
višokio pažangaus judėjimo.

Nors griežto tarimo dar ne
daryta, bet iš aplodismentų, ly
dėjusių Fitzpatricko kalbą, bu
vo aišku, kad legionininkai Chi 
cagoe Darbo Federacijoj nepa
geidaujami.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rpgęlande: 10900 8. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tek, Yards 723.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
\ Gyvenimas yni

tuščias, kada pra 
nbBB/ū nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 

P thalmometer. Y- 
patinga doma at 

• kreipiama
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki ___
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Tek Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

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

Tel. Drexel 2880.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moterišką, Vyriškų, 

Vaiky ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 

Telephone Drovcr 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piel 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.

Akių Specialistas
Aklą egzaminuoja už dyką.

Jūsų galvos skaudė- 
jimus ir negalėj!- 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaaer’s ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

Korporacijos ofisuose 
atliekame sekančius 

reikalus:
NELAIMĖ LIETUVIŲ 

ŠEIMYNOJ.
Nusiplikė jauna mergaitė.
Praeitą subatą, p. Vasilienci 

bęmazgojant padlagas, mirtinai 
nusiplikė josios jauna, devynio
likos mėnesių amžiaus dukrelė, 
Zofija Vasiliutė. Įpuolė vied- 
ran karšto vandens. Mergaitė 
urnai nuvežta į paviečio ligo
ninę. Bet neveizint daktarų 
pasistengimo, iš mirties ji ne- 
beišgelbėta: panedėlio naktį po 
ilgų ir didžių kančių kūdikis pa
simirė.

Nelaimingiems tėvams dide- 
liausia širdgėla.

Šiandie bus laidotuvės iš na
mų 1602 FJsk st.—j šv. Kazi
miero kapines.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

>803 S. Morgan 8L Chicago, III.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
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 
8CHOOL

a 3103 So. Halsted SU Chicago.

MHH C A S H
J. G. SACKHEIM & CO.

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sis.

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

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

DR. «. M. GUDEI
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir'Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
* Telephone-Yards - 687 -♦ • ~

SYFILIS.
Kas abejojate esantis užsikrė

tę Syfiliu arba užnuodijimu 
kraujo, atsilankyki t pas mane, 
jeigu nenorit be laiko išeiti iš 
svieto, arba palikti be nosies. 
Aš kožnam apsilankusiam vduk 
jūsų sveikatos duosiu progą iš
gyventi savo pilną laiką ir su 
nosc. Kainuos jums tik $1.00. 
Kas paleis tą ant juoko, tas juo
ku paliks, nes tik mano vieno 
rodą gali jumis išgelbėti.

Galite važiuoti Halsted karu. 
715 W. 19th St.

T. BRAZAUSKAS.
Beismentas, užpakalyj. Nu. 9—3

Išardė pramogėlę.
Name 2819 So. State gatvėj 

užvakar negrai buvo surengę 
šaunią pramogėlę—kumštynes. 
Bet kad tam reikalinga polici
jos leidimas, o rengėjai jo ne
turėjo, tai visiems—apie šešias- 
dešims žmonių—teko pasėdėti 
šaltojon.

Numetė bombą.
Du nepažįstami piktadariai 

vakar naktį numetė bombą prie 
namo 5313 Brot^dway gatvėj. 
Namą sergėjo du policistai, bet 
patįs džiaugėsi išlikę gyvais. 
Piktadariai pabėgo. Tai ker
štininkų darbas.

Telephone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.

Aš ADOMAS A. KARALIAŲSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- 
<T — 4- - -- - - r M .a •

minėtos gyduolės pradėjo mano pilvai atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTLON J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvi a 

Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Telephone Yards 5032

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

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

VyriškiįDrapaniĮ Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir ©verkautai $1.00 iki $28.00

Vytų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau ©verkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos. /

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai valiotų siūtų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

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

8. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chciata 

įsteigta 1907

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Ave^ Chicago, III. 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos. 
- Tėmykite i mano parašą.

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai, vakaro. Nedėliomis nuo 9 vaL 

ryto iki 12 valandai diena.

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

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

A. BARTKUS, I’rea.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams finomas per 18 me
tų kaipo patyręafirydytojaa, chirurgas 
ir akušeris. <

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
_ VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6

Arnold Brothers, Ine
660 W. Randolph St., Chicago, 111. 

Phone Haymarket 500

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
PLAUKAI!

Kas turite nušipusius plaukus 
bei niežėjimą galvos odos, pleis
kanas, puolimą ir žilimą plau
kų retus plaukus, taipgi spuo
gus arba šašus duokite savo an
trašą ir 2c štampą.
The Westem Chemical Co.

L, Berea, Ohio.

'iiiiaiiiiiiiiiiiiim

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
11 linių gilių (tonsi- 

lų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk- 

J les tuštumos. Gftl 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės

■ flL kliūtį. Nosis yra
labai svarbiu orga

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

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

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

Mokinkis Angliškai Namie 
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijosbuvo $1° Dabar $3.00
Jeigu lekcijos nepatiks, sugražinsime jums pinigus
Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, įkaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
anglų kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiaisi į mokinio mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lieluviškon kalbon taipgi yra praktiškas^, 

šis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintų ant geros popicros lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių 
puslapių.

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
“Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už jūsų atsakanti mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų' 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulia- 
ciją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristovvn, Pa., July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeign jie mokėję po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamsta, mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tudjaus—dabar, 
Vėliaus gali būt pervėlu. Atminkit, mes turime tik 50 šių kursų po $3.00 
’ 1 " Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir-

Siųsk $3.00 šiandien. Įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntnno 
___  ______ _ - w _ w I 

atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis 
kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamsta dabar turi 
progą gauti jį už $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pini-

• m'. • ■ « iii-i u 1 ■

šiuo adresu:

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

uslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
_ ____ _____ _ . . " ‘VU h 

nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad

rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto

jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
_ . — T . r 

ervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu-



NAUJIENOS, ę.hicacl
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)

pardavinėjusių ir gėrusių svai
ginamuosius gėrimus, tapo pa
gauta ir turėsią ilgokai pasėdė
ti kalėjime.

Rinko pašalpą badaujantiems.
Kone visose Chicagos bažny

čiose užvakar rinkta aukų ba
daujantiems Austrijos kūdi
kiams šelpti. Kiek jų surink
ta, dar nepranešama.

J ieško dviejų mergelių.
Policijai įsakyta sėrgėti vi

sas nors kiek įtariamas įslai- 
------------- *-------------------- — 

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. ui 
tikrą tr geriausią gyduolęjdel kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirugimo neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
Ir taip toliau. Sahites Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 

• $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 tankų $ 14.00.

Salute Bitteris iš Šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk rno- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą klek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku sevo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31st St., Chicago, 111.

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

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki 
Urnų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 

. phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaui. 
PRISIUNCIAME Už DYKA.

Mes priimanfe Laisvės Bondus. 
WR8TRRN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. 111 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Sargu Jūsų Sveikatos
yra visame aviete žinoma

DAKTARAS KENDĖS PAVIDALE
valanti kraują ir skilvį. Mums reikia būti atsargiems ir tas vi
sai nereikalauja ypatingų pastangų. Bet kuomet liga užpuola 
netikėtai, tai ji atseina labai brangiai, turime išleisti daug pinigų 
ir turėti daug nemalonumų.

Del užbėginio už akių tokios rųšies ligai tai geriausia vartokite 
prieš gulsiant tris Partolos kendes, kurios valo kraują ir skilvį. 
Tokiu budu prašalinama iš musų organizmo kenksmingi elemen
tai ir mikrobai* sukeliautieji tiek bėdų ir klapatų.

Partola kendės yni mėtines ir hubai gardžios. Net vaikai jas 
mėgsta. Neatidėliokite ir šiajidie užsakykite dėžutę.

Daktaras , pavidale Partolos 
kendės yr geriausiu draugu vy
rų, moterų ir vaikų. Kiekvie
name lietuvių name turi rastis 
Partola.

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., New York City

Partola rekomenduojasi ir 
])arsiduda didelėse dėžėse kai
nuojančiose $1.00. Kiekvienos 
pakaks palaikymui sveikatos 

jūsų šeimynos trims mėne
siams, Užsakykite jų šiandie.

VTKNATINUi UKMTBUOTA0 BUBĄS APTIBKOBIUS ANT BR1DGBPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Jei Jus sergate tr reikalaujate patarimo arba vais 
tUkorlua Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 18 metų, 
padaryti bUe koktus rusiškus vaistus. Aš rekomen

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

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

vatlškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
I DaImm 2221 80. Kedzie AvenueDr. Ue van “aing vai. i—s; 7—9 po pietų

gas. šiomis dienomis prapuo
lė dvi jaunos mergelės. Mano
ma, kad 
meškers 
agentai.

jus pasigavo ant savo 
ištvirkavimo įstaigų

Bijojo užkrėsti šeimyną— 
nusižudė.

Mary Meilz, 4826 N. Kedzie 
g-vė, andais paleido sau galvon 
kulką. Sirgusi džiova ir bijo
jusi, kad ta liga neužsikrėtų 
josios vyras ir du maži kūdi
kiai.

INFLUENZA

Ta baisioji liga vėl pradedu 
siausti tarpe žmonių.

Kaipo bunantis sargyboje ap
saugos kompanijoj “The Pro
viders Life Assurance Co.”, ku
rioj yrą daugiau negu 30,000 
žmonių — noriu pagelbėti ne
tik užinleresuotiems musų kom 
panijoj, bet visiems tiems ku
riuos galiu pasiekti per šį laik
raštį; kad davus nurodymų, 
keikiu budu apsisaugoti nuo in- 
flunezos ir jeigu tas ncp.ivyk- 
sta. ir žmogus apserga — ką da
ryti, kad padarius ją nepavo- 
jingą.

Kad išvengus ligo^ reikia:
1. Pirmiausiai užlaikyti šva

riai kojas, sausai ir šiltai. Veng
ti sušdapimo avalinės. šiltai 
rengties. Taipgi visas kūnas 
privalo būti švariai užlaikomas.

2. Butas turi būti švarus, va
lomas kožną dieną, grindįs 
plaunamos, o po išvalymui už- 
šlakštyti praskiesta karboline 
rūgščia (du šaukštukai rukšties 

tina visuose kanil>ariuose turi 
būti vienoda. La(bai atsiliepia 
ant organizmo, jeigu virtuvėje 
arba ir kituose kambariuose šal 
ta. Ta permaina teriiperatnros 
vaikščiojant iš virtuvės j kitus 
kambarius, tankiui būna prie
žasčių užsišaldymo. Tempera
tūra turi būti užlaikoma tarpe 
65 ir 70 laipsnių Farbrenheito. 
Kuomet virtuvėje verdama, lan 
gas turi būti iš viršaus atdaras 
mažiausiai IV2 colio; kad garas 
ir viralų kvapas turėtų per kur 
išeiti. Naktį, miegamuose kam
bariuose, langas turi būti iš vir-

Akiniai aukso Hmuosa nuo 18.00 tr au- 
tričiau. Sidabro rimuose nuo 11.00 tr 
auffiiiau. Pritaikome akinius u*dyk«. 
Atminkit: Galvos sopijimas, nervilku- 
inas. akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais Įvairių IIku, kurios 
Ii būti prašalintos sorų akinių prltaky- 

rimas uidykų, jei periti ar 
is. Jei jos raudonos, jei gal- 

inu. I 
•lc*ada

aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykų. Atmink, kad mm ko** 
nam rvarantuojam akinius ir kiakvia* 
nam gerai prlrenkam

as Optikas.
ateikit pas mana. Al buvau ap. 

i duodu patarimus DYKAI. Galiu 

šaus atdaras nors % colio; rei
kia vienok saugoti kad nebūty 
oro traukimo.

3. Nereikia būti alkanam, 
bet taipgi nereikia persivalgyti, 
taip, kad pasitraukiant nuo sta
lo jausti, kad dar galima buvo 
triškį suvalgyti. Valgis turi bū
ti švarus ir gerai išvirtas. Val
gyti kuomažiausiai keptos mė
sos, bet valgyti labiau virty mė
są ir daug sriubos, todėl kad 
skilvis geriau ją suvirškina.

Tuo budu žmogus turi apsi
saugoti pirm ligos.

Kuomet vienok influenza ap
lankė kūną, reikia elgties kaip 
nurodyta žemiau.

Tuojau išvalyti vidurius va
lymo gyduolėmis.z Ricinos alic-, 
jus šiame atsilikime yra geriau
sias, nes veikia greičiausiai. At
sigulti į lovą šiltame kamba
ryje, bet langą iš viršaus lai
kyti biskį atviru. Mažiausiai 
per dvi dienas nevalgyti nieko, 
apart virinto vandenio gerymui 
ir tai nedaug. Pastebime, kad 
laike infhienzos pienas yra ken
kiančiu, todėl kad jis viduriuose 
rūgsta — darosi sūriu ir padidi- 

sta, urnai šaukti gydytoją.
Saugok Viešpatie! tą ra

šau ne tikslu rokliamos, bo to 
nereikalauju, bet iš žmonišku
mo priedermės. Turiu čia pa
stebėti, kad pereitą metų mano 
patyrimus gydyme infhienzos, 
turėjau progą persitikrinti, kad 
iš gyduolių kurios pagelbsti y- 
ra: solol, antypirina, fenacetyna 
ir morphin, davė man labai ge
ras pasekmes.

Tai yra viskas, kas ųumo su-* 
pratimu, turi būti pildoma ir 
pritaikoma išvengimui influen- 
zos;

DR. M. F. BOZINCH, 
Prezidentas Providers Life 

Assurance Co.
(Apgarsin.)

Pranešimai
Sus. Liet. Soc. Dain. Ant. lino ap

skričio konferencija, įvyks metinis 
susirinkimas, subatoj sausio 24 d. 
Gerbiamieji chorai malonėkite pri
būti su delegatais Sausio 24 d. 1920 
m., Meldažio svetainėje, 8 vai. va
kare. Bus valdybos rinkimas ir vi
sokių reikalų. — Sekr. F. Mazola.

L. S. S. 81 kp. rengia didelį pikni
ką G. Chernausko darže “No. 2” 
Lyons, III., nedėlioj. liepos 4 d. Vi
sų Chicagos draugijų ir kuopų pra
šome tą dieną panašios pramogos 
nerengti. — Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo dramos skyriaus repeticija įvyks 
utarninke, sausio 20, kaip 8 vai. vak. 
A. Pociaus svet., 3824 So. Kedzie 
Avė. Visi lošėjai malonėkite susi
rinkti laiku. Organizatorius.

Workers Institute. — Crystal 
Eastman, whoi has just returned 

from Europe will speak under the 
auspices of the Workers Institute, 
on her experiences in communist 
Hungary and in Engiami during the 
Great railroad Strike. This meeting 
will be held in Wicker Park Hali,— 
Milwaukee Avė., and Robey St. — 
today, January 20th at 8:15 P. M.

Pai ieškojimai 
.............— —S?™ ■ - JI- JC583 

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Vincento 

Šnaro, Kauno rčd., Šiaulių apskr., 
Papilės parap.. Dumbrlų kaimo. 

Pirmiau gyveno Springfield, III. po- 
tam girdėjau kad išvažiavo į West- 
Virginia. Gavau laišką iš Lietuvos, 
kuriame yra dėl tamstos daug svar
bių žinių. Meldžiu atsišaukti, arba 
kas apie ji žinot pranešti. Marjona 
Giblingaitė, po vyru Kupstienė, 
812 W. 14 St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

MERGINŲ REIKIA
LABIAUSIAI ŽINGEIDŽIAM 

DARBUI PASAULYJE.
UŽTIKRINTAS DARBAS.

GERA MOKESTIS.

kurieJus tarnaukit publikai, bet iš privačių ofisų, 
randasi visose dalyse miesto.

Jus uždirbsite kuomet mokinsites idealiame mokyk
los departamente po num. 311 W. Washington Street.

Atsišaukite, rašykite arba telefonuose, Official 300, 
klauskite knygelės II, arba atsišaukite į Telephtmė Ex- 
change arčiausiai jūsų namų delei informačijoš.

Chicago Telephone Company

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Aš Stanislovas Kurauskis pajieškau 

pusbrolio Liudviko Krikštuno. du 
motai atgal gyveno Chicagoj, paeina 
iš Kimno gnu., ir Kauno pav., Ugio
nių kaimo. Turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos dėl jų. Jie patįs lai atsišau
kia, ar kas žinote, malonėkite pri
nešti.

ST. KURAUSKIS,
3417 So. Wallace St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Juozapo Rudžio, 
pirmiau gyveno ant Auburn Avė. jis 
ir dabar yra Chicagoje. Malonės tuo
jau atsišaukti, turiu labui svarbų 
reikalą.

A. BLUCIKIS,
3256 Wallace St., Chicago, 111. 

2nd floor.
PAJIEšKAU savo pusbrolio An

tano Ginčo, Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Tytuvėnų parap., Ži
bučių sodos. Pirmiau gyveno New- 
ark N. J. turiu laišką iš Lietuvos 
nuo sesers, meldžiu atsišaukti pats 
ar kas žino meldžiu pranešti, busiu 
dėkingas.

KAZ. KISIELIUS 
4610 So. Marshfield Avė., Chicago.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo prie duonkepy- 

klos. Esu patyręs, galiu kepti juodą 
ir baltą duoną ir kėksus.

A. L1ZAUSKIS 
10725 Prairie Avė., Chicago, 111.

JIEŠKO KAMBARIŲ

REIKALAUJA kambario vaikinas 
Bridgeporto apielinkėje be Malgio 
prie mažos šeimynos, kas turite 
meldžiu pranešti po num. 3305 So. 

Halsted St. Kazimieras Brazaitis,
Phone Drover 1986

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambaris gani ap

šildomas, elektros Šviesa. Jei kam 
rcikliingas pavienis ar ženotai po
rai be vaikų malonėkite. atsišaukti 
5359 So. Morgan St., antros lubos iš 
priekio, Jonas Dovidaitis.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA lovų taisytojų, grindų 
plovėjų, kukninių. Geimas valgis. 

Idealės darbo sąlygos. Didžiausia 
alga.

WM. PENN HOTEL 
Oliver Avė. and Penn Way, 

Pittsburgh, Pa.

REIKIA lovų taisytojų, grindų 
plovėjų, kukninių. Geras valgis. 
Idealės darbo sąlygos. Didžiausia 

alga.
FT. PITT HOTEL

Penn Avė. and lOth St.,
Pittsburgh, Pa.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
elektros spėka sįuvamų mašinų siūti 
apreons Gera alga ir geros aplin
kybės, Atsišaukite.
4225 Lincoln Avenue,

N. SINOM and CO

REIKIA JAUNŲ MOTERŲ 
MOKINTIES ANT NURSIŲ. 
KUOMET DIRBATE KIENO NORS 
VIRTUVĖJE UŽ $15 00 SAVAITĖJE, 
BET JUS GALITE UŽDIRBTI NUO 
$30 IKI $40 SAVAITĖJE KAIPO 
NURSE PO KELETĄ SAVAIČIŲ 
MOKSLO.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. KEDZIE AVENUE.

REIKIA 3 kambarinių. Gera alga, 
kambarys ir valgi.s Atsišaukit prie 
housekeeper.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 St and Cornell Avė.

REIKIA merginų prie knygų ap
dirbimo, patyrusių; taipgi merginų 
14 ir daugiau metų mokinties. Mo
kamos geriausios algos.

C. O. 0WEN &. CO.
1056 W. Van Buren St.

REIKIA MOTERIES’ 
TAISYTI MAIŠUS. 

GERA MOKESTIS. 
M. SHULMAN & CO.

1105 W. 14th St., Chicago.

REIKIA merginos į pekarnę kuri 
galėtų kalbėti lietuviškai ir angliš
kai.

E. BEHNKE,
3525 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA operatorių prie Singer 
siuvamą mašinų. Išdirbėjai drabužių 
diržų ir pirštinių.

STALL and DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue.

Utarninkas, Sausio 20, 1920
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI

_________ MOTERŲ_________
SAMPELIŲ PASTEBIU 
MOTERŲ IR MERGINŲ 

TUOMLAIKINIS DARBAS 
HART SCHAFFNEB & MARX 

2303 W. St. Paul Avė.
Kaip nuvažiuoti tenai 
Logan Square °L.” iki 
Western Avė.
Eiti į pietus 4 blokus 
ir į rytus V/2 bloko.

ARBA
Humboldt Park “L” iki 
Western Avė.
Eiti į šiaurę du blokus 
ir į rytus V/z bloko

ARBA
Mihvaukee Avė karu 
iki Wabansia Avė.
Eiti į pietus vieną bloką 
į šiaurę vieną bloką 
j vakarus bloko.

ARBA
Western Avė karu iki 
Bloomingdale Road 
Eiti į pietus vieną blokr 
ir į rytus V/2 bloko.

REIKIA mergnių senesnių negu 
16 metų lengvam dirbtuvės darbui, 
švari ir šviesi dirbtuvė, puiki mokes
tis, greitas išsidirbimas. Atsišaukite.

U. S SAMPLE COMPANY
801 So. Wells Street

REIKIA 20 mergaičių 
vyrųojimiUi sviesto; 
duodama drapanos darbui. 
Labai gera mokestis 
ir geros darbo sąlygos.

CO.THE NUCOA BUTTER
28th ir Killx>unie Avenue.

REIKIA darbininkės — moteriš
kes arba mergaitės. Gera mokestis. 
Kreipkitės.

LIETUVIŲ MOTELIS
1606 So. Halsted St.» Chicago.

REIKIA mergaičių patyrusių ir 
mokinimuisi sortuoti naujų ceppin- 
gų —, gera mokestis, malonios dar
bo sąlygos. Kreipkitės

B. COHEN & SON.
1100-1114 W. 22nd St., 2nd floor.

MERGAIČIŲ
MERGAIČIŲ
MERGAIČIŲ

MOKINIML’ISI — arba — 
PATYRUSIŲ DIRBIME 

PIRŠTINIŲ
NUOLAT DARBAS.
GERA MOKESTIS

CHICAGO GLOVE AND MITTEN 
COMPANY.

458 No. Halsted Street.

REIKIA mergaičių plovimui indų 
virykloj’e, padraug ir moteriškės 

ruošai bei darbui plovykloje. Gera 
mokestis; kambaris ir maistas.

WEST SUBURBAN HOSPITAL 
506 W. Austin Avė.

REIKIA jaunos moters lengvam 
nanpj darbui. Nėra plovinio. Padori 
šeimyna. Turi eiti namon nakvoti. 
Kreipties

J. TURBIN, 
1020 N. Robey St., Chicago.

REIKIA merginos arba moters, 
kuri galėtų kalbėti lietuviškai, lat
viškai ir angliškai į Miisjc Krautu
vę dirbti vakarais. Gerą/alga, trum
pos valandos.

EAGLE MUSIC CO.
3240 So. Halstąd St., Chicago.____

REIKIA merginos koČiojimui 
skalbinių, gera mokestis, ruimas ir 
valgis. Atsišaukite

CHICAGO BEACH HOTEL, 
51 st ir Cornel St. Chicago.

Užeikite į skalbyklą.

REIKI A DARBININKŲ
VYRŲ

Reikia tuojau
Gero duonkepio, kuris moka kepti 
baltą ir juodą duoną. Duona maišo
ma su mašina. Mes duosime kamba
rį ir valgį. Važiuokit tuojau į tyrą ti
rą ir gerą gyvenimą. Mes užmokėsi
me atvažiavimo lėšas.

SPRING VALLEY BAKERY 
J. M. Ažukas. savininkas.

Spring Valley, III.

DARBININKŲ

Darbas nepaskirstoonas.
Labai geros algos 
ir darbo sąlygtis.
Atsišaukite.
PULLMAN CAR W0RKS

HOfh &Cottage Grovte Avė.
Pultaan, IU.

VYRŲ

/vyrų reikalauja

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

REIKALINGAS
FLAT JAN1TORIAUS

PAGELBININKAS
5506 University Avė., Chicago.

REIKIA pirmos klesos bučerio, 
tuojau. Atsišaukite.

THE LIBERTY MARKET 
1018 So. Main St., Rockford, III.

REIKIA darbininkų, $4.50 į die
ną Atsišaukite.

H. SILVERMAN and CO.
423 So. Clinton St.

REIKIA darbininkų ant farmų. 
Patyrusių arba ne. Mokančiam visą 
farmos darbą, moku į menesį nuo 
$50 iki $100, o nepatyrusiam nuo 
$25 iki 50, kambaris ir valgis. Butų 
geistina, kuris nesenai pribuvęs iš 
Lietuvos atsiliepkit, rašydami pas
I. GUDAS, Aurelia, Iowa. R.D. No. 1

REIKIA trimerių, šaperių, lapei 
paderiu, su mašina. Convas beiste- 
rių, guzikų priseuvinėtojų, viršuti
nių kalnierių dirbėjų, off preserių, 
merginų operatorkų.

Mausner Tailoring Corporation 
814 West 33rd Street

REIKIA

MECHANIKŲ 
PRIE BENČIAUS, 
TURI TURĖTI 
PRAEITIES PATYRIMĄ, 
SEGTI MAŽAS 
NESISKIRSTOMAS 
DALELES.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY

311 W. Austin Avenue.

REIKIA Patyrusio finišerio ir Kū
rikų prisiuvinėtoj'o moterų jakietam. 
CHICAGO NOVELTY CLOAK CO. 
366 West Adams St. Chicago.

REIKALINGI anglių metėjai, at
sišaukite pas vyriausią inžinierių, 

CHICAGO BEACH HOTEL 
ant 51 ir Cornell Avė, Chicago.

REIKIA 
DARBININKŲ 

NUOLAT DARBAS. 
ATSIŠAUKITE 

STE1N—HALL MFG. CO. 
2841 So. Ashland Avenue.

DARBININKŲ
REIKIA 25-kių; nuolatinis 

bas. Kreipties.
23rd & Racine Avenue.

Downcrs Grove, III.

dinr-

REIKIA pardavinėtojo, švarus ga
bus vyras pardavinėti urnų speciali 
pardavinėjimą.
SPECIALTY SALES of CHICAGO.

5728 So. State St., 3rd fl.

REIKIA vyro mokintis moldcrys- 
tės prie misingioi Gera alga.

J. J. RYAN.
100 So. Jefferson St., Chicago.

REIKIA —- 50 vyrų į serap gele
žies yardą. Nuolat darbas. $5 į die
ną ir angščiau. Atsišaukite.

37 St., & Homan Avė.,

REIKIA lietuvio bučerio.
Atsišaukitė tuojau.

3453 So. Halsted Street Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir hote- 

lis, puikioj vietoj prie šv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite i Nau
jienų ofisą pažymėdami num. 29

PARDUODU grosernę.
Lietuvių apgyventa vieta; 
biznis išdirbtas nuo seniai.

AtsiŠaukit
1621 Sa Union Avė.

Parsiduoda saliūnaS su visais i- 
taisymais. Priežastis pardavimo pir- 
mu bučernę; parduosiu pigiai, nega
ilu du bizniu laikyti. 
4326 So. Paulina St.,

AUTOMOBILIŲ reikalaujame.
Gaji būti bile kokiame stovyje. Jei

gu turite pardavimui, atsišaukite 
tuojaus . Turime gatavus pinigus.

P. VIZGIRDAS,
5728 So. Lincoln St., Chicago.

Telefonas Prospect 2868

RAKANDAI

TIKTAI ši MĖNESI.

puikų 
varto- 
esame

Geriausia pasiūlymas gaus 
tikros skuros seklyčios setą, 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes_____
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tą seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNCIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 VV. Harrison St.
Atdara npo 9 ryto iki 9 vak. Ne

dėliotais nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
NAMAI-ŽEMĖ

ANT PARDAVIMO 40 akrų farma, 
gyvenimo namas 6 kambariais, stal
čiais ir vištininkais. Vienas arklys, 
3 jaunos karvės ir bulius; vištos ir 
visa mašinerija ir kiti geri įrankiai 
prie ūkės išdirbimo. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant stubos nu- 
žurint kur namas randasi. Gali ma
tyti vakarais nuo 5 iki 10.

CHARLEY NACTN.
2404 So. Karlow Avė. Chicago.

PARDAVIMUI 557 W. 36 St. 6 kam 
barių frame cottage plytų pamatais, 
šviesus beismantas. $600 pinigais. 
Kaina $1,300.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., Chicago, III.

TURIU PARDUOTI
Puikų murini namą dviejų familijų 
po 6 kambarius su pirmos klesos 
įntaisymais, ugnavietės (fire places) 
knygą Šėpos maudyklės; kieto me
džio apdirbimais, maudyklės kam
bariuose ir tarpduryse mosaic mar
muro plytelių padlagos, pečiai ir 
ice boxes priklauso prie namo. Kiek
vienai 'familijai yra po boilerį dėl 
apšildymo, tai kožnas randauninkas 
savo anglis kūrena ir turi karstu van 
deniu (hot water heat) apšildoma 
kambarius. Namas lik 3-jų metų se
numo, šiandien kaštuotų 3 tūkstan
čius daugiau pabudavoti, negu už 
kiek aš dabar parduodu. Lotas dide
lis 30 pėdų pločio, visos gatvės iš
taisytos ir išmokėtos. Randasi gra
žioj vietoj Brighton Parke, netoli 
nuo McKinley Parko. Kas norite ge
ro namo pagal šios gadynės, tai 
meldžiame tuojaus atsišaukti, par
duosiu pigiai, nes einu į kitą biznį, 
tai pinigai yra reikalingi, parduo
siu su tūkstančiu dolerių įmokėsi
mu, o kitus iš randų išmokėsite.

T. ŽUKAUSKAS, 
4053 So. Maplevvood Avė. Chicago.

PARSIDUODA medinis namas su 
keturiais lotais, lietuvių apgyven
to! vietoj. Parduodu pats savininkas, 
Senas žmogus nori greit parduoti.

R. ZERBST.
4201 Archer Avė. Chicago.

Phone Yards 973.

MOKYKLOS

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

< VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvinio, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

DRABUŽIŲ KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augiausias algas už visus 
amatninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tą amatą greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines klesak, 
taip moklnam ir per laiškus.

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCHOOL 
OF GARMENT DESIGNING

74 W. Wąsbingtbn St.
Kambzarys 611

Chicago. Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8,


