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Denikinas pabėgęs pas anglus
True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
375,000 BELAISVIŲ RUSIJOJE 

MIRĖ NUO LIGŲ.

Socialistu byla 40 ŽMONIŲ SUSALO.

Jugo-Slavai priėmė Italijos 
pasiūlymą

Pabaltijos Konferencija keliasi 
Varšavon

Amerikiečiai jau gabenami iš Siberijos
DENIKINAS PABĖGUS PAS 

ANGLUS.

PARYŽIUS, s. 27.—Pasak Zu- 
richo žinios laikraščiui Echo de 
Paris, gen. Denikin, komanduo- 
tojas anti-boLševikų spėkų pie
tinėje Rusijoje ir jo štabas pa
sislėpė ant anglų laivo Konstan
tinopolyje. .•

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 28, 1920 
as rcquired d y Ine act of Oct. G, 1917

JUGO SLAVIJA PRIĖMĖ 
TALKININKŲ PASIŪLYMĄ
ADRIATIKO KLAUSIME.

GENEVA, s. 27.—Pasak In- 
lernacionalio Raudonojo Kry
žiaus gautų iš Vladivostoko ži
nių, arti 375,000 iš 500,000 Au
stro-Vengrijos karės belaisviu, 
kuriuos suėmė rusai, žuvo Sibe- 
rijoje nuo rauplių ir typhus.

Likusieji išliko gyvais tik su- 
gabiu darbu Anglijos, Japonijos 
ir Amerikos daktarų, kurie ta
po pastatyti įvairiuose miestuo
se palei Trans-Siberijos geležiu 
kelį.

Į rytus nuo Baikalo ežero gel
bėjo ir Chinijos daktarai, bet 
darbas yra sunkus dėlei bolše
vikų įsiveržimo.

Socialistų byla tebesitęsia. 
Skaito žydų kairiasparnių 

brošiūrėlę.

MEXIC0 CITY, s. 27 - Nepa^ 
prastas šaltis viešpatauja čia. 
40 žmonių iš neturtingųjų Me- 

: xico City klesų sušalo.

ALBANY, N. Y., s. 27.—Pa-1

socialistų byla tebesitęsia, šian
die skaityta skirsnys iš konsti
tucijos, draudžiantis socialis
tams balsuoti už pask irimą pi
nigų kariuomenės ir laivyno rci 
kailinis ir paskui valstijos kon
stitucijos skirsnys, kur sakoma,

PERMAINOS WILS0N0 
KABINETE.

Du nauji sekretoriai paskirti.

Skelbia lokautą
ŠVEDIJOS FABRIKANTAI 

SKELBIA LOKAUTĄ.

Visos fabrikantų asociacijos 
dirbtuvės užsidarys.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 28< 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

AMERIKIEČIAI UŽMUŠĖ 
KAZOKŲ GENEROLĄ.

VLADIVOSTOKAS, s. 25.-38 
amerikiečiai, nariai geležinkelių 
sargybos pulko, tarnavę Posol- 
skaja, arti Verchne Udinsk, sau 
šio 10 d. suėmė vieną gen. Se- 
mionovo ginkluotų traukinių. 
Komandavęs juo kazokų gene
rolas tapo užmuštas ir visi ofi- 
cieriai liko suimti. Traukinis 
be jokio reikalo užpuolė ameri
kiečių būrį, miegojusį ta vėri
niuose vagonuose.

Du amerikiečiai iš 27 infan- 
terijos pulko, tapo užmušti. Pen 
ki rusai liko užmušti, ir 6 jų 
oficieriai, jų tarpe gen. Bogo- 
molec ir 48 kareiviai tapo su
imti. *

Anierikiečiai tebelaiko gink- 
luotą traukinį ir belaisvius. Ką 
su jais daryti, dar nenuspręsta.

PARYŽIUS, s. 27—Oficia
liai paskelbta, kad jugo slavai 
nutarė priimti talkininkų tary
bos pasiūlytą Adriatiko klausi
mo išrišimą.

Fiume bus nepriklausomas.

I lt ima t urna s reikalavo, kad 
Jugo Slavijos valdžia nutartų be 
jokio atidėliojimo ką ji mano 
daryti ir kad duotų kategoriš
ką atsakymą “taip” ar “ne” į 
italų pasiūlytą kompromisą iš
rišimui Adriatiko klausimo.

Sulig susitaikimo pienu, Fiu
me bus nepriklausomas po tau
tų lygos gvarantija.

>

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, 111. Jan. 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
PABALTIJOS ŠALIŲ KONFE

RENCIJA PERSIKELIA Į 
VARŠAVĄ.

Pabaltija mato reikalą koope
ruoti tarp savęs.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

GAL HOLANDIJA GAUS
mandatą ant Armėnijos.

PARYŽIUS, s. 27.—Pasak ži
nios iš I {nagos, ten vaigšto gan 
das, kad jei Suv. Valstijos atsi
sakys priimti mandatą ant Ar
mėnijos, mandatas galbūt bus 
atiduotas Holandijai.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 28, 1920 
as reąulred by the act of Oct. 6.1917

AMERIKIEČIAI JAU APLEI
DŽIA SIBERIJĄ.

True translation fiied wlth the post- 
inaster at Chicago, 111. Jan. 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917
VOKIETIJA PRAŠO NETEISTI 

KARĖS NUSIDĖJĖLIŲ.

Du transportai su amerikiečiais 
jau išplaukė į Manilą.

Berlinas bijosi monarchistų 
sukilimo.

WASHINGTON, s. 27.—Suvė
luota telegrama karės departa
mentui sake, kad Amerikos ka
reiviai pradėjo apleisti Siberiją 
sausio 17 d. Tą dieną transpor
tas Great Northern išplaukė į 
Manilą su 41 oficieriuin ir 1,700 
kareiviais.

Dvi dieni vėliaus į Manilą iš
plaukė transportas Sheridan su 
sužeistaisiais.

PARYŽIUS, s. 27.—Vokietijos 
valdžia pasiuntė notą, dar sykį 
bandydama perkalbinti taikiniu 
kits atsižadėti vykinti taikos su
tarties 228 skirsnį apie išdavi
mą žmonių, kaltinamų nusidėji
muose prieš karės įstatymus ir 
papročius.

Berlinas rūpinasi neprileisti 
sukilimo.

Visi amerikiečiai apleis 
apie kovo 15 d.

27— 
mano, 

kad ateis kovo 15 d. pirm negu 
visi amerikiečiai kareiviai ir 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kai galės apleisti Siberiją. Iš
siųsti paliepimai skubiai išvež
ti visas Amerikos moteris iš 
Trans-Baikalo apygardos, kuri 
yra kelyje bolševikų besiverži- 
mo.

Raudonojo Kryžiaus būrelių 
reargardas yra Čitoje, prie Man- 
žurijos rubežiaus, o dalis 27 in- 
fanterijos pulko yra Verchne 
Udinske, į vakarus nuo Čita.

VLADIVOSTOKAS, s.
Amerikos viršininkai

BERLINAS, s. 27.—Dideli ka
reivių patroliai saugojo vald

žios budinkus pereitą naktį ir 
sustabdė judėjimą gatvėse apie 
tas vietas ir kareiviai pratiesė 
barikadas. Vaikšto gandai, kad 
inonarchistai pienavo sukilimą 
Šiandie -kaizerio Wilhelm gi
mimo dienoje ir delei to, kaipo 
apsaugos priemonę, . apsaugos 
ministeris Gustav Noske sutrati 
kė kareivius.

NUŠOVĖ DAKTARĄ.

Kam tasis atsisakė duoti 
degtinės.

CHICAGO—Vakar William 
Gardner, 50 m., 217 E. 31 St. 
pilname žmonių ofise ant vįetos

WASHINGTON, 8. 27—Heiv* 
ry P. Fletcher, kuris per 4 me
tus buvo Suv. Valstijų ambasa
dorium Meksikoje, šiandie re
zignavo iš tos vietos.

PARYŽIUS, s. 27—Po ilgų 
debatų, visi Pabaltijos šalių at
stovai, dalyvavę Helsingforso 
konferencijoje, sutarė, kad rei
kia padaryti kokis nors ekono
minio kooperavimo susitari
mas, pasak žinios iš Stockhol- 
mo.

Toliaus pranešama, kad iš 
priežasties sunkumo transpor- 
tacijos, delegatai persikels į 
Varšavą.

True translation fiied wtth the post- 
master at Chicrigo, III. Jan. 28. 1920 
is reųulred by the act bf Oct. 6,1917

NORI APSAUGOJIMO 
KAIZERIO.

Reikalaus Holandijos užtikrini
mo, kad kaizeris nepabėgs.

LONDONAS, s. 27—Pasak 
Daily Express, talkininkai ren
giasi paklausti Holandijos vald
žios, ar, iš priežasties jos atsisa
kymo išduoti kaizerį, ji yra pa
sirengusi gvarantuoti juos išga
lę ant visados jį užlaikyti Ho- 
landijoje.

Nota klaus Holandijos vald
žios ar ji yra pasirengusi duoti 
užtikrinimų, kad kaizeris nega
lės pabėgti Vokietijon, jei ten 
pasidarytų tokia padėtis, kad jis 
butų pakurstytas atgauti savo 
kaizeriškąjį sostą.

True translation fiied w!th the post- 
niaster ai Chicago, III. Jan. 28, 1920 
ąs reųuired by the act of Oct. 0.1917

ATGALEIVIAI LAIMĖJO 
VENGRIJOS RINKIMUS.

BUDAPEŠTAS, s. 27—Pa
sekmes rinkimų nodėlioj ir va
kar į Vengrijos naoionalį susi
rinkimą parodo, kad rinkimuo
se laimėjo nacionalė krikščio
nių partija ir sumušė valstiečių 
partiją.

Tarp išrinktųjų be opozicijos 
kandidatų yra grafas Apponyi, 
buvęs užrubežinių reikalų mi
nis! oris grafas Andrassy, dabar
tinis premieras Kari Huszar ir 
grafas Teleky iš Vengrijos 
kos delegacijos.

Socialistai laike rinkimų 
saip buvo persekiojami.

tai-

vi-

KANSAS ANGLIAKASIAI 
SUGRĮŽO.

kad legislatura turi paskirti pi- i j 
nigų užlaikymui valstijos mili-' 
ei jos.

Bet daugiausia laiko pralei
sta skaityme žydų kalboje bro
šiūrėlės, kurioj išdėstoma nau
jas krypsnis socialistuose ir 
proletariato diktatūra. Knygelė 
yra kairiojo sparno dar prieš 
jų atskirimą nuo Socialistų par
tijos ir prisidėjimo prie komu
nistų.

Knygele skelbia proletariato 
diktatūrą, pricvpria nuvertimą 
valdžios ir užgriebimą savas
ties. Socialistų uždavinius val
džioje brošiūrėle sekamai api
budinanti:

“Socialistai stengiasi įeiti į 
valdžią dėl dviejų priežaščių: 
pirma, kad buvus arčiau prie 
valdžios tarybų durų ir antra, 
kad trukdžius visais galimais 
budais šį pobūdį veikimo. Pir
mas yra svarbesniu, kadangi 
jis duoda socialistams progą 
įžvelgti į valdžios strategiją, tuo 
palengvinant vedimą propagan
dos. Tas tiesa, kad ne visuomet 
tas tikslas būna atsiektas. Bur
žuazinė atmosfera, kuria jis 
kvėpuoja, abelnai apsvaigina jį 
ir jis pradeda daryti kompro
misų.”

Brošiūrėlė toliau sako, kad 
Ameriką pasiekia tik atbalsis 
to, kas dedasi dabar Europoje 
ir todėl yra pavojus, “kad čia 
nebus Utip pilno apsivalymo 
tarp mus (reiškia Socialistų 
partijoje—kairiasparniško), ko
kis turėtų būti.”

Brošiūra taipgi stovi už su
tvėrimą ginkluotos armijos, ku
ri vykintų socialę revoliuciją, 
kada tam ateitų valanda.

Joje išdėstoma nuomonės vie 
noš tik frakcijos, kuri jau nu
stojo būti nariu Socialistų par
tijos, vienok kaltintojai skaito 
ją kaipo išdėstimu socialistų 
principų ir taktikos ir juos re
mia komiteto pirmininkas.

Nėra negražios merginos.
NEW YORK, s. 27—Moterų 

skrybelnin'kų asociacija pasi
skelbė jieškanti negražios mer
ginos ir mokėsianti jhi $100 už 
dienos darbą. Bet ikišiol dar 
ne viena neatsišaukė j ieškoda
ma to darbo. Buvo atėjusi tik 
viena mergina, liet toji gražuo
lė, kuri galėjo laimėti gražumo 
prizo. Ji atėjo susiderėjusi lai- 
žybų ir laimėjo $25, nes jos 
draugė tvirtino, kad ji nedrįs 
ateiti ir prašyti tokio darbo.

WASHINGTON, s. 27—šian- 
;' die prezidentas Wilsonas no

minuos agrikultūros sekretorių 
David F. Hourfton užimti vietą 
Carter Glass, kaipo iždo sekre-

j Agrikultūros sekretorium bus 
I paskirtas Etbvin T. Meredith iš 

Dos Moiiu*s, la., leidėjas žur
nalo Succesful Fanning. Pasta
rasis taipjau yra sugabus politi
kierius, kuomet Houston yra 
pripažintas sugabiu finansištu.

Pavaduotojas vidaus reikalų 
, sekretoriaus Lane dar nėra pa
skirtas ir delei to Lane nėra re
zignavęs. Jis kiek laiko atgal 
pasakė, kad rezignuos kaip tik 
tai bus paranku prezidentui.

STOCKHOLMAS, s. 27— 
Samdytojų asociacija šiandie 
paskelbė, kad kur galima, lo
kautas prasidės tuojaus, o visos 
prie asociacijos prigulinčios 
dirbtuvės užsidarys sausio 31 d.

Darbininkai nepasiduoda.

Fabrikantai nutarė griebties 
lokauto darbininkams atsisa
kius užbaigti streiką, kuris pa
lietė veik pusę dirbtuvių visoje' 
šalyje. Darbininkai reikalauja 
pakėlimo algos ir sutrumpini
mo darbo valandų.

Valdžios tarpininkavimo ko
misija pasiūlė, kad darbininkai 
grjštų į darbą laike vedinio ta
rybų, bet tą pasiūlymą darbi
ninkai tuojaus atmetė.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

Japonai 
pasilieka

Siberijoje
Bijosi korėjiečių. 1,000 japonų 

užmušta Siberijoje.

TOKIO, s. 24.—Premieras 1 ki
rą atsakydamas šiandie į inter
peliaciją atstovų bute pasakė, 
kad išsiuntimas Japonijos su
stiprinimų į Siberiją buvo bū
tinai reikalingas, kad pagelbė
jus cechams ir apsaugojus pla-

ISPANIJOS LOKAUTAS 
UŽSIBAIGĖ.

streikierių moteris
NUTEISTOS.

14 moterų turės užsimokėti po 
$50.

. YOUNGSTOWN, s. 27—Com 
inon pleas teismas šiandie pri
teisė užsimokėti po $50 kiekvie
nai iš 14 plieno darbininkų mo
terų, kurias buvo kaltinamos, 
kad laike streiko, kada jos pi- 
kietavo plieno liejiklas, lapkr. 4 
d. pribėrė streiklaužiams ir mu
šeikoms į akis raudonųjų pipirų.

Dar apie poras desetkų mote
rų laukia teismo.

PITTSBURGH, Kas., s. 27— 
Angliakasiai, kurie vakar buvo 

. ______ T_________ ___ paskelbę protesto streiką prieš
nušovė Dr. Robert S. Bentley,1 naujuosius industrinius įstaty- 
3035 Indiana Avė. už tai kad mus, šiandie sugrįžo į darbą ir 
daktaras atsisakė išpildyti re- visos kasyklos dirbo, 
ceptą, su kuriuo jis galėtų gauti 
degtinės, žmogžudys areštuo- gliakasius ir tardo juos apie va- gyvulių skerdjfldų darbininkai 
tas. karykštį streiką. nutarė šiandie paskelbti streiką.

Valdžia tečiaus suėmė 7 an- PARYŽIUS, s. 27—Paryžiaus

SVARSTO NAUJĄ MAIŠTO 
BILIŲ. MADRIDAS, s. 27—Nors lo

kautai Barcelonoj ir šiame mie
ste užsibaigė, bet darbininkų 
nerimavimas neuž^ibaigė. Fab
rikantai skeldami lokautas tikė
josi “pamokinti” savo darbinin-

WASHINGTON, s. 27—At
stovų buto teisių komitetas, ma
tomai, užmetė Sterling ir Gra- 
ham maišto bilius ir pradėjo 
svarstyti švelnesnį atstovo Hus-i Kus, nuolankumo, bet darbinin-
ted bilių.

ALBERT THOMAS TARP
TAUTINĖS DARBININKŲ 

TARYBOS DIREKTORIUS.

PARYŽIUS, s. 27—Franci
jos darbininkų vadovas Albert 
Thomas vienbalsiai liko išrink
tas gėneraliu direktorium In- 
ternacionalės Darbo organiza
cijos šiandie valdinio komiteto J 
susirinkime.

Organizacija priėmė 6 nuta
pomus ir 6 rekomendavimus 
tarptautinės darbo konferenci
jos Washingtone. Nutarimai 
liko perduoti tautų lygos sek
retoriui, Perduoti į įvairioms 
valdžioms ratifikuoti. *

Washingtono konferencijos 
nutarimais yra: 8 vai. darbo 
diena, įsteigimas valdžios sam
dymo biurų ir panaikinimas pri 
vatinių agentūrų, uždraudimas 
naktinio darbo del^notcrų, už
draudimas jaunesnių 12 m. vai
kų darbo, uždraudimas jaunuo
lių naktinio darbo ir užmokes
tis motinoms už gimdimo lai
ką.

kai patįs negrįšta į darbą, nes 
darbo sąlygos nėra pagerintos. 
Jie reikalauja pirma išpildyti 
jų reikalavimus, itai tik tada jie 
grįš į darbą. Kitur irgi darbi** 
ninkai 
kantai 
ninku, 
kurstė
Valdžia irgi visais įmanomais 
budais persekioja darbi niūkūs, 
areštuoja jų vadovus, uždarinė
ja jų draugijas ir laikraščius.

negrįšta. Reiškia fabri- 
netik nepamokino darbi- 
bet dar labiau juos su- 
kovoti už savo reikalus.

ANGLIŲ KOMISIJA VEIKIA.

WASHINGTON, s. 27.—Po 6 
dienų pertraukos prezidento 
paskirtoji anglių komisija, iš
rišti nesutikimus tarp angliaka
sių ir kasyklų savininkų, šian
die vėl pradėjo savo darbą. Ji 
išdirbo pienus tyrinėjimui an
glių padėties ir pradėsianti da
bar tikrąjį darbą. Ji pirmiau
sia tardysianti centralinį anglių 
lauką, o paskui pakraštinius

253 AREŠTUOTŲJŲ PALEI
STI Už KAUCIJĄ.

NEW YORK, s. 27.—Iš 
žmonių, kuriuos atvežta 
Eitis salos tardyti dėl deporta
vimo, ant salos pasiliko tik 275 
žmones, kiti gi liko paleisti už- 
sistačius kauciją. Kasdie vidu
tiniškai po 6 žmones paleidžia
ma už kauciją.

Iš visų esančių ant to$t salos 
areštuotųjų, tik 63 žmones yra 
“perfect, cases” deportavimui. 
43 jų atgabenti iš Detroito, o 20 
palikta nuo pirmiau išplauku
sio su deportuojamaisiais laivo 
Buford. Kiti gi dar nėra tardy
ti ir jų deportavimas nėra nu
spręstas.

538 
ant

DAR VIENA VALSTIJA RATI
FIKAVO MOTERŲ BALSA

VIMĄ.

CHEYENNE, Wyo., s. 27— 
Wyomingo legislatura šiandie 
ratifikavo moterų balsavimo 
priedą prie federalės konstituci
jos. Atstovų butas tą priedą 
ratifikavo vienbalsiai.

Wyoming yra 27-ta valstija 
ratifikavusi tą priedą. Reikia, 
kad dar 9 valstijos tą priedą ra
tifikuotu, pirm negu jis įeis ga- 
lėn.

27.-55RICHMOND, 
balsais prieš 39 Virginia atsto
vų bulas rekomendavo, kad 
moterų, vaisavimo priedas butų 
paduotas referendumui.

Ledas viską sustabdė.

ANDERSON, S. D—Delei su
sidariusios nepaprastai daugy
bės ledo, šis miestelis jau nuo 
panedėlio yra be laikraščių, švie
sos, pajiegos, gatvekarių ir te
lefono ir telegrafo komunikaci
jos. Veik visos dirbtuvės, jų 
tarpe 4 didelės audinyčios, ku
rios dirba keli tūkstančiai žmo
nių, turėjoo užsidaryti, neteku
sios pajiegos varyti jų mašinas. 
Tik du geležinkeliai ir užmies
tinis gatvekaris įstengė prasi

žengime valstijos maišto įstaty- j mušti per ledus ir panaikinti pil
nių. ną miestelio izoliavimą.

Darrow gins rockfordiečius.

ROCKFORD, III., s. 27—Pa
sk ilbęs advokatas Clarence Dar- 
row pranešė, kad jis apsiima 
ginti apkaltintųjų Rockfordo 
Komunistų Darbo partijos na- 
rių bylą ir bus čia panedėlyje. 
Viso čia yra apkaltinta 10 žmo
nių. Jie yra kaltinami per-

Premieras pridūrė, kad nėra 
priežasties ištraukimui kareivių 
vien, todėl, kati amerikiečiai iš
traukia savo kareivius. Pozici
ja Japonijos ir Chinijos toli
muose rytuose* yra visai skir
tinga nuo pozicijos Anglijos ar 
Suv. Valstijų. Jis Haipjau nu
rodė, kad negalima permatyti 
kokis bus žingsnis bolševikų 
ateityje.

Užrubežinių reikalų ministe- 
ris Uchida taipjau pasakė, kad 
tuojautinis ištraukimas kareivių 
yra negalimas, kadangi nieku- 
rie Vladivostoko korėjiečių re
mia Korėjos nepriklausomybės 
judėjimą, kuomet kiti suokal- 
biauja su bolševikais prieš Ja
ponijos interesus.

Karės ministeris Tanaka pa
sakė, kad 1,000 japonų gyvas
čių tapo paaukauta palaikant 
tvarką Siberijoje.

Trv*o iranslutton fiied with the post- 
mustcr’at (’hieago, III. Jrm. ^i8. 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6.11> 17
VVILSONAS PRAŠYS KONGRE
SO PAŠELPOS PASKOLOS.

WASHINGTON, s. 27.—Pre
zidentas Wilsonas paprašys 

kongreso autorizuoti $150,000,- 
000 paskolą Austrijai, Lenkijai 
ir kitoms Europoms šalims ir 
Armėnijai nupirkimui maisto, 
kaip to prašė iždo sekretorius 
Glass.

Baltajame Name pasakyta 
šiandie, kad prezidentas labai 
užinleresuolas tą paskolą ir kad 
už kelių dienų jis parašys laiš
ką tame dalyke kongreso vado
vams.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, Iii. Jan. 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI BELAISVIAI
GABENAMI NAMO.

PARYŽIUS, s. 27.—Grąžini
mas vokiečių kares belaisvių, 
kuris prasidėjo pereitą savaitę, 
eina pasekmingai. Traukiniai 
išvažiavo iš Valenciennes, Cam- 
brai, Toni, Vcrdun ir kitų kon
centracijos stovyklų. Kiti trau
kiniai išvažiuos iš Soissons ir 
Laon.

Berlino' laikraščių atsiliepi
mas apie belaisvių padėjimą 
prielankus. Jie pripažįsta, kad 
ikišiol sugrįžę iš Fra nei jos be
laisviai išrodo, kad buvo gerai 
maitinami ir apžiūrimi ir abel- 
nai daro gerą įspūdį.

^PASTABA
Chicagos paštas sulaikė Pa- 

nedėlio, Sausio 26 d., Naujienų 
laidą dėl nepristatymo vertimo 
straipsnio “Lietuva ir jos kai
mynai,” psl. 4, ir žinių paimtų 
iš Lietuvos laikraščių: “Vokie
čių teroras Žemaitijoj’’ ir “Ka
ro laukuose,” psl. 3.

Reikalaujamieji vertimai ta
po padaryti ir paštui įteikti. Ti
kimės, skaitytojai tą numerį 
dar gaus. — Naujienos.
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nauja tarptautinė. Neprik
lausomųjų garbė, sako, bu- 
usi įžeista, kad bolševikai 

nepakvietė jų dalyvauti ko
vo kongrese Maskvoj. Jis su 
pasigailėjimu patvirtino, 
kad įsteigimas komunistų 
tarptautines Maskvoj nepa
lengvino. bet apsunkino at
sirasti visasvietinėi tarptau
tinei, kuri tiktų1 kovai. To
dėl jis davė įnešimą, kad su
važiavimas nutartų pasi
rauk t i iš antrosios tarptau

tinės ir išsižadėti dalyvauti 
Genevos kongrese. Valdybai 
navedama, kad ji pasisteng
tų sušaukti visų socialisti
nių revoliucinių organizaci
jų, stovinčių už proletaria
to diktatūrą, konferenciją, 
kartu su komunistų tarptau- 
ine, ir sutverti naują tarp

tautinę, kuri galėtų vesti pa
skutinę kovą su kapitalizmu 
^u pagalba masinės proleta
riato akcijos. Jeigu lęitos 
partijos atsisakytų prisidėti i 
•u mumis prie Maskvos tarp j 
tautinės,* tai tą, sako, mes 
patįs savo spėkomis turime

tvarkymui reikalinga visuotina 
kelių sistemos revizija.

ISPANIJA
[Federuotos Spaudos žinia]

CALTALIAUD. — Du darbi
ninkai buvo užmušti, o keturi 
sunkiai sužeisti muštynėse su 
policija, kuri buvo atsiųsta čia 
socialistų susirinkimui išardyti.

MADRIDE darbdaviai ima lyg 
ir nusileisti darbininkams, tike- 
dainics tuo savo nusileidimu su
laužyti didelį darbininkų streiką. 
Rarcelonoj tečiaus samdytojai 
netik nerodo nulaidumo, bet kas 
dien vis daugiau fabrikų uždari
nėja.

— Ispanijos žmonės nesileis, 
kad kapitalistai pavartotų juos 
tikslais padėti talkininkų bloka
dai prieš Rusiją, — sako rezoliu
cija, kurią ką tik įvykęs Ispani
jos socialistų partijos suvažiavi
mas priėmė.

MAŽOJI AZIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

KAIRO — Pasak čionykščių 
valdininkų, paskutiniojo didelio 
arabų sukilimo priežastis buvus 
ta, kad anglai suėmę arabų ka
riuomenės vadą Jassin Pašą.

Damaske įvylko milžiniškos

kavalerijos žvalgų skyriaus ka
pitonas Schvvabacher, kurs ką 
tik įvykusioj leitenanto Marloh 
byloj dėl - išžudymo 30 nepri
klausomųjų socialistų buvo liu
dininkas. Schwabacher viešai 
palsikelbč atvirą laišką Noskei, 
kabindamas jį ir kitus “Social
demokratinės” valdžios viršinin. 
kus, kad jie stropiai veikę savo 
užmačiose prijungti Pabaltčs 
kraštus prie Vokietijos. Leite
nanto Marloh byloj Schwaba- 
chas liudijo, kad neužilgio prieš 
pasirašant po Versaillės taikos 
sularčia, Noskc su savo šalinin
kais vedęs sis lema tinę teroro 
kampaniją prieš Nepriklauso

muosius socialistus.
— Nepriklausomųjų Socia

listų organas Die Freihcit skel
bia, kad mobilizavimas von der 
Golco kariuomenės į Rytų Prū
sų pakraštį tai buvęs monar- 
clristų sumoksiąs nuversti esa
mąją valdžią. Reakcionieriai, 
kurie pagalba kariuomenės no
rėję padaryti monarchistinį per 
versmą, savo žygius dengę tuo, 
kad buk Rylų Prūsų kraštas tu
rįs būt “apsaugotas nuo Lictu-

Pinigus reikia siųst Pačto Mone> 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nepriklausomųjų 
Suvažiavimas.

Negalima žinoti, kaip tas 
tarimas tikrai skambėjo. 
Vienur paduodama, kad tar
ta buvę steigti naują tarp
tautinę, kitur betgi sakoma, 
kad nutarta buvę tiesiai pri
sidėti prie trečiojo interna
cionalo. Tikrai betgi žinia, 
kad tapo atsivesta nuo ant
rojo internacionalo ir iš
reikšta pageidavimas susi- 
’ieti su trečiuoju.

Diskusijose Hilferdingas 
kvjętė delegatus, kad jie ne- 
nertrauktų ryšių su vakarų 
darbininkų judėjimu. Sulig 
io žodžiais, šito judėjimo 
svarbiausias vadas netoli
moj ateityj busianti Angli
ja. Rusijoj tuo tarpu sdvietų 
valdžia buvusi priversta pa
sukti į dešinę ir pakeisti sa
vo socialistinį programą. 
Vengrija jau laukianti mo
narchijos. Apskritai, sako, 
vakaruose galima pastebėti 
ėjimą prie socializmo, o ry
tuose palinkimą prie reakci
jos. Taigi prisidėti prie 
Maskvos internacionalo reik 
štų prisidėti prie judėjimo, 
kurs jau gaišta ir eina atgal, 
o pertraukti rvšius su judė- 
imu, kurą eina pirmyn.

Vienok Hilferdingą ma
žai kas teparėmęs.

Igimą, kuriuo jie pažemino vi
si) arabų armijų. Demonstraci
jose dalyvavo apie 150 tukstan-

reiviams buvo įsakyta, kac^ jie 
butų prisiruošę nuversti “spar- 
takinę” valdžių. To sąmokslo 
vyriausi instigatoriai tai gene
rolas Golcas ir gcn. Hoffmanas.

Suvažiavimas vokiečių Ne
priklausomųjų Socialistų 
Partijos pasibaigė gruodžie 
5 d., 1919 m. Suvažiavimas 
tęsėsi per šešias dienas. ;

Kuomet Vokietijoje, kaip 
ir kitose šalyse kilo nesusi- 

_ pratimai, tarp socialistų, ne
priklausomųjų socialistų 
partijoje buvo pasilikę vos 
apie 300 tūkstančių narių: 
bet- per trumpą laiką jos 
skaičius labai padidėjo. Šian
die ji turi 750 tūkstančių 
pilnai užsimokėjusių narių.

Suvažiavime daugiausia 
laiko užėmė du punktai: 
klausimas apie programą ir 
taktiką ir Internacionale 
klausimas. Gana opus klau
simas buvo dėl sujungime 
visų Vokietijoje gyvuojan
čiųjų socialistų partijų.

Taktikos klausime kalbė 
jo įžymus šio laiko Neprik
lausomųjų Socialistų vadas 
Crispien. Jisai sakė, kad rei 
kia pasinaudoti šiuolaikiniv 
kapitalistų krizių ir steigti 
socializmą. Crispien griež
tai nusistatęs prieš anar- i 
chistų ir sindikalistų takti
ką, ir sakė, kad komunistų 
romantiškasis revoliucingu
mas prieštarauja marksiz
mo teorijai. Demokratija 

reikalauja pripažinimo ir
' mažumos interesų, ir nerei 
kia manyti, kad mes prieisi
me prie socializmo parla
mentarizmo keliu, bet kad 
reikia išnaudoti ir tą progą, džiulę darbininkų klesos dalį.”

Toliaus Crispien sakė, hi naujoji “darbininkų i 1 . • • « v • „ — I r*f 1 i €1 ? ’ * l L a ii n a Trnit^ i ra a i rvtikad nuvertimui burzuaziftes 
tvarkos reikalinga esanti 
darbininkų diktatūra, ir 
kuomet Nepr. Soc. Partija 
busiąnti geriaus prie to pri
sirengus ir atatiks tam tik
rą laiką, darb. diktatūra tu
rėsianti būt įsteigta.

Crispien tuo klausimu 
įnešė, kad butų užgirta Dar
bininkų Tarybų sistema dar
bininkų diktatūra. įnešimas 
primta vienbalsiai.

Internacionalo klausimu 
kalbėjo Ledebour. Jis nuro
dė, kad bolševikai išardė 
Zimmerwaldo organizaciją, 
iš kurios turėjusi išaugti)

ITALIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

ROMA — Del maisto stokos 
padėtis visoj Italijoj darosi vis 
kritingesnė.

— Del užsienio! minnterio 
Scialojos notos Anglijai Fiume 
miesto klausimu; Italijos spau
da labai susirupinus. Laikraščiai 
sako, kad laja nota Fiume klau
simas paliekama lygiai tokiame 
pat stovyj, kaip kad jis buvo 
pirm IVAimunzios ekspedicijos. 
Jie pažymi faktą, kad Fiume 
miesto taryba 44riais balsais 
prie 4 buvo priešinga to avantu- 
risto-poelo užėmimui miesto.

ČEKOSLOVAKIJA.

PRAGA — Čekų-Slovakų val
džia ruošiasi antdėti ant didelių 
nuosavybių mokesčius nuo 5 iki 
25 nuošimčių. i

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos spaudos žinia]

DETROIT — Su sausio 31 d. 
čia prasidės Michigano valstijos 
darbininkų unijų atstovų kon
vencija tikslu suorganizuoti na- 
cionalės Darbo Partijos skyrių. 
Tuo tikslu laikinasis komitetas 
išleido atsišaukimą į visas Mi
chigano valstijos unijas, kvies
damas rinkti delegatui konven
cijom

— Laikyto j čia Darbo Fede
racijos delegatų konferOncijo. 
nutarta grieštai nusistatyti prieš 
taip vadinamuosius Amerikie
čių Legionus—tą Amerikos re
akcinių gaivalų pabūklą. Kon
ferencija oficialiai užgyrė remi 
Paprastųjų Kareivių ir Jūreivių 
legioną. Federacija priėmė taip 
jau rezoliucija, kuria reikalau
ja, kad kongresas leistu socia
listų atstovui Victorui L. Ber- 
geriui užimti savo vietą kongre
se, kuriu jis buvo žmonių iš
rinktas.

Pe triką ir kad jis negali au ma
nimi jokių sutarčių daryt LDLD 
klausime, p. Petriku pradėjo sa 
kyti, kad drg. K. L. tą viską pa
darė ir jeigu jis butų išmokėjęs 
LDLD. bilus, tai viskas butų bu
vę gerai. Bet kada aš pastebė
jau Petrikai, kad jis jau nėra 
LDLD. nariu nuo buvusio komu 
nistų suvažiavimo, tai jis man 
nieko neatsakė, tik sumurmėjo, 
kati taip negerai. Dabar kįla 
klausimus: ko tie ponai nori 
nuo LDLD. Jie nėra jos nariai. 
Tai apie kokią jie taiką kalba? 
Kodėl jie nepasako, kam yra 
nusikaltus LDLD? Juk nei Pet
riką nei Steponavičius nei Gul
bė nieko neturi prie LDLD. Jie 
savo draugiją pavedė anarebo- 
komunistams, tai ko jie dabar 
nori? LDLD. nenusikalto prieš 
nieką, todėl ir taikos nėra su 
kuo daryli. Visi, kurie stojo ko
voj su socialistų partija, kurie 
paniekino darbininkų tarptau
tinės idėjas, jie kartu paniekino 
ir LDLD. ir tuo budu paliko už 
LDLD. ribų. LDLD. konstituci
ją rodo, kad tie, kurie yra prie 
šingi organizuotam socialistų 
judėjimui, negali būti draugijos 
nariais. LDLD. priešais pasidarė 
p. Petriką, Steponavičius ir vi
sa jų kompanija. Jie rašė rezo
liucijas komunistų suvažiavimui 
ir pareiškė, kad jie jiaveda mu
sų kultūrinę organizaciją komu
nistų globai. Cionais aišku vi
siems, kad tie ponai paniekino 
LDLD. konstituciją. Bet dabar 
jie drįsta kalbėli, kad mes turi
me taikintis su jais.

Liet. Darb. Lit. D-ja cen
tro komitetas, turėtų pasakyti 
tiems komunistams, kad jie dau 
giau nevartotų LDLD. vardo, 
nes jie jį paniekino, kada nuva
žiavo pas komunistus. LDLD. 
kuopos jau matė LDLD. 1-mos 
kuopos nuskirtą centro valdybą 
dr turėtų sukrusti. Lai anarcho- 
komunistai pamato, kad jie ne
gali valdyti musų organizaciją. 
Draugai! Sykį ant visados, ko
munistai turi būti prašalinti iš 
musų tarpo, kad jie daugiau ne
trukdytų ir nedemoralizuotų 
LDLD. veikimą.

— Mikališkietis Petras.

NAUJI RASTAI.
Redakcijai atsiųsta paminėti:
Lietuvos Kariuomene, [sutai

sė] Karininkas Ladislovas Nat
kevičius, Artilerijos vyresnysis 
leitenantas. Išleido Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė, 8th Avė. 
ir 25th St., New York, N. Y. 
1919. Pusi. 176. Kaina nepažy
mėta. ,

Yra tai Lietuvos kariškių al
bumas, kuriame telpa -apie 90 
įvairių jiaveikslų, aprašymų ctc., 
taipjau keletas Lietuvos kariš
kių dainuojamų dainų su gai
domis. Albumas 'išleistas ant 
geros baltos ]x>picros. Viršelį 
puošia baltas Raitelis raudona
me lauke.

Kodėl Tūkstančiai žmonių Ir 
Vaiky Miršta kas matą nuo 

Plaučių Uždegimo.

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas. 

FRANCIJA
[Federuotos Spaudos žinia] 

PARYŽIUS—Republikonų blo 
ko nariams pasisekė surinkti

unijų žmonių ir bombastiškai 
paskelbė, kad tapus įsteigta nau
ja Francijos “darbininkų jiarti- 
ja”. Alžagareivingieji Francijos 
laikraščiai dabar bubnija urbi 
et orbi, kad ta naujoji darbinin
kų partija atsisakanti nuo “revo
liucingų gimnastikų ir pasibai
sėtino gainiojimosi dėl pelno ir 
vis didesnių algų, kas paskuti
niais laikais charakterizuoja di-

partija veiks taip, itaip jai jos 
gimdytojai politikieriai diktuos.

Visuomenės patarnavimo įs
taigų, labokos pramonės ir kitų 
pramonės šakų darbininkų uni
jos išleido pareiškimą kuriuo jos

jos kūrėjų pasakas, buk tos uni
jos prisidėjusios prie jų partijos. 
Pareiškime nurodoma, kad ton 
partijon galėję nueiti tik tie bu
vusieji jų nariai, kurie dėl savo 
išdavip.gų darbininkų klesai dar
bų buvo iš unijų išvyti laukan.

— Gelžkeliečių unija ėmė vis 
griežčiau ir griežčiau reikalauti, 
kad šalies gelžkeliai butų (tuo
jau nacionalizuoti. Gelžkeliai 
šiandie yra taip nesutvarkyti ir 
•taip demoralizuoti, jogci jų šu

į Redakcijos Atsakymai į
Fr. Klikna.—Kad tokių daly

kų buvo ir kad tamstos minimi 
žmonės vartojo prievartos ir da
rės šiaip visokių šunybių, mums 
teko girdėt'ne nuo vieno. Te
čiaus, dėl nepriklausomą nuo 
mus priežasčių, viešai to skelbti 
negalime, bent ne dabar.

K. B., Kenosha.—Kaip kas 
užrašyta, patirti niekur negalė
site. Prie tų rekordų niekas ne- 
prileidžiama.

Todėl kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šaltį, influenzą, kosulius, ka
tarą, Bronchites, Tonsulites, skaud
žia gerkle, skausmus krutinėję, ir 
nebūna atsargus gydydami tokių li
gų, iš kurių Plaučių uždegimas at
siranda. Jeigu jus kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus 
jaučiate, tuojaus eikite i vaistinę ir 
nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvie
no pakelio. Tas vaistas tuojaus su
stabdys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų alėjų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose 
ir reumatiškus skausmus.

Daugybė gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę Šiandien ir laikyk pa
ra n k opioj; kaina: 50 ir 85 centai.

THE KAMPHROL CO„ 
2633 West 47th St., Chicago, III.

3850 FLU SUSIRGIMAI
85 MIRTIS

APSIREIŠKĖ CHICAGOJE

BELGIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

BRUSELIS — Didelis anglia
kasių sveikas Charleroi klonyj 
pasibaigė, pilnu streikininkų lai
mėjimu. Valdžios'.komisija, ku
rion įėjo darbo ministerijos, 
pramonės ir maisto rupimo de
partamento valdininkai nutarė, 

! kad darbiiynkų reikalavimai pa
didinimo algos dviem ir puse 
franko dienoje turi būt išpildy
ti.
Kasyklų valdytojai išleido pareiš 
kimą, kuriuo jie “neapsakomai 
apgailestauja”, kad valdžia ra
dus reikalo nuspręsti daugiau* 
negu jie buvę sutikę padidinti 
algą dviem frankais. Jie pareiš
kia, kad ta ekstra mokestis bu
sianti suversta ant visuomenės 
pečių, nes jie priversti esą padi
dinti kainą anglims vienu fran
ku ant tono.

L.D.L.D. Reikalai
KAS JIE TOKI?

Nesenai komunistų organui tu 
las Gulbė patiekė įžanginį strai
psnį LDLD. klausimu. Pradžio
je savo rašto Gulbė kalba beša
liškai ir ragina geruoju taikylies 
—neiti į teismą. Bet baigdamas 
neiškentė ir pasirodė kuo jis 
esąs. Iškotioja drg. K. Liutkų 
už tai, kad jis gina LDLD. rei
kalus nuo komunistų grobikų, o 
teisina LDLD. griovėjus Petri
ką ir Steponavičių. Tai nenuos
tabu, kad komunistų Gulbė 
šmeižia LDLD. išdininką Liut
kų. Bet nuostabu, Jcad p. Gulbė 
visai nebūdamas LDLD. nariu, 

Į o jos vardu kalba. Delko jis taip 
daro? Aiškinti nereikia, nes vi
si jau žino, kad musų komunis
tai tykojo ant LDLD. iždo ir no
rėjo pasigrobti į savo rankas, 
idant savo smunkančią organi
zaciją palaikius. Tai dėlto p. Gu
lbė taip dejuoja ir^. šmeižia d. 
K. Liutkų. Mat, jis nedaleido 
a na rchoko m un istams nuvesti 
musų kultūrinę orgai/izaciją į 
komunistų kromelį. Kurie žmo
nės gerbia ir gina draugiją nuo 
ardytojų, tai komunistas Gulbė 
juos griovikais išvadina, o ku
rie griauna musų sunkų darbą ir 
ardo LDLD., tai Gulbė gina.

Tą Gulbės šauksmą “susitai-

r

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kr Iminatiikuose 

taip ir civiltikuose teismuose. Daro 
visokias dokumentus irpopierasi

Namų Ofisas:
3823 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tcl. Drover 1810

Mietto OfiiMt
127 N. Dearbsrn SI 

1111-11 UnltyBMg.
Tol. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
25 E. Wuhington St. 
Marshall Field Annei 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
2121 North Wesfern Are. 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
K-Spinduliai. Phone Armltage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Pastaruoju laiku pranešama, jog 
įvyko 3850 susirgimai influenza ir 
buvę 85 mirtis pasekmėje.

Taipgi 825 susirgimai plaučių už
degimu ir 139 mirtis. Gydytojai 
pranašauja, jog lai pradžia epide
miškos Influenzos, kokią turėjome 
praeitais metais, kada Šimtai tūks
tančių žmonių pasimirė dėl jos.

Influenzos galima išvengti, tai 
parodė praeitieji metai. Gydytojai 
rekomenduoja daug vartoti tokių 
vaistų, kurie naikina bakterijas. Vie
nu pasekiningiausiu vaistu, vartotų 
praeitais metais, tai buvo Turpo, ku
ris yra sudėtinis iš senovėje žino
mos gyduolės terpetino (kuris me- 
tų-metais buvo žinomas, kaipo ge- 
riausis vaistas dėl bakterijų), kam- 
phoro ir metylių.'' Daugybė gydyto
jų ir ligonbuČių vartoja ir rekomen
duoja Turiio.

Intrauk i nosę po truputi Turpo 
po kelis sykius per dieną ir “flu” 
bakterijos maža teturės progos įsi
gauti i plaučius ir tenai susisukti 
lizdą.

Atminki, jog Influenza daugiausia 
išsivysto i plaučių uždegimą, todėl 
buki atsargoje.

Nusipirkie podžiuką Turpo pas sa
vo vaistininką, kol jis dar jo turi, 
ir naudokie kaip nurodyta.

Jeigu, nepaisant viso šito apsisau
gojimo, Influenza jumis apimtų, to
dėl atsigulk lovon ir tuoj pasikviesk 
gydytoją.

Taksosnuo uždarbio
Jas reikia tuojaus mokėti 

apie jas tuojaus reikia iš
pildyti tąm tikras blankas.

Apsisaugok, kad nepakliū
tum po bausme.

Apsaugok savo kišenių ir 
žiūrėk, kad neužmokėtum 
taksų perdaug, kiek tau 
gal nereikia.

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS

Lithuanian American 
Information Bureau

Vedėjas p. VLADAS NOR
KUS yra gal-but vienati
nis lietuvis Chicagoje, ku
ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukus kas- 
iink taksų nuo uždarbio 
(income tax), kaip tik lai
ku dabar ateina pagelbon 
visiems lietuviams tų tak
sų reikale.

Biznieriai ir visi, kam tik 
reikia mokėti taksos, tup- 
jaus kreipkitės į p. Vladą 
Norkų, federalių taksų ži
novą, kurs yra vedėju

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, III.

“Aušros”
Mokykloj

Yra Šie skyriai: 
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Gconietrojos ir kitų

z

r
ARGENTINA. 

\ 
[Federuotos Spaudos žinia]

RUENOS AIRES — Skelbia
ma, kad vasario 20 busiąs pa
skelbtas visuotinas revoliucinis 
streikas. Mieste ir provincijose 
viešpatauja dabai* didelis nera
mumas dėl streiko. 200 streiki
ninkų tapo areštuota. La Fo- 
restale, d idžtia tįsiame Argen'ti- 

nos medžio darbų centre, strei
kininkai padarę kompanijai 
nuostolių apie vieną milijoną 
dolerių, ligi atvyksiant kariuo
menei. Streikininkai reikalauja I kykime” jau pradėjo kartoti ir 
algos 10 pesų dienoje (apie 21 ex-LDLD. pirmininkas ponas 
dol. normaliu laiku).

Telcphone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėlioinis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago. 111

Telefonas Pullman 856.

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas 

10657 Micbigan Are, Roseland.
Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257

D
2)
3)
4) _ 

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

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

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

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

O žmogue kasosi galvą, į 
* kad paJcngvint niežėjimą, j 

Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- į 

e sosi nejučioms. Bet jis g 
) žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino. 6
Vyrai ir moteris kenčia į 

niežėjimą nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimu galima Į 
lengvai prašalinti. Nebus g

daugiau niežėjimo, kasjniosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. į

_ ®
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, g 
Baskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. I 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RŲ’FFLES, jei turite pleiskanų.
0 Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: * j

-F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Bro&dway, New Yjrk <*>

VOKIETIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

BERLJNAS — Šalies gynimo 
ministeris Noskc viešai kaltina
mas dėl dalyvavimo avantiūro
se Pabaltės krašte. Jis ypatingai 
padėjęs Rermondtui užplūsti

Petrika. Jis gerinąs prie tų 
LDLD. narių, kurie gina draugi
ją kalba apie taiką, apie LDLD. 
gerbūvį. 17 d. sausio š. m., p. 
Petriką pasitikęs mane sako: 
“Klausyk, ar neimtų geriau, 
kad mes graznoj u susitaikytu
me LDLD. klausime ir jos raš
tais pasidalintume?” Man at
sakius, kad aš nieko neturiu su

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 St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

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

pirmiąu buvo pasiųsti jau yra išvežiojami po Lietuvą, da
bar rengiame kita laivą, kuris išeis vasario mėnesyje. No
rintieji siųsti ant to laivo turėtų kreipties prie musų infor
macijų. Siuntiniai visi turi būti nuųns Bostonan prista
tyti nevėliau» vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
120 Tremont Streets, Boston, Mass.
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iBtuvIu Rateliuose
WESTSIDE

Pramogų vakaras.
Nedėlioję, sausio 25, Meldažio 

svetainėje, į.. M. Apšvietos Drau 
gija surengė pramogų vakarą. 
Vakaras pavyko gan gerai. Pu
blikos nemažai prisirinko. Loš
ta veikalą, “Sniegas”—keturių 
aktų drama iš dvarponių gyve-

MOTERIS! 
MOTINOS! 
DUKTERIS!

Jus, kur
ios lengvai 
pailstate; e 

sate išbly 
škę ir’ su
nykę; nėr 
vuotos ar 
piktos; ku 
rios nuliu 
statė, ar 
nusimenate 
duokite iš
tirti savo 
kraują, ar
netrūksta jam 
Iron, imamas po ..... - ------ --
ną po valgiui naĮiidina stiprumą ir 
ištvermę daugelyje atsitikimų į dvi 
savaiti laiko.

— Ferdinand King, M. D.

geležies. Nuxated 
tris kartus i dic-

Išdirbėjo pastaba: Nuxated Iron, 
. kurį čia pataria dr. Kiąg, yra gau
nama pas kiekvieną geresnį aptie- 
kininką pilnu užtikrinimu geros pa
sekmės, arba pinigai bus sugraži
nami. Daktarai paprastai prirašo 
imti po dvi penkiagranes plotkėles 
tris kartus į dieną po valgiui. <

nimo. Veikalas interesingas ir 
užimantis. Kas žiūrėtojų gili
nosi į turinį, galėjo pamatyti ge
ras ir blogas puses gyvenimo.

Artistai neblogai lošė; nebeto 
kad nebūtų trukumų, bet ne- 
kurie, ypač Bronė puikiai lošė.

Bet... publika, publikcle! 
Kaip Žemaičiai sako: “apsaugok 
pečiau ir visos koklės.” Ant pa
grindų artistai kalbasi, norėtų 
girdui i. O čia salėje—šunį—šu 
ru, du-du-du...—šššš—šššš...ki
ti vėl, raminasi. O čia vėl ki- 
ki-ki!—juokiasi. Beee! Mama! 
—vaikai rėkia.... Nė artistų žo
džių girdėti, nė jų matyti per 
žmonių šurmuliavimą. Jauni
mo, panelių ir kavalierių būre
liais susisėdę, da-gi pirmose ei
lėse, tarpe savęs pešt! kapt! 
šnapšt! stumdosi... Į vieną pu
sę—ki, ki, ki! Į kitą—ki, ki, 
kil... O išrodo inteligentės, iš
lavintos... Turbūt labai įsižei
stų kitaip išvadinus.

Kitur vėl jauni vaikinėliai, 
laike lošimo stumdosi, ritasi, 
pešasi; o muzikai griežiant ka
tės balsais pritaria. Bet sau
gokis išsitarti, bomeliai, nes tuoj 
parodytų... Žiūrėtojams nebe
reikia ne į pagrindas tėmyti, 
nes čia greta “komedijų,” mato.

Suprantama, prie tokios tvar 
kos ir triukšmo, sunku ir lošė
jams gerai sulošti. Bet rimtes
nėms žiūrėtojams, butų malo
nu ir naudinga dar sykį “Snie
gą” scenoj pamatytų.

— žemaitė.

MIKAS PETRAUSKAS 
CHICAGOJ. 

šiandie duos koncertą.
Buvęs chicagidtis, kompozi

torius Mikas Petrauskas, jai 
Chicagoj. Kompozitorius Chi- 
cagoj neilgai užtruksiąs. Vyk
siąs atgal Bostonan, o iš ten— 
Lietuvon.

šiandie Central Music Hallė 
duodama koncertas. Tai 

pastarasai p. Miko Petrau- 
paslrodymas Chicagoj.

bus 
bus 
sko

Paštas sulaikęs Kardą.
Laisvamanių Federacijos raš

tinė mums praneša, kad Chi
cagos paštas sulaikęs “Kardo” 
No. 1. Tai dėl slraųjsnio “Kds 
valdo Lietuvą.” Paštas reika
laująs priduoti to straipsnio ver 
timą, tada laikraštis busiąs iš
siuntinėtas skaitytojams.

Miko Petrausko Koncertas
įvyks

Šiandien, Sausio-January 28-tą d., 1920 
CENTRAL NUSIC HALE 

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

Apart paties kompozitoriaus Miko Petrausko, programų dalyvaus žymiausios Chicagos 
lietuvių spėkos. RENGIA “BIRUTE”

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

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON 
per

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĘ

Yra Išmokami
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 Pramones 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.

Protesto mitingas.
Naujienose jau buvo minėta, 

kad vasario aštuntą dieną di
džiuliame Coliseume įvyks pro
teste mitingas, kurį rengia or
ganizuotieji Chicagos darbinin
kai, kad pasireiškus prieš val
stijos prokuroro ir kitų atatin
kamų valdininkų savavaliavi

mą.' Protesto mitingas prasi
dės kaip 2 valandą po pietų. 
Kalbės žymiausieji visuomenės 
darbuotojai iš Chicagos ir kitų 
šios šalies miestų.

Tie, kurie mano dalyvauti 
mitinge, tegul pasintpina nusi
pirkti tikietų išanksto. Jų .ga
lima gauti ir Naujienų ofise.

Raginkite kitus ir patįs' daly
vaukite tame susirinkime! ’ 7

Buvęs komunistas išduosiąs 
savo draugų “paslaptis.”

Dr. Alfred Ohlsen, rockfordie- 
tis, buvęs komunistų darbo par
tijos narys, kur andais iškil

mingai prisipažino padaręs klai
dą įstodamas komunistų parti- 
jon ir dabar gailisi dėlei to, sa
ko, išduosiąs visas savo buvu
sių draugų “paslaptis.” Maža 

to. Skelbiama, kad jis valdžios 
agentams jau suteikęs “daug 
vertingų informacijų” apie tos 
partijos veikimą.

“Tas “komunistas” iki šiol 
buvęs valstijos organizacijos 
pildomojo*j turyboj ir partijos 

veikimas jam esąs gerai žino
mas.

Jeigu tatai tiesa, kas skelbia
ma, tai turėtume dar vieną 
“pavyzdingą revoliucionierių.”

t

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
, GERKLtS LIGOS

Gydomo. Specialisto

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjinias. Kraujo, inkstų, Nervu 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^zBitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų — 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago,

ge- 
to-

I1L
&

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

K. A. M.,
Gencralis Štabas

Literatūros Dalis
Groudžio 19, 1919 m.

No. 437, Kaunas.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 

Boston, Mass.
šiuomi įgaliojamo “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 

rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei rrfetų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas J
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ
120 Tremont Street;—Boston, M»SS.

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS,
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. AkĮs Kurčios .. Ausįs 
Skaudamos Akįs Tekančios Aųsįs 
Raudonos Akįs Ūžiančios 
žvairos .. AkįsJ Užkimštos Ausįs

Ausis

Skaudamu GerklėSkaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis 
Užkjmšta Nosis] Papiltus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatves

120 So. State St., Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. Ncdėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Kataruota Gerklė
Gerklė

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga i 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 suteiks jums geriausias pasek
mes.

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

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 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
i Telephone' Yards 687

VU
z

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, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ke t vergais 
ft* Subatornis 9—9

12th STREET 
Tai. Kedaie 8902.

3514-16 W. 12th ST 
Arti St. Lesia Ava.

CHICAGO, ILL.
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J. G. SACKHEIM & CO«
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Šia.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

žada, žada ir žada.
Vakar ir ve! paskelbta, kad 

vad/namoji Public Utilities ko
mis ijif šiandie galutinai išrisian
ti elevatorių klausimą. Ryto 
gerbiamoji publika galėsianti 
pasidžiaugti: transferis tekai
nuosiąs tik septynis centus.

Nušovė kolektorių.
Trįs nepažįstami banditai va

kar naktį ant vietos nušovė 
American Railway Express 
kompanijos kolektorių Otis 

Amidon. Nusinesė^TOO dol. pini
gų. Pašautasai dar bąndė atsi
laikyti, puldamas jisai šovęs į 
vieną banditų ir, turbūt, pašo
vęs jį. Delei to banditai nebe
turėjo laiko pakratyti Ainidono 
kišenius, kur radosi daugiau 
kaip penki tūkstančiai dolęrių.

Piktadariai pabėgo. J
Naujas skandalėlis.

Sučiupo pašautą banditą.
Būrys nepažįstamų piktada

rių andais buvo užpuolęs saliu- 
ninką Charles Gavkų jo paties 
saliune 3415 Wallace gatvėj. 
Atėmę pinigų ir pabėgę. Bet be
bėgant saliuninkas dar spėjęs 
juos pavaišinti šūviais. Vienas 
banditų buvo pašautas. Jo sėb
rai jį įsimetę automobilium ir

Dabar pašautasai tapo suras
tas šv. Bernardo ligoninėj. Sa
liuninkas jį pripažino. Pašau
tojo bandito vardas esąs James 
Vincent. Pašautasai veikiausia 
mirs.

Pikta pačiutė.
jos prisieita O. BandėKad 

prašęs jos netriukšmauti, ponia 
Lucia Bando pasitVere revolverį 
ir pašovė jį. Pačiutė dabar pa
jodinta šaltojon, o vyras nu
vešiąs ligoninėn. Pasveiksiąs.

Stebėtinas laikrodis -- tik $8.95
Tai labai įdomus ir nepaprastas laik

rodis šios gadynės. Turėdamas tokį, ne
reikalauji turėti kalendoriaus; pati jo iš
vaizda pasako jums viską; jis turi šešias 
rankenaą, kurios parodo: 1) valandas, 2) 
minutes, 3) sekundas, 4) dienas, 5) metus 
ir 6) atmainas mėnesio.

Tamista pats pripažįsi, jog tai yra kas
tai nepaprasto. Tai yra puikus laikrodis, 
turi artistiškai auksu papuoštą iš emalio 
padarytą vaizdą. Krankiat ir viduriai 
tvirtai padaryti. Ašeles laikosi ant tikrų
jų deimantų ir teisingai nustatytas — 
laiko tobulai laiką ir garantuojamas 25 
metams.

Tamista negalėtumei gauti tokio laik
rodžio, jeigu mokėtumei net $16.00; o įneš 
prašome tik $8.95 dėl to, kad norime, 
idant publika gautų progos su musų laik
rodžiu gerai apsiprasti.

DOVENA1 mes priduodamo aukso retežėlį, sagelę kaklaraišiul pri
segti ir špilką kaklaraišiul, perkančiam šį musų laikrodėlį ir priduodan
čiam iškarpa paskelbimo. . .

VISIŠKAI DOVANAI duodama knypkiai marškinių rankovėlėms, jei
gu vienu sykiu perkama du musų laikrodžiai.

Neatidėliok nes šis pasiūlymas teikiama labai trumpam laikui. Iš- 
drpki šį paskelbimą parašyk aiškiai savo vardą ir adresą, prikergki vie
ną dolerį depazito — lieki apmokėsi apturėjęs laikrodį. Tai daryk tuoj.

UNIVERSAL SUPPLY CO., DEPT. 35,
1574 Milwauk#e Avenue, Chicago, III.

Lietuvis Gydytojai ir Chirurgai 
Rflflelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 

Tel., Yards 723.

■DR. M. HERZMAN

PIRTIS-MAUDYNĖ.
čysčiausia ir geriausia garinė pirtis, ir kitokios 

vigados, su visokiais sveikatos pagerinimais.

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboriua

Patarnauji:, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikalą meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, UI Tel. Canal 2100.

Tol. 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. VAITUSH O. D.
Lietuvis Akių 

Speciąlistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so kreivąs akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

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

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

Ofisas ir Labaratori  ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 
x VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Tol. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

*

DR. MENDELOFF 
Lyties Ligų Specialistas

217 l/z Capitol St.
Charleston, Wcst Va.

Rcz. 933 S. Ashla/nd 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
Tclephone Drover 9693 «

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

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 iv 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

Telephone Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro

1308 S. Morgan SL Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

< 1 ♦

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
įr nncy 5 iki 8 vakare

Tclephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicagoj
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VyriškųDrapany Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

Vyrų 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 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. 
Ncdėliomis iki 6 vai. vak. Sutarto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chctajbh 

įsteigta 1N7

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Kazimiero žio^o. Jis 

gyvena Misouri valstijoj, turi savo 
farmą. Raseinių apskričio, šidla- 
vos parapijos, Plekaičių kaimo. Ir 
taipgi pajieškau giminių.

VINCENTAS NOKSA, 
3040 VVallace St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo sesers Annsta- 
bijos šleinius-Kniukšta; 4 metai at
gal gyveno Michigan City, Ind, ant 
9 gatvės. Ar ji pati ar kas kitas, 
malonės pranešti, busiu dėkingas.

KOSTANTAS ŠLEINIUS, 
4028 So. Brighton PI., Chicago, UI.

PAJIEŠKAU protingos merginos 
apsivedimui gal būt 25 iki 35 am
žiaus, kuri mylėtų gyvent ant far- 
mosraš esinu doras vaikinas, turiu 
fruktų fnrmą puikiausioj dalyj Ca- 
liforniios kur sveikas ir malonus o- 
rns. Norėdamos susinešti per laiš
kus, meldžiu rašyt taip:

J. PRUNSKl, 
Box 23, Aldirpoint, Calif.

■OMR9
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ'
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- VYRŲVYRŲ
RAKANDAI

TIKTAI 61 MĖNESI.

v** nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

y—rekordus, vartota* 
tik 30 dienų.

rfl Mes Jaipgi turi
įiin'rae tikros šikšnos
» svetinei eilę ir ki-
M limų.
S Mes taiP8i turime ke

(\m\pl11 augštos klesos
,9 į |)Ol h phonografų, kuriuos 
vi - mes parduosime ui

bile pasiūlytą kainą t/ 1 mes turj.
V rae pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojau*. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. IU 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

Įlomi* nuo 10 Iki 4

PAJIEŠKAU Petro Bendikio pir- 
miaus gyveno Moline, UI. Iš ten at
važiavo j Chicagą, girdėjau, kad y- 
ra užmuštas ant geležinkelio, be 
niekaip negalima surasti ne kaip ne 
kur. Paėjo iš Kauno rfdybos, Ra
seinių apskričio, Naumiesčio vals
čiaus Meškėnų kaimo. Jis pats ar 
kas apie ji žinote, malonėkite pra
nešti.

JONAS ROMAS, 
2001 E. Adams St., Springfield, 111.

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

Petranelė Androlaičiukė P. Rice 
906 W. 19th Place, Chicago, Iii.

Pranešimai

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Ve- 
drinaičio, paeina iš Suvalkų gub., 
Sintautų parapijos, Braškių kaimo, 
šilgalių valsčiaus. Pirmiau gyvi no 
Svdney, Australijoje. Meldžiu jo 
paties atsišauk t ar žinančių pranešti 
už ką busiu dėkingas.

ANTHONY BARZDAITIS, 
2722 West 22nd St., Chicago, UI.

Žemaitės Pagerbimui Vakaras.
Chicagiečiai vėl turės progą pa

matyti ir pasigerėti puikiu koncer
tu. šj koncertą — iškilmę rengia 
L. S. S. 22 kuopa, pagerbimui mu
sų žinomos rašytojos žemaitės, šia
me koncerte pasižadėjo dalyvauti 
visos geriausios artistinės jiegos 
Chicagoje: — Birutės choras, biru- 
tiečiai ir kiti. Beto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originalis mono
logas, kurj chicagiečiai dar pirmu 
sykiu girdės.

Tos visos iškilmės bus Subatoj, 
31 d. sausio, 1920, Meldažio svetai
nėj, pradžia 7 vai. vakare.

Apart viso ko dr-gė Kaminskie
nė paaukavo puikią išsiuvinėtą pa- 
duškaitę, vertą $30. Tą paduškai- 
tę tame vakare kas nors turės pro
gą gauti.

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę j šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MERGAIČIŲ 
mokinimuisi ant mašinų; gera 
kestis ir nuolatinis darbas. 
FARGO HALLOWELL SHOE 

15th ir Laflin St., 5th Floor 
Važiuokite Ashland Avė., 18th, 14th 
St., karais, arba Douglas Park i‘. 
vatoriu.

mo-
CO.

ele-

Cicero. — L. S. S. 138 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
sausio 30 d., kaip 8 vai. vak., J. 
Neffo svetainėj, 1500 So. 49th Avė. 
Draugės ir draugai malonei kviečia
mi atvykti laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— A. B. L. rast.

North Sidės Lietuvių D-jų Sąry
šio delegatų metinis susirinkimas į- 
vyks ketverge, sausio 29, kaip 7:30 
vai. vakare Viešo Knygyno svet., 
1822 Wabansia Avė. Visų draugi
jų nauji delegatai malonėsite susi
rinkti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. — Sekr. F. Kaziulis.

REIKIA operatorių prie mašinų 
dirl imui brassiers ir ladies under- 
wear; gera mokestis; gera apšviesta 
dirbykla; 44 vai. savaitė.

FORM F1T RRASSIER CO.,
230 So. Franklin St, 7th Floor

Lietuvių Nepigu Įmingu Kliubo su 
sirinkimas bus subatoj, 31 d. sausio, 
Aušros svetainėje, 3001 So. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti.

— Komitetas.

PRANEŠAME lietuviams, dirban
tiems Stock Yarduose, kad Amalga- 
mated Meat Cutters and Butcher 
Workinen of North America A. F. 
of L. Lietuvių localas 257 atidarė 
brenčių — ofisą p. A. Petraičio Real 
Estate 3249 So. Halsted St. Gyve
nantieji ant Bridgeporto galite už
mokėti savo mėnesines duokles nuo 
I po pietų, iki 7 Vakare. Pirmas 
lokalo susirinkimas i vyks seredoje, 
sausio 28 d. 7:30 vai. vak. P. Wood- 
man svet., ant 33 ir Lime gat. Visi 
prigulintis ir neprigulintis prie uni
jos esate kviečiami atsilankyti.

Jonas P. Parkauskas, Rašt.
Office 4539 S. Marshfield Avė.

REIKIA 20 moterų sortavimui po
pieros atmatų. Geriausia mokestis 
ir gera vieta darbui.
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

626 W. Taylor St., 
Cor. Desplaines St., Chicago.

ii
REIKIA moteriškos grindims plau

Gera mokestis; ateikite tuojaus:
DURAND HOSPITAL,

637 So. Wood St. West 4460

L. A. D-jos 3 skyriaus susirin
kimas įvyks seredoj, sausio 28, I). 
Shemaičio svetainėj, prie 18 ir So. 
(’nion gatvių. Pradžia kaip 8 v. v. 
Visos kviečiame atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

50 MERGAIČIŲ dirbyklos dar
bams; $16.00 į savaitę laike mokini- 
mosi. $20.00 iki $231)0 uždirba ant 
štukių.

AMERICAN INSUI^ATED WIRE 
& CABLE CO., 

954 W. 21st Street.

REIKIA polisherių ir pagelbinin- 
kų prie dirbimo rėmų paveikslams.

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

Pa jieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergių 

nes arba našlės, aš pats irgi esu naš
lys. turiu 5 vaikus, jau suaugusius. 
39 m. amžiaus. Turiu savo namą, 
ant dviejų šeimynų.

A. Š1MAŠIUS,
5342 Shields Avė., Chicago, III.

Collar padderių prie Lew- 
is mašinos. Dusting pulle- 
rių.

PAJIEŠKAU Petro Viliuno, girdė
jau kad gyvena Chicagoje ir yra ve
dės. Malonėkite atsišaukti, nes tu
riu labai svarbų reikalą.
3238 So. Halsted St.’ Chicago, UI.

PAJIEŠKAU švogerio J. Bartkaus 
paeina iš Kauno rėd., Tauragės pa
rapijos, Oreliškių kaimo, ir pajieš- 
kau brolio Antano Kirkickio, paei
na iš Kauno rėd., Pagramančio par., 
apie 20 metų kaip Amerikoje, 10 me
tų atgal gyveno Merrvill, 111. Kas 
<inot arba jis pats, meldžiu atsi
šaukti, gavau Svarbių žinių iš Lie
tuvos. 1

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

Kreipties

Alfred Decker
<& Cohn

3309 W. North Av

REIKIA 500 MERGAIČIŲ 
Dienos ir nakties darbui • 

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

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

I

Mokestis yra augščiausia kokios niekur nemokama 
už panašų darbą.

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

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

VICTOR MFG. & GASKET COMPANY, 
5750 Roosevelt Road.

GRINDERIAI 
MOLDERIŲ PAGELBININKAI 

DARBININKAI
Musų naujon geležies faundrėn. Gera 

nuolat darbas ir labai geros darbo sąlygos. 
EMPLOYMENT DEPT.

x Nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro 
International Harvester Tractor Works 

2600 West 31st Street.

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

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 So. Union Avė.

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

GUMBINSKY BROS. CO.. 
2261 So. Union ,Ave.
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mokestis;
Kreikties:

REIKIA. — 
PAGELBININKAI

MERGAITĖS P 
IR OPERATORIAI. 

PUNCH PRESO.
Gera mokestis pradžiai. 

GENERAL CAN CO.
1603 So. Canal St.

Kelnių Siuvyklai 
Piecerių 

Apsiaustų Siuvyklai 
Išsiuvinėjimui guzikams 

skylučių. 
KLING BROS.

1753 N. Robey St.
VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNčIAME Už- 
DYKA, Priimame Liberty Bonds.
WESTF.RN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis 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.

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

Cutlerių
Rip sawyerių 

Shaper hands 
, Sticker hands

Planer hands
Beit Sanders

Cabinet meikerių 
Bench Hands 

Hand Carverių
Finišerių

Rubber ių 
Patcners ir Oilers

Kreipties

Nepaprastas 
Pigumas

$125.00 vertės didelis pastatomas 
PHONOGRAFAS sykiu su 24 
rekordais, deimanto adata 
parsiduoda už $39.00 su 
pristatymu į namus.
I Taipgi parsiduoda storage 
sandėžlio kainomis seklyčios 
rakandai, Davenport ir kaurai. 
Sankrova atdara nuo 9-nių ryto 
iki 9 vakaro ir nedėldieniais.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

2102 W. 35th St., Corner Archer Avė.

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

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

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

Patarnaitjama valgiais pigiai.
Gera mokestis ir bonus; nuola

tinis darbas ir geros išlygos 
tam pakėlimui mokesties.

Kreipties
1516 VVabash Avenue. 

3rd floor.

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

4343 Ravenswood Avė.

grei-

NEPATYRUSIŲ MERGAIČIŲ IR 
MOTERŲ

Gali uždirbti didelius pinigus, 
dirbdamos lengvą dirbyklos darbą.

Nuolat darbas apskritą metą.
OLSON RUG COMPAN.Y 

J508 W. Monroe St.

MERGAIČIŲ NAMŲ RUOŠAI.
Gera mokestis. Kreiptis i House- 

keeper:
IAKOTA HOTEL

30th & Michigan Avė.

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

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

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

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

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo auginti du mažu vaiku arba 
ženota pora. Ruimai už dyką, 
aš palikau naŠlis, negaliu vaikų 
žiūrėti.

VLADAS ŽILVITIS, 
3348 So. Auburn Avė., Chicago,

nes 
ap-

III.

REIKIA 10 moterų sortavimui 
skudurų.

1820 N. 14th Street.

REIKIA mergaitės siuntinėjimui. 
PERVICAL B. PALMER CO.,

367 W. Adams St., Chicago.

PAJIEŠKAU moters pridaboti dvi 
mergaiti, viena 4 metų, antra 1*4, 
catra sutiktumėt eiti, malonėkit at
sišaukti per laišką. Darbas užga
rantuotas ant ilgo laiko, mokestis 
jus mokama gera.

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

REIKIA mergaitės prie saldainių 
krautvėje. Patyrimo nereikia.

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

Tel. Blvd. 3756.

MERGAIČIŲ 25 darbui prie marš
inių ir apykaklių. Visuose depar- 
amentuose.

SARATOGA LAUNDRY 
214 W. Huron St.

REIKIA mergaičių lengviem dar- 
jui; gera mokesti^_

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

REIKIA mergaičių 16 m. amžiaus 
r senesnių apsiaustų siuvykloje. Pa

tyrimas nereikalingas.
PERVICAL B. PALMER CO., 

367 W. Adams St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

UNION SPECIAL MACHINE CO.

Reikalauja vaikiukų ir mergaičių 
lengvam dirbyklos darbui,

Bench-inechanikų; patyrusių pie- 
lyčę vartoti; lathe Ir milling maši
nų operatorių; darbininkų įvairiems 
darbams. ■! / ?»• ■ •

’• t
‘ Gera mokestis ir pastovus darbas 

Kreiptis: i.

EMPbOYMENT DEPT.
K 311 W. Anstin Ate.

REIKIA patyrusių darbininku 
sortavimui popieros. Mokestis $18.(X 
savaitei. Pastovus darbas.

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 So. Union Avė.

REIKIA vyrų į serap iron yardą. 
Gera mokestis; nuolat darbas. 
Kreipties tuojaus.
UNITED IRON AND METAL CO.

711 W. 15th PI.

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

Kreipties

AJfred Decker 
Cohn

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

PORTERIŲ 
Dienai ir nakčiai, 

pastovios vietos, pastoviems ir 
ams. Gerų rekomenda

cijų reikalaujama.
Kreipties 

Central Employment Ottiee,

Hari Schaffner 
and Mara 
520 S. Wells Street.

3 L 
geriems vyrai 
cijų reikalauj

NATIONAL LEAD CO.

THE BRUNSWICK-BALKE- 
COLLENDER CO. 
l)UBUQUE, I0WA

NAMAI-žEME

900 West 18-th Street

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

Adam Jūrei k,
2818 W. 39 PI. 2nd floor, rear 

Chicago, III.

REIKIA darbininkų ant farmų. 
Patyrusių arba ne. Mokančiam visą 
farmos darbą, moku į mėnesį nuo 
$50 iki $100, o nepatyrusiam nuo 
$25 iki 50, kambaris ir valgis. Butų 
?eistina, kuris nesenai pribuvęs iš 
.ietuvos atsiliepkit, rašydami pas 

L GUDAS, Aureliu, Iowu. R.D. No. 1

REIKIA Patyrusio duonkepio ke
pime juodos ir baltos duonos; taip
gi pagelbininkas duonai kepti. Kreip 
kitės “Naujienų” ofisan No. 35.

REIKIA patyrusių darbininkų 
“serap iron yarde”, nuolatinis 
darbas, gera mokestis. 

J. COHEN, 
1443 Blue I$land Avė.,

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

Rendos $33.00 mėnesiui. Kainu 
tik $2100.00. 15 kambarių, 4 pagy
venimų namas. Gerame stovyje. Vi
si pagyvenimui išnuoniuoti. Savinin
kas. priverstus Šia upielinkę apleis
ti ir Išvažiuoti kitur. Union Avė. 
prie 28tos gatvės.

IGNATIUS CHAP & CO., 
555 W. 31st St., Chicago, 111.

Chicago.

MOKYKLOS
REIKIA angliakasių, vedusių arba 

nevedusių. Darbas ant 3 permainų. 
Gali padaryti puikų uždarbi. Ken- 
tucky valst joj. Agentavimas dykai.

Atsišaukite
30 S. Canal St., Chicago.

DARBININKŲ 
Pastovus darbas 
Gera mokestis 

Kreipties
9541 Baltimore Avenue 

South. Chicago, III.

REIKIA darbininkų prie piausty 
mo geležies serap iron yarde.

GERBER,
1717 N. Western Avė.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA krautuvė ir kote
lis, puikioj vietoj prie Sv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite i Nau
jienų ofisą pažymėdami npm. 29

REIKIA darbininkų dirbimui ki 
šenių apsiaustdose.

ROYAL TAILOR
731 So. Wells St., Chicago
-------- -——~------------

GELEŽIES YARDAN (serap 
iron y ar d) reikia darbininkų. 
Pastovus darbas. Gera mokes
tis. Kreipkitės tuo jaus:

GOLDSTEIN IRON CO., 
1108 So. Washtenaw Avė 

CHicago.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj, vie
nas blokas nuo lieutviškos bažny
čios, ant Halsted St., No. 12107. Par
siduoda iš priežasties, kad nemoku 
kalbėti liduviškai. Kas norėtų 
pirkti prašau apsilankyti, parduosiu 
pigiai su namu ar be namo. Atsi- 
šaukit po num. 722 W. 120 St.

PARSIDUODA krautuvė saldainių 
ir lėdų Smetonos ir visokių minkštų 
gėrimų ir taip visokių daigtų. Vis
kas sutaisyta geriausiai. Biznis iš
dirbta per 9 metus, biznis gerai ei
na .. Visokių tautų apgyventa. Prie
žastis pardavimo, turiu kitą bizni.

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

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

4544 So. Paulina St.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
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 mieros, 
visokio stiliaus Ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNįNG SČHOOL 
J. F. Kas nieką, Vedėj

'90 N. STATE STĖEET, GHI( 
Kampas Lake Stn ant 4-tų lubų.

las 
CAGO.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė. J

REIKALINGAS barberis dirbti va
karais seredoj ir pėtnyčioj nuo 5 
— 8, subatoj 12 — 10 vakare.

STAN. YANKUS, 
1915 Union Avė. . . Chicago.

REIKIA darbininkų į serap gele
žies yardą $5 į dieną.

ARGO IRON METAL CO., 
311 N. Curtis St., Chicago.
“REIKIA vaikiuko dirbykloj dirb- 
ti. Gera mokestis.

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

REIKIA barberio. Nuolatinis dar
bas. Geram darbininkui gera mo
kestis ir trumpos darbo valandos. 
Pradžia darbo panedėlyj, 2 d. vasa
rio.

722 West 31!st Street.
- ---- ------ .------ Y ------------------- U • .... ‘

10 DARBININKŲ PRIE 
ANGLIŲ.

TANNER ROME COAL CO., 
1121 So. Fnirfield Avė, ’

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

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj

THE NATIONAL SCHOOL 
of Garment Designing

Suite 61L 74 W. Waahington Street. 
Mikinama dienomis ir vakarais.

Kirpimo mokinama ir per laiškus.
PARDAVIMUI barberšapė ir pul- 

rumis. Biznis išdirbtas nuo seniai. 
Parsiduoda iš priežasties savininko 
ligos. Parduosiu greitai.

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

<6 '■

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
PARDAVIMUI — Player Piano su 

(aidų rolėmis; Phonografas su re
kordais: Saliono rakandai su Ruošo
mis paduškomis: Valgomojo ir mie
gamojo kambarių rakandai; žalva
rio lova; Kauras 9x12; Pastatoma 
empa; Skaityklos Malas ir lempa. 

Tur hr.tl parduota pigiai
2106 So. 56 Avė., Cicero, III.

Mokinama: angliško* ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, plr- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poll- 
iarašys 4

Mokinime valandos: nuo 9 ryto 
ki 4 vai. po Dietų. Vakarais nuo 8 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO

klybos teisių,

ikinės ekonomijos pilietystės, daf-
Mokinime valandos: nuo 9 ryto


