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Visi pataria Lenkijai 
taikinties su Rusija

True trnnslntion filed with the post- 
master at Chicago, UI. Feb. 7, 1920 
as reguired by the act of Oct. 0,1917
ESTONIJOS TAIKA GAL BUS 
PAVYZDŽIU KITOMS ŠALIMS.

Spiria valdžią nacio 
nalizuoti kasyklas

Mes panaudosime visas priemo
nes patiektas sutartyje.’’

Jo tiems žodžiams buvo smar 
kini plojama.

Didelė |vėtra
DIDELE AUDRA ATLANTIKO 

PAKRAŠČIUOSE.

Pirma sutartis su Rusija gal bus 
pamatu kitoms sutartims.

ANGLIJOS VALDŽIA ATSI
SAKO NACIONALIZUOTI 

KASYKLAS.

FRANCIJA NEBEPERKA 
AMERIKOJE.

r
Niekurie miesteliai užlieti. 

Nuostoliai milžiniški.
Tai

Bolševikai neužpuls lenkų Angliakasiai šauks unijų kon
gresą, kad privertus valdžią tai 

padaryti.

daro, kad išgelbėjus 
franką.

savo

Juodašimčiu 
užmačios

DO R PATAS, vas. 2.—Svar
biausia ypatybe čia padarytos 
tarp Estonijos ir sovietų taikos 
sutarties yra 13 skirsnys, ku- 

_ 9 f g - --g iris užreiškia, kad suteiktos Es-
Estai pradeda pirklybą su Rusija tonijai koncesijos, pragumai ir 

privilegijos prie jokių aplinky
bių negali skaityties preceden
tu. Taikos tarybos su kitomis 
parubežinėnps šalimis, ||ikimą- 
si, nebus sunkios. Tas many
mas tečiaus gali būti ir klaidin
gas. Tečiaus yra aišku, kad pa
darytosios šioj sutartyj koncesi
jos paskatins to paties reikalau
ti ir kitas parubežines šalis, nes 
nežiūrint 13 skirsnio persergėji- 

Į mo, Dorpato sutartis pataps pa- 
inatu taikai tarp kitų parubežio 

Į šalių ir sovietų Rusijos.
Laike, paliaubos tarybų karl- 

| nes gvarantijos buvo skaitomos 
svarbiausiomis. Dabar padėtis 
šiaurvakariniame fronte pilnai 
persimainė ir tos gvarantijos 
nors įrašytos sutartyje, nebete
ko savo reikšmės. Svarbiausiais 
dalykais yra liečiantįs finansi
nius ir pirklybinius ryšius. 15,- 
(MX),(MM) auksu koncesija yra at- 

| mokama 8,000,000 rubliais pir
mą mėnesį po ratifikavimui su
tarties, o likusi suma du mė
nesiu paskiau. Į tą mokesnį 
žiūrima, kaipo į Estonijos dalį 
Rusijos pinigų, o ne kaipo į 
kontribuciją, kuri yra atmesta 
8 skirsniu.

Kiek prieštarauja tam paliuo 
savimas Estonijos nuo jos da
lies Rusijos skolų. Tas nesutin
ka nė su pirmesnių Estonijos 
paskelbimu, kad ji sutinka už
mokė! i savo proporcionalę da
lį skolų, nežiūrint ką Rusija nė 
darytų tuo žvilgsniu.

Ekonominiai ryšiai ir atnau
jinimas pirklybos bus sutartas 
paskesnių susitarimu ir tik prin 
cipai labiausiai prielankios ša
lies yra įrašyti į sutartį. Rusi
ja suteikia koncesiją pabudavoti 
ir naudoti geležinkelį iš Mask
vos į Estoniją. Ji taipgi,.sutei
kia koncesijas miškais viso ant 
1,000,000 dešimtinių (2,699.720 
akrų) septiniose Rusijos guber
nijose, įskaitant Petrogradą ir 
Archangelską. Dienos ir sąly
gos tų koncesijų bus sutartos 
vėliau. Įdomi ypatybe yra Es
tonijos teisė parduoti koncesi
jas po pranešimui Rusijai apie 
pirkėjo vardą.

Kad apsaugojus sutarties są
lygas, keturios maišytos Iš es- 
tonų ir rusų komisijos bus 
įsteigtos.

Ratifikavimas sutarties įvyks 
Maskvoje už dviejų ar trijų se
kamų savaičių.

Vokiečiai išduotų kaltininkus Šveicarijai
RAGINA LENKIJĄ TAI- \ dubai- padavėm naują pasini

KINTIES SU RUSIJA.

Amerikiečiai ragina lenkus 
taikinties. Anglija taipjau 

norėtų taikos.
LONDONAS, vas. G.— Įtek

mingi Lenkijos draugai ameri
kiečiai, kaip patirta, ragina tos 
šalies augštuosius valdininkus 
daryti greitą taiką su bolševi
kais.

Diplomatiniuose rateliuose iš
reiškimą nuomonė, kad tie ra
ginimai, kartu su Anglijos val
džios troškimu taikos tarp Len
kijos ir sovietų Rusijos, pada
rys didelę įtekmę į pertraukimą 
kariavimo.

Lenkija negali išsigelbėti.
Kiek žinoma čia, jokis ame

rikietis oficialėje pozicijoje ne
patarė Lenkijai sekti vieną ar 
kitą būdą ir todėl jokių užtik
rinimų neduota Lenkijai apie 
galimą bolševikų išnaudojimą 
jos po pertraukimui kariavimo.

Amerikiečių patarimas, sako
ma, buvo aiškus ir padarytas 
tuo pamatu, kad “Lenkija ne
gali pasekmingai kariauti ir to
dėl turi sugrąžinti gyventojus 
prie darbo greičiausiai kaip ga
lima.”

Patek nori gvarantijų.
Žinios iš Varšavos sako, kad 

užrubežinių reikalų ministeris 
Patek užreiškia, jog svarbiau
siu klausimu sąryšyj su taikos 
pasiulymu yra kokie užtikrini
mai bus, kad sovietų valdžia pil 
dys savo prižadus ir kas gva- 
rantuos paramą Lenkijai, jei 
bolševikai peržengtų taikos su
tartį.

dabar padavėm naują pasiūly
mą.

“Mes norime matyti Lenkiją 
nepriklausomą ir duosime jai 
atgal visą teritoriją, kurią ji val
tie senojoj karalystėj. Mes pa
darysime daugiau koncesijų, 
jei matysime, kad kares gali
ma išvengti vien jas padarant. 
Mes norime taikos su Lenkija 
ir su visu pasauliu ir, busime 
kantrus kiek tik galėsime. Bet 
jeigu mes busime priversti ka
riauti, mes karinusiame iki ga
lo ir paskutinių kelių mėnesių 
nuolikiai parodė, kąd mes gali
me kariauti.”

Kaltiha vokiečius už karės 
kalbas.

COPENHAGEN, vas. 6.—So
vietų valdžios atstovas Maksim 
Litvinov užginčija žinioms, kad 
buk Rusijos bolševikų valdžia 
pienuoja karinį ofensivą prieš 
Lenkiją. Jis užreiškia, kad 
“talkininkų reakcionieriai dir
ba išvien su militaristų partija 
ir Vokietijos užrubežinių reika
lų ministerija, kad suklaidinus 
viešąją nuomonę ir davus su
prasti, jog sovietų Rusija mano

“Sovietų Rusija nori atnau
jinti pirklybą. Mums reikalin
ga yra daug Amerikos išdirbtų 
tavorų, įrankių ir mašinų ir 
ypač garvežių ir taisymo dirbtu 
vių. Pusė Rusijos garvežių lau
kia pataisymų. Kada talkinin
kai ir parubežio šalįs nustos ka
riavę, pirklybą bus atnaujinti, 
bet ne pirmiau?*

True transletlon filed with the post- 
inaster ąt Chicago, III. Feb. 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

RUSIJA NORI TAIKOS SU 
LENKIJA.

True transJatlon filed with the post- 
dnaster at Chicago, III. Feb. 7, 1920 
as requlred by the act of Oct. 6,1917
TALKININKAI NESISKUBINA

PRADĖTI PIRKLYBĄ SU 
RUSIJA.

Abejoja apie galimybę pirklybos 
per kooperacijas.

Kariuomenę sutraukta tik 
pagąsdinimui ir bolševikai ne

ves karės prieš lenkus.

BERLINAS, vas. 6.—“Dabar
tinis mobilizavimas sovietų ka
rtuvių prie Lenkijos rubežiaus 
yra tik pagąsdinimui. Mes ban
dome įbaidyti Lenkiją daryti su 

jnumis taiką. Tik kada nebe
liks mažiausios vilties Lenkijos 
padarymui taikos, tada tik mes 
panaudosime kareivius karei 
prieš ją.”

Tokį išaiškinimą į susirūpi
nusias žinias iš Vaęšavos apie 
besiartinantį bolševikų užpuoli
mą, davė Šiandie augštas sovie
tų valdininkas Berline.

“Pasaulis žino Lenkijos po
litiką linkui mus?* sakė jis. 
“Armija nėra jos, bet Franci
jos. Kiekvienas žino, kad jos 
armija yra maitinama ir užmo
kama Francijos. Mes pasiulėną 
taiką Lenkijai. Mes laukėm il
gą laiką atsakymui—ilgesnį lai
ką negu kokia kita šalis butų 
laukusi. Mes negavome apsa
kymo. Priežastis buvo, kad 
Francija pasakė Lenkijai neat
sakyti į musų pasiūlymą. Mes

PARYŽIUS, vas. 6.—Šiandie 
ambasadorių tarybos posėdyje 
kjlo abejonė ar galės tinkamai 
veikti pienas apie dalinį atnau
jinimą pirklybos su Rusija per 

■Rusijos kooperatyvių draugijų 
uniją. Tapo užreikšta, kad so
vietų valdžia surišo draugijas 
su oficiale administracija taip, 
kad padaro net dalinį pirklia- 
vimą negalimu.

Truc translatlon filed with the post- 
matter at Chicago, UI. Feb. 7, 1920 
as reouired by the act of Oct. 6,1917
ESTONIJA TUOJ ATNAUJINS

PIRKLYBĄ SU RUSIJA.

True translatinn filed wtth the post- 
master at Chicago, III. Feb. 7, 1920 
a« reųuircd by the act of Oct. 0.1917
SVEICARUA GAL PRIPAŽINS 

RUSIJĄ.

Tuo ji pripažins sovietų valdžių.

WASHINGTON, vas. 6.—Pa
sak šiandie valstybės departa
mento gautų žinių, Estonija 
tuojaus užmegs pirklybinius ry
šius su sovietų Rusija.

BERN, vas. 6.—Šveicarijos 
valdžia tapo interpelinota par
lamente apie jos poziciją ir pa
linkimą pripažinti sovietų vald
žią Rusijoje ir atnaujinti diplo
matinius ir ekonominius ryšius. 
Tikimąsi greito atsakymo. 

..... .............'........... .......... ........ .. 

Bulvės pinigų vieton.

WASHINGTON, vas. 6.—čia 
gauta žinių, kad niekuriose 
Lenkijos vietose vieton pinigų 
yra vartojamos bulvės. Ir jos 
esą dar parankesnės, nes bulvių 
kursas nesimainb taip tankiai

LONJMĮNAS, vas. 6.—Anglia
kasių federaėijop pildomasis 
komitetas šiandie užreiške, kad 
delei premiero Lloyd George at
sisakymo įnešti parlamentan ra 
portą komisijas, kuri tyrinėjo 
anglių padėti ir rekomendavo 
nacionalizavimą kasyklų, tapo 
nutarta sušaukti specialį visų 
unijų kongresą, kad privertus 
valdžią išpildyti angliakasių ir 
visos šalies darbininkų reikala
vimą nacionalizuoti kasyklas.

Vakar angliakasiai matėsi su 
premieru Lloyd George ir tasis 
atsisakė įnešti parlamentan ka
syklų nacionalizavimo sumany
mą.

KASYKLŲ SAVININKAI 
TRAUKS VALDŽIĄ TEISMAN.

Reikalauja $10,000,000 
atlyginimo.

LEXINGTON, Ky., vas. 6.— 
Valdžia čia gavo žinių, kad veik 
visi Kentucky ir Tennessee val
stijų kasyklų savininkai rengia 
si patraukti valdžią teisman per 
Kentucky geležinkelius ir rei
kalauti $10,000,000 nuostolių 
atlyginimo. Jie sako, kad tuos 
nuostolius jie aplaikę todėl, kad 
valdžia nedavusi jiėms užtekti
nai vagonų ir todėl negalėjo iš- 

I vežti, anglių, kuomet kitos da- 
lįs šalies buvo geriau aprūpina
mos vagonaisA

Trr.o transIatioD filed wltb the post- 
jna.ster at Chicago, III. Feb. 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
MINIA UŽPUOLĖ FRANCUZŲ 

KAREIVIUS SILEZIJOJE.

Taipjau sumušė laukusius 
juos lenkus.

BERLINAS, vas. 6.—Sumiši
mai įvyko po atvykimui fran
euzų kareivių į Gleiwitz, Sile
zijoje, seredoje. Minia užpuo
lė kelis franeuzų oficierius laz
domis ir akmenimis ir kelis ofi 
cierlus sužeidė. Gen. Gacier li
ko užgautas banką j veidą ir 
lengvai sužeistas.

Ankščiaus dieną Gleiwitž gat
vėse buvo laikoma prieš fran- 
euzus demonstracija ir minia 
užpuolė lenkų deputaciją, lauku
sią geležinkelio stotyje atvyk
stant franeuzų kareivių. Len
kai tapo sumušti, jų vėliavos 
sunaikintos ir gėlės, kurias jie 
manė duoti franeuzų karei
viams, liko sudraskytos minios.

Tnie translatinn filed w1th the post- 
imaster at Chicago, III. Feb. 7, 1920 
ąjj reouired by the act of Oct. 6.14)17

FRANCUOS PREMIERAS 
GRĄSINA VOKIETIJAI.

Vokietija nepristačiusi reikia 
mos daugumos anglių.

PARYŽIUS, vas. 6.—Premie- 
ras Millerand kalbėdamas atsto
vų bute šiandie pasakė, kad Vo
kietija neišpildė savo prizu? U 
taikos sutartyję ypač apie pri
statymą anglių. Jis tada pasa
kė, kad talkininkai griebsis prie 
monių priversti ją tai padaryti, 
net jeigu reikėtų panaudoti ir 
karinę prievartą.

“Mes nemanome iŠ Vokieti
jos reikalauti nieko, kad nepri
klauso mums,*’ sakė jis, ‘*bet

LOS ANGELES, Cal., vas. 5. 
—Krutamųjų paveikslų akto
rius Earl Burgess beskraidida- 
inas aeroplanu iškrito iš jo ir 
užsimušė. Jis lošė komedijoj
ir turėjo išmesti manekiną, bet kaip kad mainosi dabar pinigų ines išgausime Iš Vokietijos vis- 
vietoj to pats iškrito. kursas. ką, ką ji yra Mkblinga mums.

6.—Aineri- 
Francijoje 

sako, kad

PARYŽIUS, vas. 
kos pirklybos buto 
prezidentas Berry 
Francija nieko daugiam nebe
perka Amerikoje. Ji tai daro 
ne dėl boikoto, bet delei dide
lio nupuolimo Francijos pinigų, 
kuomet Amerikos pinigai pasi
liko pirmesnėj aug&tenybėj. 
Francija negali pirkti ir mokė
ti po 15 frankų už vieną dolerį.

NEW YORK, vas. 6.—Per 
tris dienas siautusi didelė aud
ra visu Atlantiko vandenyno 
pakraščiu nuo Maine iki Virgi-

NORI ATIMTI Iš SOCIALISTŲ 
RINKIMŲ TEISŲ.

New Yorko atgaleiviai galvoja 
apie uždraudimą socialistams 

dalyvauti rinkimuose.

Kituose mie 
nuostoliai apskaitomi

daugelį metų, jau pradeda ap
tilti. Audra pridarė milžiniškų 
nuostolių, kurie siekia šimtus 
millonų dolerių. Vien tik New 
Yorko audra pridarė už $20,'- 
000,000 nuostolių, 
s tuose
nuo $250,000,000 iki $1,000,- 
000,(MM). Dar veik išniekur ne
gauta pilnų žinių, kadangi ko
munikacija yni visai paįrusi, o 
kiti miestai ir miesteliai yra izo
liuoti, nes retai kur vaig&to trau 
kiniai. Čia nepriskaityla nuo
stoliai laivams, kurie irgi yra 

.Yra taipgi žuvu
siu ir sužeistų žmonių.

Niekurie miesteliai apie Nevv

kiek daugiau negu ji pati par
duodavo Amerikai, bet tą per
viršį importe padengdavo Ajnc- 
rikos turistai, kurie Francijoje 
nemažai pinigų išleisdavo. Lai
ke kares ji pirko 14 sykių dau- gana (j^eli. 
giau negu išveždavo. O dabar 

cicflei pigumo franko ji visai
nebegali pirkti. Francija dabar Yorkų yra apsemti vandens ir 
bandysianti ąpseiti namie pa- ’ ncgali sll9inešti su New Yorku. 
.. ............... • Jjksm Tas pats yra ir su New Yorko

priemiesčiais, ypač palei pajū
rį. Pats Nevv Yorkas šiandie 
bando išsikasti iš sniego, kuris 
kuo ne visai sustabdė gatveka- 
rius ir traukinius. Tik vieni po 
žeminiai keliai veikė pilnai, bet 
prie jų per daugumą žmonių nė 
prieiti negalima. Gatves gi yra 
užgrūstos vežimais ir automo
biliais, kurie negali išvažiuoti. ■

gaminiais daiktais, 1 
ji didisianti savo produkciją ir ( 
stengsis kuodą ilgiausia išvežti r; 

užsienin. Pereitą gruodį'Ji iš
vežė Amerikon už 90,000 fran
kų potašiaus, o sausio mėnesyj 
net už 990,000* frankų arba 10 
sykių daugiau. Franci jos vald
žia pirko iš Amerikos mašinų, 
kad išvysčius savo geležies ka
syklas ir pramonę, kad pati ga
lėtų aprūpinti gyventojus. Bet 
praeis dar mažiausia du melai 
didelio vargo, kol Franci j a pa- 
jiegs tai padaryti.

Pakįlimo pinigų iki norma
liam laipsniui tikimąsi tik po 
25 metų. Dabar Francija im
portuoja iš Amerikos daugiau
sia žaliąją medegą.

Gompersinė politika
DARBO FEDERACIJA VES 

POLITINŲ KAMPANIJĄ.

Rems tik prielankius 
darbininkams kandidatus.

NEW YORK, vas. 6.—New 
Yorko valstijos legisla toriai, ku
rie pašalino iš legisla tu ros pen
kis socialistus, savo juodašim
tiškose užmačiose eina dar to
liau ir nori taip padaryti, kad 
visai sunaikinti Socialistų par
tiją kaipo politinę partiją ir at
imti iš socialistų teisę dalyvauti 
rinkimuose ir būti išrinktais.

Juodašimtiškasis Lusko komi
tetas, kuris neva “tyrinėjo” ra
dikalų veikimų ir republikonų 
/kurie legislaturoje sudaro di
džiumą) vadovai turi prirengę 
bilių, kuriuos jie rengiasi įnešti 
legislaturon, sulig kuriais rin
kimuose negalėtų dalyvauti jo
kia partija, kuri turi ryšių “su 
panašioihis partijomis kitose ša-

panašios partijos (Komunistų, 
Komunistų Darbo partijos), ku
rios priguli prie kokios nors 
tarptautinės organizacijos. Su
manytieji įstatymai butų dapil- 
dymti esančiųjų rinkimų įstaty
mų.

Beto, sulig projektuojamais 
įstatymais, kiekvienas kandida- 

... , . v . r i - i tas po nominacijai turėtų pri- Miestu., o ypač apylinkes nuc- > (|uot. ya sckretoriJ ’el..
/f i/l'V intiuliiu v

tifikatą, kad jis nepriguli prie 
jokios partijos, kurios konstitu
cija, įstati ar platforma yra prie 

Mayoras Hylan šiandie išlei- Į šinga Suv. Valstijų ar Ncw 
do proklamaciją, kad visi blz- ! Yorko valstijos konstitucijai.

Sulig tais įstatymais negalėtų 
dalyvauti rinkimuose jokia par 
tija, kuri siekiasi mažiausių re
formų ir nori pertaisymo ar da- 
pildymo konstitucijos.

sieliams gręsia didžiausias mtur 
sto ir anglių trukumas, nes jų 
visai negalima pristatyti.

nieriai, apart pristatančiųjų mai 
stą ir anglis, pavestų miestui 
savo vežimus ir darbininkus, 
kad padėjus išsikasti iš sniego. 
Darbininkų ypač trūksta. Reikia 
jų 14,000, o tuotarpu atsirado 
vos 3,000, nors siūlyta nuo 75c 
iki $1 už valandą. Net moteris 
pradėta samdyti prie valymo 
gatvių.

Ultimatumas valdžiai

LAIVAS SKŲSTA.
NEW YORK, vas. 6.—Siau

čiant didelei audrai ir prakiu-

GELEŽINKELIEČIAI PADAVĖ 
ULTIMATUMĄ.

WASHINGTON, vas. 6.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
pildomojo komiteto ir kitų aug ’ ręs pasažierinis laivas Pricess 
štųjų viršininkų susirinkimas Anne yra užvažiavęs ant seklu- 
nutarė ateinančio rudenio rin- mos ties Rockaway. Ant laivo 
kiniuose vesti kuoplačiausią po- yra 104 žmonės. Visos pastan- 
litinę kampaniją. Kiekvienas 
kongresmanas ir šiaip kandida
tas bus akylai dabojamas ir bus 
remiami tik tie kandidatai, ku
rie yra prielankus darbinin
kams. Kampanija palies netik 
kongresinius rinkinius, bet taip 
jau prezidento, gubernatorių ir 
valstijų legislatiirų rinkimus.

Federacija tikisi sutraukti 
apie 4,000,000 balsų. Susirin
kime pirmininkavo Samuel 
Gompers.

Iš tos kampanijos pažan
giems darbininkams nėra ko ti- 
kėties, nes Federacija rems tik 
senųjų partijų kandidatus, o 
jau iš patirimo žinoma yra, ko
kie jie yra darbininkų “drau
gai?* Beto veikiausia ta kam
panija yra atkreipta prieš tai, 
kad nedavus įsigalėti Darbo 
partijai, kuriai Federacijos vir
šininkai nepritaria, nes, girdi, 
darbininkai neturį tverti savo

mos ties Ročka way. Ant laivo

gos išgelbėti juos ikišiol nedavė 
jokių pasekmių nes kiti laivai 
nė artyn jo negalėjo priplaukti 
delei didelių vilnių. Tečiaus au
dra kiek aptįla ir tikimąsi, kad 
bus galima visus žmones išgel
bėti.

Daug mažesnių ir didesnių 
laivų ir vilkikų yra užšalę uoste. 
Net didieji laivai negali išplauk-

ČERNOGORIJOS KARALIUS 
BANDO ATGAUTI SOSTĄ.

PARYŽIUS, vas. 6.—černogo- 
rijos karalius Nikola, kuris vis 
dar skaito save valdžios galva, 
nors jį nuvertė Černogorijos na 
čionaiis susirinkimas, dabar, 
manoma, yra Albanijoj, kur jis 
rengia perversmą, kad atgavus 
savo sostą. Jis vis dar negali 
susitaikinti su černogorijos pri
jungimu prie Jugo-Slavijos ir 

politinės partijos ir užsiimti po- nuvertimu jo valdžios. Kalba- 
litika. Federacija vesdama agi- ma, kad Albanija, kuri yra da- 
taciją už kitų partijų kandida- bar užimta italų, esanti jam 
tus, tuo gal tikisi nukreipti ben- prielanki ir gali padėti jam at- 
druomenės atidą nuo Darbo par gauti sostą.
tijos ir jos kandidatų. __ __________________

litika. Federacija vesdama agi-

prielanki ir gali padėti jam at

VIENNA.—Pereitais metais 
Austrijoje mirė .50,000 žmonių, 
kuomet gimimai siekė vos 18,-

STORGEON BAY, Wis.-< 
Pas vieną ūkininką čia gimė 
veršis su 7 kojomis. 6 kojos 000. 1913 m. Austrijoje buvo 
yra normalės, bet septinta yra 
neftvyatita ir trumpesnė.

36,000 
čią.

gimimų ir 33,000 mir

Duoda 7 dienas išpildyti jų 
reikalavimus.

DETROIT,' Mich., vas. 6.— 
Geležinkelių darbininkų virši

ninkų konferencija šiandie ga
vusi nuo savo vice-prezidento 
Maliny pranešimą, kad tarybos 
su geležinkelių administratorių 
neduoda geistinų pasekmių, pa
liepė savo atstovams Washing- 
tone, duoti valdžiai 7 dienas iš
pildyti gdležinkelieČių reikala
vimus. Jie reikalauja pakėli
mo algos.

Konferencijoje aiškiai buvo 
pasakyta, kad jei reikalavimai 
nebus išpildyti, gali būti pa
skelbtas 300,000 geležinkelių 
darbininkų streikas. Tečiaus kar 
tu duota suprasti, kad pirm ne
gu tai bus padaryta, dar bus 
atsišaukta j patį prezideptą 
VVilsoną, kaipo paskutinę prie
monę susitaikimui.

True translatinn filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 7, 1920 
as roąujrcd by the rcl of Oct. G, 1917

VOKIEČIAI NORĖTŲ 
KALTINAMUOSIUS TEISTI

NEUTRALĖJE ŠALYJE.
Sutinka juos išduoti, jei jie bus 

teisiami neutralio tribunalo.
BERLINAS, vas. 6.—National 

Zeitung sako, kad Vokietijos 
valdžia sutiktų išduoti kaltina
muosius karės nusidėjėlius, jei 
talkininkai sutiktų, kad juos 
teistų neutralis tribunalas. Laik 
raštis sako, kad Šveicarijos val
džia išreiškė savo prisirengimų 
sutaisyti tokį tribunalą.
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I
 Jeigu jus geidžiate kratas ir deportaciją panaikinti — 

Jeigu jus geidžiate politiškus kalinius paliuosuoti — 
Jeigu jus norite sugrąžinti laisvę Amerikai 4-

tad PROTESTUOKITE!
ATEIKITE į didžiausią -Visos-Chicagos Laisves Demonstraciją

COLISEUM’E
2-se Nebeitos dieną, Vasario-Feb. 8-tą

Pirmsėdis: 
John Fitzpatrick

Kalbėtojai : 
Senatorius Joseph I. France, Maryland 
Div Judah L. Magnes, New York 
Western Starr,, Washington, D. C. 
Prof. Scott Nearing, New York. 
Duncan McDonald, Illinois.

AMERICAN FREEDOM FOUNDATION 
1541 Unity Bldg^ Chicago, III.

E =

I s
Coliseume 2-se p.p. Neri. Vasario 0

Pirmas Koncertas su Programų
=ir Prakalboms- -

— Rengia —

ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ DRAUGIJĖLĖS CHORAS

Subatoje, 7 d. VasarioFeb., 1920
MILDOS SVETAINĖJE, 3140 SO. HALSTED ST.

Pradžia 6:30 valandą vakare. ' ’ Inžanga 40c. ypatai

Šitas choras pirmu kartu pasirodys gabiausioms savo spėkoms, kuris susidės 
iš duetų, kvartetų, solų ir smuikų, vadovaujamas draugo Manelio. Prie tam' bus 
garsus kalbėtojas. Šitą koncertą butų kožnam malonu išgirsti, kurį išpildys A.Ž.A 
Vaikučiai, taipgi yra kviečiama publika atsilankyti katra pritaret A. Ž. V. D. 
Griež J. Griušo Orkestrą. Kviečia KOMISIJA.

$200.00 Dovanų Pinigais bus išdalinta ant

Laiškai iš Lietuvos
Iš Pajurčs, Tauragės apskr.

M, Uj’baičiui į Cicero, III., ra
šo jo brolis Antanas.

. ..Buvau ant to baisaus karo, 
stovėjau apie pusantrų metų 
karo laukuose; esu j dvi vieti su 
žeistas ir paskui paimtas į prū
sų nelaisvę. Nelaisvėj išbuvau 3 
motus. Tai buvo baisi vergija. ’ 
Paskui iš nelaisvės, nuo Austri
jos gronyČios pabėgau ir parke- 1 
liavau į Lietuvą; 7 mėnesius bu
vau kelionėj. Ale vėl paėmė į 
nelaisvę. Brolis Jonas buvo prie 
sužeistųjų ant karo lauko; jis 
išbuvo visą laiką Rusijoj, pas
kui parvažiavo namo ir susirgo: 
jau 10 menesių kaip guli lovoj.

Musų Lietuvos valdžia yra ba 
jorai ir miesto............... jie iš-
vieno galo nori Lietuvą sutvar
kyti, o iš antro galo gatavi išar
dyti. Dabar gaudo vaikinus ir 
daro į kalėjimus, kaitrio nenori 
eiti iš savo valios į kariuomenę. 
Ndlenkia nė tų, kurie iš karo pa
rėję. Bijo-mės, kad nekiltų di
delės revoliucijos. —

................. i - ■»

Jieško giminių Ame 
rikoj.

Kazys Lęvonas, Putriškių 
kaimo, Padovinio valsčiaus, 
Marijampolės apskričio, jieško 
Amerikoj Ratilo Kazlausko.

\ Vincentas Lukoševičius, Va
balų kaimo, Sidabravo vai., 
šaulių apskrities, dabar esąs 
Francijoj, jieško savo keturių 
brojlių Amcriikdljc, gyvenančių Į 
Chicagoje. Jau penkeri metai 
kaip neturįs apie juos žinios. 
Prašo rašyti adresu: Vincent I 
Lukaševičius, 156 Reg. Artille- 
rie 6 Batterie, Ludrcs, M. Mos- 
Ilc, France.

Jonas Kukenis, Ilgalaukio so-I 
džiaus, Subačiaus valsč., Pane
vėžio apskrities, jieško Ameri
koj savo brolių Petro ir Juoza
po Kukenių. “Naujienų” ofise 
yra jiems ir laiškas.

Petras Petrauskas, Užubalių 1 
sod., Biržų vals., Pasvalio aps
krities, jieško Amerikoj savo 
brolių Jono, Jurgio ir Stanisla
vo Petrauskų. Laiškas “Naujie- 
mp^ofise.

./ - X . .........

11-to MASIONIO BALIAUS
Parengto

Draugystės Palaimintos Lietuvos
SUBATOJE, VASARIO-FEB. 14,1920 

PULASKIO SVETAINĖJE 
1709-15 South Ashland Avenue arti 18 St.--. . . . . .. .  ....

(o ne erta S
Naudai Lietuvių Tautiškoms Kapinėms

Rengiamas suvienytomis spėkomis Lietuvių Pirmeiviškų Draugijų 
NEDĖLIOJ, VASARIO-FEB. 8 D., 1920, PILSEN AUDITORIUM 

1657 Blue laland Avė., arti 18tos gatvės, Chicago, Ilk '
Svetainė atsidarys 5 vai. vakare. Koncertas prasidės 6 vai. vakare. 

Inžanga 50c, 75c. ir $1.90 ypatai.
Koncertas susidės iš muzikos, prakalbų, dainų, dpklamacijų ir sotų.

PROGRAMAS:
1. Kalba ..................................................... F. B. Bradchuiis
2. SjnCerlty, overture...................... L Keturakio orkestrą
3. Svenčių-giesinC .......................  Chicagos Vyrų Choras
4. Conųuerors, overture ......... J. Keturakio orkestrą
5. Jaunimo gipsinė .. Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
(i. ExtrA ...................................... J. Keturakio orkestrą
7. Balau broliai .......... ;... Chicagos Lietuvių Choras
8. Kalba ............................................. Dr. Montvidas
9. Laistės Varpas .... Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

10............. :...............■......................  Briedukai
11. Daina ........................... .... Pirmyn Mišrus Choras

■ ---- ----------------------------------- -------—

— Rengia —

SUSIVIENIJIMAS AMERIKOS LIETUVIŲ KAREIVIŲ

SUBATOJE,

14 d. Vasario-Feb., 1920

LIETUVOS GARSI ARTISTĖ

UNĖ BABICKAITĖ

Tik ką atvykuLsi iš Lietuvos 
H

PIRMĄ SYK CHICAGOJE

Pastatys scenoje Togobočno penkių aktų dramą

IS MEILĖS
(kitaip “žydė Perkrikštą)

SUKATOJE, VASARIO 14 D., 1920 M.

CENTRAL MUSIC HALL 
G4 E. Van Buren St. 

(prie \Vabash Avė.)

— Ten pat kur buvo M. Petrausko koncertas —

Lošimas prasidės 8 vai. valgy#.
■I 1 1' .. ■ ■ ■ .

Tikietai galima iSanksto gauti: “Naujienose”, Lie
tuvoj”, “Drauge” ir Univcrsal State Bank. — Visi kas 
tik myli dailę, kviečiami atsilankyti i šias dailės vaišes.

Kviečia SCENOS MYLĖTOJAI.

Pradžia 7 valandą vakare. Inžanga 50c ypatai.

Minėtas Balius yra skirtingas nuo kitų, nes 
Dr-stė Palaimintos Lietuvos dovanas duos pini
gais už įvairius rubus.

Muzika P. V. SARPALIAUS A. F. M. Orkestrą.

12. Solo ............................................................ P. Stogis
13............................................................. Mažiukų kvartetas
14
15. Važiavau dipnt), Liaudies daina . ...S^S. Šimkaus
16. Sėdžiu po langeliu, Liaudies daina .... S. Šimkaus

Dinuos “BIRUTĖS” mišrus chors
17. Vakar diutielę, Liaudies daina ............. S. Šimkaus
18. Tu, mergyte, apsigausi, Liaudies daina S. Šimkaus

z “BIRUTĖS” merginų choras
19. Keliu jojau, Liaudies daina ....................
20. Pamylėjau vakar, Liaudips daina ....

P-lč ONA RUDAUSKAITĖ

S. Šimkaus
S. Šimkaus

7-th Regimai Armory Svetainėje
Ant Wenthworth Avc. ir 34tos gatves, Chicago.

Pradžia 7:00 vai. vakare.

- ;

Lietuviška Parėdų 
KRAUTUVĖ

JOHN K. RODOVICZ
Buvusi iki šiol

4513 S. Wood St., Chicago 
Persikelt j kitą vietą 

1711 West 47th Street,
Chicago, III.

Kviečia visus i naują vietą. 
\ f

21. Vienas žodis — nešneka
22. Vai gudri, gudri ................................

“BIRUTĖS” mišrus choras
. S. Šimkaus j
. S. Šimkaus j

23.
24.

šaly kelio, ant krantelio 
Lopšinė

P-lč S. STANĮ UhIUTĖ

S. Šimkaus |
S. Šimkaus j

25. Ką, močiutė, padarei .......................
P-lės O. RUDAUSKAITĖ ir S. STANIULIUTĖ

Karvelėli mėlynasis ........................... C. -Sasnauskas
Oželis .*.................. .............................. S. Šimkaus
Lietuviais esanip gimę ........................... S. Šimkaus j

Dainuos “BIRUTĖS” choras 
Chorą veda STASYS ŠIMKUS.

26.
27.
28.

n

Amerikos Lietuviai Kareiviai deda visas savo pastangas, 
idant padarius šį vakarą kuolinksmiausiu. Bus geriausia 
muzika ir tarpe šokių dainuos Birutes ir Chicagos Apskričio 
Vyčių Chorai ir atsilankiusieji bus linksminti įvairiais kitais 
budais.

Inžanga 75c. ypatai. Tikietus galima gauti nuo narių 
S. A. L. it. arba įeinant į svetainę. Dalis pelno skiriama Lie
tuvos ŠIAULIAMS.

Visus nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

l!_____
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tehra!
Perstatimas, kvartetas, solo, duetas, klasiški šokiai ir Stepukas visoje savo galy- 

lybėje. Tas viskas atsibus

Nedėlioj, Vasario 15 d., 1920 m.
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd PL.

Programas prasidės punktuališkai 7 vai. vakare.
Scenoje statomas trijų veiksmų drama

KAReS metu.

h

Veikalas trumpas, bet jausmingas. Dainuos pirmos rųšies kvartetas, kuria
me Stogis dalyvaus. Visiems bus naujiena pamatyti kaip maža mergaitė nuste
bins savo gabumu šokimu klasiškus šokius. Ypatingai bus triukšmas, kuomet 
Stepukas pasirodis savo galybėje speciališkai pasirašęs.

Po programų bus dailus šokiai su brolių Sarpalių muzika.
Inžanga labai prieinama. Kviečia KOMITETAS.

“Gy vi Nabašninkai”
Lietuvių Neprigulmingas Kliubas Stato scenoje 3-jų veiksmų komediją 
NEIMLIOJE, VASARIO (FEB.) 8 d.,.1920 m., M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2242 W. 23rd Place, Chicago.Pradžia 7 vai. vakare
Siuomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir pamatyti taip puikių komedijų, nes nabašninkus 

esame malę kiekvienas, bet gyvus ir da kalbančius tai retai tokia proga gali pasitaikyti pamatyti.
Išpildymui to viso yra pakviesti gabiausi Dra-mališko Ratelio lošėjai. Po perstatymui puikus balius.

Kviečia visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti L. N. K. KOMITETAS.

Gausite Didele Verte
SUČEDYSITE ČINIGUS IR LAIKĄ

Pirkdami rakandus dabar iš musų, nes mes turime būtinai išparduoti perpildyta šlakų; Divonų, Sta
lų, Komodų ir Krėslų už pusiau nukirstoms prekėms. Pirmiaus negu kur nors pirksite, ateikit per- 
sitikryt musų lavom, ir rasite, jog yra turintis didesnę vertę negu kur nors kitose krautuvėse.

medinės arba 
arba geltonai

Lovukčs vaikams 
plieninės, baltos 
bronzuotos. Parsiduoda po $14.95

f.

Siame !š- 
hibai pi- 
.. $48.85

Lova su vatiniu 
štais dviejų colių 
marginta arba žalia ir tt. 
nuo  ja *57.25, parsiduoda po $27.65

Puikus gazinis pečius, 
pardavime parsiduoda 
gini, ...............................

Labai puikus Player Pianas, par
siduoda už ...................... $450.00
Duodam 20 rolių dykai, taipgi 3 
kartus nustatoma balsai dykai.

inatrasu ir mink- 
storio juodai 

Kai-

Dviračiai- vežimukai (Sulkus). 
Susilankstančios j mažą, nešimui 
galima imt j streelkarį. Parsi
duoda, po ............................. $8.50

Dailus vežimukai (bogčs) gražiai 
išpintos su gražiais išpuošimais 
vilius. Parsiduoda po .... $39.50

*

I korespondencijos]
SO. OMAHA, NEBR.

Iš lietuvių

į/

ūkininkų gyvenimo. 
... i

dienomis netikėliai 
nuvykti į netolimą

Šiomis 
man teko 
lietuvių ūkininkų koloniją. Tie

kolonija esanti netoli So. Omu- 
hos. Viso yra ketvertas ukinin 
kų. Visi gyvena artimoj kaimy- 
nistej. Žemes turi po tris, ketu
ris ir penkis akrus kiekvienas.

Išrodo, kad su tiek žemes 
ūkininkui pragyventi sunku ar 
stačiai negalima. Bet vienas jų, 
būtent Antanas Pahibeckis apie, 
tai man papasakojo maž daug 
šitaip. Iš pradžios pasipirkęs 
tris akrus žemes; pirkęs ant iš
mokėjimo. Po to pasistatęs trio 
bą su keturiais kambariais. Ta
da ėmėsis dirbti žemę. Prie jau 
nusipirktos jis paėmęs nuomon 
dar keturis akrus. Už kiekvie
ną reikėjo mokėti po 10 dole-

gavęs 320 dolerių pelno, vadi
nas po 80 dolerių nuo akro. Taip 
besidarbuodamas bėgiu dvie
jų, metų ūkininkas pasidėjęs 
1000 dolerių.

Mieste gyvendamas tatai var
giai begu paveiksi. ..
^jUil tų trijų akrų ūkininkas 
išlaiko! 20 ančių, 200 vištų, 8 
kiaules, 3 karves ir 1 arklį. Ūkio 
padangų turi: vieną mašiną, tris 
žagres, dvejas akėčias ir ketve
rius ratus. Namai apie 3000

Tai nūdien išrodo uetikėtina, 
bot taip yra.

Vielos lietuviai, kurie norėtų 
įsitikinti, kad aš kalbu tiesą, 
patįs gali nueijti. Gali kreiptis į

So. Omaha, Nebr. Rašant rei
kia adresuoji: A. Pahibeckis, 
57 and W. st. So. Omaha, 
Nebr.

Laikraščiai į šią lietuvių, ūki
ninkų koloniją ateina šie: Nau 
j ienos, Amerikos Lietuvos, Sau
lė ir Tėvynė. * i

Reikia pažymėti, kad pasta
ruoju laiku daugelis vietos lie
tuvių apleidžia miestą ir eina 
ant farmų. Reikia tikėkties, kad 
neužilgo čia susidarys ylių skait 
lingu lietuvių ūkininkų koloni
ja. Smagu, kad vietos lietuviai 
stengiasi apsigyventi vienoj 
vietoj ir kartu — nors dalinai 
atsikrato dirbtuvės režimo. 
Nors iškarto gyvenimas čia ne
lengvas, vis dėlto, žmogus jau
čiasi pa’ts sau ponas.

— A. žalpis.

$6

4

1

\W»!i ■_n'

geltono aržuolo, didelui reniu, I col. pločio su skūra aptraukti ruda raus- 
Kainavo 11123 ir augščiau, dabar parsiduoda $86 ir augščiau.

Kainuoja po $46.0Q i,r augščiau, parsi-

Seklyčios Setai, padaryti i, 
va Mahogani, su mulskine aptraukti.

Divonaj visokioms rožėms išpuošti, 9 pėdų per 12 didžio, 
duoda po $32.00 ir augščiau.

PAWLOWICZ FURNITURE HOUSE
3224-3226 SO. HALSTED STREET, Telefonas Drover 9757 CHICAGO, ILL.

fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnoj 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMI- 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja u 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ned6> 

ttomi* nuo 10 Iki 4

Keistučio Paskolinimo ir Budavojimh Draugija 1 
atidaro 75 serijų Ketverge, Sausio 29, 1920 

Akcijos kainuoja 12’/2c — 25c. — 50c.

Pinigus skoliname be KOMIŠINO dėl pirkimo 
arba budavojimo namų. Susirinkimai atsibuna Ket
vertais ir Pėtnyčiomis 8 vai., vakaro, Wodmano sa
lėje, 3251 Lime St. kampas 33čios gatvės.

Kievčia VALDYBA ir DIREKTORIAI.

“Aušros”
Mokykloj

Yra Šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

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

l.uomons; Lietuvių kalbos — Korist 
Augustinavičius; Matematikos —- V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ii 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalinga mokslą, kad su jc 
pagelba galima butų pagerinti gy 
venimą.

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

“7-------- 1--- -—■———........ ....

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

venim

Ne Slėpki!
Pinigų troboje

1 t.
c

Nelaikyki!
Pinigų uždaręs skrynioje

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai:

dėl atsargas 
dėl apsaugos 
dėl naudos

Peoples Stock Yards State Bank
Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 14 mi

lijonų dolerių; esti saugiausi vieta pa aidėjimui savo sutaupytus pinigus. Su
vienytų Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt astuoni tūkstančiai 
darbininktj pasideda savo pinigus mu sų banke.

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie i

lOjPecple Stock Yard

ASUI.AND AVENUE KERTE 47tos GATVĖS

o'

State Bankan
Bankas atdaras kąsdien nuo 9 ryto iki 4:30 po.pietų. Ketvergais ir va 

kare nuo 7 iki 9; Subatomis nuo 9 ryto iki 9 valandai vakaro.

yiHiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
S

A

B

>.

r -.
i w

W W i F

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerat dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bittcria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki 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
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, 

1707 So. Halsted S t., Telephone Canal 6417.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

LaikasTaupytiPinigus
Norim Pirkti Namų

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.

i

Salutaras:

Prof.
Chicago, IR.

Mc KEES ROCKS, PA.
Lietuviška 

BUČERNE!
♦

Bus atidaryta

Subatoj. Vasario 7 d.
211 CHARTIERS AV.

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

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

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

/ DIREKTORIAI;
ANTANAS BRGŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. ,SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA. .

JONAS B. BRENZA,

šviežios ir rūkytos mėsos, 
sūrio, sviesto ir kiaušinių, po 
žemiausioms kainoms, ateik 
pas mumis pirk! ir suseivik 
nuo 25c iki 40c ant kiekvieno 
dolerio.

Defibaugh & G roto n
Savininkai

J
Phone Yards 6492

Juozapas Shusho

Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 
field Boulevard, Rockwell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

LIBERTY REALTY COMPANY 
3416 South Wallace Street, Chicago,

Muzikalių instrumentų Taisytojas. 
Taisau visokias muzikališkas maši
nas; gramofonus, siuvamas mašinas 
Ir tt. Taipgi visokias elektrines 
vartojamas mašinas: prosus, verda
mus indus, skalbiamas mašinas ir tt.
3255 S. Halsted St., Chicago.

III.

Telephone 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.. Chicago.
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Komunistai Ir 
Anarchistai.

Mūsiškiai “komunistai” 
(kuriuo vardu jie dabar jau 
bijosi vadinties) baisiai pyle- 
Sta, Kada ly£ iname juos 

prie anarchistų. Savo įtūži
me jie r.et prasimano, kai1, 
prikaišiodami jiems anar
chizmą, mes įtolime išduoti 
jucs valdžiai, kadangi Ame
rikos įstatymai persekioja 
anąrGbisUJS—

vBet skelbdami šitokias in
sinuacijas, tie “komunistai” 
užmiršta, kad dar visai ne
senai jie patįs nuolatos vie
šai atakuodavo anarchistiš- 
kus arba anarchistuojančius 
elementus. “Laisvėje” ir 
“Kovoje” jie be paliovos 

tarkuodavo Laukį ir “indus- 
trialistus/’ vadindami juos 
anarchistais. Jeigu įvardiji
mas savo oponentų anarchis 
tais yra “donosas”, tai, reiš
kia, dabartiniai “komunis
tai” per eilę metų lošė “do- 
nosčikų” roles, viešai vadin
dami “aidoblistus” anarchis
tais. Bet to jie neskaito nusi
dėjimu. Nusidėjimas, mat, 
pas juos yra tiktai toks da
lykas, kuris kenkia jiems: 
tokia jų “dora”!

Vipnok tasai “komunistų” 
šukavimas apie “išdavimą 
valdžiai” yra niekas dau- 
giaus, kaip šlykštus veid
mainiavimas, ir “komunis
tai” puikiai žino tatai. Jie 
žino juk, kad visai nėra rei
kalo skųsti juos, idant val
džia žinotų, kas jie per vie
ni ; kadangi patįs “komunis
tai” paskelbė viešai, kad val
džios agentai suęrganizavo 
jų partiją ir parašė jos plat
formą.

Antras dalykas, “komu
nistai” gerai žino, kad nė 
valdžia, nė teismai negali 
’ j.kaltinti jų, pasiremdami 
tuo, kas rašoma laikraščiuo
se apie juos. Dar kaip svie
tas stovi nebuvo tokoi atsi
tikimo, kad koks-nors žmo
gus butų apkaltintas pagal 
tai, kas buvo parašyta apie 
jį kokian\-nors laikraštyje.

Pagalios, “komunistai” ži
no ir tai, kad Amerikos įsta
tymai persekioja ne anar
chizmą apskritai, o tiktai va
dinamoj, “kriminaŲ anar

chizmą”, t. y. tokios rųšies 
anarchizmą, kuris agituoja 
už dalykus, priešingus kri
minaliems įstatymams. Bet 
kada socialistai nurodo “ko
munistų” anarchistiš|kumą, 
tai jiems visai juk nerupi, 
ar “komunistų” darbas su
tinka su įstatymais, ar ne; 
jie kritikuoja jų idėjas, ku
rios yra tokios-pat, kaip a- 
narchistų — lygiai taip, 
kaip kitąsyk patįs “komu
nistai” kritikuodavo anar- 
chistiškas I. W. W. idėjas.

Žodžiu, ta “komunistų” 
pasaka, kad jie esą “išduobia
mi”, yra grynas humbugas. 
“Laisvė^” plunksnabraižos, 
Baltrušaitis ir kiti “komu
nistiški” pleperiai, šūkau
jantis apie “išdavystę”, pa
rodo tiktai, kad apgaudinė
jime savo pasekėjų jie jau 
galutinai yra užmiršę viso
kį žmonišką padorumą.

Bet kodėl mes lyginame 
“komunistus”, prie anar
chistų?

Anarchizmo priekaištą 
mes padarėme “komunis
tams” dar tada, kada jie va
dinosi socialistų partijos 
“kairiuoju sparnu”. Jau ta
da jie savo spaudoje ir rezo
liucijose užėmė poziciją, 
priešingą parlamentiniam 
veikimui. Michigano valsti
jos “kairiasparnių” konfe
rencijoje, pav. tapo priimta 
rezoliucija, kurioje sakoma, 
kad socialistai neprivalą ko
voti už jokias įstatymiškas 
reformas; ir konvencija nu
tarė kiekvieną narį, kuris 
stos už įstatymiškas refor
mas, arba kuris prigulės 

bent kokiai organizacijai, 
stojančiai už tokias refor
mas, braukti iš partijos (už 
šitą nutarimą S. P. pildoma
sis komitetas suspendavo 
juos).

Kad anarchizmo pusėn 
nukrypo ir lietuviškieji “kai- 
riasparniai”, tai rodo, viena, 
tas faktas, jogei jie pritarė 
“kairiasparnių” programui; 
antra, tas faktas, kad net ir 
pati “Laisvė” kartą pripaži
no, jogei mūsiškiai “kairias- 
parniai” “atsisėdo į anar
chistų vežimėlį”.

O ar “komunistai” atme
tė tą poziciją, kurią buvo už

ėmę “kairiasparniai” ? A- 
naiptol; jie ne tiktai neat
metė jos, o patvirtino ją sa
vo programe.

Štai ką kalba apie politi
nį veikimą komunistų parti
jos programas, priimtas 

Chicagos suvažiavime:
Dalyvavimas parlamen

tinėse kampanijose, kurios 
bendroje proletariato ko
voje turi (tik) antraeilės 
reikšmės, yra tiktai dėl 
revoliucinės agitacijos ir 
propogandos.

Jeigu Komunistų Parti
ja įgis atstovų parlamente, 
tai jie neprivalo įnešt arba 
remt reformų sumanymų; 
jų veikimas yra grynai 
agitacinis.
Ką sako šitas programas? 

Jisai sako, kad komunistai 
pripažįsta dalyvavimą rin
kimuose į parlamentus 
(kongresą ir legislaturas)y 
o taip-pat ir dalyvavimą pa
čiuose parlamentuose, tik
tai dėl revoliucinės agitaci
jos. Parlamentinį veikimą at- 
siekimui darbininkų būvių' 
pagerinimo arba darbinin
kų teisių padidinimo jie at
meta. Jie net stačiai už
draudžia savo atstovams 
parlamentuose reikalaut to
kių pagerinimų. Na, ar tai 
nėra anarchizmas?

“Komunistai”, kurie ne
mato anarchizmo savo pro

NAUJ IEN ŲB, LŪlCagO., UI-

grame, parodo, kad jie yra 
ignorantai, nežfnantįs, kas 
yra anarchizmas. Jie mano, 
kad, jeigu jie pripažįsta da
lyvavimą parlamentinėse 
kampanijose “dėl revoliuci
nės agitacijos” ir stoja už 
paėmimą valdžios į darbi
ninkų rankas, tai jie skiriasi 
nuo anarchistų. Tuogi tarpu 
Bakuninas ir jo pasekėjai 
taip-pat stojo už revoliucinę 
agitaciją ir už paėmimą val
džios į proletariato rankas; 
vienok visi žino, kad baku- 
nistai buvo anarchistai, ir 
tai dėlto, kad jie atmetė po
litinį veikimą reformų išga
vimui, t.y. darbininkų bū
vio pagerinimui ir žmonių 
teisių praplatinimui. Tokį 
veikimą jie skaitė “oportu
nistišku“ ir “buržuazišku”. 
štai pavyzdys:

1874 m. Šveicarijos Dar
bininkų Sąjunga pradėjo 
masinį judėjimą iškovoji
mui dešimties valandų dar
bo dienos. Delei to centra- 
linis bakunistų Internacio
nalo organas, “Juros Fede
racijos Buletinas”, parašė:

Tai yra puikus dalykas, 
ir mes beveik prisidėtu* 
me prie jo nuoširdžiai... 
Bet jeigu mums-pasiūlytų 
iškovot dešimties valandų 
darbo dieną įstatymų lei
dimo keliu, bendradar 
biaujant buržuazinėm^ po
litinėms partijoms, tai 
mes negalėtume šitoje dir
voje paduoti ranką Švei
carijos Darbininkų Sąjun
gai, nes tai reikštų, musų 
supratimu, veikti prieš 
darbininkus, o ne už 

juos.”
Darbo valandų sutrumpi

nimas yra geras dalykas^ 
bet kovot už jį įstatyihų lei
dimo įstaigoje (parlamente) 
yra nusidėjimas prieš dar
bininkus! Tokia buvo baku
nistų logika.

Ir lygiai tokids-pat logi
kos laikosi dabartiniai “ko
munistai”. O dar jie tauzija, 
kad jie nepritarią anarchiz
mui. Jie yra tokie dideli ig
norantai, kad jie patįs neži
no, kas esą.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINES VALSTIJOS.

Kasyklą darbininką ir samdy
toją santykiai.

Federuotos Sp. korespondento 
PAUL \V. HANNA

WAŠINGTONAS. — Pasak 
Cohimbijos universiteto profe
soriaus W. F. Ogburno, dabar
tinėse aplinkybėse Amerikoj 
darbininko šeimyna, susidedan
ti iš penkių gaivu, turi turėt ne 
mažiau kaip $2,244 metinių pa
jamų, kad galėjus sveikai ir vi
dutiniškomis įstaigomis gyven
ti. Šitą jis apskaito taip:

Maistui, penkiems, $801.38 
Rūbams: vyrui ...........146.81

žmonai .... 130.92 
vaikui 11 metų 77.40 
mergaitei 5 metų

i ‘ ..... ,66.13
J vaikui 2 metų 34.00 

Nuoma butui..............216.00
Kurui, šviesai ............70.00
Įvairioms išlaidoms . .576.50 
Atitraukus 15 dolerių sutau

pytų iš daržo, vištų ir tt., ir pri- 
Hediint $40 parakui, įnagių pa
sitaisymui ir ‘lt., be ko kasyklų 
darbininkas negali apsieiti, ir 
gausime visą tų sumų, kurių 
pro f. bgburn paduoda.

Prezidento paskirtos komisi
jos kasyklų darbininkų su sam 
dytojais ginčams taikyti posė
dyje, kuriame abiejų pusių liu
dininkai buvo klausinėjami, dar 
bininkų atstovas nurodė, kad 
jeigu niainierys dirbtų visas dir 
banias 304 dienas meluose, gau
damas dabartinę jam mokamų 
mokestį 5 dol. dienoje, tai vis 
dėlto jis teuždirbtų tik tris- 

ketvirldalius tos sumos, kuri 
reikalinga, kad jis galėtų su sa
vo šeimyna šiaip taip žmoniš
kai gyventi. Bet juk tūkstan
čiai darbininkų negauna progos 
ne pusė laiko išdirbti. Ameri
kos visuomenė vis dar nesu

pranta, kad kasyklų darbininkų 
reikalavimas 6 valandų darbo 
dienos yra tai jų pastangos ne 
pamažinti produkcijų, bet jų 
padidinti, nes sumažinus darbo 
valandų skaičių dienoje, dar

bas kasyklose eitu vienodžiau 
per ištisus metus, be sustojimo 
ir be pertraukų. Kasyklų savi
ninkų skdlbunai, kad buk mai- 
nieriai norį sumažinti produk
cijų, yra tai tik dūmimas žmo
nėms akių. Pavyzdžiui ir da
bartinėj konferencijoj Washing 
tone ponas Dan Bose, iš Pilis-' 
burgo, atstovaująs kasyklų sa
vininkus, pakartojo žinomų jau 
pasaką, kad inainierių reikala
vimus trumpesnių darbo valan 
dų tai esąs “un-Anicrican”— 
priešingas amerikanizmo idė
jai. Bet j tui gavo šaunų an
gliakasių unijos prezidento pa
reigas einančio Johno I. Lewiso 
atsakymų:

“Aš negaliu tylėti, kada ka
syklų savininkų advokatas nuo 
latos drįsta prikaišioti čia darbi
ninkams ne-ameri'kiškumų. Ka
syklų darbininkai nė kiek ne
mažiau ištikimi Amerikos jslai-. 
goms už tuos, Iturie nuolatos 
apie savo “amerikuJamių” ple
pa. Tokie užpuldiiHųimai yra 
visaix nelemti ir incs\iesileisi- 
mc, kad kas-nors milinį drįstų 
čia tokių kaltinimų daryti!”

Girdėt tečiau, kad United 
Mine Workers žadu sutikti de- 
rėties dėl 7 valandų, darbo die
nos, vietoj reikalaujamųjų 6 
valandų.

MEXIKO.
[Federuotos spaudos žinia]

MEXIK0 MIESTAS. - Vie- 
tos piliečiai bijosi, kad Ameri
kos kapitalo viešpačiai nepasi
stengtų, jiems žinomomis prie
monėmis, ateinančiais liepos 
mėnesyj rinkimais pasodinti į 
Mexikos prezidento kėdę genc- 
Tolų Pablo “Gofftalcs. žmonės, 
organizuotieji darbininkai, o 
taipjau kariuomenė norėtų pro 
zidentu turėti generolų Aivaro 
Obregonų, kaipo vienų pažan
giausiųjų kandidatų. Kiekvie
nas šveitimų kapitalistų pasi
stengimas 9 pasižeboti- Mexikos 
žmones—sako kai kurie jų va
dai—galįs iššaukti valstiečių ir 
darbininkų revoliucijų.

frue translntion filed with tbe post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 7, 1920 
as reęuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA.
[Federuotos Spaudos kiniai

Pasak žinios iš Bazelio* Švei
carijos, a teinančio j Vokietijos 
reichstago sesijoj bus pareika
lauta 300 milijonų markių kre
dito elektros įstaigoms naciona
lizuoti.

True translntion filed with the post,- 
•inaster at Chicago, II). Feb. 7, T920 
as reųaired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRIJA.
I 

[Federuotos spaudos žinia]
Viennoje darbininkų šeimy

nos maitinasi tokiu maistu, ku: 
rį paprastai'tik gyvuliai teėda 
—sakę Edo Fimmen, Anglijos 
International Fcdcration of 

Trade Unions sekretorius, kurs 
kų tik sugrįžo iš Austrijos Lon
donan. Ir tasai maistas daž
niausiai visai nevirtas, nes ku
ro visai nėra.

True translntion filed witb the post- 
inasjer at Chicago, III. Feb. 7, 1920 
as required by Ihe act of Oct. 6,1917

FRANCIJA.
t

[Federuotos Spaudos žinia]
PARYŽIUS. — Streikuojan

čius Bordeaux mieste dokų dar 
bininkus, atsisakiusius krauti į 
laivus siunčiamų amuniciją ka
rui prieš sovietų Rusiją, remia 
visi Francijos darbininkai: ir 
valstiečiai. Rezoliucija, kurią 
dokų darbia inkai priėmė pačioj 
kovos pradžioj, tai buvo atafl'- 
šaukimas į visus Francijos dar
bo žmones stoti eilėn prieš 
kontr-revoliucionierius. Tam 
streikui pagimdyti nemaža pri

sidėjo pirklių taryba. Mat ji 
buvo pasiėmus ant savęs prie
dermę parūpinti ir pasiųsti amu 
nicijos ir kitokių karo reikme
nų Denikinui ir kitiems kontr
revoliucionieriams. Ir savo pra
nešime ji buvo atvirai paskel
bus štai kų:

“Pirklybos taryba gavo iš niui 
tinęs viršininkų pranešimą, kad 
jau tapo padarytas su kitų tal
kininkų valdžiomis susitarimas 
dėl būdų, kaip užkirtus kelių 
pirklybai su bolševikų Rusija.”

Toks viešas pasiskclbimas, 
kad talkininkai yra susidėję su 
Rusijos kontr-revouuciontoriais, 
sujudino dokų darbininkus ir 
jie tuojau pakėlė streikų, atsi
sakydami krauti laivus.

Skaitytoju Balsai
(Ui išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KLERIKALAI KALA NAUJUS 
PANČIUS.

Jeigu klerikalams pavyks, jei
gu jie pajiegs įtikinti Illinois 
valstijos konstituantos narius, 
kad “tikėjimui grūmoja didelį 
pavojus,” tai Illinois valstijos 
gyventojai galės atsisveikinti su 
“laisvomis mokyklomis.” Tada 
viešojoj (public school) moky
kloj šeimininkaus bažnyčios 
auklėtinis.

Dalykas yra toks, šiomis die
nomis Chicagos klerikalai laikė 
susirinkimų ir nutarė, reikalau
ti, kad naujoj valstijos konstitu 
cijoj butų toks skyrius/ kuris 
darytų verstina mokytojai prie
derme teikti vaikams pamokų iš 
biblijos.

Pamokų iš biblijos! Kokia 
ironija. Illinojaus valstija baž
nyčių ir vadinamųjų “sisterkų 
škulių” turi duugiuu nei reikia. 

Bet to neveizint ponai klerika
lai užsimanė pasiimti savo glo- 
bon ir viešųjų mokyklą.

Ko jiems reikia? Nesunku su
prasti. Jie nusimano, kad da
bartinės mokyklos, nors toli 
gražu nėra tokios laisvos, kaip 
kad tuli mano, bet pilnai kleri
kalų tikslams dar neatsako. Jie 
nori paversti jas priedu prie klio 
štoriaus ir bažnyčios. Ir pavers, 
jeigu žmonės laiku neapsižiurės. 
Ponai klerikalai, vardan tikėji
mo, nukals žmonėms naujus

Piktoji veislė! — Pilietis.

AR REIKALINGA GRĮŽTI 1 
LIETUVĄ?

Klerikalų ir tautininkų spau
da nuolat ragina žmones grįžti 
į Lietuvą. Randasi ir lokių, kur 
patįs, niekieno neraginami, ža 
da grįžti.

“Gyvenimas ten labai atsimai 
nęs,” sako jie. “Dabar Lietuva 
turi savo yablžių, kuri mus su
pras, neišriaudos taip, kaip kad 
būdavo caro laikais...”

Tiesa, kad ten daug kas yra 
netaip, kaip buvo tada, kai mes 
apleidome Lietuvą. Pirmiausia, 
lęone visa Lietuva dabar išrodo 
milžiniška krilva griuvėsiu. Ko 
nesunaikino rusai, tai paveikė 
nevydonai bermontininkai ir 
kiti.

Dėlei to betgi puse bėdos. Su
teiktos musų kraštui žaidos už
gis, gyvenimas eis į senąsias vė
žes. Bet ne tame visa svarba, ne 
tame!

Mums, darbininkams, svar
bu ve kas: ar sugrįžę senojon 
savo tėvynėn mes rasime tų ko, 
tikimos rasili? Kitais židziais, 
ar sugrįžę į Lietuvų turėsime 
nors kiek geresnes gyvenimo 
sųlygas, negu pirma turėjome?

Išrodo, kad ne.
Visi žinome, kad dabartine 

Lietuvos valdžia nėra geresnė 
kaip ta, nuo kurios mes bego- 
nie. Lietuvos darbininkų padė
tis nė kiek nealsimainė. Atpenč, 
dar pablogėjo. Gautos iš Lietu
vos žinios rodo, kad beturčių pa 
dėtis ten yra stačiai nepaken
čiama. Lietuvon grįžti tekvie- 
čiama tik ūkininkų sūnus, ku
rie turi savo žemes. O beturčiui 
vis rašo: “Girdėjome, daugelis 
amerikiečių nori grįžti Lietu
von. Bet tu, broleli, ‘ negrįžk.

uijŲava, T«oanu i 
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Vely pranešk mums, kada gale- būt pranašu. Bet žinant tai, kad 
sime nuvažiuoti ten, pas tave. Lietuva yra ūkininkų šalis, kad 
Oi, broleli, sunku sunku čia gy- ji toli atsilikusi nuo savo kįiimy 
venti... ” j

Taip sako darbininkai. Ir nė- nelinkęs tikėti, 
ra pamato manyti, kad jie mc- liaudis pajiegs gyvenimų sutvar 
luoja. Maža to. Tas jų nusi- kyli taip, kaip reikėtų jį su- 
skundimas reiškia ir daugiau.1 tvarkyti.
Jeigu dabar ten sunku gyventi, 
tai trumpoj ateityj bus dar sun
kiau. Lietuvos valstybė jau pra
džioj savo besikurimo išeikvojo 
dideles sumas pinigų. Didžiųjų 
tų pinigų dalį surijo josios ka
riuomenė. Toliau ji suris dar 
daugiau. O visa tai turės sudėti 
niekas kita, kaip patįs Lietuvos 
darbininkai. Ant jų pečių guls 
visokių mokesčių našta!

Lietuvoj musų nelaukia pyra
gai...

Tų pyragų mes ir nejieškome. 
Mes, darbininkai, midų Jioru 
sutiktume nešti visas karo 
mums uždėtas sunkenybes, jei
gu mes butume tikri, kad musų 
triūsu, musų vargu bei sielvartu 
nepasinaudos kiti.

Dabar taip išrodo. Išrodo kad 
musų vargu nori pasinaudot 
tie “kiti.”

Kas jie? Tai tie žmonės, ku
rie pasiėmė į savo rankas Lietu 
vos valstybės vairų. Jie — dva
rininkų ir miestų buržuazijos 
tarnai. Matome, kaip jie šeimi
ninkauja. Lietuvos dvarininkai, 
tie aršiausieji Lietuvos liaudies 
engėjai siunčiami j užsienius 
“laisvų nepriklausomų’’ Lietuvų 
atstovautų! Pažangesni žmonės 
vejami lauk.

Reiškia atžagareiviai, Lietu
vos liaudies engėjai drulina sa
vo pozicijas. O sucįrutinę jas 
— žinome kaip jie elgsis!

Bet gal yra vilties, kad daly
kai ten atsimainys? Nenoriu

nų vokiečių, latvių ir kitų, aš 
, kad Lietuvos

Lietuva tamsi... Jos “apšvie- 
ta” — klebonija. O klebonija— 
ji visuomet eis su tais, kurių 
dolmenas storesnis. Ir dabar ji 
eina ne su liaudimi, bet jos nau-

Gana.
Grįžti Lietuvon — didelė ri

zika. (ialų gale dalykai gal susi
dės taip, kad eis kalba ne apie 
grįžimų Lietuvon, bet bėgimų iš 
jos.

Pamatysime. — Daxbiniąka<

Kazimieras Gugis
Vtda vUokhu reikalui, kaip krlmlnaUikuote 

taip Ir cMUikuoM ieiimuou. Daro 
vijokliu dokumtntui ir popitrati

Namų Ofiaas:

3321 $. Nilttod lt
Ant trečių lubų 1

Tel. Drover 1110

Miesto Ofisas t

UI I. BerbornSI.
111111 IsilyBMt.

Tsl. Centrai 4411

DR. A. MONTVTD
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annez 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Are. ■ 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

►

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomls pagal sutarimo. 
3261 8o. Halsted St. Chicago. III

L. ■ ..... ,,,............  z
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I InHuenza. I
Sugrįžus 'šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok š== 

savę, savo šeimyną* atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. = 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, === 
skaudėjimas nugaros, gaivos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. PraŠalinimui ligos, labiausiai pata- === 
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antisepsoliu, == 
vartodamas vieną jo dalj trijose (dalyse) šilto vandens? 'Kada ==2 
turi ŠalH ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos PJotkeles ~ 
nuo Grifo irPerŠalinio: daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- s 
suos yidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalcngvins į vic- = 
ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų. Šios === 
gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epide- ||| 
mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda 
jos visose vaistinyčiosc Šitokiomis kainomis:

Sevcra’s Antisepsol 35c ir 2c taksų.
Severa’s Cold ir Grippe Tablets 30c ir 2c taksų.
SevcRa’ji Balsam for Lungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jeigu ncgaujuniei savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal- j 

tą! libandtiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas į 
nieko nepagelbėjo nuo th bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi t” • I 

MARE. “Na, tai kam tau kfst be- ? 
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai graius, ivelnus ir lysti. O tai x 
tetdėl, kad ai vartoju RUFELES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 2 
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia |

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

R U FF « 
panaikina pleiskanas I Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ® I 

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

AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York——*

Apsauga'^Padetiems Pinigams. 
security Bank MummmMiimaB of'Chicago

Milwaukee Avė: cor. Carpenter St
? NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

PELNO AN^ PADĖTŲ PINIGŲ 
Saugios Depozitu Dėžės 
IVIainomu Svetimšaliu I=*inigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

/
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ed Tag Išpardavimas
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIil.

Išpardavimas prasidės šiandiėn

I.XIII. So

i.xiii

I.XIII

Kaurai iš Aukcijono Nepraleiski ProgosAteikite

KELNĖS

Moterim irlyram

Savininkai Automobilių Tėmykit

Dvasia
Persiunčia pinigus į viPriima pinigus į tau
sas pasaulio dalis ir užpymo skyrių ir moka 3

tarnavimąmetus Kirmėlės ženklai

Chicago, III

nu

Pranešimas

$14.95
$19.95
$24.85

TAUPYKIT
KLEIN BROS. 

ŠTAMPAS.

25 c 
vic 
25c

$33.00
$35.00
$49.00
$64.0(1

vairaus pagraži
nimo gėlių, Ry
tiniu; visur par
siduoda už $38.- 
50........... $27.50

viduriuose kirmėlę, u gydosi visai 
kitokios ligos; dcllogi ir neiššigy-

tyti, kad apverti 
nūs; jų tėra 37; 
jų kaina $59.00; 
bet parsiluoda 
už ....... $35.50

Turiu už garbę gerbiamiems drau
gams ir pažįstamiems pranešti, kad 
aš atidariau aprėdalų, laikrodžiu, 
laikrodėlių, žiedų ir kitokių auksi
nių daiktu ir gramofonų, rekordų 
visokiomis kalbomis ir visokių mu- 
zikališkų inlsrumentų krautuvę. Ir

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
-8 iki 10 a.m. 

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

11 rytą* iki 7 vai. vak.

VYRŲ SKRYBĖLĖS: 
$3.00 skrybėlės už $1.98; $4.00 skrybėlės už $2.45

$5.00 skrybėlės už $2.95.

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

$7.00 kelnės už $4.95.

$30,000.00 vertės stakas labai geros rųšies drabužių, aprėdalų, skrybėlių, kelnių, moteriškų drapanų, 
sijonų, veisčių ir t. p

VYRŲ APRĖDALAI z
25c Bovelninės pirštinės už ............
35c Kaklaraiščiai už .....................

Nepraleiski šios progos nepasinaudojęs iš šio nepaprasto išpardavimo, jeigu geidi susitaupinti pinigų. 
Visas stakas yra naujas, svarus, plačiai šalije žinomų išdirbyščių, ačiū kurioms ši sąkrova labai paskilbo 
šioj apielinkėje, turės būti ištuštintas bėgyje sekamų 13 dienų pradedant Subatą Vasario 7 d. 9-se iš ryto. 
Paminėkite, jog čia išparduodama ne šmotai atliekių arba galų, arba atmatų, bet švarus, naujas, brangus 
ir patikėtinų išdirbyščių taip, kaip ši sąkrova buvo biznije suvirš metus.

Išpardavimas Prasideda šiandien Vasario 7 dieną 9-se iš ryto.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

MOTERIŲ APRĖDALAI PUSDYKIAI:
$27.00 Moteriškų Šilko Drapanos už ............. $13.95
$7.50 Moteriškos Georgette Waists už........... $3.38
$25 Naujos mados drapanos visokių spalvų už $12.88 
$3.50 Moterių naujos Pavasario veistės už....... $1.69
$10 Naujos mados storos gelumbės sijonai ųž $6.88

Tūkstančiai kitų dalykų, kurių negalima išmi
nėti parsiduoda pusdykiai. Ateiki.

Extra specialiai 100 vyriškų aprėdų su dvejoms 
kelnėms vertės $60.00 parsiduoda sykiu už $31.85.

25c Pančekos už ......................
$3.50 Arrow Marškiniai už ... 

50c Moteriškų Pančekos ......
25c Arrow Apikaklės .............

75c Vilnų Pančekos ...............
$1.00 Vyriškų apatinių už ...
$2.00 Viršutinių Marškinių už 
$10.00 Lieaus burnosų už........

$1.50 Kepurės už......................

Axminsterio kati 
rai; dydis 27x54 
col. Rytinio, gėli 
nio ir mažiausių 
papošimo; kaina 
$7.50; parsiduo
da už .... $4.97

VIJOLIAI, 23. XI
Sodžių aplanke 8 baudžiamieji 
būriai ir viską išplėšė. Suėmė 
Kačių ir Šileikienę. Račių 30 
—XII. sušaudė Šiauliuose.

LUKŠIAI, 23. I 
džiun apsilankė 4 kartus baud 
žiaurieji būriai' ir nuteriojo jį

TOLUČIAI, 23. XI
Čia atvyko keletas ekspedicijų 
ir suimta 8 vyrai, kuriuos parti
zanai atmušė, Rušinskį 30-XI 
Šiauliuose sušaudė.

NARSIAI, 23. XI

Klein Bros, to
Bargenai iš kiekvieno departamento.. Gera proga sytaupinti grašių 
N ep r i i n lama užsakymai laiškais arba telofonu.

PRIEŽASTIS ŠIO DIDELIO IŠPARDAVIMO f
Delei nesusitaikymo ir pairimo partnerystės Kravets Brolių, didžiausios vyrų ir moteriškų aprėdalų prie 
Halsted St., visas esamasis stakas tur būti išparduotas galimai mažiausiomis kainomis, kad esamasis sta
kas pavertus į pinigus išmokėjimui skolininkams skolų ir pamokėjus R. Kravet, kuris

F^asitraukia. iš biznio

$1.00
No.”l varmšis stubos grin
dims tepti; gal............$1.00
Plortos skalbinių lentinės 
su viršeliu tiktai .... $1.00 
Pilni prietaisai šiaučiaus, 
kiekvienas medinėj dėžė
je ............................... $1.00

Su kiekviena Pcnnsylvania Vaciumi eup tire, kurių jus pirksite ši 
mėnesį iš musų gausite tonų išlaikomos naujai gvarantuotų oro dūdų 
(lube) dovanai.

Kainos su dūda dovanai:
30x3 H ......... "....................  $21.00
32x3’/j ............................... $24.00
31x4 ................................... $32.00

Besiu! i ai Wilto- 
no aksominiai 
kaurai; dydis 8,3 
x!0,6; visas gau- 
rotas; labai kie
tai suaustas; siu 
lių nesimato; i-

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKŲ 

11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIKIMAS BANKAS. Kapitulas ir Antvirjig $250,000.00

LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 So. Halsted Street. Phone Drover 6369. 

Kurie turite Lietuvoj tėvus, gimines ar pažįstamus, 
laišką, pasiųskite ir savo paveikslų, kuris suteiks 

jiems didį džiaugsmų. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome rė
mus visokiems paveikslams. Traukiame: pagrobus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų gru
pes, veselijas, pa vinilus ir 1.1. i
Atidarą Panedėiiais ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

Utarninkais, Scredomis ir Kctvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedėliortiis nuo 8 ryto 

» iki 6 vakare.

Apsiaustai ir Burnosai
$30.00 apsiaustai ir Burnosai už...................
$40.00 Apsiaustai ir Burnosai už...................
$50.00 Apsiaustai ir Burnosai už...................

RANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietį). Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
i seną Tėvynę.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

’ vakare Phone Canal 257

Tai labai gerai veikiantis vaisias 
panaikinimui bakterijų “Flu”, gy
dymui gerklės prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir rcumatiŠkų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TEK — CAM — FO pas savo 
vaistininkų.

Gvarantuojama 6000 mylių, 
gų, nes tires pakils kainose greitu

SOUTHWEST TIRE CO., INC.
2038-40 West 35th St., 3475-77 Archer Avė

Phone McKinley 149—373
Vienatinė Lietuvių Tire Bendrovė Chicagoje.

Atidarą nuo

žinę su nekultais javais. Tuo 
pačiu laiku išplėšė Sutkumis; 
Kairius, Aleksandriją, Andrija- 
vų, Keblius, Bridus, Vinkšnenus 
ir visų Šiaulių apylinkę.

KEBLIAI, 23. — 24 XI. Vo
kiečiai išplėšė kaimų, sudegino 
koletų trobų, suome 30 žmonių, 
kurie ištisų savaitę sėdėjo Šiau
lių kalėjime. Sušaudo vietoje 
2 ir arti 2 savaičių nedavė jų 
laidoti.

SKAUDVILĖ, (Kurt, v.) 28. 
XI. Vokiečiai užpuolė sbdžių su 
kulkasvaidžiais ir suėmė (» žmo
nes: Birgilą, Rožiną, Burbų I, 
II, Kačinauskų, Vitkauskų ir 
Bubiuose juos sušaudė. Sodžių 
visiškai išplėšė.

KURTAVĖNAI, 30 XI. Atvy
ko 30 vokiečių ir apšaudė iš 
kulkosvaidžių, minių, susirinku
sių bažnyčion. Sudegino Pliote- 
rio ramus, Išplėšė visų miestelį.

32x4 .
34x4 .
35x4%
37x5 .

Pirki tučtuojau ir sutaupiusi pini 
laiku.

Cicero State Bank
18th AVENUE AND 25th PLACE

_____  CICERO, ILLINOIS. ____
Capital, Surplius &HJn^ivided Profits .. $85,000.90
Resources ............................................. $1,000,000.00

DIDYSIS VALSl’UlNIS BANKAS 
ant Bridgeporto ' x

— yra — \
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

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

ABSOLIUTIS SAUGUMAS JŪSŲ PINIGAMS

Lengvas išmokė
jimas. Parsiduos 
šiame pardavi
me nužertiintom- 
is kainomis nuo 
25% iki 50% 
Axminsterio kau 
rai; dydžio 9x 
12 pėdų; truputį 
pažeisti; kraštai 
nušipę, bet abel 
nai visas labai 
geras; Šitie kau 
rai reikia pama

Pranešimas bizniui pasibaigus 
Illinois valstijos viešų 

VERSMES
Paskolos ir atskaitos $1,172,558.79
Overdrafts ..............   105.60
S.V.Bondai ir paliud. 224,462.31 
Municipal ir korp.bond.665.364.48
Fixturiai ........................ 4,962.66
Nkrutamas turtas ......... 935.05
Gryni pinigai ir pripuo

la iš bankų ............. 385,650.14
Viso versmių .. $2,151,039.9
Sausio 2, 1918 depozitų ...
Gruodžio 31, 1918 depozitų .
Gruodžio 31, 1919 depozitų

Gryno'laimčjifo depozitais
VIRŠININKAI

ASA WIERSEMA. Prezidentas N1CHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Pa arėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Asą Wiersema
Herman L. Barnes . Catrincs Deflaan
Theophilus Nchmid Nicholas W. \Vierscma
George Dulenberg Chas. E. Reading Frederick JAViersema

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

Mašininiai siūlai; špū
lė...................... 2Vic
Porlų guzikai; tuzi
nas .......................... 4c
Moteriškos besiulės 
pančekos; pora 12’/ic 
šveicariški išsiuvinė- 
jimai, yd............ 3/ic
Vilties muslinas; 36 
colių pločio; 2 iki 9 
yd.; šviesus; yd. 29c 
Audeklas rankšluos
čių; mėlinais kraštais 
ncblunkąs; 19c. vertės 
yardas ................  15c
Mergaičių jupelės iš 
gingham arba Chamb- 
ry; su kišenėms, dir
želiu ir apypkakle: 
lygios družėtos; 6 iki 
14 metų ......... $1.88
Tikras šilkas; 3 col. 
pločio; yd............ 59c
šilkas tamsiai raus
vas; juodas ir visokių 
dažų; 36 col. pločio; 
yardas ............. $1.19
Vilnos francuziŠka ge 
luinbė; 36 col. pločio; 
visai naujos varsos; 
yardas ............. $1.00

Trijų kainų basemento išpardavimas.
Atydžiai apsidairyk ir pamatysi kq gali 25c., 50c. arba $1.00 pirkti 
šiame išprdavime. 
šeimynai 
lenta 
Geros 
dų šluota ... 
Plieno petelnės 
rankenom ....
Diedlios rųšies toletui 
piera; 5 rolės .............
Gražaus darbo stiklinis 
stui indas ....................

illllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Kravets Bros. Staką
‘ 3103 South Halsted Street, (Pirmos duris j pietus nuo 31 gatves)

Gryno aliumno rundina, dvi " , Root Beorio buteliai, turi 
guba keptuvė ......... $1.00 Pasirink patentuotus kamščius
3 šfhotai grvno aliumino pe zin^s ..........................
tclnės 7...................... $1.00
6 kv. Aliumino, katilas $1.00 
Cocobola rankinos; ppiliai 
ir šakutės; visa 6 šmotai 
už ............................... $L00
2 šmoteliai spalvuoto stiklo 
gėrimui pucho; setas $1.00

Žmonės sergantis tuja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo G J

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne- >/\
turi noro, galva skauda, viduriai sūkio- / 
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę. //

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

l’arp /larshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
i Nedaliomis nuo 10 iki 12 dienų.

FrancuziŠka gelumbė, 
pusiau vilnonė; tiktai 
šviesiai mėlina; plo
čio 36 col.; 75c. ver
tės; yardas......... 45c
Sloan’s Linimentas; 
70c dydžio ......... 49c
Sloan’s Pine Tar nuo 
kosulio ............. 45c
Fletcher’sCastoria 75c 
Triners Bitter Wine 
tiktai ...X......... 69c
Puikiausia arbata; 
paprasta kaina 75c; 
svaras ................  55c
Kalifornijos pupos; 
svaras. ....... . 19%c
Moteriškų jupoms per 
kelis; dailiai nudirb
tas; dydžio 38 iki 46 
col. liktai ......... 88c
Nertinės jakės pasiū
tos jr išsiuvinėtos 50c 
Moteriškų muslino si
jonai; gražiai padary- 
i; dydžio 16 iki 17; 
caina ............. $1.18
Mažoms mergaitėms 
perkeliniai žiurstai; 
su juosta ir kišenėms 
2 iki 14 melų .. 69c

taisau muzikališkus instrumentus. 
Taipogi užlaikau geriausių britvų 
ir pustų.

K. PIKELIS
1907 SOUTH KALSTEI) STREET, 

CHICAGO, ILL.

The Wiersema State Bank 
11106-08 Michigan Avenue 

Gruodžio 31 d.. 1919 išduotus 
apskaitų peržiūrėtojui. 

SKOLINGUMAI
Kapitalo san. įmokėta 200,000.00 
Anlviršinio IŠdo ......... 10,006.00
Dividendų neišmokėta .. 5,005.00 
Neišda|intų pelnų .... 24,020.91 
Reserva dėl taxų   7,853.83 
Depozilų ................ 2,207,159.29

Viso Skolingumų $2,402,619.93 
$1,112,666.48 

$1,740,709.56 
$2,207,159 2) 
$1,094,492.81

Extra Nepaprasta 
Suvienytose Valstijo
se gerai išgarsinti 
rankšluoščiai; nepa- 
prasthi stori; dydžio 
22x44; paprasta kaina 

i 75c; (6 likę) kiekvie
nas po .................45c
Swift Pride plovi
mo muilas 10 šmociu- 
kų ...................... 49c
Vaikų kelnaitės: gero 
padarinio; tamsios sp
alvos ................. 69c
Langų užlaidos; spal
vuotos; dydžio 3x7 pč 
dų; padarytos; kiek
viena ................ 59c
Moteriškų nerti marš
kiniai; balti, papras
to ir extra dydžio 44c 
Gražus gingham lupe
lėms; šviesus ar tam
sus; 27 col. pločio; 
yardas ................. 22c
Amerikoniška, mėly
na gelumbė družėta; 
gerai pritaikoma kū
nui; neblunkanti; yar 
das .................... 18c
Snider Tomato Soup 
canas ................. llr

A STATE BANK 
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

1112West35thStreet, ... .
Abelnai atliekama visokie Bankiniai Reikalai 

Rankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. SEREDOM1S VAKARAIS: nuo 6 iki 8 valandai
SUBATOMIS per visą dieną iki 8 vai. vakaro. \

TER =-CAM -*

dideli plovimui Iš dviejų šmotų stiklinė ir
............ 25c pasirink cukrui ir grietinei; visa 

rųšies kohunių šiau- .............. .................. 25c
. 25c _ ...........
šaltom F“ Baltos porcelianos puod- 

. 25c į ■■ Žiūkas zupci; 3 už .... 25c
Baltos porcelianos oyste- 
riams dėti, auksinė ranke- 
na, už..............................25c

Didelis kubilas šeimtnai,......... . . ■ Pilnai išardoma gazinū lem
ui ................................ 50c Pasirink pa; spalvoto dangčio.. 50c
70 pėdų šniūrų ploviniams * Dideli pilkos emalės inde-
džiaustyti .................... 50c —B liai ................................ 50c
3 kv. pilkos emalės kovai P Laiškams dėžutės, turi rak-
puodas ............  50c I tuką ir spynelę .......... 50c
4 kv. mėlinos ir baltas va- Stiklinė stalui taurė; 12
rinis ............................. 50c 'ri .................................  50c
6 vkg'pilkas varipis su vir- Gryno aliumino kavai bute-
šeliu /T..................... 50c liai už .............  50c

Kas dedasi 
Lietuvoj.

ŽUDEIKŲ DARBAI.
Nėra, tur būt, Šiaulių apylin

kėje vietos, kur vokiečių-ber- 
monftitiinkų kareiviai nebūtų, 
plėšę ir šiaip žudę žmonių. Jų 
visų aprašyti nėra galimybės. 
Paduodame čia bent svarbiuo
sius jų faktus toje eilėje, kaip 
jie yra įvykę partizanų štaibo- 
surink tomis žiniomis, kurios 
buvo suteiktos ir I Brigados šta-

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi 
jaučiat gerui 
ateikit pas^ 
mane

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

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie z-r V 
buvo nebetekę vilties pasveikti. ę / 10 ' n 

• Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie J f '3 
turi 
nuo

S®
'V\. z*. M v?

r—-

t



suosta, vasario 7 u., ihzu■ Is žmones
/ NESERGANČIUS i

Bet sunkiai paperiančius kasdienis darbas atlikti.

Nesveikas Tonsilis esti priežastis daugelio nega
lių, iš kurių jus gydęsis metų-metus be jokio palengvi
nimo ir praleidę nemaža pinigo. Aš turiu ypatingų 
būdų prašalinimui tonsilio be chloroformo. Trumpu 
laiku; visas darbas padaroma mano moksliniai įreng
tame ofise; nėra ligonbučių išlaidų. Aš visada.vartoju 
naujausius gydymo metodus.

Jeigu 
Aš negaliu 
išgydyti, 
aš visai 
neimuosi 
gydyti

Aš 
netvirtinu 
jog galiu 

visas 
žinomas 

, ligas 
pagydyti

Tamstos nuosprendis pasirinkime gydytojaus gal 
reikšti jums sveikata ir laimę ateitije. Velyk apsisau
goti, negu paskiau kankinties.

Mano ofisas esti nepaprastai brangiai ir moksli
niai įtaisytas. Aš taip-gi vartoju naujausius labaro- 
toriškus metodus nustatymui sunkiausių ligų. Nėra 
pas manęs spėjimo darbo.

Kreivos akįs atitaisoma Dr. Carterio Paskilbusiu 
Metodu. Be skausmo; be chloroformo jūsų kreivos 
akįs atitaisoma ta pačia diena, kaip ateina.

Tukstaųčiai žmonių pagydoma. Visokios akių li
gos išgydoma.

Jo svajonė tikrai išsipildė.
Henry Dietz, gyventojas Chicagos, kentė per 25 

metus delei kreivumo savo akių. Jis buvo inteligentiš
kas ir gerai išauklėtas, bet kadangi buvo kreivakis, jis 
niekaip negalėjo pakilti. Jeigu jis butų kentėjęs ir 
toliau, jis butų nupuolęs visai.

Jo svajonė buvo turėti tiesias akis. Aš padariau, 
jog jo svajonė išsipildė. Kada ši nelemta stoka jo iš
vaizdoje tapo prašalinta, tuoj jis pradėjo kilti gyveni
mo laiptais. Jis tapo nevien laimingas vyras, bet ir 
pasekmingas. Del geros išvaizdos jO padėtis pasige
rino. Jis tai tik vienas iš šimtų, kurių akių žvairumų 
esu pagydęs ir likimų pagerinęs. Ar tamista ar kuris 
jūsų draugų reikalaujate mano patyrimo pagelbos de- 
lei akin* žvairumo? Aš galiu ir padarau tai viename 

- atsilankime be skausmo, be chloroformo ar ligonbu- 
čio, tiesiog savo ofise. Kreipkis asmenini ar rašyk. 
Aš suteiksiu jums laiškų į ponų Rietz, jo antrašas yra 
5243 So. Maplewood Avė, Chicago, III.

Stoka pinigo tenebūna klintim.
Lengvios išlygos ir parankumas suteikiama kožnam.

Ausų — Nosies — Gerklės ligos išgydoma.
•

Priskiriama akiniai, jeigu jums reikalingi akiniai; 
pasiteirauk akulisto; mano kainos esti labai žemos; 
mes turime nuosavia stiklams pritekinti dirbyklų ir 
todėl mes galime jums pritaisyti stiklus labai pigiai.

Aš turiu apėmęs visų antrąjį augštų; susidedantį 
iš 10 kambarių: Operacijų, Taisymo Sųnarių, Bandy
mų ir Poilsio. — Daroma X Spindulių bandymai.

F. 0. CARTER, M. D.
' 120 S. State Street

CHICAGO, ILL.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

Gcneralis štabas
Literatūros Dalis •

Groudžio 19, 1919 m. 
No. 437, Kaunas.

1 LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

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

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

(Tąsa nuo 5 pusi.)

AMALIAI, 28. XI. čia atva
žiavo du traukiniu su kareiviais 
plėšti visos apylinkės kaimus ir 
pilnų stotį prisivarė gyvulių.

MONIUŠAI, 4 XII. Vokiečiai 
sudegino dvaro daržinę ir kūtes 
su gyvuliais.

ŠAPNAGIAI, 5 XII. Atvykęs 
baudžiamųsis būrys su 60 karei
vių, 2 armotom ir 5 kulkasvai- 
džiais. Areštavo visus vyrus, už
dėjo kontribucija ir, nustatę ap
motas ant sodžiaus, paskyrė jai 
terminų. Visų sodlių išplėšė.

GINKUNAI, 6. XII. Vokiečiai 
išvarė gyventojus ir visų dvarų 
išplėšė. Sunaikino karo turtų — 
12 aeroplanų su angarais, o gra
natomis suplaišino 6 automobi
lius.

ZOKNIAI, 7. XII. Vokiečiai 
išplėšė dvarų ir apylinkę, sude
gino visa turtų, likusi nuo eva
kuacijos: aitgarus, aeroplanus 
ir dirbtuves.

GUBERNIJA, 7. XII. Vokie
čiai išeidami susprogdino gelž- 
kelio stoties sandelį. Priruošė 
sprogdinti dvaro sandėlius, ku
rie' buvo minuoti, bet vielos pa
vyko susekti ir perkirpti. Nuo 
sprogimo nukentojo dvaras.

ŠIAULIAI, 5 — 7. XII. Naiki
na visų karo turtų: Frenkelio 
(šautuvus, kulkasvaidžius, ar
motų du|s ir dirbtuves), Nuro- 
ko, gelžk.-stoties, Didždvario ir 
vyrų gimnazijos sandėlius..

Naktį darė užpuolimus ir mė-

degino porų stoties barakų.
Išeidami vokiečiai apiplėšė 

gyventojus. Nespėję padegti 
miesto ir kai kurių sandelių su- 
plaišinti, jie jau apleidę miestų 
iš šarvoto traukinio bombarda
vo iš anuotu Gubernijų, mies
to ir stoties sandėlius. Stoties 
puinpų sugadino. Negana to, po 
jigišvažiavimo daugelyje namų 
rasta krosnyse pakišta granatų, 
nuo kurių sprogimo buvo ir 
gaisrų.

Ypatingai daug nukentėjo 
Radviliškio apylinkė, kur ilgiau 
stovėjo-vok iečių frontas: čia 
daugiausia yra sudegintų vietų, 
sušaudytų žmonių, pav., švag- 
ždžio sudegintos trobos su visu 
turtu (nuostaJių. 56 tukst. rutk), 
sušaudytas ukin. Pranevičius ir 
11. — [Sietynas].

Skaitykite ir Platinkite
tt XT A TT T T V AT A C? »

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Burnos švarumas
kaip ir nosies, yra būtinas norint apsi
saugoti nuo tokiu ligų, kaip gripas ar
ba thizės, kurios gali būti pavojingiau
sios iŠ visu žiemos nesmagumu, bei Il
gu. Taigi, prisirengkite ii kalno ir 
laikykite po ran|ca arba parankioje 
vietoje

Severa’s
Antisepsol
(Severo® Antlsepsollu). Vartokite ji 
kasdiena gargaliavimui ir i nosį 13- 
mirkStlrr.ul, Jis taipgi vartojamas, 
kaipo antlseptlSkas plovimas Vaiz
dams, nusidresklinams ir odos išbėri
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kaina 35 ot. ir 2o 
taksu. Parsiduoda visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

Pranešu Visiem
Kad Salute \stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dcl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedlrbima 
neskanaus neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų Ir inkstų 
ir taip toliau. Salutcs 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 bonkų $14.00.

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduo ė.

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, 
o jeigu negali gputi tai prlsiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą klek reikalaunal 
tai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
dkrą ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

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

Nepaprasta Proga Amerikos Lietuviams
— v ■ - -

Lietuv6s Atstatymo Bendrovė Pasiūlo 
ant Pardavimo v

5000 serų
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko

v *

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelis Lietuvių Bankas sutvertas 
pramonės ir prekybos tikslams. ■

Lietuvos Valstybė valdo 2,500 serų ir turi savo atstovų direktoriate, kuris prižiūri banko 
veikimų.

L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasekmingai auga ir bujoja ir jau 
turi savo karospendentais užsiniuose sekančias įstaigas:

1) Kopenhagene — Privat Bank;
2) Stockholme — Enskilda Bank;
3) Berlyne — Bank Fur Handel und Industrie;
4) Lausanne (Šveicarijoje) — Banque Federale; ir i

5) New Yorke — Lietuvos Atstatymo Bendrovė.
Per L. Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra sįunčiami pinigai iš visų šalių Lietuvon.
Lietuvos Astatymo B-vė L. Pramonės ir Prekybos BankA valdo 2,500 šėrų ir turi du at

stovu direktoriate.
J . t ■ . F • M *

Stokite į eiles su Lietuvos Valstybe ir Lietuvos Atstatymo B-ve ir pirkite tiek Lietuvos 
Pramonės ir Prekybos Banko šėrų, kiek tik išsigalite. Skubinkite, nes tik 5,000 šėrų teturime.

Lilhuanian Developmenl Corporation
294 EIGHT AVENUE, AND 25th STREET,

4 ' NEW YORK, N. Y.

me

105 WEST MONROE ST Telephonas Majestic 8347

Rusiškos ir Turkiškos Ronos
12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

8514-16 W. 12th ST
Arti St. LouIb Avė. 

CHICAGO, ILL.

Gydytojas ir Chirurgas 
| Ofisas: 1757 W. 47 SL

Tel. Boulevard 160. 
| Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
h po pietų; 6:30 Iki 8:30 vak. 

Nedaliomis 9 iki 12 dieną.
I Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

^CONStK
X''....  \ \ , .Y ' v .

*

invg^

Musų atstovas veža pinigus Lietuvon
Pinigai bus parvežti Lietuvon Amerikos doleriais ir ten per

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankų
bus išmokėti musų kostumerių giminėms, kuriems pinigai siunčiama.

z VISI
kurie norite geriausiu budu ir greičiau siu laiku nusiųsti pinigų savo gimi- 
nėmų, tuojau. Prisiųskite pinigus Money orderiu 'ant vardo Baltic Consul- 
tation Bureau arba \

ATEIKITE MUSŲ CENTRALIN OFISAN
dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 v. p. p. 

ARBA nuo 7 vai. iki 9 vai. vakarais sekančiai:
KETVERGE, WEST SIDĖJE,

Meldažio mažojoj svetainėj, 2242 West 23rd Place. 
SUBATOJE, ROSELANDE,

Brolių Strumilų mažojoj svetainėj, 158 E. 107 St.
Šiose vietose priimsime pinigus persiuntimui Lietuvon. Taipgi, suteiksi- 
informacijas prie važiavimo Lietuvon.

Baltic Consultation Bureau
CHICAGO, ILL

---------------

DR. M. T. STRIKOLIS

Reumatizmas Sausgėla.
Ncsikankykife savęs skaus

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

CAP9ICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina vi r imi
nėtas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chlcago, III.

Knyga :“ŠALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

DR. VAITUSH O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser g ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan SL

DAKTARAS NAMUOSE.

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

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

f
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■ Nepaprastas Playeris

GROJAMAS PIJANAS 
SU PRIPAŽINTA REPUTACIJA

Nepaprastas Pasiūlymas.
■ Didelė sankrova su dideliu bizniu ir su maža renda Priemies-
■ liję ir kitomis mažomis išbūtomis mums duoda galimybę šį Augštos
■ Pušies Pleyerį parduoti žema kaina — ir nepaprastai lengvomis
■ išlygomis, štai visa pasako riešutije.

Nėra Nuošimčių. Lengvos Išlygos

III Jus nerasite kito * 
Grojamo Pijano ly
gaus

Kerzheim
Kad galėtų parsiduoti žemiau $600.00. Bet musų didelis biz

nis ir mažos išlaidos leidžia mums $600 Kerzheim’ą sykiu su Pas
tatoma Lempa, Suoleliu, Uždangalu ir 20 Grojimo Bulelių, pilnai

$485
Kcrzheim’o Pijanas turi nepaprastai gerai sūdo- (f) ]
rintą toną. Tai yra lygus pijanams $300.60 \J I

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

Rotos
■ NEAPSIRIK su Storu. Atsimink, mes esame prie Halsted 

gatvės arti 20-tos
m Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Sukatomis, 6 vai. vakare.

•■■■ -v r^RTv.-n#*,* «vK^J
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■&.

EIIIIIIIIIIIHIMMIin
A. Petratis. S. L. Fabian. I

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

CIUCAtiOS 
ŽINIOS::

Ryto didelis protesto 
susirinkimas. „

Ryto, vasario 8, kaip 2 vai. 
po pietų erdviajam Coliscume 
rengiama didelis protesto susi
rinkimas. Rengiama jisai, kaip 
jau buvo aiškinta, tikslu užpro
testuoti prieš valstijos prokuro
ro ir kitų atatinkamų valdinin
kų žygius, kitaip ablavas “rau- 
doniemsieims” išgaudyti. Tomis 
ablavomis pasipiktino netik pa
tįs darbininkai, o ir šiaip pa
žangesni žmones iš turčių kle- 
sos. Todėl lietuviai darbininkai 
privalo dalyvauti tame susirin
kime ir tuo dalyvavimu valdi
ninkams parodyti, kad Inos pik
tinamės jų pasinio jimu, taiko
mu žmonių laisvei bei jų orga
nizacijoms smaiTg-ii. Įžanga 25 
centai asmenui. Tik irtų gali
ma gaut Naujienų ofise. Visas 
likęs nuo įžangos tikietų pelnas 
bus atiduotas areštuotų žmonių 
gynimui.

Glemžams laiškas iš Lietuvos.
Jeigu Kazimieras ar Antanas 

Glemžai užeis pas Antanų G tir
štį, 655 W. 18th St., ras atėju
sį jiems laiškų iš Lietuvos.

“Jauniausias Chicagos banditų 
vadas.**

Ant kampo 12 ir Halsted gat
vių vakar naktį detektivai su
čiupo “jauninusį Chicagos ban
ditų vadų,” tūlų Leo Srokovv- 
skj, nuskarusį devynių melų 
amžiaus vaikėzų. Kraustęs pra 
eiviams kišenius. Du Srokow- 
skio bendrai, vieųas 10 kitas 11 
metų amžiaus, ištruko. Polici
ja jų tebejieško. Srokowskj pri
sipažinęs, kad jisai buvęs jų va
das.

Parūpiname pašportus į Lietuvą — Par
duodame laivakortes — išpildome Income tak
sy blankas. Siunčiame pinigus į visas pasaulio 
dalis.

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.
Telefonas Boulevard 611.

Sugražino apsukrią knygvedę.
Firmos Richl and Sifferman 

knygvedė, p-lč Rosc Schtveiberg, 
kuri išeikvojo daugiau kaip 50 
tūkstančių dolerių pinigų ir pa
bėgo į Kanadą, šiandie tapo su
grąžinta Chicagon. Gaus pasė
dėti kalėjime.

aiiiiiin Dar nesusitaria.
----------  . ...................IK

Puikus Balius.
z Rengia

Lietuvių Moterių Progresivio Susivienijimo 58 kp.
SUBATOS VAKARE 7:30, VASARIO 7 D., 1920 

UNIVERSITY SETLEMENTO SVET.,
4630 Gross Avenue

Baliaus programas bus labai žingeidus. Apart 
dainų, deklemacijų, solo, duetų, bus naujas monolo
gas lietuvių kalboje;’bus ir muzikos, kurią atliks pa
sižymėjusios ypatos. i

Po programui eis šokiai, kurie tęsis iki vėly
bai nakčiai.

Nuoširdžiai kviečiama publika ir užtikrinama 
ji, jog bus patenkinta. Kviečia visus

. KOMITETAS.
Privažiavimas: Iš visų miesto dalių reikia va

žiuoti iki 47-tai ir Ashland Avė., į kur atsiduria 
Gross Avė. ir jaja paėjus bloką šiaurėspi randama 
svetainė- ' !<.

Miesto taryba senai tariasi 
dėl panaikinimo garu varomų 
garvežių pąežerio kryptyje ir 

dėl ‘‘naujų pagerinimų visame 
paėžery.” Bet nieku bildu nesu
sitaria. Mat, kad sumanymą 
įkūnijus esą reikalinga nema
žiau kaip 110,000,000 dolerių.

Pranešimai_
Cicero. — L. M. P. S. 43 kp. su

sirinkimas Įvyks nanedėly, vasario 
9, kaip K v. v. Viešo Knygyno kam
bariuose, 1334 49tb Ct. Visos narės 
įrašomos atvykti laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

Rast. A. Dočkienė.

Norlh Sides D. Sąryšis buvo'nu- 
taręs surengti jaunų mergaičių ir 
berniuku vakarėlį 1 d. vasario, bet 
užėjus limpančioms ligoms negalė
jo tai padaryti. Tatai kurios mer
gaitės buvo pradėjusios lavinticis, 
meldžiame tėmit laikraščiuose ka
la vėl pradės lavinimosi susirinki
mai, o vėliau pasitaikius progai ir 
vakarėlis bus surengtas.

—Komitetas.

PRAKALBOS
* Rengia

Kriaučių organizuojama kooperacija, 
NEDĖLIOJ, VASARIO 8 DIENĄ, 1920 

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 
1822 Wabansia Avė., (kampas Girard St.) 

Pradžia 2 vai. po pietų.
Karbės adv. K. GUGIS ir P. BUTKUS atvažiavęs 

iš rytinių valstijų.
Chicagiečiai kviečiami skaitlingai atsilankyti; 

ypač manantieji važiuoti į Lietuvą, kad plačiau su- 
supažinus su kooperacijų naudingumu Lietuvoj.

Kviečia KOMITETAS.

Chicagos Liet. Vyrų Choro repe
ticija Įvyks nedėliok vasario 8 d., 
kaip 11 vai. ryto Mildos svet. Visi 
nariai bukite, nes turim prisireng
ti dalyvauti vakare programe. ir ti- 
kietus gausite. — K. Vaiciuška.

Ketvirto Wardo Lietuvių Polit. ir 
Pas. Kliubo mėnesinis susirinkimas 
bus vasario 8 d. kaip 1 vai. po pietų, 
Ažuko svet., 3301 Auburn Avė.

M.M. Juodis.

Komitetai visų draugijų Susivicn. 
Town of Lake šaukia susirinkimą 
panedėlyj vasario 9, 7.30 vai. vak. 
Elias svet. ant 46 ir S. Wood gat. 
Būtinai reikalinga, kad visų draugi
jų administracijos ir nariai daly
vautų, nes yra daug svarbių reikalų.

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos, mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, 8 d. vasa
rio. Visi nariai malonėkit susirinkt 
laiku. ----  JJC- Shalkua.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- f A n_n
Ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verto. V r\k 11 ii

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

Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkais, Ketvertais 
h* Subatomis 9—9

Roseland. — S. L. A. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas bus subatoj 7 
d. vasario 7:30 vai, vak. 9tos var
dus Socialistų svetainėj, 11100 Su, 
Michigan Avę. Visi draugai ir 
draugės atsilankykite, nes bus no
minuojama kandidatai i centro val
dybą. , —- Rast. K. Kalnietis.

S

NAUJIENOS, ChlOiKft, IB-
imi įi»iiii»i— nmi -■ i.iuiiiini—1T -,~iriJTn n»~. «.*«*** «•*»*»■*n'*>■*’«wi*w**

ORKESTRĄ—BENĄ
Pampina visokiems 

reikalams

\ J. SALAKAS \
1414 So. 49th Court į 

Cicero, III. į
Tel. Cicero 2316 !

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

Taigi LIETUVIAI nepralela- 
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo- 

, kiname dienomis ir vakarais;
musų mokykloje mokinasi vy— 
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

m3103 So. Halsted St., Chicago.

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

Lithuanian American Information Bureau
V. Norkus vedėjas

3114 South Halsted Street, Chicago, III.

Lietuvos Leis-

L. G. D. Chicagos Apskr. susiriši- i 
kimus bus vasario 8 d., 2 vai. po ' 
pietų “Lietuvos” Bendrovės svotai- ’ 
nėję 3249 So. Morgan St. L. G. 1). ' 
Chicagos Apskričio atsibus nepap
rastas susirinkimas. Visi nariai, 
skyrių valdybos bei delegatai ma
lonėkite pribūti į šį susirinkimą.

L.G.D. Apskr. Rašt. M. K. Šilis.

North Side. — L. G. I). 47 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj 
vasario 8, 10 vai. ryto, 1822 Waban- 
sia Avė. Viešoj Knygyno svetainėj. 
Visi nariai ir rėmėjai kviečiami at
silankyti. Turim daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. —F. Dovalgo.

---------- :-------------------  f
Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 

extra dainų repeticija Įvyks subato, 
vasario 7, Mildos svetainėje kaip 1 
vai. po pietų. Kviečiami visi vai
kučiai atsilankyti, nes vakare reiks 
ant koncerto dainuoti.

— Komisija...

Cicero, 111. Liet. Laisvamanių Fe
deracijos 2 kp. laikys susirinkimą 
vasario 7 d., škm. 7:30 vakaro S. 
žvibo svet. 1347 — 501h Avė. Tai 
bus metinis susirinkimas, kuriame 
privalo visi nariai atvykti.

Lietuvių Raudonos Rožės Paš. 
Kliubas rengia šokių vakarų, suba
to jc, vasario 7 d., kaip 7:30 vai. va
kare, M. Meldažio svet., 2212 W. 23 
PI. Nariai ir svečiai kviečiami daly- 
vaviti. ---- Komitetas.

Cicero. — Draugijos, Kliubai, 
kuopos ar pavieniai asmens, prigu- 
Ijptfs prie Ciceros Lietuvių Liuo-sy-* 
bes Namo Bendroves perinainyda* 
mi antrašus ar kitokiais reikalais 
kreipkitės Į B-vės sekretorių šiuo 
adresu: V. Shileiku, 1409 S. «49th Avė.

(Seku aut 8-to puslp.)

vos Bonai
Po $50 no $100 ir 

. daugiau.
Skolinami 15 m. 
ir duos kiekvie
nam po 5% i me- 
tus.

1 ' « '■' • 1

Pirkitės jų ir pir 
kitės apsčiai Chi 
cagos Lietuvos 
Laisvės Bonų 
Stotyj

Lithuaniae-Aniericaii 
Information Burtau

Vladas Norkus, vedėjas
3114 So. Halsted St.

Chicago, III.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINfi 
2131-35 Blue Island Avenue.

W^l. VORSATZ, Savininkas

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

4803 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas lrr Chirurgai 
RoBelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:301 
—Z....... ................. TeL,. Yards. 723.!

Tel. 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.V ----- >

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roeeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. JOHN N. TIIORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURCmAS 

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

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

Lietuvys Graborius
Patarnauju, laidotuvėse kuopi* 
ginusia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Ptace, Chicago, III

Tel. Canal 2199.

^nškiį Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt' 
siutai "ir overkaulai $1.00 iki 828.0<

Vyrų kelinės 83.00 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
li ii ež y m 1 ui viirtotu siutu ir Over- 
kautu $8.50 ir uugšCiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. v«k. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigti 199Z

MUFL p,.

Gydomos Specialisto

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
no 26 metų 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- 
”* JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė., Chicago, III. 

. Kampas 18-tos gatvės.
3-ąįos lubos, virš Platt’o aptiekos. 

Tėniyklte i mano parašą.
Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki fc 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A, R. Blumentlial

KIŲ SPECIALISTAS 
Akie Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
Eatinga doma at 

reipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 at.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
Ir akušeris.

Gydo aštrios ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prio- 
takus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fbk St. '

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
* ** • • • h i n * m 11 k* H I k

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

Tel. Drexel 2880.

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.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

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.

tt
Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544
DR. A-A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų, chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plet 
7—-8 vak. NedėHoms 10—12 dieną.



REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲREIKIĄ DARBI ĮNINKI,PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ AM) Al
MOTERŲ

įau

REIKIA DARBININKŲ

Lengvas dirbyklos darbas

REIKIA off presserių apsiau

Samdos ofisas atdaras stams. Ateik pasirįžęs dirbti

Kreipties

Adams and Aberdeen Streets

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS

PASTOVUS DARBAS

NATIONAL LEAD CO

900 West 18-th Street
REIKIA kišendirbos apsiaus

tams ir kišendirbos kelnėms

RASTA-PAMESTA REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ PARDAVIMUI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

JIEŠKO DARBO

MOTERŲ

OPPENHEIMER & CO

PRIE CU

RAKANDAI

divon

senesniųREIKIA mergaičių

sku 
dar

ROYAL TAILORS.
731 S. Wells Street

THE ROYAL TAILORS
731 So. Wells Street.

REIKIA 
DRAPANŲ 
KROVOJE

Pocket meikerių 
Sleve meikerių 
Stitcherių 
Pastovus darbas

DARBININKŲ reikia, 70 
centų valandai.
4621 E. Ravenswood Avė., 

GĘRHARD F. MEYNE

APSIAUSTŲ. SIUVYKLAI
DARBININKŲ—IŲ
Mums tučtuojau reikia paty

rusių operatorių musų naujoje 
sack coat siuvykloje.

Pocket sewerių

Finisherių
Button Sewerių.
Gera šviesi šapa; nuolatinis 

darbas; gera mokestis.
Kreipkities:

^LIEBMAN & PHILIPSON
508 S. Franklin St. KEIKIA DARBININK 

KRAUS AUGIf

VISOKIŲ darbininkių plovy
kloj dirbti. Geros valandos; ma 
lonios sąlygos podraug ir geras 
maistas.

Kreipkities:
LAUNDRY MANAGER 

EMPLOYMENT ENTRANCE 
CONGRESS HOTEL.

HA5TER
5Y5TEM

REIKIA mergaičių dirbyklos dar 
bui; $15.00 sovaitei pradžiai; 
kus darbo

REIKIA — patyrusių mo
terų sortavimui popieros at 
matų.

Rodeo Rizzo Sons & Co., 
612 W. Taylor St.

REIKIA patyrusių mergaičių prie 
jiega varomų mašinų. Gera mokes
tis; šviesi ir naujovini dirbykla. 
Nuolatinis darbas

PORTER BROS. HAT CO.
227 W. Van Buren St.

Kas Halsted St. gatvekariu važiuo
damas nedėlioj, gruodžio 16 d. 1919 
m., pametė tris šventraščio knygas 
(1 Biblija ir 2 šešėliai šventosios šė
tros), gali atsiimli “Naujienų” ofi-

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

išmo
- ’ j _ $18.00 iki $24.00. Ge 

ros darbo sąlygos ir valandos.
K. C. BAKING POWDER CO., 

16th and Canal Sts.

REIKIA vjrų važiuoti vežimais ir 
vyrų darbui serap iron yarde.

ALTON 1RON A METaL CO, 
2122 So. I.oomis St.

REIKIA darbininkai prie truckų 
darbui foundrėje. dera mokes- 

s. • Kreipties 
Superintendent

LOEWENTHAL CO., 
947 W. 20 St.

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

10500 Lafayette Avenųe, 
Rosland, III. -

Sleeve sewetių
Canvas bastėrių (mašina) 
Mergaičių j^rie mašinų. 
Kreipkities: j

HART SCHAFFNER & MARX, 
2303 W. St. Paul Avė., 

(Arli Western Avė.)

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašys .

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo t 
iki 10 valandai 
3106 SO. HALSTED STM CHICAGO

patyrusios ar nepatarusios 
prie mašinų ir stalo darbų.

MERGAIČIŲ dirbimui pančekų 
ant mašinų.

Kreipties:
STALL & DEAN MEG. CO. 

855 Elston Avenue 
Near Milwaukee Avė.

Shoulder Basterių
Top collar meikerių.
Gera šviesi šapa; nuolatinis 

darbas.
Gera mokestis.
Kreipkities:
LIEBMAN & PHILIPSON

508 S. Franklin St.

REIKIA žvavus, kiltas vaikiukas 
abelnam ofiso darbui. Puiki proga 
geram jaunikaičiui.

Kreipties:
AVALON FARMS COMPANY

/ 331 W. Ohio Street

REIKIA moteriškos abelnam na 
mo ruošos darbui; nėra plovimo. 
Maža šeimyna, gera mokestis.

MRS F. A. 1IOFFMAN 
2030 Le Moyne St., Chicago

DARBININKŲ reikia ilges 
niam laikui; $4.80 į dieną.

W. F. TRIMBLE AND 
\ SONS COMPANY

New Brighton, Penna.

MOLDERIŲ ir kitokių darbininkų 
vario foundrėje.

AugšČiausia mokestis; nuolatinis 
darbus.

Kreipties:
STROMBEBG MOTOR DEVICES 

COMPANY, 
64 E. 25th Street

REIKIA merginų ir moterų. ( 
mokestis. Nuolatinis darbas 
PORTER SAFETY SEAL CO., 

Room 1100, 
163 W. Harrison St.

REIKIA moterių sortavimui 
durų; gera mokestis; pastovus 
bas. Kreipties tuojau 

1530 So. HalstedSt.

Jeigu esi vyras su šeimyna ir no- 
__ 1__ Įgyventi ant 

ūkės, turint gerą uždarbi, dovanai 
butą ir pravažiavimą gelžkeliu, tai 

*/l su 
ateinantį 

sekamomis

TIKTAI ši MANĖSI.
Geriausia 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 visoki 
fonografas. PRISIUNČI 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

GERŲ VARIO MOULDERIŲ 
REIKIA

AUGšTA MOKESTIS.
AMA.LGAMATED MfsTAL CO., 

2554 W. Fithnore St.

REIKALINGAS švarus jaunas vy 
ras darbui banke.

Kreipties:
UNIVERSAL STATE BANK 

33rd and So. Halsted St.
Chicago, III.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 611. 74 W. Washington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

PAJIEŠKAU darbo donkepykloj 
galiu kepti juodą ir baltą duoną 
Kam reikalingas, atsišaukite:

1422 So. Peoria St., iš užpakalio 
ant pirmo floro._

KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY 
COMPANY,

REIKIA mergaičių 14-15 ir 16 me
tų amžiaus nepaprastai lengviau! ir 
švariam darbui musų naujoje dir- 
bykloje.

Geras privažiavimas iš visų dalių 
miesto; visi naujoviniai patogumai: 
malonus ir smagus musų dirbykioje. 
Valgiai teikiama lėšos kainomis. 
Mes duodame gerinusį mokestį mie
ste ir bonus; Nuolatinis darbas; ge
ros darbo sąlygos ir su visomis pro
gomis pakilti

Kreipties:
1516 So. Wabash Avenue 

3rd Floor.

REIKIA chipperių ir dar
bininkų į foundrę. 

Gera mokestis.
Kreipties:
AER-MOTOR CO., 

2555 Filmore St., near 12th 
St. and Westem Avė.

REIKIA moteriškos mazgojimui 
indų. ,

BLOCK’S RESTAURANT 
1356 So. Halsted St.

REIKIA VYRU 
Abelnam dirbtuvės darbui 
tovus darbas, 
valandą 
kitę

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A 
185 kp. mėnesinis susirinkimas i 
vyks nedėlioję vasario 2, v. p. p. K e 
tarine H o ū se svetainėj, 138th ir Deo 
den St. Draugės ir draugai, malonė 
kitę atsilankyti paskirtu laiku.

— Fin. Rast. P. S. Kindokas.

REIKIA
Darbininkų i serap iron yardą 

Algos $30,00 savaitėj.
Kreipties:

ARGO IRON METAL COMPANY
311 N. Cuptis Street

L. S. J. L. Imos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoj, vasario 
7 d., Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St. Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite susirinkti, nes bus nomi
nacijos centro valdybos ir dauk ki
tų reikalų turėsime aptarti.

— Valdyba.

REIKIA P Ah DAVIKŲ DRAPERI 
JŲ IR PATALYNES DEPARTA 
MENTE. PASTOVI VIETA IR GE 
RA MOKESTIS.

OPPENHEIMER A CO.,

DARBININKŲ REIKIA 
70 centų valandai. 
GERHARDT F. MEYNE 
Wrightwood & Hermitage 

Avė.

REIKIA moters poi>ieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
a t mokėjimais. Garantija už 110 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

L. S. S. 81 k p. susirinkimas įvyks 
Liuosybės sveainėj, 1622 VVabansia 
Avė., subatoj, vasario 7 dieną, 7:30 
vai. vakaro. Visi nariai malonėkit 
susirinkti taipgi kurie norite įstoti 
į socialistų kuopą, šitame susirin- 
kine galite tai padaryti.

— Sckr. P. Miller.

REIKIA vyrų dirbti hotelio 
virykloj, skalbykloj ir lauke 
dirbti. Gera mokestis.

Kreipkities: • .*
MR. PETERS.

EMPLOYMENT ENTRANCE. 
CONGRESS HOTEL. 7

VYRŲ PARDAVIK 
IR APRfiDALŲ SAJ 
PASTOVI VIETA I

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA

REIKALINGI vyrai trumpam ir 
R linam laikui. Patyrimas nereika- 

ngas. Mes išmokinsime biznio. 
Musų vyrai uždirbu nuo $40 iki $60 
į savaite.

Room 911-12, 491 S. Dearborn 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 DESIGNING SCHOOL
J. F, Kasnicka, Vedėjas

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

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

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

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Operatoriai reikia prie 
apsiaustų.

angliškai kalbančioms mergaitėms 
ir moterims;

REIKIA — 50 vyrų į serap gele
žies yardą. Nuolat darbas. $51)0 į 
dieną ir augšČiau. Atsišaukite 

v 37th St. and Homan Avė.

REIKIA — moterių valymui 
plovimui aslos

Kreipkitės Housekeeper 
CHICAGO BEACH HOTEL 

51 St. and Cornell Avė

REIKIA — mergaitės viryklai 
tuoj; gera alga.

WOODLAWN RESTAURANT 
6319 So. Halsted St.

PARDAVIMUI: naujas didelis mu
ro namas 6—6 kambarių; vanos 
preiangiai; ąžuolo papuošiami; aug 
stas basementas; $2000 įmokėti. Kai
na $7600, netolimais ofiso:

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

ANT BANDOS furnish room vie
nai arba dviem merginom, arba 
našlei, be vaikų, prie pavienės asa- 
bos, valgį galima gaminti namie.

855 Milwaukee Avė.
2nd fial, front.

PAJIEŠKAU giminės Cecilijos 
Bludsakaitės, girdėjau ji yra ištekė
jusi; po vyru pavardės nežinau; 
paeina iš Šiaulių pav., Viekšnos val
sčiaus, Rekėčių sodos. Jos paiieško 
tėvai iš Lietuvos ir aš turiu laišką 
iš Lieutvos. Meldžiu atsišaukti ar
ba kitų pranešti.

JUOZAPAS GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., Chicago, III.

Phone Canal 1802

REIKIA mergaičių knygų taisy
mui. Patyrusių. Taipgi mergai/ 
čių nuo 14 ir senesnių mokinimuisi. 
Geriausia mokestis mokama.

C. O. ()\VEN & CO., 
1066 W. Van Buren St.

31d floor

BEIKIA mergaitės į restaurantą, 
UŽ veiterką. Atsišaukit greitai, mo
kestis gera.

KAUNO VALGYKLA
2325 So. Lcavitt St., kertė 23 PI.

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

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

Aš Adoįvas Gečas pajieškau sa
vo brolių: Vinco, Kazimiero ir se
sers Teresės Gečų. Paeina iš Tau
ragės apskričio, Naumiesčio vals
čiaus, Palcndrių kaimo. Kas žinote 
apie juos prašom pranešti adresu.

ADOMAS GEČAS,
4549 So. Hermitage Av., Chicago, UI.

rėtum vasaros metu apsi 
ūkės, turint gerą uždari
kviečiame Tamistą pasimatyti 
musų agentu Chicago* 
nedėldienį vasario 8 
valandomis ir vietose,

10 vai. ryto ofise John Gotha, 
1954 Larrabee Str.. arti Center Avė. 
2 vai. po pietų ofise Max Kasmar, 
Kaczmarek 1131 W. Chicago Avė. 
arti Milwaukoe Avė.

Ateikite ir atsiveskite savo drau
gus. ____

MTCHTGAN SUGAR CO.» 
Saginavv, MTčh.

---------------- ------------------------ ——I REIKIA mergaitės prie mažos
REIKIA mergaičių ir senesnių šeimynos. $12.00 savaitei, kamba- 

žmonių dėstimui laiškų į konvertus. ris ir valgis; Namas garu šildomas.
Kreipties: | Kreipties:
IŠ ryto Subatoje ar Panedėlija 2922 W.\ 43rd St.

700 W. 22nl St. Ist floor Phone:McKinley 3287

PAJIEŠKAU švogerio Antano Kar 
velio; jis paeina iš Kauno rėdybos, 
Anykščių miestelio, Juršdikos so
dos. Turiu iš Lietuvos laišką nuo 
jūsų pačios ir yra svarbus reika
las. Malonėsite atsišaukti, ar kas 
žinote meldžiu jam pranešti, busiu 
labai dėkingas, adresu:

KLEMENSAS STR-ALA 
2400 Grand Str., Sioux City, Iowa

Kenosha. Wis. — L. S. S. 58 kp 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, 8 d. vasario, Socialistų salėj. 
Pradžia 2 v. po pietų. Nariai bū
tinai turite atvykti ir naujų atsi
vesti. — Rašt. J. M.

. .. ■ ”' 1 i < , .:.1J ■.. ii

Kriaučių organizuojamos koope
racijos prakalbos Įvyks nedėlioj/va
sario 8 <L. 2 v. po pietų Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė. (kampas 
Girard St. \

Kalbės adv. K. Gugis ir Pr. But
kus atvažiavęs iš rytinių valstijų.

Chicagicčiai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti, ypač manantieji važiuot 
į Lietuvą, kati plačiaus susipažinus 
su kooperacijų svarba.

— Komitetas.

MERGAITES
Punch press operatorių ir abel- 

natn dirbyklos darbui. Pradžiai 
$17.50. Reikia mokėti angliškai.

CHICAGO PRESSED STEEL - 
COMPANY,

455 West 22nd St., 4th floor.

Gerai
Pradedančioms, kurios gali prasilavinti, gvarantuojam 

$15.00 sąvaitei, greitai keliama mokestis 
DRAPERES

Gerai patyrusioms gvarantuojam $18.00 
sąvaitei ir daugiau.

Pradedančioms, kurios gali prasilavinti gvarantuojam 
$15.00 savaitei, greitai keliama mokestis.

FINIšERfiS
Gerai patyrusioms gvarantuojam $25.00 sąvaitei 

Pradedančioms, kurios Hali rankom siųti 
gvarantuojam $15.00 savaitei

Greitai pakeliama mokestis iki $25.00 ir $30.00 
Valandos nuo 8 iki 5. Subatomis dienos.

MITCHELL BROTHERS CO“, 
367 W. Adams St., prie Tilto.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ—IŲ 
Taperių 
Elbtfw sleeve sewerių 
Flap meikerių
Sleeve sewerių

Ali around operatorių 
Second basterių.
Kriaučiaus.

HART SCHAFFNER & MARX 
35 So. Franklin St.
520 So. Wells St.

Pas- 
Mokestis 50 centų į 

8 darbo valandos. Ei- 
t uo j a u.s:

DARLING & CO.. 
4201 So. Ashland Avė.

FINISHERIŲ
BUTTON SEWERIŲ 
LIN1NG BASTERIŲ 
POCKET TACKERIŲ 
EDGE BASTERIŲ 
SLEEVE MEIKERIŲ 
RANKOM SIUVĖJŲ 
BUTTON HOLE MEIKERIŲ 
ARM HOLE MEIKERIŲ 
FLAP MEIKERIŲ 
KREIPKITĖS:

IALFRED DECKER & COHN, 
MAKER OF SOCIETY BRAND

CLOTHES, 
EMPLOYMENT DEPT.

S. W. COR. FRANKLIN & 
/ VAN BUREN STS.

M. L. OBERNDORFF & 
COMPANY

911 W. Jockson Boulevard
5th floor.

PARDAVIMUI grocernė ir bučer- 
nė; geroj vietoj, lietuvių apgyVen
toj; parsiduoda pigiai dėlto, kad sa
vininkas išvažiuoja ant farmų.

2611 W. 44th St., Chicago, III.

PARSIDUODA “lunch room1 and 
ice cream parlor”. Priežastis par
davimo noriu didesnį pirkti.

MR. TONY RIMKUS, 
10822 S. Michigan Avė.

PARSIDUODA nauji fumičiai (ra 
kandai) penkiems kambariams. Par
duosiu visus sykiu. Vertė rakandų 
$1000. Pardavimo priežastis — 
mirė mpteris.

K. OVERIS, 
3309 So. Union Avė.

NAMALžFmė

TURI BŪTI PARDUOTA šiame 
mėnesyje kepykla už $4000.00. Yra 
trįs arkliai, vežimai duonai važiuo
ti. Vieta gera; apgyventa lietuvių 
ir lenkų. Kreiptis į Naujienų ofisą, 
pažymint No. 39.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, lietuvių apgyventoj vietoje Biz
nis išdirbtas nuo seniai.
______ 3348 So. Morgan St._______

MOTERŲ
MERGAITES

Del Punch Presso 
Swcdging Mašinų 
Slalo darbams.

BOYE NEEDLE CO. 
3434 Ravenwood Avc 

near Montrose.

Nepaprastas 
Pigumas

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

Taipgi parsiduoda storage 
sandėžbo 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.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskvriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$2R0.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA prieinama kaina 
visi namo rakandai; priežastis par
davimo —> vyras mirė. Pirmos lu-

EXTRA BARGENAI.
2 namai ant vieno loto, mūrinis 

ir medinis, 4 pagyvenimai, randos 
$38.00 į mėnesį, parsiduoda už 
$2500.00, įmokėti $500 ar mažiau.

2 augščių mūrinis anmas, apačioj 
Storas ir pagyvenimas, viršui 5 rui
mai pagyvenimui, randos $33.00 į 
mėnesį, parsiduoda už $2500.00 ar
ba mainysiu ant loto geroje vietoje, 
turim naujų namų po 2 ir 3 flatus 
ant Bridgeport ir Brightonparkd, 
tikri bargenai, kas nori gerų namų, 
pas mano tai ras.

C. P. SUROMSKI CO.,
3346 So. Haltsed St., Chicago, III.

. MOKYKLOS

REIKALINGAS — bučeris. graži 
vieta, gera mokestis. Atsišaukite 
greitai.

10713 So. Michigan Avė.
,  .................... ... 1 I > ■Rl.Uil.l « I !■■■—.— ■       

REIKALINGA darbininkų į foun
drę, nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Atsišaukite

LINK BELT CO., 
39th St. ir Steward Avė.

Paj ieškoji m ai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie

ro Strimskio, paeina iš Kauno gub., 
Panemunėlio parapijos, šetekšnių 
sodžiaus. Gavau iš Lietuvos laišką 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
praneškite adresu:

Ona Strimskaitė-Vilimienė, 
2827 W. 40th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI grocernė ir bučer- 
nė arti Crane Co. Apleidžiama mie
stas.

4235 So. Kedzie Avenue, 
Phone McKinley 1056

PARSIDUODA trijų krėslų bar- 
beršapė labai pigiai, biznis išdirb
tas per daug metų; lietuviui gera 
proga.

D. JURANAS
4932 Magoun Avė., E. Chicago, Ind.

PARSIDUODA: cigarų, cigaretų 
ir kendžių krautuvė. • Parduosiu 
pigiai.

1044 W. 51st St.

MOTERŲ

Prie moteriškų augštos rųšies Rūbų
DARBO KAMBARIAI DIENOS ŠVIESA APŠVIESTI 

Didžiausioj Chicagos Rubsiuvykloj 
Kame užtikrinama darbas apvalį meta 

Kame esti progų didelius pinigus uždibti. 
šit uždarbių lentelė: 

OPERATORĖS.


