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Price 2c No. 38

LansingRezignavo
naujų pasiūlymų

Protestai sulaikė vokiečių laivų pardavimą

Wilsonas duoda gelžinkeliečiams

VALSTYBES SEKRETORIUS ginti,pragyvenimą, kojis nepa- 
LANSING REZIGNAVO.

Pasipiktino užmėtinėjimais, 
kad jis pasisavino prezidento 

teises.

WASHINGTONi vas. 13.—

darė pirm kelių mėnesių, kada 
žadėjo tai padaryti. Kiti ma
no, kad jis pasižadėjo kalbėti 

. kongrese geležinkelių reikalu.
Bet tikro nieko nežinoma. Ma
noma, kad tekstas pasiūlymo 

i bus paskelbtas už kelių dienų,
Šiandie vakare valstybės sekre- į o gal ir ryto.
torius (premieras) Lansing pa- f Geležinkelių darbininkai jau 
sitraukė iš savo vietos. Rezignuo kartą atidėjo savo streiką, pre- 
damas jis padavė ilgą laišką, zidentui prižadėjus nupiginti 
kuriame išreiškiama pasipikti
nimas kaltinimais, jog jis pasi
savino prezidento teises. Jo re- rėjo atnaujinti savo reikalavi- 
zignavimas buvo visai nelauktas 
ir netikėtas. Tiesa, ėjo gandų, 
kad tarp jo ir prezidento Wil- 
sono iškilę nesusipratimai, bot 
patvirtinimo tfems gandams ne '
buvo. Vakar valstybės sekreto- j WASHINGTON, vas. 13.— 
rius lamsing paskelbė, kad ne- Gabenimo taryba, kuri rengėsi 
bus daugiau kabineto susirinki- parduoti vokiečių laivus seka
mų iki prezidentas nepasveiks panedėlį, atšaukė pardavi- 
ir kol jis pats negalės juose da- j ni{l įr mažiausia per tūlą laiką 
lyvauti ir pirmininkauti. Tai Į nebandys tų laivų parduoti. Vo- 
paskelbta prašant pačiam pre-; kiečių laivai buvo internuoti 
zidentui. Niekurie tą paskelbi- j Amerikos uostuose kįlus pasau- 
mą aiškino tuo, kad pretiden- Įinei karei, o Amerikai įsimai- 
tas yra labai neužganėdintas įįU8 į karę, tie laivai bus paimti 
sekretoriaus Lansingo vedimu valdžios nuosavybėn. Dabar 
kabineto posėdžių. | juos rengtųsi parduoti privatiš-

Lansingas yra antruoju vai- kai kompanijai už $28,000,000, 
stybės sekretorių rezignavusiu kuomet tie laivai esą verti da- 
prie prezidento Wilsono. Pir- bar apje $300,000,000. 
minusia iš tos vietos rezignavo 
William Jennings Bryan, kuris 
pasitraukė todėl, kad jis buvo 
neužganėdintas šalies stūmimu 
į karę.

Dabar jau veik visi sekreto- 
riai-ministeriai yra persimainę. 
Tik vienas krasos viršininkas 
Burleson tarnauja nuo pat pra
džios VVilsono administracijos. 
Kiti gi veik visi yra delei įvai
rių priežaščių persimainę. Di
džiuma jų visai pasitraukė iš 
valdžios.

Lansing taipjau buvo Ameri
kos delegatu taikos konferen
cijoje.

PREZIDENTAS WILSONAS 
DUODA NAUJUS PASIŪLY

MUS GELEŽINKELIEČIAMS.

Bet atsisako pakelti jiems algą. 
Pasiūlymai dar neskelbiami.

WASHINGTON, vas. 13.— 
Prezidentas Wiksonas šiandie 
turėjo pasitarimą su geležinke
lių darbininkų brolijų atstovais 
ir įteikė jiems pranešimą, ku
riame jis išdėsto, savo poziciją 
linkui jų reikalavimų ir atsisa
ko pakelti jiems algą, bet te- 
Čiaus, kaip kalbama, paduoda 
naujų pasiūlymų, kuriuos gele
žinkeliečiai sutiko svarstyti.

Paskui geležinkeliečiai laikė 
savo susirinkimą, bet atsisakė 
paskelbti prezidento atsakymą 
ir pasiūlymą kol jie patįs nėra 
jo apsvarstę. Nesant teksto pa
siūlymo, daroma visokie spė
liojimai. Tūli mano, kad pre
zidentas prašė palūkėti geležin
keliečių su reikalavimais, kuo
met jis iŠnaujo bandys nupi-

15, kaip 
smutkes- 
žiurėkite

NAUJIENŲ BENDRO
VES visuotinas metinis šė- 
rininkų susirinkimas bus 
nedalioj, vasario 
10 v. ryto. Del 
aių informacijų 
vietinėse žiniose.

pragyvenimą. Bet to neatsiti
ko, todėl geležinkeliečiai ir tu-

mus.

SUSTABDĖ LAIVŲ 
PARDAVIMĄ.

isJ Sustabdymui pardavimo bu- 
( vo kelios priežaslįs. Augščiau- 
siaine teisme užvesta byla prieš 
tą pardavimą, taipjau kongrese 
įnešta rezoliucijos sustabdyti tą 
pardavimą, o kitos rezoliucijos 
reikalauja net tardymo viso to 
dalyko. Daugelis žmonių labai 
pasipiktino bandymu parduoti 
valdžios nuosavybę privatiš- 
kiems, ir dagi svetimos Šalies, 
interesams, kuomet pačiai Ame 
rikai laivai yra labai reikalingi 
vedimui pirklybos. . <

Kodėl jūsų drabužiai yra 
brangus.

13.—BOSTON, Mass., vas.
Kodėl drabužių kaina yra taip 
augšta išaiškina tas dalykas, 
kad audinyčios lupasi dabar 
milžiniškų pelnų. Dabar nie- 
kurios Naujosios Anglijos audi
nyčios paskelbė bertaininius 
dividendus savo akcionieriams. 
Jie siekia nuo 10 iki 20 nuoš., 
arba nuo 40 iki 80 nuoš.* į me
tus. O kad ir rūbų siuvimo f ir 
mos irgi nemažesnius pelnus | 
imasi, tad suprantama, 
drabužių kainos turi būti aug- 
štos.

Sufragisčių suvažiavimas.

CHICAGO.—Vakar Congress 
viešbutyi prasidėjo 51 konven
cija National American Woman 
Suffrage Assn. Suvažiavimas 
yra labai entuziastiškas ir jį ati 
darius moterįs per daugiau kaip 
pusvalandį visokiausiais įma
nomais budais reiškė džiaugs
mą besiartinančiu moterų lai- 

True trenslntlon fllecl witn the po.it. 
mastei* at Chicago, III. Feb. 14; 1920 
hm reąuired by Ine act of Oct. o. 1917

2,000 ARMĖNŲ IŠSKERSTA.

LONDONAS, vas. 13.—Arme 
nijos nacionalė delegacija sako
si gavusi žinių iš Konstantino
polio, kad nesenai padarytose' stebėtinus žodžius—taika, že

mėjimu ir moterų įgijimu vi- nacionalistų spėkų atakose ant mė, laisvė.
• VI* V _  1 !__ I A * « - _ . • 4soje šalyje balsavimo teisių.

Naktinis ministerijos posėdis.

LONDONAS, vas. 12.—Iš Ma
drido pranešama, kad Ispani
jos ministerijos nariai susirin
ko 3:20 vai. šįryt apsvarstyti 
labai svarbius reikalus.

True translalion fllcd with the post- 
mastei* at Chicago, III. Feb. 14, 192(1 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 3,200 
BELAISVIŲ ODESSOJE.

LONDONAS, vas. 13.—Trįs 
generolai, 200 kitų oficierių, 

' 3,000 kareivių. 100 kanuolių, 4 
i ginkluoti traukiniai ir daugybė 
karės medegos tapo paimta 
bolševikų Odcssoje, sako šian
die gauta bevieliu? žinia iš Mask ( 
vos.

Bolševikai grąsina šaudyti 
į anglų laivus.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
13.- Pasak gautos čia Žinios 
nuo rcar admirolo McCulIy, ko
manduojančio Suv. Valstijų lai
vyno spėkomis Rusijos vande
nyse, gen. UboreviČ, 28 m. am
žiaus bolševikų komanduoto- 
jad Odcssoje, prigrąsino, kad 

jis už trijų dienų pradės šaudy
ti į Anglijos karinius laivus 
Odeasoje, jei jie nepasitrauks iš 
uosto.

Pranešimas yni išsiųstas po 
admirolo pasitarimui su gene
rolu, kuris išreiškė nusistebėji
mą, kad anglai šaudė į jo karei
vius.

Gen. Uborevič, sakąs, kad jis 
manęs, jog anglai yra padarę 
sutartį su bolševikų .valdžia. Jis 
užreiškė, kad pirklybiniai laivai 
bus maloniai priimami Odesso- 
je pirklyboms tikslams.

Generolas pasakė, kad jis už
gniaužė plėšimus Inoj po atvy
kimui ir nepalietė kitų, kaip tik 
šnipus ir vagis.

Odcssoje dajjar matomai yra 
ramu. Sankrovos yra atdaros 
ir žmonės vaigšto liuosai. Mai
sto yra užtektinai. Tečlaus oras 
yra taip šaltas, kad ledas susi
daro toli juroje.

Bolševikai, kurie paėmė Ni- 
<olajev, sakoma, turi gana ge
rai aprūpintus kareivius, dau
gelis kurių dėvi anglų unifor
mas.

True translatlon ftled with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 14, 1920 
as reciuired by the act of Oct. 6,1917

LENKAI PASIEKĖ JURĄ.

Panėrė savo vėliavas Baltijos 
juroje.

VARšAVA, vas. 13.—Lenkt
os kareiviai stovėdami savo ša
lyje panėrė vėliavas Baltijos 
vandenyse, prie kurių Lenkija 
neturėjo priėjimo per 143 me
tus.

Visoj Lenkijoįj skambinta 
varpais ir iškilmingai švęsta 
paminėjimui to atsitikimo. Put- 
zige, prie Baltijos, vyriausias 
komanduoto jas lenkų armijų 
gen. Haller vardu respublikos 
irijungė prie Lenkijos pajūrį, 
kurio Lenkija neteko po pie
nam išdalinimui Lenkijos 1772 

Kartu su Lenkijos priėjimu 
kad prie Baltijos jurų, seimas šven 

tė savo metines sukaktuves.
Seimas nutarė būdavot! uo

stą Putzig apielinkėj, kad da
vus Lenkijai nuosavią išeiti į 
jurą.

Maraš ir Aintab, Mažojoj Azi-1 Išsiblaškiusiais būriais nuo 
joj, apie 2,000 Armėnijos civi- 100 iki kelių Rūkstančių, jie vė
lių liko nuožmiai išskersta. dč partizantišką karę prieš Kol- 

-   čaką beveik metus laikę, nuo 
Aukso kasyklos Uralo kalnuose, kada Imsko vuldžfa pasirodė 

BERLINAS, vas. 13.—Du esant nedemokratinė ir reakcL
svarbus aukso laukai tapo ra-' nė. Siberijos kalnų valstiečiai 
sti Rusijos sovietų valdžiai at- Juos rėmė, slėpė, malalno tr ti- 
kariavus Uralo kalnus. k^įo jiems.

lių liko -nuožmiai išskersta.

Trno irnnslnttnn filed w(th the posi 
mastei* at Chicago, III. Feb. 14, 1920 
as retjuired by the act of Oct. 6,191

Tarp Siberijos 
partizanų'

SIBERIJOS SUKILĖLIAI 
STOJA UŽ SOVIETŲ 

VALDŽIĄ.

Prižada leisti amerikiečiams 
Kuosai išvažiuoti. Japonų 

neapkenčia.

BAKOVKA KAIMAS, sausio 
17. (Baso Chicago Tribūne ko
respondentas Frazicr Hunt).— 
šįryt aš atvikau valstiečių ro
gėse į šį užšalusį kaimą sniegu 
padengtuose kalnuose, 75 m. 
nuo Vladivostbko. Tai tvirto
vė partizanų, kuriuos keli likę 
ištikimi Kolčatui oficieriai va
dina “bolševikais.”

Priekyje mano rogių jojo ke
turi vaikai kareiviai ant kaimo 
arklių, kuomet užpakalyj jojo 
kiti keturi. Kiekvienas jų butų 000 valstiečių Europos Busijo 
noriai numirgs pirm negu bu
tų leidęs kad mane patiktų ne
laime. O vienok tai buvo jau
nuoliai, apie kuriuos Vladivos
toko žmones sakė, kad jie ma
ne arba užmuš arba laikys už- 
slovui.

Greitai vienas jų nuveš mano 
raštą per Kolčako linijas ir jis 
lai padarys be baimės.

“Jus gali užmušti,” pasakiau 
vienam jų. Jis misišipsojo ir 
pajudino pečiais.

“Tai niekis,“ atsakė jis. “Aš 
mirčiau kariaudamas už savo 
idealą.’’

Tokia tai yra dvasia tų kai
mo jaunuolių, kurie kariauja 
snieguose, 30 laipsnių žemiau 
zero šaltyje. Jie kariauja prieš 
tai, ką jie skaitė nedoru veik 
nuo gimimo dienos—reakcinius 
idėjas, senąjį oficialį graftą, 
nuožmumus, stoką žemės ir at
ėmimą balsavimo ir balso ben
druomenės reikaluose; jie ka
riauja mž tuos dalykus, apie 
kuriuos jie ir jų tėvai svajoje— 
žemę, taiką, laisvę.

Tai yra vienatiniai dalykai, 
už kuriuos šie kalnų valstiečiai 
kariauja ir tai yra tie patįs da
lykai, už kuriuos Busijos 150,- 
000,000 kitų valstiečių kariau
ja.

Svetimų šalių intervencija, 
remianti Kolčaką, Denikiną, Ju
deničių tik privertė juos susi
vienyti bendram reikalui. Jei 
Japonija nutars pasilikti—visa 
Rusija kariaus prieš ją.

“Tėgul svetimšaliai apleidžia 
mus ir mes išrišime savo rei
kalus į 30 dienų,“ pasakė vie
nas valstiečių vadovų. Ir tas 
yra tiesa.

Kokiuo tai stebuklu nejau
čiama pasipiktinimo amerikie
čių. intervencija. Jie prisižadė 
jo, kad jie leis musų kareiviams 
pasitraukti ramiai, be jokio kliu 
dimo ir nepaliečiant geležinke
lio, kurį amerikiečiai saugo. 
Tai yra didelis prižadas, kadan
gi tik kada žemė užšalusi, jų 
kavalerijos pa troliai gali užpul
ti geležinkelį, sunaikinti tune
lius, sudeginti tiltus ir tada pa
bėgti į savo kalnus, būdami 
tikri, kad niekas nedrįs juos vy
ties per sniegą. 0 tos dienos 
baigiasi su atėjimu pavasario.

Visi kaimai, iki jauniausių 
stoja už juos, kadangi jie viena
tiniai valstiečių kareiviai, ka
riaujantis ir mirštantįs už pa-

Vasarą, kada baudžiamoj 
ekspedicija užpuolė kaimus, 
bausdama žmones ir deginda
ma ištisus kaimus, buvo atėję 
tamsios dienos, bet dalb'ar ka
da jie turi savo pusėje žiemą, 
Kolčakas yra sužlugęs ir jų ei
lės padidėjo tūkstančiais dezer- 
tirų, jie įgauna naujos vilties.

Jie turi pilnai 100,000 kareivių 
ir veikia pilnqj vienybėj su 

miestų revoliucionieriais. Jei ne
būtų sveaiinųjų šalių kareivių, 
ie užvaldytų visą Siberiją į 10

Šiandie tik žodis “sovietui” 
juos vilioja. Aš klausiau šimtus 
jų ką jie meno žodžiu “sovie
tai” ir jie visi atsakė “žeme ir 
laisvė”. Žodis “steigiamasis su
sirinkimas” nebeteko prasmės ir 
jo vietą užėmė sovietai.

I I

Kas valdys Rusiją?

Nėra abejonės, kad jie pada
rys taiką su Maskva, kada in
tervencija užsibaigs, bet tie Si- 
berijos valstiečiai, su l(M),0(M),- 

(je mišios ultra-radikahis. Jie 
valdys visą šalį. Jie yra 85 
nuoš. visų gyventojų ir atėjus 
taikai Rusija pataps valstiečių 
respublika. Jei Leninas ban
dys juos suvilti, jie nutemps jį 
taip pat, kaip jie nutempė Kol- 
čaką.

Metai atgal aš rakiau* kad val
stiečiai valdys Rusiją. Ir aš tą 
pakartoju ir dabar. Nė jokia

H su jais skaičiumi. Niekas 
pasaulyjty negali sulaikyti jų. 
Jie yra galutinai pavargę nuo 

j karės ir revoliucijos. Jie nori 
taikos, laisvės ir žemės. So
vietai viską tą jiems reiškia. 
Jie nieko nežino apie valstybi
nį socializmą, mokslinį komu
nizmą, negi apie jokią politinę 
filęzofiją. Jie tik nori, kad jie 
butų, palikti ramybėje, kad bu
tų jiems duotas tinkamas bal
sas valdžioje ir žemės. Kiekvie
nas jų už tą mirtų.

Šiandie jie labai neapkenčia 
Japonijos. Bet ar japonai pasi
trauks ramiai, ar kariaus, jie , 
laikys kol neatsieks laimėjimo.

Talkininkų intervencija buvo 
verta Maskvai dešimtį raudono 
sios armijos korpusų. Tik per 
ją uždegta liepsna, kuri degs 
visos Busijos širdyje. Net šiuo
se kalnuose ji uždegė širdį šių 
paprastų valstiečių. Jie kariaus 
kol neįgys taikos; tada jie savo 
didelė didžiuma valdys Rusiją.

Leninas ir Trockis arba pasi
trauks geruoju į šalį, arba bus 
nustumti. Pasaulis drebantis 
iš baimės prieš žodį “sovietai,” 
galėtų ramiai miegoti šiąnakt 
jei jis užgirstų tuos kalnų val
stiečius aiškinant ką “sovietai” 
reiškia jiems. O tie valstiečiai 
yra 85 nuoš. visos Rusijos.

Reikalauja pakėlimo algos.
KINGSTON, Jamaica, vas. 

12.—Valdžios telegrafistai ir 
krasos darbininkai pranešė, kad 
jie sustreikuos už savaitės lai
ko, jei jiems nebus pakelta al
ga. Jie uždarysią raštines, o 
raktus atiduosią policijai.

300 variakasių sustreikavo.
BING-HAM*. Utah, vas. 10.— 

Apie 300 variakasių sustreikavo 
šiandie. Jie yra susiorganizavę 
į I. W. W. Viso šioj apygar
doj apie 3,000 variakaoių yra 
susiorganizavę į tą uniją. 6 
“agitatoriai“ jau tapo areštuo
ti.

Atgabeno apkaltintą 
komunistą.

CHICAGO.—Oscar Tiwerow- 
sky, narys Komunistų partijos 
nacionalio pildomojo komite
to, vakar tapo atgabentas iš 
New Yorko į Chicago, kur jis 
yra apkaltintas kartu su kitais 
komunistais.

“LEIDO PINIGUS KAIP 
GIRTI JURININKAI.”

Taip sako liudytojas Newberry 
byloje.

GRAND BAPIDS, Mieli., vas. 
13. - Frank B. Robards iš Hins- 
dale šiandie senatoriaus Ncw- 
berry ir kitų byloje už pridary
tas suktybes laike rinkimų liu
dijo, kad Chilson, galva kalbė
tojų biuro Newberry kampani
joj pasakė jam, kad jie “rado 
bačką” ir “leidžia pinigus kAip 
girti jurininkai.”

Likusią dalį dienos praleista 
perklausinėjimui buvusio Flint 
mayoro McKeighan, kuris va
kar liudijo, kad jam buvo pri
žadėta atmainyti augščiausiojo 
teismo nuosprendį, jei jis dirbs 
už Ndwbcrry ir kad kada Ne\v- 
berry laimėjo jo distrikte, teis
mo nuosprendis tikrai buvo at
mainytas ir jis liko išteisintas 
(Mayoras buvo nuleistas nlio 2 
iki 15 metų kalėjimai! už už
puolimą su ginklu ir apiplėši
mą žmogaus, kuris išlošė kor
tomis iš jo pinigus).

ARIZONA RATIFIKAVO 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

Bereikia ratifikavimo tik pen
kių valstijų.

PH0ENIX, Ariz., vas. 13.— 
Arizonos valstijos legislatura 
specialiame posėdyje vakar vien 
balsiai ratifikavo moterų balsa
vimo priedą prie federalės ko n 
stitucijos. Ji yra 31 valstija 
ratifikavusi tą priedą ir berei
kia, kad dar tik 5 valstijos ra
tifikuotų jį ir priedas įeis galėn.

Didžiausia Metinė 
Iškilmė

Per ištisą eilę metų * 
Chicagos lietuviams nebuvo 
svarbesnės, didesnes ir 
malonesnė^ iškilmės, kaip
APV AIKČIOJIMAS

METINIŲ
NAUJIENŲ 
GYVAVIMO 
SUKAKTUVIŲ

Kfes Chicagos Lietuviams 
nėra taip brangaus kito 
dalyko, kaip jų didžiausias 
dienraštis

NAUJIENOS
Ir šiais metais visi 
pažangieji Chicagos 
Lietuviai su nekantrumu 
laukia

VASARIO 22 DIENOS, 
kada jvyks

DIDELIS METINIS 
NAUJIENŲ 

KONCERTAS 
ir BALIUS.

šiame koncerte dalyvaus 
daugybė pirmos eilės 
artistų, smuikininkų, 
pianistų ir daininihkų, kaip 
lietuvių, taip svetimtaučių, 
o taipgi Chicagos pažangieji 
chorai.

Visi j NAUJIENŲ
‘ KONCERTĄ 

ir BALIŲ!
WEST SIDE 
AUDITORIUM,

Racine ir Taylor Streets 
Vasario 22 d., 1920 m.

Tikietai rezervuotoms 
vietoms išanksto galima 
gauti Naujienų ofise 

Trua translatloh fjkd with the ponf- 
rnaster at Chicago, III. Feb. 14, 1920 
as required by tiie act of Oct. 0.1917

Kolčakas 
sušuadytas

Irkutske
KOLČAKAS SUŠAUDYTAS 

REVOLIUCIONIERIŲ 
IRKUTSKE.

Taipjau kartu sušaudytas jo 
premieras Pepeliajev.

LONDONAS, vas. 13.—žinia 
apie sušaudymą buvusio visos ' 
Rusijos valdžios galvos admi
rolo Kolčako, tapo oficialiai 
patvirtinta. Jis ir vienas jo mi- 
nisterių, Pepehajev, tapo sušau 
dyti Irkutske, 5 vai. ryte vasa
rio 7 d.

Revoliucinis komitetas Ir
kutske 2 vai. nakties nutarė su
šaudyti tuos du valdininkus. Na 
riai komiteto tada sušaudė juos 
greitai, bijodamies pasikėsini

mų juos išgelbėti.
Dar nėra išaiškinta kaip 

adm. Kolčakui ir Pepeliajevui, 
kuris buvo premjeru ir vidaus 
reikalų ministeriu pareitą lap
kričio sudarytame kabinete, 
leista buvo pakliūti ir revoliu
cionierių komiteto rankas. Tal
kininkų agentai bando pritirti 
kaip tas nutiko ir kas atsako už 
tą atsitikimą.

(Adm. Kolčakas patapo dik
tatorių visos Rusijos valdžios 

Omske ir karvedžiu armijos ir 
laivyrtb, kada jis, su talkininkų 
pagelba, nuvertė lapkr. 18, 
1918 m. “direktoriją” pirmos 
visos Rusijos valdžios. Pradžioj 
pereito lapkričio bolševikų pa
sisekimai palei Tnans-Siberijos 
geležinkelį privertė jį evakuoti 
Omską ir pradėti traukimąsi 
rytų link ir įsteigti savo sostinę 
Irkutske. Sekamą mėnesį Kol
čakas pasitraukė iš vyriausio 
komanduotojo visos Rusijos ar
mijos, pavesdamas tą vietą gen. 
Semionovui).

Kita žinia.
VLADIVOSTOKAS, vas. 11. 

—Adm. Kolčakas tapo sušaudy
tas bolševikų Irkutske vas. 7 
d., po karės teismo pasmerki
mui jo myriop dieną pirmiau, 
vietos čechų kvatieros gautos 
oficialės žinios. Premieras Pe
peliajev senojo . Kolčako kabi
neto taipjau tapo sušaudytas.

Grąsina socialistams teismu.

NEW YORK, vas. 13.—Brome 
pavieto distrikto prokuroras pa
liepė savo pagelbininkui pasi
tarti su valstijos atstovų buto 
prokuroru, kuris veda bylą 
prieš penkis pašalintuosius iš 
legisla'turos socialistus ir pri

duoti kaip galima greičiausiai 
grand jitry visokius prirody
mus, kad kaltinamieji sociali
stai yra peržengę maišto ir kri- 
minalio anarchizmo įstatymus. _ •

Mergaitė žuvo viesuloj.
ATLANTA, Ga., vas. 13.— 

Negre mergaitė liko užmušta 
ir daug žmonių sužeista vakar 
vakare siaųtusiose nedidelėse 
viesulose niekuriose Georgia 
dalyse.

13,000 darbininkų streikuoja.
TOKIO, Japonijoj, vas. 13.— 

13,000 darbininkų valdžios ge
ležies liejiklose sustreikavo be 
jokio persergėjimo.

LONDONAS, vas. 12.—Pre
mieras Lloyd George šiandie pa
sakė atstovų butui, kad jis tiki
si {nešti Airijos savyvaldo® bi- 
lių sekamą Savaitę.

Mf.agJfJIJUJ.Be


NAUJIENOS, Chicago

Užgavėnių Vakaras
f*

UucAkite arba atsiųskite j 
vi«1hih kasdleu niU' U 
t t aru inkais, Ket vergais 

<T Subalomis w i:

♦les perkame Pergalės Bondus pilna parašyta* C A € H 
fa verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte /u. O

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILVVAUKEE A VE.
tarp Paulina Ir Wood SU

ŠIANDIEN
U. BABICKAITES DEBIUTAS 
CENTRAL MUSIC HALL 
62 EAST VAN BUREN ST., CHICAGO 
PRADŽIA LYGIAI 8ta V. V AK. 
PR1BUKIT TE VISI DAILĖS MYLĖTOJAI

Rengiamas JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE TAUTIŠKO KLIUBO
i

Utarninke, Vasario-February 17,1920
Ant Bridgeporto LIBERTY SVETAINĖJE, kamp. 30-tos gatvės ir Union Avė.

Pradžia 7 vai. vakare. Publika kviečiama atsilankyti skaitlingai. Komitetas.

"R =s *■

Puikus Koncertas
Rengia L. M. P. S. III RAJONAS

Subatoj, Vasario=Feb. 14,1920
M. MELDAŽJO SVETAINĖJE

2242 West 23rd Place.

Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare.
------------f . 1 li'iSEaSjįįigSiii v1 į" li'ffBiT ...................... "■ i ■■ .1 '

šio koncerto visas pelnas eis parėmhnui draugo J. V. Stilsono 
šeimynos.

Todėl gerbiamieji nepraleiskite nei vienas šio puikaus ir prakil
naus koncerto, kurio turinis susidės iš dainų, muzikos, solo ir ki
tokių pamarginimų. O tuomi mes prisidėsime prie gelbėjimo Stil
sono šeimynos, kurios likimas reikalauja mus paramos.

Po koncertui šokiai iki vėlai nakties.
Kviečiame visus be skirtumo KOMITETAS.

uran

i

:,r .ė'I .•?

• p

■ '

SU RUSIJAI
Ateikit į J

Masine Demonstracijai
ASHLAND AUDITORIUM Ė

So. Ashland Blvd. ir Van Buren St. .

Nedelioj, Vasario 15,1920 j
2:30 po piety J

Kalbėtojai: GRF.GORY ZILBOORC. pirmaa ! 
rusų revoliucionierius darbai atvažiavęs i Suvieny- 

B tas Valstijas, SEYMOUR STEDMAN, IRWIN ST. ■ 
i JOHN TUCKER ir kiti. Pirmininkaus: J. LOUIS S 

! ENGDAHL. į

!)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*

Birutės Koncertas
Nedelioj, Vasario 22,1920 

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

. (Pradžia lygiai 8-tą vai. vakare
y ------ ,---- - --------------- -■F.-.,-? i ■ ---------- oi.

Vienas iš didžiausių šiame sezone vakarų. “Biru
tė” stengiasi šį koncertą pažymėti dideliu ir gražiu

Šubertą, Vasario 14, 1920

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartą j savąjtę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti Amerikoje: (
K. A. M.,

Gencralis štabas
Literatūros Dalis *

Groudžlo 19. 1919 m.
No. 437, Kaunąs.

’ LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI,
a, . , ,, , , Boston, Mass.
šiuomi Įgaliojanie Lietuvių Prekybos Bendrove” Amerikoje rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Lina Ameri

koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.
(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Z n X G5ner«lio Stabo Literatūros Dalies viršininkas.
(1 arašas) Vyrcsn. leitenantas Steponaitis

“Kariškių žodžio” Redaktorius.
Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir p?F 

remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį. Prisiuskite nuims $2.00 ir savo adresą ir 
gausite ‘‘Kariškių žodį” per visus metus. Prisiųskit^fl.OO 
gausite per šešis mėnesius.

.„a m LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits ,. $85.000.00
Resources ............................     $1,000,000.00

VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo .» ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 

.vakare iki 8 valandai vakare.
Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 

į seną Tėvynę.

ispildymu. šio koncerto ižpildymui surinktos ga
biausios Chicagos Lietuvių spėkos

Dalyvauja: Ponia M. Janušauskienė, p-lė Marri- 
jona Rakauskaitė, ponia N«ra Gugienė, p-lė Ona 
Rudauskaitė, p-lė S. Staniuliutė, p. Karolis Sarpa- 
lius, p. Pranas Jakutis. Tai yien tik dainininkai so
listai. Be to, pirmu kartu cihicagiečiams pasirodys 
p-lė M. Narmontaitė šokikė; ji pašoks puikių klasiš
kų šokių. ' *

“BIRUTĖS” choras su visomis savo spėkomis 
kaip visuomet taip ir šį kartą judins publiką savo dai 
nomis. Dainuoti pasižada tiek ir tiek.

Visą programą užžiuri ir veda Stasys Šimkus.
Po koncertui šokiai trauksis iki vėlybos nakties

Kviečia “BIRUTĖ”

PUIKUS BALIUS-

RENGIA
r ' *

BIRUTĖS 
KALNO 

DRAUGYSTĖ

Subatoj, Vasario 14,1920
MILDOS SVETAINĖJE

3140 So. Halsted Street
Inžanga 35c ypataiPradžia 6 vai. vakare

Gerbiamosios ir gerbiamieji, nepamirškite atsi
lankyti j šį puikų balių, nes bus vienas iš puikiau
sių, kur galėsite kiekvienas Mnksmai praleisti lai
ką. Užprašome visus atsilankyti, o busite užganė- 
dinti. Grieš Martinkaus orkestrą. —KOMITETAS

I LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE i
f

Iškilmingas tos šventės apvaikščiojimas atsibus

Didžiajame “Mildos" Teatre Ė j Panedelyj, Vasario 161a, 1920 j į
i Prasidės 7 valandą vakare. l

, Iškilmėje atsilankys LIETUVOS FINANSINĖ MISIJA — su adv. J. VI- J
i ■ LEISIU priešakyje. Susirinkusieji turės progą pirmi kartų pamatyti H

“BIRUTĖS” DRAUGIJA PERSTATYS SCENOJE KOMP. XS
ST. ŠIMKAUS DRAMĄ. X

“IŠEIVIS”
■ ■■ ijruiagu puvatiivy j v. jų.hi iiimi.hvji nuva ,/»»»«•, »»«<•««, B k

3142 So. Halsted Street ■ JJ Nepriklausonuisios Lietuvos Pasiuntinius ir išklausyti jų pranešimų. ■ ■ LOJIME ^DALYVAUJA CHORAS, DUETAI, SOLO

ATEIKITE VISI LIETUVIAI Į
Išgirsite Lietuvos Valstybės Pasiuntinius, |

kurie atvežė visiems Lietuviams pasveijcinimąiš musų Bran
gios Tėvynės. .Priėmimas Misijos atsibus PĖTNYČIOJ, VA-

SARIO 20 d., 7:30 vai. vakare, ŠV. JURGIO PARAPIJOS Sa
lėje (Bridgeporte) Čhicagoje.

..Pribunančiojc Misijoje yra p. J. VILEIŠIS, Majoras ZA- 
DEIKIS ir Kun. J. ŽILIUS.

Jeigu nori iŠgirsti’ir pasisveikinti su Liet. Valstybės Pirmąja Misija, nusi
pirk tikietą iš kalno. Inžanga visiškai mažutė, tikįetai dėl padengimo iškaščių. 
Bus pritaikintu labui mandagus pasveikinimas svečiams ir taipgi trumpas ar
tistiškas programas.

Vaikai visiškai nebus Įleidžiami. ■ — KOMITETAS.
Tjkictus galima gauti sekančiose vietose:

Lietuvių Darbininkų Sąjunga, 901 W. 33rd St.
Lithuanian American Information Buroku, 3111 So. Halsted SI.
Universal State Bank, 3252 So. Halsted St.
Av, Jurgio Klebonijoje, 32nd ir Auburn Avė.
Ir nuo Priėmimo Komiteto.
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MADONNA.
Piešė ir paaukavo V. Norbutas L. R. Kryžiui.

šiandien
Unės Babiickaitės Debiutas. It 
ma “Iš Meilės.”—Central Mi 
Hali, 62 East Van Buren J 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Burnos švarumas,
kaip ir nosies, yra būtinas norint apst* 
saugoti nuo tokiu Ilgu, kaip gripas ar
ka Ouids, kurios gali būti pavojingiau* 
stos iš visu žiemos nesmagumu, bei li
gų. Taigi, prlslrengklte ii kalno Ir 
laikykite po ranka arba parankioje 
vietoje

Severa’s ’ 
Antisepsol
(Sovoros Antisepsollu). Vartokite 11 
kaidien* gargaliavimui ir 1 noti Ii* 
tnlrkltlmui. Jli taipgi vartojamas, 
kaipo aatlseptlikas plovimas žais* 
darni, nusidreskimams ir odos išbėri
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą Ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kaina 35 et. ir 2c 
taksu. Parsiduoda visose aptlekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

^'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Iškilmingas Pasitikimas!
=w

CHICAGOJE

LIETUVOS VALSTYBES
ATSTOVU

Nedėlioję, Vasario 15, 1920
2:00 vai. po piety.

8th Infantry Armory Svetainėje

» ■" i — ------------------

Pelnas skiriamas Lietuvos Vakaro Programas
Raudonam Kryžiui. Kalbūs Dr. Ccrnauskas,

-VASARIO 15 d., 1920, Dr. A. L. Graičunas.

SCHOENHOFEN Ikklamuos V. Norbutas.
SVETAINĖJE, luinuos ir pianu skani-

Milwaukee ir Ashland Avės. bins p-Iė Staniuliutė.
Pradžia lygiai 6 vai. vak. Brietlukai ir Rugieniu-

Inžanga 25c. J kai. Muzika ir Šokiai.

■ ATIDA LIETUVIAMS ■
Buvęs Grekų Restaurantas po num. 1917 So. Halsted St. pereina į 
LIETUVIŲ rankas. Bus gaminami Lietuviški valgiai už prieinamų 

M kuinų. Nepamirškite vietosi.
■ 1947 So. Halsted St., arti 20tos gat., Chicago, IU. ■

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

3515 Forest Avė. arti East 35th St.
tarpe Grahd Blvd. ir Indiana Avė.1

Privažiavimas: Indiana Avė ir 30tos karais 
arba So. Side Elevatorium.

8-tas Iškilmingas Balius
Parengtas

LIET. RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAS. KLIUBO.
UŽGAVĖNIŲ VAKARE, VASARIO 17 d. 1920 m.
WICKER PARK SVETAINĖJ, 2046 W. North Avė 

Pelnas skiriamas Lietuvos Laisvės Fondui
Pradžia 7:30 vai. vakare Inžanga 30c.

Muzika p. F. JERECK.«

SgsS

Kalbės Gubernatorius III. Valstijos, Chicagos Majoras, Sena
toriai ir kiti.

Gi senai pageidaujamą Lietuvos Misija aiškiai nupieš tikrą 
dabartinį Lietuvos stovį.

• * ’ >

Ką tik pribuvusi misija susideda iš p. J .VILEIŠIO, Majoro, 
P. ŽADEIKIO ir kun. J. ŽILIAUS. * I

Pribuk iš laiko, pasivėlinęs neįeisi.
• i Nors svetainėje telpa apie 8,000 žmonių, bet atmink, kad mi
nios žmonių rengiasi dalyvauti.

Visi iki vienam dalyvaukite iškilmingame priėmime pirmųjų 
Lietuvos Valstybės Atstovų, Nedėlioję 15 vasario, 2 vai. po pietų.

Pasirūpinkite gauti TIKIETUS iš anksto šiose vietose: 
UNIVERSAL*STATE BANKOJE, 3252 S. Halsted St. 
“DRAUGO” REDAKCIJOJE, 1800 W. 46th St.
“LIETUVOS” REDAKCIJOJE, 3253 So. Morgan St., 

[ JONO BAGDŽIUNO BANKOJE, 2334 So. Oakley Avė. *

BANKIETAS atsibus tą pačią dieną, 8 vai. vakare, Hamilton 
Kliube, 18 So. Dearborn St. Pirkite tikietus viršminėtose vietose.

i ........................................................................ ....................................................III. U Į I — ■ >

D r-1 e L. O. K. Gedemino
Paminėjimui Dešimts metų Sukaktuvių rengia 

VAKARĄ SU PROGRAMŲ 
Nedėlioję, Vasario (Feb.) 15 d., 1920 

J. STANČIKO SVETAINĖJE 
205 East 115th St., Kensington, III.

Stato scenoje 5 veiksmų dramą

“žmogžudžiai”
Loš LIETUVIU SCENOS MYLĖTOJŲ RATELIS, 

Muzika Ig. IVANAUSKO.
Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga: 75c, 50c, ir 35c.

Visi Lietuvos Ūkininko Vakaran!
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 

KARĖS METU.

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.

--------- ---------------------------------------------------- S--------------------------3--------------------------------------

$200.00 Dovanų Pinigais bus išdalinta ant

11-to MASKINIO BALIAUS
Parengto I SUBATOJE, VASARIO-FEB. 14,1920

___ i . . . I PULASKIO SVETAINĖJEDraugystės Palaimintos Lietuvos, II J7TOų5 AgWand Avenue arti 18 St.
■ - . . .m,. pi. . .  .......................... . . i .vjrnT-nrwmwTimnrnrrTr ~t—nnr imnnnrmrmr—

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,

1 "■ -r—.............

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

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

Moteriškų ir Vyrišką.
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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 18 me
tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
ri 1, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pro
tautus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W- IBth 
St. netoli Fisk 8t.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

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

TeL Drexel 2880.
A i į/

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

Telephone Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

>303 S. Morgan St. Chicago, Hl.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 SL

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

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

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

DR. C. K KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 367

Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Va!,—8 iki 10 a.m. 

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

11 rytą iki 7 vai. vak.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25«4 .

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

»
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Subacription Batei:
•6.00 per year in Chicago.
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Entered as Second Class Matter 

March 17th. 1914. at the Post Office 
of Chicago, UL, under the act of

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
DL — Telefonai: Canal 1H6.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — pačta:

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

Chieagoje — gar aoliotojas: 
Viena kopija ..... ............
Savaitei’ ■•••••••••••*•••«« 
Mtaesiul ...............................

•6.00
2.50
1.85
1.41

.71

12 
M

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

Lietuvon ir kitur užaieoluose:
(Atpiginta)

Metams ......................................
Pusei metų ............................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

•1.06
1.00
1.65

•7.00
4.00
200

Darbininkų reikalų 
priešingumai.

Vakar “Naujienose” buvo 
išspauzdinta žinia apie tai, 
kad Suv. Valstijų kongresui 
yra įteiktas bilius (įstatymo 
sumanymas), suvaržantis 
immigraciją (ateivybę).

Ųž tą bilių smarkiausiai 
stoja Amerikos Darbo Fede
racijos viršininkai, o jam 
priešinasi kapitalistų atsto
vai. Kodėl? *

Todėl, kad A. D. F. neno
ri, kad iš Europos plauktų į 
šią šalį darbininkai, kurie, 
čia atvykę, gali paveržti vie
tinių darbininkų uždarbius 
arba bent numušti uždar
bius, apsiimdami dirbti už 
mažą atlyginimą. O kapi
talistai kaip tik dėlto ir 
priešinasi imigracijos suvar 
žymui, kad jie nori gauti iš 
Europos pigių darbininkų.

Taigi ekonominiai reika
lai yra priežastis to, kad 
Darbo Federacija reikalau
ja ateivybės suvaržymo, o 
kapitalistai eina prieš jį.

Bet kaip yra su ekonomi
niais reikalais tų Europos 
darbininkų, kuriems minė
tasis bilius ketina uždaryt 
duris į Suv. Valstijas? Aiš- 

A ku, kad jų reikalams jisai 
butų kenksmingas. Euro
pos darbininkai, kurie netu
ri progos žmoniškai gyven
ti savo šalyse, norėtų atvyk
ti Amerikon pasijieškoti 
darbo. Be to, ir tiems Eu- 
ropes darbininkams, kurie 
turi neblogą uždarbį, butų 
naudinga, kad nelaiminges- 
nieji jų draugai galėtų ke
liauti Amerikon, nes jeigu 
Europos bedarbiai bus pri
versti pasilikti namie, tai te
nai bus didelis atliekamų 
“darbo rankų” skaičius, ir 
kapitalistai galės, tuo pasi
naudodami, mušti visų, dar
bininkų algas ir atstatinėt 
iš darbo tuos darbininkus, 
kurie uždirba daugiaus.

Pasirodo tuo budu, kad 
šitame dalyke Europos dar
bininkų reikalas yra prie
šingas Amerikos darbinin
kių reikalui: pirmiemsiems 
butų kenksminga, jeigu

Suv. Valstijų kongresas su
varžytų ateivybę, o antriem- 
siems toks suvaržymas butų 
naudingas dalykas. Europos 
darbininkams labiaus pa
tiks Amerikos kapitalistų 
nusistatymas linkui to bi- 
liaus, negu Amerikos Darbo 
Federacijos nusištatymas.

II.
Žmogui, kuris nuolatos 

skaito socialistų laikraščiuo 
se arba girdi jų prakalbose 
apie “klesų kovą”, šitoks ap
sireiškimas gali išrodyti la
bai keistu. Jam skelbiama, 
kad darbininkų reikalai esą 
vienodi ir kad jie esą prie
šingi kapitalistų reikalams 
— o Čia jisai mato aiškų pa
vyzdį, kur vienų darbininkų 
reikalas yra priešingas kitų 
darbininkų reikalui, ir kur 
net vienos dalies darbininkų 
reikalas, eidamas prieš ki
tos dalies darbininkų reika
lą, supuola su kapitalistų 
reikalu: vietoje darbininkų 
reikalų veinodumo — prie-< 
šingumas; vietoje darbinin
kų ir kapitalistų reikalų 
priešingumo — vienodumas!

Tai kaipgi dabar: ar ta te
orija apie klesų kovą yra 
neteisinga? Ar mes turime 
kartu su Gompersu sakyti, 
kad Amerikos darbininkai 
privalo neįsileisti į šią šalį 
Europos darbininkų?

Ne. Klesų kovos teorija 
yra teisinga, ir augščiaus 
paduotasai pavyzdys nesu
muša jos; tik ji yra šiek-tiek 
painesnė suprastų negu įsi
vaizdina daugelis, kurie kal
ba apie ją.

Ji anaiptol nereiškia, kad 
visi darbininkų reikalai ir 
visuomet esą vienodi. Tarpe 
darbininkų reikalų yra daug 
priešingumų; šito fakto kle- 
<ų kovos tęęrija ąnąiptpj.nę-, 
užginčija.

Daugiaus net. Kaip tik 
tos teorijos autorius, K. 
Marksas, pirmutinis nurodė 
patį pamatinį reikalų prie
šingumą, esantį tarpe dar
bininkų: jisai nurodė, kad 
darbininkai dabartinėje vi
suomenės sistemoje yra sa
vo jiegos pardavėjai. Par
duodami savo jiegą kapita
listams, jie gauna atlygini
mą ir tuo gyvena. Kaipo 
pardavėjai tečiaus, darbi
ninkai (lygiai kaip ir visi 
žmonės, kurie pardavinėja 
vienodas prekes) yra kon
kurentai vieni kitiems.

O betgi, nors atradęs ši
tokį priešingumą pas darbi
ninkus, mokslinio socializ
mo tėvas pasakė, kad jie y- 
ra viena klesa, priešinga ka
pitalistų klesai, ir kad jos 
išganymas yra vienybėje. 
Ar tai nėra prieštaravimas 
sau?

Anaiptol. Ta aplinkybė, 
kad darbininkai yra konku
rentai kits kitam, visai ne
panaikina reikalo jiems vie
nyties ir eiti kartu. Kaip tik 
priešingai; ta aplinkybė 
kaip tik ir verčia juos vieny
ties. Konkurencija (kom- 
peticija) kenkia darbinin
kams; ją reikia todėl steng
ties prašalinti; o prašalinti 
ją yra tiktai vienas būdas— 
susivienyti. Kada darbinin
kai susiorganizuoja ir nuta
ria laikyties išvien, ažuot 
stengęsis pralenkti kits ki
tą, parduodant savo jiegas 
kapitalistams, tai jie išgau
na iš kapitalistų geresnes 
sąlygas. Lygiai taip yra ir 
su kitokių prekių pardavė
jais: norėdami pakelti savo 
prekių kainas, pardavėjai 
susiaurina arba visai praša
lina iš savo tarpo konkuren
ciją (lenktyniavimą) — su-

slvienija. Ir kad jie tuo bu- 
du daug atsiekia, tai paro
do dabartinės ' augštos visų 
prekių kainos.

Paprastų prekių pardavė
jai jungiasi į trustus ir kito
kius susivienijimus tikslu 
padidinti savo pelnus; o dar
bo jiegos pardavėjai, darbi
ninkai, vienijasi tuo tikslu, 
kad apsaugojus savo gyvy
bę ir pagerinus savo būvį. 
Tame yra visas skirtumas 
tarpe kapitalistiškų ir dar
bininkiškų . susivienijimų; 
bet metodas atsiekimui tiks
lo yra tas pats: pagelba su
sivienijimo prašalinti iš sa
vo tarpo konkurenciją.

Toks yra pamatinis užda
vinys darbininkų . unijų 
(profesinių sąjungų)^

Stengties prašalinti kon
kurenciją iš savo tarpo, kad 
užtikrinus sau patogesnes 
sąlygos pardavime darbo 
jiegos — yra visų darbinin
kų reikalas, kitaip sakant, 
bendras reikalas visos dar
bininkų klesos.

III. ,
Antras bendras visos dar

bininkų klesos reikalas, dar 
(Jidesnis už šitą, yra darbi
ninkų pasiliuosavimas nuo 
kapitalistiško išnaudojimo.

Didesnis jisai yra štai 
delko. Jeigu darbininkai 
vien tiktai iškovos geras są
lygas iš kapitalistų (trum
pas darbo valandas, augštas 
algasJr tt.), bet kapitalistai 
dar vis tebeturės savo ran
kose dirbtuves, tai darbinin
kai visviena bus tiktai tar
nai kapitalistų, ne pilnai lai
svi žmonės. Jų likimas dau 
giaus ar mažiaus priklausys 
nuo kapitalistų valios. Pas
tarieji, valdydami dirbtuves 
ir, ačiū tam,' kontroliuoda
mi prekių gaminimą (pro
dukciją) ir pardavimą, ras 
būdų skriausti darbininkus. 
Jeigu, sakysime, darbinin
kai gautų ir dar taip dide
les algas, tai kapitalistai, 
visi susitarę tarp savęs, ga- 
ėtų augštamis kainomis ant 

savo prekių ir užtikrinti sau 
riebius pelnus ir plėšti tuos 
pačius darbininkus.

Pasiliuosuoti nuo kapita- 
istų priespaudos ir išnau

dojimo darbininkai gali, tik
rai paėmę dirbtuves (taip 
pat žemę, geležinkelius ir 
;t.) iš privatinių rankų ir pa 
vedę į visuomenės rankas. 
E. y. panaikindami kapitalis
tišką sistemą ir jos vietoje 
steigdami socializmą.

Kada jie tatai įvykins, tai 
nebebus vargo ir su darbi
ninkų būvio pagerinimu: 
kada visuomenė valdys pra
mones, tai darbininkai gaus 
tuo didesnį atlyginimą, juo 
našesnis bus jų darbas; jų 
darbo vaisių nesiglemš dy
kaduoniai.

Pasiliuosavimas nuo ka
pitalistiško išnaudojimo, 
reiškia, bus kartu ir išriši
mas klausimo apie darbinin
kų būvio pagerinimą. To
dėl, kaip sakėme, šis darbi
ninkų klesos reikalas yra 
didesnis, negu kova vien už 
geresnį darbo jiegos parda
vimą.

Pasiliuosuot nuo kapitali
stiško išnaudojimo darbiniu 
kai gali tiktai per kovą, o 
pasekmingai koyot jie gali, 
tiktai eidami išvien.

IV.
Kovoje už būvio pagerini

mą darbininkai yra iki šiol 
daug atsiekę, susiorganizuo 
darni skyrium kiekvienoje 
dirbtuvėje arba kiekvienam 
amate; juo tečiaus kapitali
stai labiaus jungiasi į daik
tą ,tuo aiškiaus matyt, kad 
tokių darbininkų susivienį-

jimų n/pakanka. Vis daž
nis ima vienyties išti
somis industrijomis, ir net 
rišties j daiktą ir veikti kar
tu daugelio industrijų susi
vienijimai.

Bet dar labiaus, negu ko
va už būvio pagerinimą, rei
kalauja visų darbininkų vie
nybes kova už galutiną pa- 
siliuosavimą. Šitoje kovoje 
aišku iš karto, kad tiktai su
sivienijimas visų darbinin
kų, be amatų ir industrijų 
skirtumo, gali atvesti priė 
pageidaujamo rezultato. Gi
lesnis supratimas šitos ko
vos rodo net, kad ir visų vie
nos šalies darbininkų susi
vienijimo nepakaktų tikslo 
atsiekimui. Idant palaikius 
savo viešpatavimą, kapitali
stai visų šalių remia vieni 
kitus Jtaigi ir pergalėti juos 
galima, tjktai visų šalių dar
bininkams sujungus į daik
tą savo jiegas. Darbinin
kams reikia todėl vienyties 
ir ant tarptautinio pamato.

Šitas reikalas/be abejo
nės, nesutinka su tąja pozi
cija, kurią užima ateivybės 
klausime S. Gompersas su 
kitais Amerikoj Darbo Fe
deracijos viršininkais. Sten 
gdamiesi užkirsti kelią Eu
ropos darbininkams, kurie 
nori surasti šioje šalyje už
darbio, jie ardo, ažuot stip
rinę, vienybės ryšį tarpe A- 
merikos darbininkų ir Euro 
pos darbininkų.

Be to, tie viršininkai už
miršta, kad jeigu Europos 
darbininkai skurs, tąi anks- 
čiaus ar vėliaus tataf blogai 
atsilieps ir ant šios šalies 
darbininkų. Europos dar
bininkams reikia padėti iš
bristi iš pkurdo, o ne statyti 
sieną tarp savęs ir jų.

Bet kaip apsiginti nuo tos 
blėdies, kurią gali atnešti 
šios šalies darbininkams pi
gių “darbo rankų” plauki
mas iš Europos? Su šituo 
pavojum reikia kovot, orga
nizuojant ateivius darbinin
kus ir reikalaujant įstaty
mų, apsaugojančių darbi
ninkus nuo perdidelio išnau 
dojimo (8; darbo valandų, 
minimum algų ir tt.).

Tas reikalas, kuris stato 
Europos darbininkus į prie
šingumą su Amerikos darbi
ninkais, yra laikinas ir ma
žesnis, negu reikalas kelti ’ 
visų darbininkų gerovę ir 
kovot už visų darbininkų 
pasiliuosavimą. Gomperso 
rūšies darbininkų vadai, sto 
darni prieš teivybę, nesu
pranta to, kadangi jie aps
kritai neturi tokios min
ties, jogei darbininkų klesa 
turi kovot prieš kapitalisti
šką vergiją. Jie mato tik
tais šios valandos reikalus, o 
apie ateitį užmiršta.
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Influenza.
—........................ . t"..-1 ■
Šiandien
Unės Babiickaitės Debiutas. Dra
ma “Iš Meilės.”—Central Music 
Hali, 62 Eaat Van Buren Str. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Sugrįžus šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok 
savę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Pirmiauslcji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata
riame, mėginti Šitai: Plauk gerklę ir nosis Sevcros Antisepsoliu, 
vartodamas vifeną jo dali trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 
turi šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles 
nuo Grifo irPcršalimo; daryk tai kas trįs valandos kol nepaliuo- 
suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins i vie
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 vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

Severa’s Antiscpsol 35c ir 2c taksų.
' Severa’s Cold ir Grippe Tablets 30c ir 2c taksų, 

Severa’s Balsam for Lungs 25c Jr 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO^ Cedat Rapids, Iowa.
MIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^

, MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal- 
Y vąl iibandiiau visokius masgojimus, 

trinkimui, muilavimus - ir viskas tai 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- 
kanu..'. Man gėda net darosi t” 4

MARE. “Ka, lai kam tau kfst be
reikalingai I žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, ivelnus ir čgsti. O tai todėl, kad ai vartoju RUFFLES I”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Nei! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 
i priklausanti grožį. O kas galkuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 

būt grasesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? ,Kas gal būt i 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

RUFFLKR
panaikina pleiskanas I Su jomis nereikia kclii^ mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinąujinty. ® I

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

—F. AD. RICHTER & CO„ 326-330 Btoadway, New York——*

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas Informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGN1NG
, SCHOOL 

3103 So. Halated St., Chicago.

n

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

Lithuanian American Information Bureau
V. Norkus vedėjas

3114 South Halstcd Street, Chicago, III.

NUSTOK MOKĖJĘS RENDĄ.
$1000.00 pinigais, o likusią dali remia, nupirksi naują I fla|ų mūri
nį namą su skiepu ir elektros šviesa. Rendos neša $900.00 į metus.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avė., Telephone: McKinley 5153.

f
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Pranešimas.
muzikališkus instrumentus.

1 
ir pustų.

K. PIKELIS 
1907 SOUTH KALSTEI) STREET, 

CHICAGO, ILL.

Turiu už garbę gerbiamiems drau- taisąu . ..
gains ir pažįstamiems pranešti, kad 1 Taipogi užlaikau geriausių bntvų 
aš atidariau aprčdalų, laikrodžių,1' .....* ■
laikrodėlių, žiedų ir kitokių auksi
nių daiktų ir gramofonų, rekordų 
visokiomis kalbomis ir visokių mu- 
zikafiškų intsrumentų krautuvę. Ir

DIDYSIS VALSTIJINIS BANKAS
ant Bridgeporto \

— yra —
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

Kapitalas ir Perviršis Abelnas Turtas Virs
$700,000.00 $6,000,000.00

ABSOLiUTIS SAUGU MAS JŪSŲ PINIGAMS

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

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

“j'. į.

A STATE BANK
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

1112 West 35th Street. Chicaeo, III.
Abelnai atliekama visokie Bankiniai Reikalai ' ,

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto Iki 3 po pietų. SEREDOMIS VAKARAIS: nuo 6 iki 8 valandai. 
SUBATOMIS per visą dieną iki 8 vai. vakaro.

.......... ................. ... ........ 1 ji’"" ■

Kazimieras Gugis

Veda vUokiut reikalui, kaip kriminaliikuote 
taįp ir civilitkuoie iiiimuoH. Daro 

vitokiM dokumentus ir popiyratt
Namų Ofisas:

11211, galtted St
Ant trečių lubų

TeL Drovsr 1114

MIeato Ofisui 

127 I. tartom lt. 
1111-11 Haity BMg.

Td. Central 4411

Phone Canal 1048
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINfi 
2131*35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

^Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

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.

Reumatizmas Sausgėlė. j
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulą Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumeny sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
uėtas ligas; mums šiandie dau* 
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsled St., Chicago, III. 
. Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Plaee, Chicago, III 

Tel. Canal 2199.

■ ------------ ,
Telefonas Pnllman 851.

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas 

10657 Michigan Avė., Roscland.
Valandos: 9 iki 9 vakare.

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU

Perkame ir parduodame namus, 
lotus ir larmas

Parūpiname puspūrius važiuojan
tiems j Lietuvą.

Siunčiame pinkite ;r lavom-, j l.ie 
tuvą ir k!ur.

Padarome visokius legališkus do
kumentus.

Laivakorčių agentūra i visas šalis.
/Insurance (apdrauda) visose for

mose.
Amerikoj tarnavusiems kareiviams 

patarnavimas visuose jų reikaluose?
Sutvarkome inconie texus.
Dalyvaujame ttūsmuose už perkal

bėt oja
Biuro

mas ir užtektinai patyrimų turintys 
Jonas J. Zolpis, taigi nors su mažiau 
siu reikalėliu kreipkitės pas mus, 
kur gausite užganėdintų ir teisingų 
patarnavimų.

Commercial Realty Bureau 
4547 So. Hermitage Av>e, Chicago. 111.
JOHN J. «ZQLP. A. M. BARČUS 

Telephone Yards 145.

visiems
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Ne Slėpki!
Pinigų troboje

Nelaikyki!
Pinigų uždaręs skrynioje

Taupos įlankai esti, kad juosna dėjus pinigai:

dėl Atsargos 
dėl apsaugos 
dėl naudos

Peoples Stock Yards State Bank

AR JIE5KAI PROGOS?
Kiekvienas žmogus, kasdiena 

rūpinasi apie palengvinimą sa
vo gyveninio: jieško visokią 
progų; bando visokius biznius. 
Bet geriausia yra eiti ten, kur 
takas jau pramintas.

Man dėl tūlų priežasčių bū
tinai reikid greitai išvažiuoti 
Lietuvon ir turiu parduoti savo 
biznį, išdirbtą per daugelį me
tų. Biznis ėjo gerai, bet kuo
met tapo panaikinti svaiginan
tis gėrimas, biznis dar geriau 
pradėjo eiti. Dabar mano biz
nis eina labai gerai. Viską pa
tirsite patįs atsilankę pas mane; 
aš viską tamstai parodysiu.

Mano biznis yra toks: Išvažioju 
aly visokios rųŠies žmonėms j na
mus — Turiu daug štedavų kostumie- 
rių; išvežioti alų yra geras auto- 
trokas; automobiliui, 5 pasažierių 
<lei pagrabų, vestuvių ir kitokio pa
tarnavimo; namas dviejų nugštų; viršui gyvenimo vieta, apačioj alaus 
sudėjimas, už kų pati alaus brayar- 
nė moka rendos $25 ir daugiau; 
ruimingas garadžius su visais paran- 
kuinais. visas biznis yra ant dviejų 
lAtų. Visa parduosiu už $5,700.

JOHN KAIKARJS, 
1531 So. 49th Ct' Cicero, 111. 

Telefonas Cicero 3452.

Musų Stampos padaro 
didėjimą taupyme. Vi
suomet prašykit jų.

Velvet karpetai 27X54 
$4.97

Kiekviena šeimininkė turi 
ateiti Į šj išjiardiįvimą; nieko 
geresnio namams negalite ras
ti. Pirkit Šią savaitę žemiausio 
mis kainomis Į du metu; kvar- 
hikai visokio i>opuliurio sty
liaus, šviesus arba tamsus, dru- 
žėli arba išmarginti, mieros 
38 iki 56. i

Tankiai kvartugų mieros yra 
pouliarės moterims kurios noj 
ri didelio kvartugo.

$2 ir $2.50 buvo 1‘eguliarė 
kaina paskutiniais 2 metais, 
Šiame išpardavime $4.43 
po .. /....................    ■

Groserių išpardavimas.

jys
Uo

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 aštuoni tūkstančiai 
darbininkų pasideda savo pinigus mu sų banke.

Jeigu laikai pinigus tai tuoj juos neskie j

PEOPLES-BANK
w I fl I L

ASHLAND AVENUE KERT® 47tos GATVES

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 4:30 po pietų. Ketvergais ir va 
kare nuo 7 iki 9; Subatomis nuo 9 ryto iki 9 valandai vakaro.

=!!!!!“|ll Hfill

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

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

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

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

60 AUKSINŲ
už kiekvieną dolerį. ,

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

Lietuvon ir yra išmokami į vieną mėriesį laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 

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

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

orkestrą-beną Rusiškos ir Tirkiikos Vinos
Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALftKM
Court1414 So. 49t 

Cicero,
Tel. Cicero 2316

12th STREET
TeL Kedzie 6902.

35J4-16 W. 12th ST
Arti St. Louis Are.

CHICAGO, ILL.

r/*''.'..W- Ai

šiandien
Unčs Babiickaitės Debiutas. Dra
ma “Iš Meilės.”—Central Music 
Hali, 62 East Van Buren Str. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tinę adata, groja visokio padarynu

rekordus, vartota* 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
KirjL Ine tikros šikšnos

i | svetinei eilę ir iti
j į limų.

tail)gi turime k* Įg 1 augštos klcso! 
M I phonografų, kuriuo?
|B mes parduosime už

Siih bile pasiūlytą kaini, 
11---- II mos turi

U me pratuštinti vietą
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MEJ 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMI 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro 

Ateikite arba nlšykitc tuoju n
PRISIUNČIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGI 
2$10 W. Harrison St. Chicago. III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Nedė 

Įlomis nuo 10 iki 4

Brangintina Šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM- F0
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

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

Didelis taupumas jei 
pirksit čionai; kiekvienas 
leris sučėdys jums pinigų, kuo
met pirksit čia.

Aukso medalio miltai ket- 
*3-5“ 

39c
virtos dalies svaro 
maišaiis ................

Dovvncys gardus 
sviestas svarui ....

l’alm alyvo prausimosijiiui- 
las, 6 šmotukai 
už i.................. .

Roxane, Keksams 
nams miltai, didelis 
pakelis.................... . .
‘Vienas 15c. pakelis 

blyninių miltų dykai.
Sunshine Tajchoma

“fiai, pakelis .................... w
Karo komų syrupas, didelis 

num. 5 kanas; specialiai šia
me išpardavime po .... 44c.

Muilas Marshall’s šeimynos. 
Skalbimui muilas, 10 šmotų 
šiame išpardavime .... 69c.

Tomatoes Princess brand; 
didelis 2% sv. kanas, šiame 
išpardavime po ............. 14c

Kava šviežiai kepta, Peabe- 
dv kava; dideliais šmotukais, 
3 svarai už .... ......... $1.23

Panedelyj Bargenai
Moterų union siutai; papras

tos arba extrta mieros, liet
sargio styliaus arba išpustais 
keliais, verti 84c pardavimo 

' kaina .. .......................... 45c.
Moterų kotai ir siutai; išė

jusių iš eilės ir pavienių kotų, 
skrybėlių, siutų, vilnų, fran- 
euziško serge arba poplin; kai
nai $20 ir $25,. dabar jie parsi
duoda po $5.

Parinkti stiklai, jūsų pa
sirinkimui, tuzinas ......... 12c.

Moterų čeverykai, juodos ir 
žilos kid skaros, kid arba dra
bužio viršais; užvarstomi, 
minkšti; Louis ir Cuban kulni
mis, maišytų inierų pora $1.85.

Moterų gorsetų viršui; plo
no nainsook arba muslino; su 
ribinu arba lace, visų mierų;

i po......................:.................i9c
Moterų Percale kvartugai; 

juodi ar balti; su diržu ir ki- 
• seniais visų mierų ...... 68c

Vyrų overalls, mėlyni ar dry
žuoti mieros 34 ir extra, kaina 

Į $1.50 po ........................ $1.00.
V____________ - -

ir bly-
34

Roxane

krake-
.. 6c.

^FTĮa lB i ĮnBTĮlA Siuntimai Europon
H "M hlH *4 N JI ,)er 1>arcclQ| Į ■ M M IL M 11 įt I Ak TV Pigiausias ir geriausias 

būdas pasiuntinio
■ 1j| į Ipilim jūsų brolių. Mes

1 fa 1 I H UKD tPnU Į Į IKfl pakuosime jięsij siuntini 
dykai.

Visas Stakas Austin Furniture Kompanijos 
parduodamas pas Klein Bros.

Didžiausias rakandų išpardavimas kokš kada nors buvo Chicagoje. 
Mes nupirkome tavorą tokia kaina kuri primena mums senus laikus ir 
mesj suteiksime jums progų šiame taupyme. Tavoras vra pirktas už tuks
iančius dolerių. 1 en yra kaikurių dalykų labai mažai, todėl ateikite

&LEIN BROS.
HALSTED & 281h STSJ

f w • i .y .-.^1S3T

I
I Austin Furniture Kompanijos $225 Masyviš
kas 3 šmotų parloro siutas, colonial stvliaus 
(taip kaip paveikslas) upholstered su genuinc 
skūra; aržuolinis, nosinis arba inaho 
gaily užbaigimas '............................ lOl

Ii Austin Furniture Kompanijos $150 Trijų šmo
tų Parlor Suitas; genuinc skaros; visokio sty- 

liaus; masyviškas

Siutas; linosomis paduŠkomis. 2 pašduškaitės, 
Austin Furniture Kompanijos $225 Cane Bark

1 rolis; musų pardavimo ' MQQ
kaina ..................................  I Ow

. Austin Furniture Kompanijos $125 
Septynių šmotų William and Mary 
IRning. 54 colių stalas. Jacobean 
užbaigimo; šešių tapesterijų, nui
mamos sėdynės, pasirinkime $QO 
musų pardavimui ........ ' vw

Stalas $49; Krėslai kožna's $8.80. 
Ant lengvų išmokėjimų.

Austin Fur
niture Konu 

pa n i jos $32.50 
Chiffonicr; 
kieto medžio, 
Amerikoniško 
uosio $24.50

Austin Furniture 
Kompanijos $47.50 
Overstuffed Parlo- 
ro supamoji kresė; 
iliustruota, uphols- 
tered su extra fine 
tapestry, 75c j sa
vaitę ............ $32

Kompa- 
lovos, 

. s ir fl- 
IeriaiB ^29

Austin Furniture kompa
nijos $65 bresinės lovos, 3 
colių stulpais $40*^0 
dideliais viršais. ..

75c j savaitę.

Austin Furniture Kompani
jos $59 Duofold, kieto uosio 
rėmai; upholstered su Spyniš
ka Imperiališka skūra (Kada 
atsidaro, būna didelė $4Q 
lova)........................... **51

75c jsavaHę.

Asminstcr karpetai; išrodo kaip 
šilkinis; miera 9X12 . .$ 
pėdų ....,..................

Austin ‘Furniture Kompanijos 
$5 rakeris; kieto medžio, $0.90 
aržuolo užbaigimo .... “

Austin Furniture 
Kompanijos' $35.00 
dreseris; visas Skie
to medžio; Ameri
koniško uosio; par-
to

. koniško 
davimo
kaina .. ..<

50c i savaitę

Austin Furniture Kompanijos 
$2.50 valgomo kambario krėslas, 
augštu atsirėmimu, bresinės ran
kenos, kieto $4.89
mtedŽio .. .....................

Nesiusk Nei Cento

32x4

Gvarantuojuma 6000 mylių.

DR. JOSEPH ZIFF

esi, 
,ar

$33.00 
$35.0(1 
$49.00
$64.00 j

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

Phone McKinley 149—373
Vienatine Lietuvių Tire Bendrove Chicagojc.

Akių Specialistas
Akis egzaminuoja už dykų.

Jūsų galvos skaudė- 
jhnus ir negalėji^^^-T^J* t 
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’g ofise ant 2 lubų 
3149 8o. Morgan St.

Nedaro jokio skirtumo, kas 
ar ūkininkas,, ar darbininkas, 
mechanikas, — visvien būtinai rci- 
Kalauji šios patyrusios pelėdos. Jus 
galite sutaupyti ir laiko, ir pinigų 
tada, kada jus darote didesnę ar ma
žesnę taisą. Siuva greitai ir stipriai 
kaip mašina. Ši pelėda esti kiekvie
no vartojama kiaurai visoj šalyj. 
Su 20 yardų vaškuoto siūlo kainuo
ja tik 1 dolerj. Pinigų nesiųsk, pri- 
Siųsk tik savo vardą ir adresą; už
mokėsi kaip daiktas ateis j nair.us. 
Rašyk šiandienė Reikia agc’ntų.

INTER SALES CO.
Sta. D. >Box 122. New York. N. Y.

Phone Yards 6492

Juozapas Shusho

’ U W

Muzikalių in^trumentį 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.

» ■» 1 11 ................    ■■ 7’ “ 1

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

sija,nevirinimas pilyelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bilteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 

; minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
; Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
; matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
; išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 
; vaitė po buteli Salutaras, Bjtteria, ir po 3 roėu. savo paveiksle pa

mačiau tokį skirtumą ir 100.0 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

\ SALUTARAS1
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas, Prof.

17Q7 So. Halsted St., Telephone Cinai 6417. Chicago, Hl.

Savininkai Automobilių Tėmykit
' Su kiekviena Pennsylvania Vacuum eup tire, kurią jus pirksite ši 

iiiciicšj iš musij gausite totui išluikbmos naujni gvarantuota oro ilmli] 
(lube) dovanai.

Kainos su dūda dovanai:
30x3 Yz ............................... $21.00
32x3% .................................... $24.00
31x4 ..................................  $32.00

dudi]

3!)x4% ...............................
.37x5 ..................................

___ _  _ _ Pirki tučtuojau ir sutaupinsi pini 
gų, nes tires pakils kainoše greitu laiku.

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

LIBERTY REALTY COMPANY 
3416 South Wallace Street, Chicago, 111.

Lietuviška Parėdų 
KRAUTUVE

JOHN K. RODOVICZ 
Buvusi iki šiol 

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

1711 West 47th Street, 
Chicago, III.

Kviečia visus j naujų vietų.
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Sargu Jūsų Sveikatos
yra visame aviete žinoma

DAKTARAS KENDRS PAVIDALE

valanti kraują ir skilvį. Mums reikia būti atsargiems ir tas vi
sai nereikalauja ypatingų pastangų. Bet kuomet liga užpuola 
netikėtai, tai ji a Išeina febai brangiai, turime išleisti daug pinigų 
ir turėti daug nemalonumų.

Del užbėgimo už akių tokios rūšies ligai tai geriausiu vartokite 
prieš gulsiant tris Partolos kendes, kurios valo kraujų ir skilvį. 
Tokiu bildu prašalinama iš mušti organizmo kenksmingi elemen
tai ir mikrobai, sukeliautieji tiek bėdų ir klapatų.

Partola kendės yra mėtinės ir labai gardžios. Net vaikai jas 
mėgsta. Neatidėliokite j r šiandie užsakykite dėžutę.

Partola rekomenduojąs! ir 
parsiduda didelėse dėžėse kai
nuojančiose $1.00. Kiekvienos 
pakaks palaikymui sveikatos 

jūsų šeimynos trims mėne
siams, Užsakykite jų šiandie.

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

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė., New York City

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu 'lau skauda akys,

Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu lau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart 

esi reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų 
patyrimo šv. Vaitiekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti *ulig jūsų akių 
ir akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

AKIU SPECIALISTAS 
TĖMYK1T MANO UŽRAŠĄ 

1801 South Ashland Avenue.
Kmpas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. 
Valandos: nuo9 ryto iki 9 vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dienų. 

__ Telefonas (tanai 5335

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Dabar Pirma

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visų daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepa? 
veiksiu.

Mane kankino viduriu nc- 
dirbimas pilvalio nuslaib- 

. skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vų, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatų, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerų apetitų, 
miegų ir tvirtumų raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo infhienzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainų: 1 bonka 

! $1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.
Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau

ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskile tikrų ir aiškų savo antrašų ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

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

i

Išpardavimas 
Gramatūroj

Mes supirkome daug visokios pu
šies gramafonų da prieš karę. Dėl
to dabar išparduosime labai pigiai 
ir ant lengvų išmokėjimų.

čia negalime gramafonus aprašy
ti —1 tamista turi juos pamatyti kad 
galėtum suprasti jų vertybę^ Ateik 
mes parodysime ir viską išąiškin- 
sim; arba duok mums žinią telefonu 
ar laišku, tai atsiųsime savo atsto
vą. Mes tamstai patikėsim. Bondsai 
pilna kaina. •

K. MICHALOWSKI.
3303 So. Morgan Str. Chicago.

Telephone Drover 7027

Šiandien
Unčs Babicku itčs Debiutas. Dra
ma “Iš Meilės.”—Central Music 
Hali, 62 East Van Buren Str. 
Pradžia Ifgiai 8 vai. vakare.

Lietuviški
Pinigai

bus išmokami Lietuvoje 
prie Šv. Velykas, jeigu 
Tamista DABAR pa
siusi savo giminėms per 
lietuvių korporacija.

BALTIC
CONSULTATION
BUREAU,

105 West Monroe St

Valandos ofiso — 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo-10 vai. ryto iki 2 vai. po 
piety.

Telephone: Majestic 8347

lyrišku Drapaną Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

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

. Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.0'

Vyrų kelinės $3.00 Ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa 

kol prieš ateinančių žiemų nepaki 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų įaudė- 
l| nežymiai vartotų siutų Ir over 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai vai. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visų dienų iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1416 So. Halsted St., Chcta«» 

htetata

Aušros”
Mokykloj

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

1)
2)
3)
4) 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augusiinavičius; Matematikos — V 
Mišcika. ♦

Aušros Mokykla — seniausia ii 
geriausia, jos tikslas suteikti neat 
būtinai reikalingų mokslų, kad su j< 
oagelba galima butų pagerinti gy
venimų.

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
iteatidėliodaml visi sykiu.
1001 South Halsted Street

Gražus — plaukai
dabina žmogų.

Vartokite Sen-Rayto Plaukų
Toniką. Galima gauti pas:

THE SEN-RAYTO CO.
Branch No. 1.

3238 S. Halsted St.
Chicago, III.

DR. VAITUSH O. D.
£ Lietuvis Akių

įffiįįįt yffSį Specialistas
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karšt), atitai
so kreivas akis, nuima kataraktų, 
atitaiso trumparegyste ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laroma 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 kampai* 

Ashland A<*. Tel. Drorer 9660
DAKTARAS N AMU OSE.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistlškos 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. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin 
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
451 Iludson Avė.. Rochesler. N. A

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ1 St. kampJMarshfleld av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1167

Nepaprasta Proga Amerikos Lietuviams
Lietuvos Atstatymo Bendrovė Pasiūlo 

ant Pardavimo

5000 serų
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i nnmBBBMBBBBBM

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko
«

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

Lietuvos Valstybė valdo 2,500 šėry ir turi savo atstovą direktoriate, kuris prižiūri banko 
veikimą.

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
5) New Yorke — Lietuvos Atstatymo Bendrovė.

Per L. Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pinigai iš visų šalių Lietuvon.
Lietuvos Astatymo B-vė L. Pramonės ir Prekybos Banka valdo 2,500 Šerų ir turi du at

stovu direktoriate. 
f

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 Šerų teturime.

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

NEW YORK, N. Y.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

JONAS B. BRENZA,

viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šių Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra gvai'antuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
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.

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

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMK1EWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

EXTRA
Nemokėk randos, bet pats imk randas. Pirk vieną 

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

SALDUKAS ir LUCAS
4414 So. California Avė. Chicago, 111.

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Pranešimas bizniui pasibaigus Gruodžio 31 d.. 1919 išduotas 
Illinois valstijos viešų 

VERSMĖS '
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 .......... 385,950.14

Viso versmių .. $2,454,039.03
Sausio 2, 1918 depozitų ........
Gruodžio 31, 1918 depozitų .... 
Gruodžio 31, 1919 depozitų ..

Gryno lainiėjifo 'depozitais
VIRŠININKAI

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

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Asą Wiersenia
Hennan L. Barnes Catrines DcHaan
Theophiluš JSchmid Nicholas W. VViersema
George Dalenberg Chas. E. Reading Frederick J.Wiersema

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

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

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

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, BĮ.

apskaitų peržiūrėtojui.
SKOLINGUMAI

Kapitalo sau. įmokėta 200,000.00 
Antviršinio Išdo .......... 10,000.00
Diyidėndų neišmokėta .. 5,005.00 
Neišdalintų pelnų .... 24,020.91 
Reserva dėl taxų .......... 7,853.83
Depozitų .................. 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

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

, „ I I

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

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

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis tnja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų.
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Lietuviu Rateliuose
N .Ali I I KlMOS IIL.

DABAR ANT RANKŲ KRAUTUVĖS 
_ • »

Kravets Bros. Stakas
8103 So. Halsted Street

NAUJIENŲ BENDROVĖS SĖ- 
RININKŲ METINIS SUSI

RINKIMAS.
Naujienų Bendrovės šėrinin- 

kų metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 15 d. vasario, 1920, 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 
pi. kaip 10 vai. iš ryto.

šiame susirinkime bus išnau- 
jo svarstyta apie padidinimą 
kapitalo iki $50,000 ir praplati
nimą čarterio. Todėl bukite vi
si. Taipgi bus išduotas molinis 
raportas. Nesivėlinkite.

— Valdyba.

THE Aerzheim
GROJIKLIS-PIANAS su gera reputacija

Didžiausias Grojiklis — Didžiausias pasiūlymas
Didelė krautuvė su dideliu bizniu ir su maža renčia už vidur 

/miesčio, ir mažos rendos išlaidos, duoda mums progą parduoti ge 
riausius grojiklius pianus žemomis kainoiųis — ir mažais išmokė 
jimais. Tąi yra visa pasaka.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS 1 kambarįs garu 

šildomas, elektra ir telefonas. Nelę>- 
li VVashington Purk.

\ J. PETRAUSKAS
416 E. 50 PI. Chicago, III.

Tel. Drexel 370

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Delei nesutikimų ir persiskyrimo partnerystėje 
Kravets Bros., 3103 So. Halsted St. visas stakas tu
ri būti parduotas. $30,000.00 stako drabužių ir kito
kių smulkmenų vyrams vaikinams, moterims dresės 
ir t.t. su dideliu paaukavimu.

šiandien, subatoj. 9 vai. ryto bus parduodama vie
nas iš didžiausių'taVorų išpardavimų, kur lygaus 
niekad dar nėra buvę. Tavoras yra puikiausio Kupp- 
enheimerio išdirbimo šiame pardavime.

Skaitykit Musų Kainas
50c. vaikinų kelnaitės ..................
$1.00 Caps vyrams ir vaikinams 
$2.50 vaikynų knicker kelnaitės 
35c, 
25c. 
30c.

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

PADĖKOJIMAS.
Giminėms ir draugams daly

vavusiems palaidojime a. a. 
Juozapo Sodaičio vasario 11, 
1920, šv. Kazimiero kapinėse, 
tariame didelį ir nuoširdų ačiū.

Nu 1 i u d inie pasil ikusįe j i,
Moteris, Sūnūs, ir Brolis.

Jus nerasit kito lygio grojikliO 
piano lygio su / »

KERZHEIM 
niekur kad galima butų par
duoti už $600. Bet musų didėt 
lis biznis ir mažos išlaidos, 
dalcidžia mums atiduoti $600 
Kerzheim su pastatoma asline 
lempa, suolu ir uždangalu ir 
20 grojamų rolių už /

$485
Ant išmokėjimo be nuošimčio.

šiandien
Unės Babickaitės Debiutas. Dra
ma “Iš Meilės.”—Central Music 
Hali, 62 East Van Buren Str, 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

H

MERGINŲ IR MOTERŲ 

14 metų ir senesnių 

LENGVAS, MALONUS 
SĖDINTIS DARBAS 

Patyrimas nereikalingas 

GEROS ALGOS PRADŽIAI C 

su bonūsais nuolatinėms 
darbininkėms

PASTOVUS DARBAS 

ir su didele ateičia 

VISA AR DALI LAIKO 

Nėra

Dieninė nemokama mokykla.
* ' • . r į,.

'Lietuviai, kurie dirba nakti
mis ir todėl vakarinių mokyklų 
lenkyti negal, gali lankytis j 

dieninę nemokamą mokyklą— 
Havęri School 1427 So. Wabash 
avė. Mokinama nuo 9 vai. ryto 
iki 12 v. dieitas ir nuo 1:15 v. 
iki 3:15 po pietų.
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KERZHEIM PIANAS *2 ton"” 
$300 instrumentui....................................................

Cable NelKon Pianui ir Grojikliai—Pianai, $350 iki $750

LAIŠKAI IS LIETUVOS.
Naujienų ofise yra atėjusių 

iš Lietuvos laiškų šiems asme
nims :

Keidei Maizer (Mozeriutei; 
laiškas buvo adresuotas į Mi- 
chael Recse Hospital).

Chaliui Matučiui, 3231 Union.
Yp. Žilinskui.
Stanislovui šykevičiui.

Štūkinio darbo.

nuo clevatorio, gatve-
C. & N. W. (Austin

Netoli 
karių ir 
Station)

Ateik tiesiai darban.

MEYERCORD COMPANY,

5339 W. Lake St..

19c.
16c.
14c.

po
DD

A A

Jose p h Valentinas

Pranešimai

DR. MENDELOFF. 
Lyties Ligų Specialistas 
217 % Capitol St.

Charleston, West Va.

T 
$1.75 
$3.25 

29,^c. 
prisiuųčiu 
ir apielin-

' P. SELINTUS.
8463 Gilbert Ct., (Uiicugo, III.

39c.
29c.

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

Kelnės
$3.00 kelnės už $1.95; $4.00 kelnės už $2.45;

I J5.00 kelnės už $2.95; $6.00 kelnės už $3.95;
- $7.00 kelnės už $4.95. .

Vyrų Skrybėlės ■
$3.00 skrybėlės už $1.98; $4.00 skrybėlės už $2.45

$5.00 skrybėlės už $2.95.

75c
Vyrų Aprėdalai

kaklairaikščiai po ..........................
Bovelninės pirštinės už .......—....
vaikų veistės ................................ -

.. 39c. 

... 11c 
.. 39c 
$1.69 

...  9c 

... 6c. 

... 49c 

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

50c
$3.50 Arrow Marškiniai už ...
25c Arrow Apikaklės ............
20c minkštos apikaklės už.....
$1.00 Vyriškų apatinių už ...
$2.00 Viršutinių Marškinių už 
$10.00 Reinkautai ....................
$1.50 Kepurės už....... ........m......... ....

$1.50 vyrų Union siutai...........

Moterų Aprėdalai Pusdykiai
$27.00 Moteriškų šilko Drapanos už .......... .. $13.95
$25 Naujos mados drapanos visokių spalvų už $12.88 
$3.50 Moterių naujos Pavasario veistės už ..........$1.69
$10 Naujos mados storos gelumbės sijonai už $6.88

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

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

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
Security Bank ■■■■■■i of chicago MBmmmmHaaai

Milwaukec Avė. cor. Carpenter St. 
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PA DĖTŲ PINIOį)
Saugios Depo saitu Dėžės -
Mainoma SvetirošaliiLi IPinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKŲ 

11500 MICHIGAN AVĖ.
U2TIKIMĄS BANKAS. Kapitalas ir Antviršig $250,000.00 »•

KAZIMIERAS fiURKUS
Pasiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 11 d., 5:10 vai. ryto, 
37 metų amžiaus; paėjo ’ iš 
Šiaulių pavieto, Akmenės vals. 
Gulbinų sodos. Amerikoj iš
gyveno 12 metų. Paliko nu
liūdime moterį Jievą ir 8 metų 
augintinę Emiliją ir brolį An
taną.

Laidotuvės bus subatoje, va
sario 14 d., 9 vai. ryto iš 
namų, 763 So. Kolmar Avė. į 
Šv. Kazimiero kapines.

Gentis ir pažįstami prašomi 
dalyvauti laidotuvėse.

a

ANTANA«f*»mTUšIS.
Narys Draugystės Apšvietos 

Brolių, Leib Gvard. D. L. K. 
Algirdo, Aušros vartų vyrų ir 
Moterų Draugystės. 48 metų 
amžiaus. Mirė 12 d. vasario, 
Robert Burns ligoninėje.

Velionio kūnas randasi 
num. 2240 W. 23 Placc.

Laidotuvės bus nedėlioj, va
sario 15 d. 9:30 vai. ryto, į 
Aušros vartų bažnyčią, iš ten 
į Šv. Kazimiero kapines.

Velionis kalbėdavo, kad tu
ri seserį ant Totvn of Lake. 
Kviečiu dalyvauti laidotuvėse 
draugus ir pažįstamus.

Draugystės Rašt.
K. Mažeikis,

2142 W. 23 PI.

persiskyrė su šiuo pasauliu 
pėtnyčioje, vasario 13 dieną, 
3:10 vai. rytą; 4 metų, 5 mėne
sių amžiaus. Paliko nuliūdime 
tėvus Juozapą Valentiną ir 
Stanislovą ,po tėvais Saltmiike, 
buvo mylimiausias sunūs. Mel
džiame giminių ii1 pažįstamų 
atsilankyti į pagrabą ir daly
vauti laidotuvėse po num. s 
841 W. 33rd St. Chicago, III. 
Ant antrų lubų, Nedėlioj vasa
rio 15 d. 1920, 8 vai, ryto iš 
namų 1 šv. Jurgio bažnyčią, 
ir iš ten i šv. Kazimiero kapi> 
nes. Juozapas Valentinas

KLEINBR05

F 2021-29 SOUTH HALSTED ST. «|

■ NF, APSIRIK su storu. Atsimink, mės esame prie Halsted I■ Dirbat OlIklIY gatvės arti 20-tos į '
■ Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subatomis, 6 vai. vakare.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

VUNATINIB RRG18TRUOTA8 RU8A8 APTLEKORIU8 ANT BRIDGKPOBTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Aviniai aukao rimuoM nuo $8.00 tr au
gliau. Sidabro rimuos* nuo $1.00 tr 
augftėiau. Pritaikome akinius utdyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervllka- 
mas. akių skaudėjimas, utvilklnaas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti proialintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ii tyrimas uidykų. jei parktl ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gai
vu sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, net«sk ilgiau, o jiekkok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidyka. Atmink, kad m«s kol- 
nam gvarantuojam akinius ir kiakvia* 
n»m gerai prirenka*.

8. M. MEfilROFF, Ekspertas Optikas.
Jsi jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mane. Ąi buvau ap- 
tiekonus Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DTKAL Galiu 
padaryti bile kokius rusiikus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUB daktarus. Ai asu 
draugas imonių.

S. M. Mesireff, 3149 S. Mongan St.^,Chicago, III.

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

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing
Telephotie Yards 5834

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU švogerio Juozapo 

Dirmeikio, paeina iš Viduklės para
pijos, Tukių kaimo, penki metai at
gal gyveno Shcnandoali, Pa. Malo
nėkite atsišaukti turiu svarbių rei
kalų iš Lietuvos. Jeigu kas jį žinote 
meldžiu pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas.

IZIDORIUS KLIKNA 
3254 S. Morgan St. Chicago, III.

Klausk Mr. Smith.

TIKRAS MEDUS
5 svarų viedrukas .......
10 svarų viedrukas ...
60 svarų blokinė, švarus

Ant pareikalavimo 
į namus dykai. Chicago 
kės. "

PAJIEŠKAU Antano, Jono, Ignaco 
jr Benedikto Kalinauskių. Taipgi 

seserų: Teodoros MarČauskienės ir 
Mortos*.šlapikienės. Meldžiu atsišauk 
ti, turiu svarbų laišką jums iš Lie
tuvos. Taipgi pajieškau Vladislo
vo ir Benedikto Paulauskių, paeina 
iš Raseinių miesto. Aš Marijona Bur- 

kšaitč-Kalinauskienė, turiu jums 
svarbų laišką iš Lietuvos. Atsišauki
te šiuo adresu:

JUOZAPAS KALINAUSKAS 
P.O. Box 45 Mentha, Mieli.

'Draugystės Meįįes Lietuvių Ame
rikoj mėnesinis susirinkimas bus 
subatoj, vasario 14, kaip 7:30 vai. 
vak. G. Cherhaūsko svet. 1900 Union 
Avė. Visi nariai prašomi susirink
ti laiku. Fin. sek r. Iz. Vedeckis

Liet. Vyrų ir Moterų Apšv. Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, vasario 15 d., 2 vai. po pietų 
Kethavina House svet., 138th SI. ir 
Deodor St. Draugai ir draugės ma
lonėkite atsilankyti laiku.

Fin. rast. P. S. Rindokas.

BEIKIA moteries pardavinėtojos 
į mastinių tavorų krautuvę. Gera 
mokestis.

BECK and Elsner *
3793 Archer Avė.
1% bloko į vakarus nuo Western.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

KEIKIA merginų j švarią, šviesią 
dirbtuvę. Gera mokestis pradžiai. 

Atsišaukite ant 4-to augšto.
PAUL G. NIEHOFF & COMPANY, 

232 E. Ohio St.

PAJIEŠKAU moteries arba mergi
nos iš priežasties mano moteries 
mirties, katra turi vieną vaiką arba 
be vaiko, nesenesnio kaip vienų me
tų. Namų darbas, valgyt padaryti ir 
du vaiku prižiūrėti. Vaikai senumo: 
vienas 14 mėnesių, antras 5 metų. 
Namas garu apšildomas, pečių nerei
kia kūrenti, nė drapanų plauti ir 
nė naktimis vaikų žiūrėti. Meldžiu 
atsišaukti greitu laiku. Inėjimas iš 
pryšakio į barberne.

FRANK PAULAUSKIS,
3258 So. Morgan St. Chicago, 111.

" Tim Į ~ ą V 1,1 - r—*
REIKALINGA Moteris arba vedu

si pora prie namų darbo daboti du 
mažus vaikus. Vedusiam ruimai uŽ- 
dyką, meldžiu atsišaukti greitu lai
ku

VLADAS ŽILVITIS 
3348 So. Auburn Avė., Chicago, 111.

Merginų ir moterų kurios

vartoja adatą; gali padaryti ge-

rą algą. Darbas nuo dienų ar

ba nuo štukų, siūti lebelių ant

vyrų brangių drabužių. Atsi

gaukit į samdymo dept.

Plovėjų moterų 
Trumpos valandos 
Gera mokestis, 
Nuolat darbas.

D. B. FISK & CO., 
225 N. VVabash Avė.

<& Cohn
S. W. Cor. Van Buren &

Franklin Sis.
RĘIKALINGA šeimininkė, našlė 

moteris be vaikų arba mergaitė prie 
šeimynos, pastovus darbas ,gcra mo 
kestis. Kreipties

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

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU. — Kas turite gerą 

kambarį gyvenimui; butų labai ge
rai kad ir valgyti prigamintų. Taigi 
kas turite ar kas kur žinote, malo
nėkite duoti žinoti aš busių^labai dė
kingas.

P. K. C.
56 E. Chicago Avė., Chicago, III.

9 '

Siuvamų mašinų opcralorkų, 
mokinsime merginas operuoti. 
Elektrines spėkos siuvami can- 
vas materijolai. Gera alga ka
da mokinasi, su umu pakėlimu 
algos.

Atsišaukit ant 4-to augšto:
H. GHANNON COMPANY.

150 No. Market St. K

MERGAIČIŲ
16 metų ar senesnių.

GEROS DARBO SĄLYGOS
GERA MOKESTIS

KREIPTIES.
LOOSE VVILES BUISCUIT CO.

37th St. ir Ashland Avė.

Merginų arba Moterų MERGINŲ

PAJIEŠKAU kambario, geistina 
idant butų šiltas su valgiu ar be, 

tarpe 33-čios, 38-tos, Halsted ir 
Wallace gatvių, kas turite toki, mel
džiu pranešti sekančiu antrašu:

P. URBUTIS, 
3800 So. Emcrald Avė., Chicago.

Lengvam dirbtuvės darbui.
Mokamos geriausios algos.
Puikios aplinkybės.
Nuolat darbas.

HILL BINDING COMPANY, 
J 056 W. Van Buren St. 7th floor

• t * . • I f • I * 1 r | t r •

Punčiavimo presų operatorkų 
ir generaliam dirbtuvės darbui. 
$18.50 pradžiai. z • 
Turi kalbėti angijškai.

CHICAGO PRESSED STEEL 
COMPANY,

455 W. 22nd St., 4th floor.

y ----------------
. Merginų arba moterų 

Pjaustymui agurkų 
Trumpos valandos 
jei kas nori. — \
24c į valandą.
Ateik tiesiai į darbų.

GLASER CRANDELL CO. 
2006 So. Westcrji Avė.

Moterų ir luerginų seifesnių 
negu 16 metų.

Dėti cirkuiiorius į konvertus.
iženos darbas ir gera mo

kestis. Pusė dienos subatoj. At
sišauki :

ELMER RICHĄRDS CO.
951 W. 35th St.

' (arti Morgan).

REIKIĄ veitarkos, turi būt paty
rus tame darbe.

W. JUCIUS,
3305 So. Halsted St., Chciago.

(Seka ant S- to puslp.)



REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

Lengvas dirbyklos darbas

angliškai kalbančioms mergaitėms 
ir moterims;

patyrusios ar nepatyrusios 
prie mašinų ir stalo darbų.

Samdos ofisas atdaras:

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

Kreiuties:

KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY 
.COMPANY,

Adams and Aberdeen Streets

OFISO KI^ERKŲ.
Merginų tarpe 14 ir 20 metų litras pas mus ir pamatys ką 

mes dirbame savo ofise ir gaus pas mus darbą. Ar jos dirbs 
ar ne. Nėra reikalinga būti patyrusia, kaip mes manome iš
mokinti jus, tuo pačiu sykiu mokėdami jums gerą algą. Mu
sų reikalavimas yra. kad jus butum|et baigusios pradinę mo
kyklą. : ' ' .

Darbas yra malonus, musų ofisas yra šviesus ir gražus ir 
darbo sąlygos geriausios. Pasisekimas greitas, algoje ir darbe.

Mes kviečiame motynąs ateiti su savo dukterimis, jei nori, 
pamatyti kokią mes turime vietą.

Valandos nuo 8 iki 4:30—Subatomis nuo 8 iki 12 vai.
STRAUS & SCHRAM.

1105 W. 35 Street.

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

Kreipkities:
LAUNDRY MANAGER 

EMPLOYMENT ENTRANŲE 
CONGRESS HOTEL.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA CHIPPERIŲ
DARBININKŲ

FOUNDRĖN.
GERA MOKESTIS.

MERGINŲ IR MOTERŲ KREIPTIS:

NAUJIENOS, Chicago., III 
■ IINJ.Į.I II . ——M—ArMM—i—M—M— Suba-ta, Vasario 14, 1920

, REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYRŲ VYRŲ

VYRŲ REIKALAUJA,

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

REIKIA Darbininkų 
Kreipkitės

Polk St. Viaduct,
Polk & Canal Sts.

REIKLK darbininkų darbams 
I prie auginimo cukraus burokų; 
I pačiuoti ar viengungiai.
I Gera mokestis ir bonus.
I Dovanai butas, gelžkcliui tikietas, 
I freightas ir privežimas.
I Ateikite pasimatyti su musų
I agentais ateinanti nedėldieni, vasa- 
(rio ((Feb.) 15 d. £įosc vietose tam 
tikru laiku:

9:30 iš ryto pas John Gotha 
1954 Larrabce St.

11 vai. ryto pas Daily Frce Russia 
1722 W. Chicago Avė.

1:30 po pietų pas Max Kaczmarck 
1131 W. Chicago Avė.

SOUTH SIDE 10 v. iš ryto 
620 Bunker St.

Kiekvienoj valandoj kreipkitės i 
1327 W. 18th St. Chicago ir 469 Ver- 
non Avė. East Chicagn, Hl. arba 
šykie H0WARD WILLARD, 
327 South Lincoln St., Chicago,

MICHIGAN SUGAR CO., 
SAGINAW, MICH.

ra

li).

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

Kreipkities:
MR. PETERS. 

EMPLOYMENT ENTRANCE 
CONGRESS HOTEL.

PORTERIŲ
Trumpos valandos 
gera mokestis, 
Nuolat darbas.

D. B. FISK & CO 
225 N. Wabąsh Avė.

Lengvam dirbtuvės darbui; 
Patyrimas nereikalingas. 
316 i savaitę pradžiai; 
Nuolat darbas.

AER-MOTOR CO., 
2555 Filmore St., near 12th 

St. and Western Avė.

MERGINŲ REIKTA
LENGVAM DIRBTUVES DARBUI.

GEROS DARBO SĄLYGOS
J. P. SEEBURG PIANO CO.

419 W. Erie Street.

OI.SON RUG COMPANY

1508 West Monroe St.
REIKIA

VAIKYNO REIKIA 
GERA ALGA 

Geros valandos. 
Atsišaukit:

ART LAMP MF’G CO. 
521 S. WABASH AV.

REIKIA
DARBININKŲ

į galvanizing departamentą.
GERA MOKESTIS v

AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St. 

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

REIKIA
DARBININKŲ 

į plating departamentą 
AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St.

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

REIKIA

20 darbininkų 
j švarių dirbtuvę. 
Gera alga; 
Nuolat darbas 
ir sanitariškos darbo sąlygos.

MIDLAND TERRA CQTTA 
Wi. 16th St. ir So. 52nd Avė, Cicero.

MOLDERIŲ. Aslos, stalo, ir spau- 
dėjų. 70c iki 80o i valandą. Dienos 
darbas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas nori uždirba $7 — $16 į 
dieną. Nuolat darbas Chicagoje.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrisoh St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDR.Y COMPANY.

________________LU_____ ;____________

PAJ1ESKAU dar 2 darbinįn- 
<u; darbas lengvas ir pastovus.

, J. BALTHENAS
1707 S. Halsted St.

Chicago.

____ PARDAVIMUI____
PARDAVIMUI nanins Phonografas 

ėliausio modeHą, Cabinet styliaus, 
su 6 rekordais. Labai pigiai. Atsi
šaukit arba teelfonuokit vakare, su- 
batoj po pietų arba nedėlioj.

< J. CHLIVINS, 
350 E. 49 St. netoli Grand Blvd.

Phone Drexel 4246

PARSIDUODA bučernė ir gro&er- 
nė. Geroj vietoj, lietuvių apgyvento]. 
Parsiduoda pigiai. Iš priežasties r— 
išvažiuoju i fąrmą.
2611 W. 44 St. Chicago, III.

MERGAIČIŲ 
Prie Punch Press 
Sweidging mašinos 
Stalo darbų . 
Malonios sąlygos 
ir geros algos.

BOYE NEEDLE CO< 
4343 Ranenswood Avė 

(Near Montrose)

REIKIA DARBININKU

Molderių ir pagelbininkų 
ir darbininkų ir 
molderių.
Gera alga.
AMALGAMATEI) METAL 

Co. — 2554 W. Fillmore St.

PALM BEACH REIKALAUJA
Visokių operatorių, geriau

sios algos.
KLING BROS.

2035 CHARLESTON ST.

PARSIDUODA anglių ir krausty
mo expreso biznis — arklys ir veži
mas; viskas gerame stovyje.
3325 So. Morgan St. Chicago.

1 floras iš užpakalio.

PARSIDUODA krauČinus ša
pu geriausiu vieta Chicagoj. 
Parduosiu įrankius po vieną, 
Daug visokio darbo, naujo ir 
seno. Del adreso kreipkities:

L. GELEŽINI.
4503 S. Wood St.

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

3348 So. Morgan St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA PIERCE Automo

bilius 1912 metų, 7 pasažierių, le- 
mozinas.
642 W. 18th St. 

Telephone Canal 4495
Matyt galima nuo 4 po pietų.

RAKANDAI.
EXTRA BARGENAS

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

Residcnce:
1922 So. Kcdzie Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
MAINYMUI 

SPECIALIS BARGENAS
120 akrų netoli Nekoosa, Wis, 

geras namas; 65 akeriai dirba
mos žemės, su daug girios, gera 
derlinga žemė; 7 karvės, pora 
arklių, visos mašinos ir sėklos. 
Kaina tik $7000. Mes turime fo- 
tografįjas namų ir galvijų.

ARTHUR C. LUEDER
40 N. Dearborn St.

PARDAVIMUI............
9119 Mackinaw Avė., So. Chica
go, 2 augštų namas, akmenų 
pamatas, cementinis skiepas; 5 
ir 6 kambarių fialai; pečiais šil
domus. Rendu turėtų būti .$40 
mėnesiui. Kaina $3000. Nuva
žiuoti imkit So. Chicago ir 92 St. 
karą ir Wabash Avė. iki galui 
linijos.

ARTHUR C. LUEDER
40 N. Dearborn S4.

PARDAVIMAS 
SPECIALIS BARGENAS

Žiūrėkit 6107 So. Parkside Avė, 
netoli 63 St.. Imkit 63 St. karą iki 
Clearing, išlipk ant 56 Avė Ir eik 1 
bloką i vakarus ir 1 bloką i šiaurę. 
Kaina .$4,500; lengvus išmokėjimai. 
Duplcx namai, 5 kambariai su sun 
parlor ant pirmo augšto; 4 kambariai 
ant antrų lubų. Moderniški. Pe
čium apšildomi. 6QX125. Namas ne
gali būti pastatytas mažiau negu 
$5,000.

ARTHUR C. LUEDER
40 N. Dearborn S t.• 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. 
Meę taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE I niai pagyvenimui r«n(1os $33.0° j

2810 W. Harrison St. L .........................
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne turim naujų namų po 2 ir 3 fintus 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai. I ant Bridgeport ir Brightonparko, 
_______________________________pikri bargenai, kas nori gerų namų, 

NAMAI-ŽEMĖ pas ,uage jlals[pp0MSKI co >
—------------------------------------------ 3346 So. Haltsed St., Chicago, III.

EXTRA BAR GENAI.
2 namai ant vieno loto, mūrinis 

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

2 augščių mūrinis anmas, apačioj 
Storas ir pagyvenimas, viršui 5 rui- 
_..J ___ ’ i
mėnesi, parsiduoda už $2500.00 ar
ba mainysiu ant loto geroje vietoje.

PAĘDAVIMAS PARDAVIMUI: naujas didelis mu-
SPECIALIS BARGENAS I ro. namas 6—6 kambarių; vanos, 

120 akrų, netoli Miner, Wis., preiangiai; ąžuolof’ _ , . ’ * Štas basementas; $2000 įmokėti. Kai-
gen namai, 65 akrai dirbamos na $7600, netolimais ofiso: 
žemės, daug girios; derlinga že- J- SYSTEM,
me, 8 galvijai, pora arklių, vi
sos mašihos ir peklos. Kaina tik 
$6000, $2Q01) anl rankos. Turi
me fotografijas namų ir galvijų.

AIITHUR C. LUEDER
40 N. Dearborn S t.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
kampinis namas, 3158 So. Union 
Avė., Krautuvė ir 2 fintai. Honda 
$74 mėnesiui. Kaina $8,500. Atisšau- 
k’te , s,
6601 So. Hermitage Avė. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI: 2815 W. 38th St. 

ankrova ir 6 kambariai užpakaly
je, .ir 10 kambarių šeimynoms ant 
2rų lubų, vanos, toiletai, kieto me
džio grindis. Inmokėti tik $500.00, 
Kaina $2500. Rendos neša $480; tai
symų nereikia; savininkas Alaskoje.

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA manas; savinin
kas viengungis; išvažiuoja tėvynėn. 

JOE. WASILEWSKI
4446 So. Washtenaw Avė. Chicago 
Gali mane rasti vakarais nuo 6 vai.

PARDAVIMAI — BARGENAI 
Ant lengvų išmokėjimų kaip renda.

3125 VVallace St., mūrinis cottage;
elektra; vana..............,.. $2700.

3543 Union Avė., 2 fintų, 5—6 
kambarių, kaina .. $2500.

3528 Lowc Avė., 6 kambarių, mau
dynė, kaina ............. $2000.

3250 Canal St., 6 kambarių Cottage, 
kaina ...........  $1600.

602 W. 25th Place, 6 kambarių mū
rinis, kaina ................ $2700.

604 W. 25th Place, frame, 2 flatų, 
kaina .................. $3200.

2853 Union Avė., 2 flatai po 4 kam
barius, toiletai, kaina ,. $2000

3326 Emerald Avė., tuščias lotas, 
kaina..................... $1050.

4006 Archer Avė., tuščias lotas, 
kaina ................... $1000.

Moderniškas, mūrinis, 2 flatų ant 
Union Avė, kaina

Moderniškas, mūrinis, 
kambarius, kaina

.... $6500.
3 flatų po 6 
......... 98200.

Pasimatykit su Mr.
603 W. 31 th Street.

FEENEY,

PARSIDUODA FARMA
70 akrų su naujais budinkais, gyvu
liais, mašinomis etc.; parduosime 

pigiai arba mainysime ant namo.
Atsišaukite.

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St. Chicago.

PARSIDUODA mūrinis namas 6 
pagyvenimais po 4 kambarius; na
mas yra gerame stovyje. Šitą namą 
galima nupirkti su visai mažai įmo- 
kėjimų arba išmainysiu ant loto ar
ba mažo namuko.. Atsišaukite.

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St. Chicago.

EXTRA.
Turiu du lotu West Pullman ir 

noriu išmainyti ant loto Ciceros a- 
pielinkėje. Arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus. Atsišaukite savininko 

antrašu, laišku ar ypatiškai:
V. ASC1LA,

1409 So. 49th Avė., Cicero, III.

MOKYKLOS

Z-------------------

PARDAVIMUI. — Pats 
savininkas prie 1219 Wash- 
burne Avė. parduoda namus, 
viename 2 pagyvenimai ant 
kiekvieno augščio ir 4 kam
barių namelis užpakalyje. 
Kaina $3550.

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

J. K., 3533 So. Wallacc St.
FARMOS! ~ FARMOS-

Turiu 23 Farmas ant pardavimo 
Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj Čia 
jau yra pirkę suvirš 400 lietuvių 
farmas. Reikalauk farmų katalogo. 
) J. A. ŽEMAITIS,

R. 1 Fountain, Mich.

40 akrų farnia su budinkais, su 
gyvuliais, su mašinomis parsiduoda 
labai pigiai arba mainysiu ant Chi- 
cagos namo. ♦

CLEMANS MAKUTAITIS
903 W. 33rd St., Chicago, III.

VYRŲ ii; MOTERŲ

KIŠENIŲ DIRBĖJŲ x 
SUJUNGEJŲ
CANVAS BEISTĘRIŲ 
CHAPERIŲ
PIRMŲ BEISTERIŲ 
RANKOVIŲ DIRBĖJŲ 
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ 
LAPEL REISTERIŲ 
RANKOVIŲ SKYLIŲ 
BEISTERIŲ
GUZIKŲ SKYLIŲ 
BEISTERIŲ
VIRŠAUS KALNIERIŲ 
DIRBĖJŲ
HNIŠERIŲ
SIŪLIŲ DIRBĖJŲ RANKA.
NAUJA SANITARE

DIENOS ŠVIESOS KOTŲ 
DIRBTUVĖ.' ' ’
GEROS DARBO SĄLYGOS.
FELDMAN BROTHERS. 

913 West Roosevelt Road. 
4th Floor

REIKIA DARBININKŲ 
$4.50 ant dienos 
Atsišauktite.
H. STERNS SONS CO.

2259 So. Ashland Avė., Chicago. t __ __ ___
REIKALINGA darbininkų i foun- 

drę, nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Atsišaukite

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

REIKALINGAS gabus vyras, 
jaunas arba senas dėl agentavi- 
mo, bus proga padaryti gerus 
pinigus.

Atsišaukite
3303 So.

ypatiškai, 
Morgan S t.

Chicago, m.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ.

REIKIA pekoriaus prie kiek

CAROL MEFF 
542 E. 43 St.

DARBININKŲ
REIKIA
70c į valandą

Wrightwood ir Hermitage 
Avenues

GERARDT F. MEYNE.

REIKIA namų darbininkų.

Atsišaukit:
31st & Central Park Avė.
JAMES SHEDDEN & CO.,

REIKIA keleto vaikynų, senesnių 
negu 16 metų lengvam dirbtuvės dar
bui. Geros darbo sąlygos ir gera 
alga pradžiai.

K. C. BAKING POWDER CO.
16 ir Canal St., Chicago

/

REIKIA tuojaus rūbų pardavėjo. 
Jauno vyro, kuris turėjo rūbų krau
tuvėje patyrimą ir kuris kalba lietu
viškai ir angliškai, gera vieta.

Atsišaukit.
KLEE BROS. & CO.

1200 Milvvaukee Avė., Chicago.

KIŠENIŲ DIRBĖJŲ

ATEIK PRISIRENGĘS 
DIRBTI. 
' . ...t..

THE ROYAL TAILORS,
734 So. WeUs St.

PARSIDUODA ’ (Shoe Shop) ar
ba čeverykų taisymo šapu, su nau
jausiomis ir mandriausioinis elekt- 
rikos įrengtomis mašinomis. Biz
nis yra išdirbtas per 9 metus. Ran
dasi geriausioje vietoje, kas yra vi
same mieste. Apgyventa lietuvių, 
paliokų ir taipgi kitų visų tautų. 
Darau biznio per savaitę nuo $125 
iki $150. Pardavimo priežastis li
ga. Taigi gera yra proga padary
ti greita laiku pinigų ir būti pats 
bosu. Parsiduoda už prienamą kat
ilą. Taigi norėdami žinoti apie pla-1 ba (biftigalow) 6 didelių kambarių, 
tesne's žinias, malonėsite kreiptis su 8 lotais: ką tik nahmata būdavo- 
nėr lui^ku ar vnatiškai nurodytu ant- Su dideliu DeiEmantu ir kitais per laisKą ar ypausuai nurodytų ant puikiuis įtaisynuu.,. . u. duosime arba 
raSu: mainysime ant kitos prapertės.

I RTTKI1I PARSIDUODA 3 pagyvenimų mu-
M . .... rinė stuba, iš užpakalio 2 pagyveni-314 Main St., Kenosha, Wis. | medinis. Randos neša $600 i

metus. Vertas $8000, parsiduos už 
$6500.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų, nau 
ja> mūrinis namas, pa 6 kambarius, 
su pirmos klesos įtaisymais. Randos 
Brighton Parke. Yra vertas $9000, 
bus parduotas už $7500 su 30 pėdų 
lotu ir gatvės ištaisytos ir išmokė
tos Rendos neša į metus $732. Ne- 

toriaus, patis sau apsišildo.
RARSIDUODA hevejk naujas 6 

Chicaao I PatfyveniinU mūrinis namas, 5 pa- 
į "* • gyveniniai po 4 kambarius, o vienas 

5 kambariai. Rendos neša $1200 i 
PARSIDUODA bučernė ir groser^ ,UAŽ ^°.000^Ran’

nė ant Bridgeporto. Labai gera vie- Ha^..a.nt turi hnti
ta. Parsiduoda iš priežasties savi- ‘ «nųinkas turi išvažiuoti i farmas. Turi N * . *ri V hI0,fondn
parduoti labai trumpu laiku. Šavinin J,mu* Likusius iš icndų
ką>galite matyti bile kada. LIBERTY LAN!) INVESTMENT CO.
710 W. 33rd St., ‘ ’ Chicago. 3301 So. Halsted Street.

$800 ANGELŪšnŪROjiKlIŠ? Ma- EXTRA BARGENAS
hon. Phikio sudėjimo, 60 rekordų ir PARSIDUODA forma Wisconsln 
staliukas, $325. $700 Regina groji- Valstijoje. 130 akrų, 35 akrai dir- 
liš $275. Jei norima, ant išmokėjimų, bamos, reštas giria, žemė derlinga, 
Oak Grojiklis su Gulbransen grojik- aptverta, naujos trobos, nekurie gy
lio veikimu, gerame stovyje, bus vuliai, padarai Ir sėklos. Parduosiu 
parduotas u? $335. CARL ANDER- pigiai. Nepraleiskite šios progos. 
SON, 36 So. State St., Room 224, K. JARUMBAVTČIA
North American Bld.. Central 202. | 2252 W. 22nd St. Chicago.

PARSIDUODA nauias mūrinis na
mas labai pigiai. 2 flatų po 6 kam
barius ir inurinč barnč dėl keturių 

automobilių. Namas randasi ant 
Bridgeporto.

CLEMANS MAKUTAITIS 
903 W. 33rd St., Chicago, III.

KAINOS KĮLA AUGŠTYN
PARSIDUODA nauja mūrinė stu-

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
TAISYMO DIRBTUVE.

Varoma elektros pajiega.
3621 Ogden Avė.

; PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė geroj vietoj; puiki proga lie-

te“ |
viską sykiu arba dalimis. 

J. NAUDŽIŪNAS,
4064 So. Artesian Avė., i

Tel. McKinley 1694

PARDAVIMUI du lotai, 68 & 
Rodkweli, su visais pagerini
mais. Kaina $1000. Tolesnių 
informacijų klauskit Edge- 
wood 7315.

GEO. SINDALL. ‘

Vyrą ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo-j elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

FARMOS.
Aš buvau nuvažiavęs praeitą 

rudenį ant savo žemės pažiūrė
ti. Aš turiu pirkęs 160 akerų, 
ir radau daug lietuvių begyve
nant, ir daug gyvulių prisiau
ginę. Ir aš su jais šnekėjau, 
kad jie nieko nebija, nė streikų 
ir jiems nereikia jieškot darbo. 
Ir aš buvau užvažiavęs į Hart 
Micliigan, kur Amerikos ūki

ninkas gyvena. Ir jis apvaži
nėjo mane po tas farmas, kur 
yra dėl pardavimo. Gražus bu- 
dinkai ir gražių sodnų ir upės 
bėga per vidurį fannos. Ir gra
žus miestas Hart Mieli.

Kas norit daugiau dažinoti 
tai prašom atrašyti man gro- 
matą ir aš prisiųsu jums farmų 
lysta, kur yra visos farmų kai
nos. Ir aš da radau geros že
mės ant pardavimo nedirbtos 
po $13.00 ir $17.00 už akėrį. Ir 
ta vieta yra prie pat ežerio. Ir 
aš grajisu Alei ant 18 bazaro 
nedėlioj, panedėlį ir utarninke. 
Kas norit apie farmas dažinot 
ir pašnekėt, tai mane rasit o aš 
jums pasakysit visą teisybę.

Kas norit čysto medaus nuo 
lietuviškų farmų tai galėsit 
gauti.

JONAS BERNOTAS, 
683 W. 14jh PI.

Chicago,

VALENTINE DRESMAKINC
, COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson, 
' 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi- 

' mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 išmokinti siūti moteriškus nubus. 
Telef. Seeley 1043.

SARA PATEK, Pirmininke.

“MOKINAMA KIRPIMO^ " 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 611. T4 W. Washiiigton Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama Ir per laiškus.

REIKIA vyrų mokinties barberys- 
tės amato arba dirbti vakarais; dide
lė alga i keletą savaičių. Buk nepri- 
gulmingas. Barbenai uždirba gerus 
pinigus. Nesivėluok. Reikalauk ka
talogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Street.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli* 
tikinės ekonomijos pilletystės, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo f 
iki 10 valandai.
tlOfi SO HAT5tTH!D ST CHTCARr.

iu.

Šiandien
U nūs Babiickaitės Debiutas. Dra
ma “Iš Meilės/’—Central Music 
Hali, 62 East Van Buren Str. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

■iiiHflna


