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Turkus veja iš Europos
Austro-Vengrijos valdonai 

nebesugrįš
Pasikėsinimas ant Jungtinių 

Valstijų konsulato
Trv.o translation filed with the post- 
master at Chicago, IU. March 6, 1920 
as reųuired by the act of Oct. b, 1917
TURKUS VEJA Iš EUROPOS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 5, 1920 
as regai red by the rcl uf Oct. 6,1917

KO REIKALINGA RUSIJA.

LONDONAS, kovo 4.—šian
die čia sužinota, kad sulig nau
jąja sutartimi, kuri jau baigia
ma ruošti ministerių ir amba
sadorių konferencijoj, Turkija 
netenka visos savo teritorijos 
Europoj. Jai tepaliekama tik 
taip vadinamos šventosios vie
tos.

Ji turinti pinigų, bet jai reikia 
geležinkelių.

True translation filed witn the post- 
rnaster at Chicago, 111. March 6, 1920 
as reguired by Ihe act of Oct. 0,1917 j

AUSTRO-VENGRUOS 
VALDONAI NEBESUGRĮŠ.

Taip patvarkė talkininkai.

, LONDONAS, kovo 4.—Vy
riausios talkininkų tarybos na
riui dar kartą nusitarė laiky- 
ties tarjijos nusistatymo,—ne
prileisti sugrąžinimą, Hapsbur- 
gų [Austro-Vengrijos karaliaus 
pavardė] nė Austrijon negi 
Vengrijon.

Tatai buvo pareikšta konfe
rencijos rateliuose neva atsa
kymui delei Rumunijos nuo- 
ganda vinių, buk admirolo Hor 
thy*o aprinkimas Vengrijos re
gentu reiškiąs sugrįžimą buvu
sių tos šalies valdonų.

True translation filed with the post- 
mMter at Chicago, III. March 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917

PASIKĖSINIMAS ANT 
JUNGT. VALSTIJŲ 

KONSULATO.

ZURICIH, [Šveicarija], kovo 
—Praeitą naktį Amerikos 

konsulato prieangy eksplioda- 
vo bomba. Namas stipriai ap
gadinta, bet nė vienas nesužei
sta.

Policijos valdininkui, mano
ma, jau susekę pėdsakų nusi
žengėliams pagauti.

VVeshingtonas taipjau 
žinių.

davo

WASHINGTON, kovo 
Valstybės departamentas 
die gavo oficialį pranešimą iš 
generalio konsulo Keena. Jisai 
.sako, kad praeitą naktį Zuri- 
cho konsulate buvo padėta bom 
ba. Namas dalinai apgriautas, 
bet Žmonių nė vienas nesužei
stas.

(Keena sako, kad, policijos 
manymu, šitą darbą atliko an
archistai.

šian-

True translation filed w!th the post- 
maater at Chicago, III. March 5, 1920 
a* recjuired by tne act of Oct. 6,1917

WILSONAS ATSAKĖ 
TALKININKAMS.

WASHINGTON, kovo 
šiąnakt išsiųsta Europon 
zidento Wilsono atsakymas į 
pastarąją Franeijos Ir Anglijos 
premlerų notą Adrijos pakral. 
č!ų klausfmu. Josiąs hirfaf vaL

pre

REVELIS, kovo 3 [per Lon
doną].—Qiica gos Tribūne ko
respondentas, 'John Clayton, 
rašo:

Sovietų Rusija pasirengusi 
pirklybinių santykių su pasau
liu už mėgsti ir už visus jai rei
kiamus dalykus mokėti auksu 

ko) josios transportacija bus 
reorganizuota. Sovietų vald

žios kooperatyvų pirklybinis 
atstovas, Gukovskis, savo ži- j 
nioj turi vieną bilioną [apie

Pirkus, 
leis 
už- 
ant

ksu, kad pirkus tai, kas šaliai 
kibiausiai reikalinga.
kol Iransportacijos įmonės 
išvežti Rusijos produktus į 
sienį ir jais apsimainyti 
dirbtuvių Išdirbinių.

"Mes netik esame pasirengę 
mokėti auksu, bet nuo to laiko, 
kada pamatėme, jogei musų 
kreditai pasauly yra nusmukę, 
mes perkelsime savo auksą į 
Estonijos banką, idant užtikri
nus kiekvieną šalį, kuri turės 
reikalo su mumis. Mes rengia
me programą visa to, kas 
mums reikalinga i^ neužijgio 

jisai bus užbaigta. Galiu jus už 
tikrinti, jogei jis yra taip pla
tus, kad mes galime priimti 
kiekvieną pasiūlymą, kokį 
by kas tuo tarpu įteiktų.”

Kas Rusijai reikalinga 
pirmiausia.

“Kas jums labiausiai reika
linga ?”—paklausiau.

Pjrniu visko mes privalome 
gauti lokomotyvų ir vagonų 
geležinkeliams ir visą to, kas 
ireikalinga deramam sutvarky

mui transporto”—atsakė Gu- 
kovskis. Mes gatavi pasirašyti 
kontraktus bei gvarancijas ap
mokėjimui penkių tūkstančių 
lokomotyvų ir daugelio tukstan 
čių vagonų. Antras vyriausias 
musų reikalas yra gauti ūkio 
dirbimui įmonių, kad pakėlus 
didįjį žemės ūkį. Maisto mes 
turime, bet mes reikalingi tran 
sporto įmonių, kad pristatyti 
visa tai į Maskvą ir Petrogra
dą.”

“Ar visą šitą pirklybą tvar
kys kooperatyvai?—-alkiausiai! 
jo.

“Sovietų valdžios kooperaty
vai—nesvarbu kuris jų pirmiau 
šia. Bet reikalinga nurodyti, 
kad save pasivadinusieji Rusi
os kooperatyvų atstovai Pary
žiuje šitų kooperatyvų neatsto
vauja. AŠ esmi vieninteliu Ru 
sijos kooperatyvų atstovu. Ma
ža to, aš.esmi vienintėlis, ku
ris turi pinigų apmokėjimui 
^edkiąmų prekių. Biznis pri
valo būti vedamas per vietinį 
mu$ų pirklybos biurą šičia— 
Bevąly. Jeigu tečiaus vyriau
sioj? [talkininkų] taryba spir
tus! pfrkllaut! su kooperatyvais 
tena! [Paryžiuje], mos tuo pa- 
č^u phnfatu šūtfkfcimfe priimti

tik

kontraktus šičia. Vis dėlto, so
vietų valdžia geriau inčgtų ve
sti pirklybą su didžiuliais tru- 
stais bei gamintojais—tiesiogi
niu budu. Butų geidautina, kad 
visų didžiulių firmų įgalioti
niai tuoj atvyktų Revelin ir 
tikrais pasiūlymais, korius 
mielai priimsiu.

Rusijos sandėliai.
“Rusija turi didelių sandėlių 

grudų, linų ir skurų. Laikas 
todėl pasauliui nubusti ir su
matyti, jogei sovietai yra vei
kiamoji įstaiga ir pasinaudoti 
musų neįmatuojamais resur- 
rais.”

Tasai Gukovskis yra nedide
lio ūgio ir vidutinio amž. žmo
gus. Iš pirmos pažiūros jisai 
daro ytin gerą įspūdį. Tai fi
nansininko tipas, koks yra žino 
nias Amerikai ir Anglijai. Ka
da jisai kalba apie bilionus, ja
me nepažymu gyrimosi ar pa
prasto bhiff’o. Jisai žinosi ką 
sakąs ir pasitiki, jogei Sovieti
nė Rusija* jo pasiūlymą išpil
dysianti. Pažymėdamas, jogei 
jis esąs vieninteliu kalbamų 
kooperatyvų atstovu, kartu ji
sai parodė man oficialį Rusi
jos kooperatyvų mandatą, su
teikiantį jam šitos teisės.
Reikalinga 7,000 lokomotyvų.

• l

Transporto reikalingumas 
Rusijai neprivalo būti perdė
tas. Bėgiu vienų metų ji turi 
gauti septynis tūkstančius lo
komotyvų. Jos pačios dirbtu
vių, galinčių dirbdinti lokomo
tyvus, tėra vos penki šimtai, 

kurios tuo laiku gali pagamin
ti nedaugiau kaip 1,500 ar 2,- 
000 lokomotyvų. Visa kita rei
kalinga gauti iš Amerikos ar 
Anglijos.

Kai dėl ūkio dirbiniui įmo- oTrue translation filed with the post
ilių, tai Gukovskis gatavas pa-1 master at Chicago, III March 5, 1920

\ as reųuirea by Ihe act oi Oct. b, 1917 
daryti kontraktą su Internatio- J 
nal Marvester kompanija ir ki
tomis didžiulėmis tos rūšies 
organizacijomis, ir gvaran t įlo
ti joms, kad padarytieji kon
traktai bus apmokėti auksu.

Matydama šitų didelių pro
gų Anglija jau turi čia visą ei
lę savo įgaliotinių besitaikstan- 
čių pradėti pirklybą. Gi tam 
pačiam darbui čia randasi tik 
vienui vienas Amerikos įgalio- ’ 
tinis. Laikas jau, kad pasi
skubintų ir Amerikos firmos 

ir tuo šioje dirvoje reikiamos 
lygsvaros padarytų.

Talkon! Reikalauja atšauki 
prohibiciją

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 5. 1920 
as requircd by tiie ect of Oct. o, 1917

FINLENDIJA TURINTI 
UŽSIMOKĖTI.

♦

su 
aš

— Padekime Lietuvos dar
bo žmonėms!

— Remkime jų kovų už iš
sivadavimą !

REIKALAUJA ATSAUKT 
PROHIBICIJĄ.

Berlinas reikalauja 32 milionų 
už suteiktų Finlendijai pagalbą.

Zrue translation filed with the post- 
maater at Chicago, Iii. March 5, 1920 
as required by tne act of Oct. ti, 1917

Karo padėtis 
Budapešte

kampanijų, kad 
jiems pavyktų Į Lietuvos Stei 
giamąjį Seimų pasiųsti kuo- 
daugiau savo atstovų, social
demokratų !

— Lietuvos Laisvės Fon
das tai Lietuvos darbininkų 
kovai remti pasiuntė visus pi 
n ig u s,, kiek tik jų fonde buvo 
—arti 2,000.00 dolerių, arba 
140,(XX) lietuviškų auksinų.

— Bet tai tik krislas. Kris
las palyginus su tuo, kiek 
Amerikos lietuvių atžagarei
vių partijųs siunčia Lietuvon 
jos reakcijai ir klerikalizmui 
stiprinti, idant tos juodosios 
spėkos galėtų ten sėkmingiau 
žmonių laisvės judėjimų smau 
gti ir darbo žmones engti.
, — Amerikos lietuviai dar
bininkai, veikite! Ir veikite 
tuojau!

— Aukokite, dėkite, rinki
te aukas it siųskite Lietuvos 
Laisvės Fondui, kad umiu lai 
ku vėl butų galima tūkstan
čiais dolerių padėti savo drau 
gams jųjų kovoje už savo ir 
už musų pačių, reikalus!

— Aukas siųskite Lietuvos 
Laisvės Fondo kasieriui šiuo 
adresu : K. Gugis, 3324 S. Hal- 
sted SL, Chicago, III.

— Visos aukos bus kvituo
jamos ir skelbiamos Naujie
nose.

Patvarkymas prieštaraująs— 
konstitucijai.

VVASH1NGTON, kovo
New Jersey valstijos prokuro
ro padėjėjas, Joseph A. Lini- 
gan, įteikė augščiausiam Jung
tinių Valstijų teismui reikala
vimą, kad visuotinosios prohi
bicijos įstatymas, kuris tapo 
priimtas kaipo viena Jungtinių 
Valstijų konstitucijos pataisa, 
butų skaitomas beverčiu. Tai
gi, kad augščiausias teismas jį 
—atšauktų, Kartu reikalauja
ma, kad butų atšaukta ir Vol
steado aktas, kuris skiria baus
mių tiems,-kur peržengs visuo
tinos prohibicijos patvarkymą. 

• šitą savo reikalavimą New 
Jersey valstija remia tuo, kad 
visuotinosios prohibicijos pa
tvarkymas esąs priešingas Jung 
tinių Valstijų konstitucijai, bū
tent penktanijam josios sky
riui.

Sekamą panedėlj, kovo 8, ši
las New Jersey valstijos reika
lavimas bus pradėta nagrinėti. 
Koks bus augščiausiojo teismo 
nuosprendis pamatysime.

SAUSIEJI” NUGAIŠO.

Atstovų . butas x atsisakė at
šaukti Volsteado aktų.

BELĄ KUN BUS PALIUO- 
SUOTAS.

ĮKALINO TRIS SINNFEI- 
NERIUS.

DUBLINAS, kovo 5.—Užva

PARYŽIUS, kovo 4.—(rauta 
iš Austrijos sostinės Viennos ži
nia sako, kad buvusis Vengri
jos komunistų diktatorius Be
lą Kun busiąs pal mosuotas— 
Viennoje. Kiti Vengrijos ko
munistai, kurie yra internuoti 
Karlsteine, busiąs atvežti į Vien 
nos sana tori urną.

[pranešimas 'iš Viennos, da
tuotas vasario 19 dieną, sakė, 
kad Belą Kun tapo perkeltas 
į vienų ligoninę netoli Viennos. 
Perkeltas iŠ Stockerau, kur ji
sai buvo visą laiką po to, kaip 
pabėgo iŠ Vengrijos. Jisai, sa
ko, perkeltas todėl, kad jo bu-

WASHIN<4’0N, kovo 5.— 
New Jersey kongresmanas, Ea- 
gan, vakar atstovų butui pasiū
lė atšaukti vadinamąjį Volstea
do aktą, kuris skiria bausmių 
.nusižengusiems prieš visuoti
nosios prohibicijos patvarky
mą. Pasiūlymas tečiaus atmes
tas 254 halsais prieš 86.

Tatai skaitoma didele prohi-

NUSIŠOVĖ PRISAIKINTASAI 
POSfiDININKAS.

kar anglų valdininkai čia buvo vinias ,Stockėrau gyventojams 
surengę didelę medžioklę. Vi-, Buvęs nepakenčiamas. Kita ži- 
same mieste daryta kratų ir . Londono, datuota kovo 
jieškota maištininkų. Dabar 11’ 8tjkė, kad Belą Kun ir kelia- 
pranešama, kad tapo įkalinta 
transporto darbininkų unijos 
darbuotojas ir dar du žmonės.’ 
Jų tarpe vienas parlamento na
rys, sinnfeincris Thomas Hun- 
ter. Visi jie esą kaltinami 
lei sumokslo prieš valdžią.

TOMBSTONE, Ariz., kovo 5. 
į—Devynias mylias atstu nuo 
Courtlando, savo bute vakar 
nusižudė vienas prisaikintasai 

posėdininkas-Ljury narys. Jisai 
buvo išrinktas teisti vienų įta
riamų pilietį, kuris su gauja 

kitų tokių jau “piliečių” išvijo 
iš Bisbee miestelio, 1,186 strei
kininkų.

Nusižudymo priežastis nepa
duodama.

de-

Užpuolė traukinj.

kovo 
sako

tas jo sekėjų ištrukę iš inter
navimo stovyklos ir pabėgę 
Vengri j on].

BELFAST, [Irlandija], 
5.—Burys insurgentų, 

Sinn Fein organizacijų narių,! 
vakar naktį Užpuolė pasažieri- ! 
nį traukinį Kincasloughe, Don-Į 
gel apskrity. Insurgentai pasa- 
žierių nelietę, tik pasiėmę su
rinktus už tikietus pinigus ir 
pasišalinę.

CLĘVELAND, kovo 5.— 
Owen Tire and ftubbers dirb
tuvėj vakar kilo didelė eksplio- 
zija. Ekspliodavo kubilas ge- 
zolino ir šeši kubilai benzino. 
Dirbtuvė labai apgriauta. Su
žeistų nėra.

!SE

ANGLIJAI GRŪMOJA
NAUJAS STREIKAS.

Jieškojo ginklų.

QUEENSTOWN, kovo 5.— 
Anglų valdininkai vakar suren 
gė didelę medžioklę Rushbroo- j 
ke laivų prieplaukoj, Trįe Šim
tai darbininkų, dirbusių prfehL 
plauko j*, Iškrėsta ik! paskutinis 1 
BfuUb. yaldMnka! JMkofe

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 4 d., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ..
Belgų 100 frankų ........ 
Danų 100 kronų .......
Finų 100 markių ...r...... 
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lyrų 
Lietuvos 100 auksinų ...

(Lietuvos auksinai tai Vokie
čių ost-markiai, ir jų kursas 
toks-pat kaip Vokietijos mar
kių).

Unkų 100 markių $ 0.7Er
Norvegų 100 kronų, $17.85
Olandų 100 guldenų $37.00
Švedų 100 guldenų ........... Š19.1D
Vokiečių 100 -markių .......  $ 140

LONDONAS, kovo 4.—Neuž- 
ilgio Anglijoje gal būt kils nau
jas didelis streikas—šį karta 
transporto darbininkų? vežio
jančių prekes didžiausiais ke- 
liais-vieškeliais. Jų yra apie 
170,000. Darbininkai reikalau
ja padidinti algas—po 10 šilin
gų savaitei. Kol kas samdytojai 
reikalavimus išpildyti atsisako. 
Darbininkai tariasi apie strei
ką.

.... $ 3.49
..... $ .48
.i... $18.50
.... $15.40
.... $ 4.65
.... $14.05

$18.20
$ 1.10

ROJALISTAI VERBUOJĄS!.
LONDONAS, kovo 5.—Por

tugalijos rojalistai [monarchi
jos šalininkai] renkasi Ispani
jos pasienin. Tūli jų slapta pe
rėję rubežių. Galbūt jie bandy
sią pravesti savo tikslus*—įstejg 
tl monarchiją.

Geležinkeliečių streikas Por
tugalijoj plėtojasi. Pirma strei
kavo tik valdžios kontroliuoja
mų geležinkelių darbininkai, 
dabarwr privačių. Pašto ir 
telegrafo į darbininkei taipjau 

metę darbą.

ŠTOCiKHOLM, kovo 4.—Vie 
los laikraštis, Svenska Dagbla- 
det sako, kad tarybos tarp Vo* 
kietijds ir Finlendijos jau tę
siasi. Norima atsiekti galuti
no susitarimo delei Vokietijos 
teiktos Finlendijai paramos ko
voj prieš bolševikus 1918 me
tais.

Vokietijos reikalavimai esą 
tokie: 50 milionų markių už 
ekspediciją, komanduotų gene
rolo Goltzo; 35 m ii. markių už 
laivyno ekspediciją; 30 nrilio- 
nų už ginklus ir amuniciją ir 
dvylika milionų markių atly
ginimo už paimtą karo laiku 
grobį.

>[Nominale šitų 127,000,000

True translation filed wjth the post- 
mastei* at Chicago, 111. March 5, 1920 
as reguired by u*e act of Oct. b, 1917

Francija atsisakys išpildyt 
Vokietijos reikalavimus.

PARYŽIUS, kovo 4.—Čia 
šiandie sužinota, kad Ęrancijos 
valdžia griežtai“ atsisakysianti 
daryti by kokią revizijų Ver- 
sailles’e padarytosios sutarties, 
kuri atmainytų josios reikala
vimus, įteiktus Vokietijai. Sa
koma, kad nė vienas tolimes
nis valdžios nusileidimas nebu
sią toleruojamas parlamento. 
Priešingai, valdžia turėtų pasi
traukti, * r ‘

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Mareh 5. 1920 
as reguired by Ine act of Oi t. 0,1917
NUŠOVĖ PIRMOSIOS RUSŲ 

REVOLIUCIJOS DARBUO
TOJĄ.

LONDONAS, kovo 4.—Kru- 
stalev Nosar, vyriausias pirmo
sios Rusų revoliucijos darbuo
tojas, sovietų valdininkams 

liepiant tapo sušaudytas. Sušau 
dytas delei jo parašytos brošiū
ros vardu “Kaip Trockis par
davė Rusiją.” Apie tai praneša
ma bevieliu iš Maskvos, kuris 
sako, kad žinios apie sušaudy
mą Nosaro gautos iš Kievo.

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III. March 5, 1920 
as required by the act of Oct. 6.1917

TURKIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS REZIGNAVO.

Padėtis labai rusti, naujų 
ministeriją sudaryti pakvie

sta Izzet Paša.

KONSTANTINOPOLIS, k. 4. 
—Delei nepaprastai rūsčios da
lykų padėties Ali Rizo Pašos 
ministerių kabinetas šiandie 
rezignavo. "Sultonas tuoj pa

kvietė maršalą Izzet Pašą nau
ją ministerių kabinetą sudary
ti.

Tai nacionalistų pergalė. _
Izzet Paša yra vienas Musta- 

fa Kernai Paša partizanų. Pa- 
starasai yra skaitomas vadu 
Turkuos nacionalistų. Tatai 
Izzet Pašos paskyrimas naujo
jo ministerių pirmininko vietai 
čia skaitoma žymia pergale na
cionalistams—prieš sultoną ir 

kitus daugiau mažiau konser
vatyvius darbuotojus.

......... ............... .......... ..

SUDEGĖ KETURI ŽMONĖS.

BERLINAS, kovo 4.—šian
die gautosios iš Budapešto ži
nios sako, kad mieste paskelb
ta kuro padėtis. Tai pasekmė 
dažnai* pasikartojančių puoli
mų ant kareivių, kurių suren
giu darbininkai. Darbininkų 
puolimus ant kareivių, sako, 
iššaukė karinių valdininkų at
sisakymas bausti oficierius ir 
kareivius, kurie yra kaltinami 
dėl socialistų vadų nužudymo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 5. 1920 
as reąulreU by tne act of Oct. o, 1917

VENGRIJOS KARO VADAS 
SUŽEISTAS.

U)ND0NAS,, kovo 4.-rEx- 
change Telegraph agentūros ži
nia, kuri čia gauta iš Budapeš
to, sako, kad Stephen Fried- 

rich, buvęs Vengrijos premie- 
ras ir dabartinis karo ministe- 
ris, esąs sužeistas. Vakar į jį 
Budapešte buvo paleista kelin
tas šūvių.

Pirmiau buvo pranešta, kad 
ex-premieras išlikęs nesužeistu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 5, 1920 
as rėquircd by the act of Oct. 6,1917

POGROMAI VENGRUOSE.

Aštuoniolika žydų užmušta 
ar sužeista.

BUDA PEŠT, [per Paryžių], 
kovo 4.—Viename Vengrijos 
miestely, j šiaurę nuo Budape
što, kelinių dienų atgal buvo 
surengta pogromas. Aštuonio
lika žydų buvo užmušta ar su
žeista. Jų tarpe yra kelintas 
tokių, kur kadaise ėmė daly
vinio Vengrų komunistiniame 
judėjime.

Dabar tvarka a t steigta ir ma 
žažemių atstovai įteikė valdžia 
reikalavimą išaiškinti įvykusį 
nuotikį. Atsakymas busiąs duo
ta slaptame komisijos posėdy.

IŠVIJO JUNGTINIŲ VAL
STIJŲ KORESPON

DENTĄ.

LAREDO, Tex., • kovo 5.
Mexikos valdžia išvijo didžiu
lio Los Angeles dienraščio 
Times korespondentą, Gerald 
Brandon. Išvvtas dėl kišimosi 
i vidurinius Mexikos reikalus.

GAISRAS SUNAIKINO 
KOLEGIJĄ.

HOUUiHTON. Mich., kovo 5. 
—Kilęs gaisras vakar čia sunai- , 
kino didžiulį Michigan Collcgc 
chemijos skyriaus budinką. 

Nuostoliai dideli. Gaisro prie
žastis nežinoma.

IR MEKIKA NENORINTI 
“RAUDONŲJŲ.”

MEXICO CITY, kovo 5.—Už 
sienio reikalų ministerija pain
formavo savo atstovybes sveti
mose šalyse, būtent: nevizuoti 
nė vieno pasporto tokiems žino 
nėms, kurie nori keliauti Me- 
xikon, bet yra žinomi kaipo 
“anarchistai, bolševikai ar ra
dikalus agitatoriai.”

GRŪMOJA ATIMTI POŽEMI
NIUS GELEŽINKELIUS.

NEW YORK, kovo 5.-Mie- 
sto advokatas Burr ppgrumojo 
Interborough Rapid Traosit 

Sufevays kompanijai atėmimu 
visų požeminių linijų, jeiguENID, Okla., kpvęi 5.—Vakar

rytą čia iki pamatų sudegė ‘ bėgu sekamų 90 dienų kom- 
Rhodea viešbutis. Keturi smo< | ponija nepasirūpinsianti teikt 
nėa dingo gaisre. ^rtWiai di-į ^deramo patarnavimo pasažie- 
----- . J riams.”deli.
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DOVENAI DOVENAI
ŠEŠIOS BRANGIOS DOVENOS

Niekad pirmiau nebuvo teikiamas toks pasiūlymas patraukimui 
Jūsų Domo*.

Kodėl nepasinaudoti šita proga? Mes teturime tik 10,000 laikrodėlių, 
išparduodamų šitokiomis kainomis. Prie kitų aplinkybių jums reiktų mo
kėti dvigubai daugiaus, negu musų kaina, už šį laikrodėlį — prie to mes 
duodame dovenai šešis kitus daiktus. Persitikrinimui šio didelio pigumo, 
patariame pasiteirauti kitų, ir jus patirsite, jog šis puikus laikrodėlis

Visa, kas jums rėikia daryti, tai matyti musų laikrodi ir jus persitik- 
risite, jog tai labai pigiai parduodama. Yra taip didelis, kaip pats pa
veikslėlis. Jo viduriai nikeliuoti ir geriausios amerikoniškos išdirbystės; 
dėželė lieta auksu, dveji viršeliai, gražiais vaizdeliais rašyti. Gvarantuo- 
jama 25 metams. Laikrodis $50 vertės neduos jums tiek užsiganėdinimo, 
kiek šis. • ' ' «

Mes esame tikri, jog jūsų draugams šis laikrodėlis labai patiktų. Sa
vo gerumu ir gražumu jis viršija europejiškus laikrodėlius.

Kada pamatysi šį laikrodėlį, tai pats pripaiįsi, jog tai yra labai pi
giai parduodama. Dovenos kurios duodama draugo su šiuom laikrodėliu 
bėgyje šių 30 dienų yra šitokios:

1) Automatiška adata, kurios visa išvaizda panaši į siuvamą mašiną. 
Ji lenda kiaurai storiausią skūrą. Siūlas išsivynioja automatiškai.

2) Delmonėlis. Minkštos skuros. čia yra makšnolė smulkiems pini
gams, Kalendorius ir Kortelė vardui, adresui parašyti ir t. p.

3) Pagerintas žiūronas. Vėliausio modeli*, kuris padidina paveiks
lus iki jų tikrojo didumo. ,

4) Automatiškas plaukų kirpiklis. Galėsi kirpti savo plaukus taip 
lengvai ir greitai, lyg šukomis Šukuotume). Sis vienas kirpiklis greitai už
dirbs tai, kiek jums kainuos pats laik i odelis.

5) Raktams rinkelė; laikys visą pluokštą rakjtų per visą amžių.
6) Aukso žiedas su jūsų vardo raidėmis. Gvarantuojamas 10 metų.
Jokių pinigų nesiųski mums. Tik iškirpk žemiau sekamą kuponą. 

Indėk 35c. padengimui pasiuntime lėšų ir pasiųsk tai mums šiandien. Už
mokėsi krasininkui $11.95, kada laikrodėlis ir. dovenos bus jums įteikta. 
Visa, ką jus turite prisiųsti su užsakimu tik 35c už persiuntimą. Gyve
nantis ne Suv. Valstijose privalo prisiųsti su užsakymu ir visus pinigus. 
Naudokis šia proga. Kainos eis augštin. Pasiųsk savo užsakymą šiandien. 
Nepraleisk šios progos.

UNION SALES CO.
Gvarantijos Kuponas.......... . ......................... .............. ......... ......... . ....

Geras tik 30 dienų.
Union Sales Co., Dep. 704,

2029 W. Chicago Avė.,
Chicago, 111.

Ponai: Meldžiu, čia rasite įdėta 35c persiuntimo lėšoms, už kuriuos 
malonėsite man prisiųsti laikrodėlį. Podraug prisiuskite man ir jūsų 

tdovenas.
Aš užmokėsiu krasininkui $11.95, kaip tik gausiu daiktus. /
Kadangi aš siunčiu šį orderį nevilkinant, tai privalau gauti jūsų do- 

venaė dovenai. ,
XI-mėginsiu jūsų laikrodį per 10 dienų. Jeigu jis man nepatiks, tai 

aš jį sugrąžinsiu jumss drauge su tomis dovenomis, o jus man sugrąžin
site pinigus.

Vardas ................................................................................................
Adresas ............................................... .... ......... .............................

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
į į “KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartų į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:
K. A. M..

Generalis štabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVEI, 
• Boston, Mass.

Šiuoml įgaliojome “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metalus 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio Stabo Literatūros Dalies viršiniukas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
TeL Kedsie 8002.

3514-16 W. 12th ST.
ĄrtĮSt. Loute Avė. , 

CZICAGO, ILL.

'■ ...... . 1' ■ ■ >

Kas dedasi 
Lietuvoj.

KIRPK
SAU

sto
pai

KOVARSKAS. Miestelis 
vi puikioje vietoje/ prie 
kranto Šventogios upės. Mieste
lis veik visas išdegęs. Čia daug 
yra dvarų ir dvarponių, kurie 
laukia lenkų legionierių, bet jų 
vis nėra. Visoj apylinkėj žmo
nės neturtingi ir matos dar rie- 
nusikratę baudžiavos — kuni
gų globos. Dvarponiai pasida
rė labai “maldingi”: perka, au
koja bažnyčioms visokių šven
tųjų paveikslų, net po kelis šim 
ius rublių, mat, turtingesni u- 
kininkai giria tokius ponus, 
kad geri katalikai, geri žmonės. 
Bicdniokams jau dabar prisiei
na badauti, nes duoną dvarpo
niai išvežė lenkų legionieriams, 
stambesnieji ūkininkai laukia 
pavasario, nes tuomet brangiau 
už javus gaus. Kunigai gerai 
gyvena, šiuos dvarponiai šelpia, 
o mums neatiduoda kas prigu
li už darbą. Musų kunigėliai 
baisiai susirūpinę krikščionių 
demokratų partija. Daugiau
sia žmonės skaito “Vienybę” 
“Laisvę”, net “Darbininkas” pa 
simaišė. Bet žmones pamate, 
kad šitie laikraščiai ponų reika
lus gina, paskutiniu laiku suju
do, sukruto ir nutarė, ypač iš 
dvarininkų, pradėti skaityti 
“Darbininkų Gyvenimą”, i Visi 
darbininkai labai myli tą laik
raštį. [D. Gyv.]

KYBARTŲ profesinė sąjun
ga turi 239 narius. Geležinkelio 
darbininkų sąjungoj dalyvauja 
15 darbininkai, plytų dirbtuvės 
— 24, muitinės — 26, — staty
mo — 95, Varioko — 4 ir visi 
kiti įvairių rusių amatninkai.

ŠIAULIAI.. Bermontinin
kams, vokiečiams pasitraukus 
Šiaulių darbininkai vėla prade
da atgaivinti savo profesines 
sąjungas. Čia darbininko už
darbis labai įvairuoja, juodar- 
bianis dienai mokama 4—5 r., 
amatninkams nuo 7 r. iki 10 
rub. Duonos svaras 50 kįp., mė 
sos kiaulienos svaras 3 rub^.. 
jautienos — jautienos — 2 r., 
lašinių sv. — 5 r. 50 kp. Rugių 
pūdas — 15 — 16 rub., miežių 
12—13 r., bulvių pūras — 
15 rublių. 

Siauhu 

bedarbių.
2000

RAUDONĖS apylinkėje 
vuoja žemės ūkio darbininkų 
pr. sąjunga, kurioj dalyvauja 
181 darbininkas.

gy-

KALVARIJA. Rinkiniuose į 
miesto tarybą gruodžio 27 ir 
28 d. laimėjo darbininkai. Rin
kimų pasekmes tokios:

I darbininkų grupė gavo ta
ryboje 7 vietas. (

II vokiečių grupė gavo 1 viet,
III žydų sionistų gr. gavo 3 v.
IV lenkų gr. gavo taryboje 2.
V žydų darbiu, gr. gavo tr. 1
VI žydų ortodoksų grupė ga- 1 

vo taryboje 2 vietas.
VII krikšč.-dem. 

taryboje 2 vietas.
grupe gavo

rinkimuose 
pravedė ta-darbininkų grupė 

rybon tiktai 4 savo atstovus. 
Rinkimais ypačiai apsivylę 
krikščionys-demokratai, kurie 
ir rinkimuose dalyvavo “Kuo
somis rankomis” ir agitaciją 
plačią varė, bet su pagelba ke
lių dešimčių davatkėlių vos 
Nepravedė tarybon “gražųjį” 
kunigėlį Juraitį ir vargoninin-

Tokie skubus ir “laisvi” rin
kimai ir tokips pasekmės! šian
dieninėse gyvenimo aplinkybė
se įdomus apsireiškimas!

“JONINES”!
L. M. P. S. S-ta KUOPA

Stato scenoje keturių aktų dramą
* “JONINES”

Parašyta G. SUDERMAN, iš vokiečių dalbos vertė K. PUIDA.
NEDALIOJ, KOVO-MARCH 7,1920 M.

Teatras!
_________ PIRMU SYK CHICAGOJE 

Statoma scenoje IV veiksmų drama —

“GAIRES”
J v • ) ‘ ” ■ ’■ p' .■ > ji ' (, /

įdomus veikalas iš Lietuvos ūkininko gyvenimo. SuloŠ Dramatiškas Ratelis.

Teatras!

Nedėlioj, Kovo 7tę dieną, 1920 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2244 W. 23rd PI.

Durįs atdaros 6 vai. vakare. Lošimo pradžia lygiai 7 vai. vakare

Tarpuos lošimo dar bus sekami pamarginimai:
Kalba...... ........Dr. A. MONTVIDAS Daina...............................P. STOGIS
Deklamacija.......p-lė ZOLOGIUTĖ ir........ ....MAŽIUKŲ KVARTETAS.

1 ... * (
šita vakare rengia

CHICA'GOS LIETUVIŲ DRAUGIJA SAVITARPINĖS PAŠELPOS.
Kviečia visus KOMITETAS.

Ūkias Parduodame
DIDŽIAUSIA LIETUVIU ŪKININKU KOLONIJA AMERIKOJE, uždėta per ANTANU KIEDl ir 

apgyventa su 480 Lietuviais Ukinlnkąis. kur vieną praeit.) \ ašarą nupirko 60 ūkiu lietuviai. Musų 
kolonijoj lietuviai • daugiaus ūkių nuperka negu imant sykių visoj Amerik j. Turime 5 ūkiškas 
draugijas, laisvas ir katalikiškas, parapijas ir kunigą. ANGLAI FARMERIAI nenori tarp lietuvių 
gyventi, parduoda arba mums paveda parduoti, o pats mufuolas kitur iš musų kolonijos. Iš kurių 
mes turime paėmę 85 ūkias, geriausias, mažas ir dideles, su oudinkais, sodnais ir su gyvuliais, 
ir mašinomis parduoti ant lengviausių išmokėjimų, gražiausioj ir parankiausioj vietoj. I aukai h gus 
'žemė molis su juodžemiu ir molis su smelžemiu, maišyta, derlingiausi dėl visokių auginimo javų: 
Kviečių, Rugių, Miežių, Avižų, žirnių, Binzu, Komų, Daržovių, Bulvių, Visokių Sodnų Vaisiu, Do
bilų dieno; ir Ganevos Geros. Oras sveikas, vanduo labai geras. Keliai žviruoti. Daug puikių 
ir žuvingu ežeru ir vne’ut prlenot mpv > n i i VILLE, MICH.. kuriame yra ūkininkų turgai, pro
duktų sukenavimo fabrikai SURIU. SVIESTO išdirbystės, Rankos, Bažnyčios, Teatrai ir visokios 
krautuvės. Už 8 mylių yra Antras musų kolonijos miestas LUDINGTON. MICH. ant EŽERO MICHI- 
GAN kranto, į kurį kas dieną daugybė laivų atplaukia iš Chicagos, Milwaukce ir kitų miestų, ku
riame yra visokių fabrikų ir dar 3 dideli nauji fabrikai yra budavoiami. Kuriame yra Visokių 
darbų ir uždarbių. Nepirk kitur ūkės kaip pas mus NAUJOJ LIETUVOJ. Rašyk, o gausi katalogą.

Parduodame Ukes Sodnų Auginimui
HART, MICRIGAN yra 23 mylios nuo musų kolonijos, mes ten turime 45 ukes paėmę ant parda
vimo. Ten Žemė daug prastesnė negu musų kolonijoj, laukai kalnuoti, smiltis su žviru. molio su
vis ten sunku rasti. HART. MICH. žemė tik tinkama yra sodnų auginimui, PIČIŲ. VIŠNIŲ, AVIE
ČIŲ ir Ringiams, Grikams, Bulvėms, netinka, ŠIENUI nuginti ii kitiems lietuviškiems javams per
daug smėlies, per tai ten yra daug tuščių ūkių ir pigiai gauname parduoti.

. k Ūkiu Turime Dar 4 Vietose . \
I’EACOCK IR IRON, MICH. Ten laukai mažai <įar apgyventi tik kilmingi, krūmai, ten turime 
suvis pigių žemių parduoti nuo $5 iki $18 už akei'i Žemės.
FOUNTA1N IR CUSTER, MICH. turime daug vidutinio gerumo ūkių, su budinkais ir su gyvuliais, 
kurias suvis pigiai parduodame. Atvažiuokite, mes po visas ukes jus ąpvažinėsime su automo
biliniu, kur galėsite tinkamiausią ūkę pasirinkti. /

Parduodame Valgomus Produktus
Užsiorderiuokite valdomu produktu per musu nuMijo. mes jums i mėistus prisiusime šviežius 
KIAUŠINIUS, gerų SVIESTA, EIETUVISKV SUKTU. TIKKOJO MEDAUS, VISOKIŲ GRVnu Ir 
ŠIENO.

Parduodame čiepus, Rožes ir Pavėsio Medelius
Mes turime ant pardavimo 200,000 gatavų inčiępitų medelių ir diegų visokių vuogų. Puikiu visokiu 
pavėsio medelių ir gražiausiai židinčių krūmų ir rožių.

Vakaciias Praleiskite Musu Koloinijoj
Kreipkitės į mus norinti turėti tarpe Lietuvių Ūkininkų Linksmas vakacijas. Mes pajieškome jums 
praleisti vakacijoms gerą vietą pas gerus lietuvius prie ežero arba upelio.

Užsirašykite Ūkišką Laikraštį
“ŪKININKŲ ŽINIOS”, kurias pradėsime išleidinėti nuo Balandžio mėnesio, eis kas dvi savaiti 
kartą, BEPARTYVIŠKAS, iliustruotas, žiurnalo formoje, didžio 11x14, nuo 16 iki 24 puslapių. Ku
rios padayinės svarbiausias žinias, laipins mokslliškus raštus su geriausiais patarimais ir pamoki
nimais apie visokiose šakose ūkininkavimą. Talpinsis dėl moterų naudingi pasiskaitymai, kur ras 
visokių pashnokinimų apie namų tvarką ir svarumo prisilaikymą, apie pasirėdimą, apie visokius 
pagerinimus ir konservų sudarymus ir lt. Talpinsis visokie geri šeimyniški pasiskaitymai. Talpinsis 
jaunuomenėj meiliški pasiskaitymai ir satyros. Talpinsis turgų žinios ir visokie pranešimai iš 
prekybos srities. UŽSIRAŠYKITE kiekvienas lietuvis ir lietuvė tą puikų ir naudingą laikraštį. 
Kaina metams $1.50, pusėj metu $1.00, užrubežiuose $2.50 metams. Malonėkite pagelbėti gauti 
“ŪKININKŲ ŽINIOMS” kuodaugiausiai skaitytojų ir reikalaujame AGENTŲ rinkti prenumerotorius 
ir apskelbimus. Prašome korespondentus ir ra- šytojus į talką, pagelbėkite “ŪKININKŲ ŽINIOMS” 
visuomenės laikrašti visokiais gerais raštais, pa (yrimais ir žiniomis užpildyti, už ką iškalno ta
riame ačių. *

. SU VISOKIAIS REIKALAIS kreipkitės į LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių 
ANTANĄ KIEDĮ ant adreso:

Lietuvių Ūkininkų Draugija
ROBINSON BUILDING, SCOTVILLE, MICHIGAN-

■r—

C. S. P. S. SVETAINĖJ

Jeigu gali aukuoti, tai 
- gali ir kirpti; patyrimas 

nereikalingas. Kerpa 
' kuomet juo šukuojate 
trumpu laiku. Tai di
džiausias laiko ir pini
gų taupytojas dabarti
niame laike.
Įsigyk naujų, nepapras
tų plaukų kirpiklį.
Reikalaudami pasiųski
te $2.00.

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

(Agentai reikalingi).

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

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

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

UGAS.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. Akįs Kurčios .. Ausjs 
Skaudamos Akįs Tekančios Ausįs 
Raudonos Ak|s Ūžiančios Ausįs 
Žvairos .. AkįsJ Užkimštos Ausįs
Skaudama Nosis Skaudama Gerklė 
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis Katanuota Gerklė 
Užkimšta Nosis) Papūtus Gerklė

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

120 So. State SL, Chicago, I1L 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

is Kurčios .. Ausjs 
Js Tekančios Ausis 
is Ūžiančios Ausis

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM-FO
Tai labai gerai veikiantis vaistus 

panaikinimui bakterijų “Flu”, gy
dymui gerklės prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir reumatlškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TEK. — CAM — FO pas savo 
vaistininką.*

DR. M. T. STKIKOLI8 
L i e t n r 1 ■ 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Te). McKinley 269

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

DR.A.A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet

MEILE IR 
DAILE

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

sija.rieviriniinas pilvelio, nuslabnėjhnas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rnbežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai aebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 
velta po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Hateted St« Talephona Canal <417. Chicago, III. «

1126 W. 18th St.
Pradžia 6:36 vai. vakare. Inžangu $1.0<\ 75c. ir 50c.

GERBIAMA LIETUVIŲ VISUOMENE!
Minėtas veikalas yra statomas pirmu kartu Cliicagos lietuvių 

scenoje, iš atsitikimo Prūsų Lietuvoj, kur ypatingai jaunuolių tarpe 
Joninių Naktis skaitoma kaipo Meiles Naktis; kūrenami laužui |ir 
manoma, kad nuo tos nakties tam tikru apsireiškimu priklauso bu
sianti laimC. ...

Pradžia 6:3(1

1

Smagiausia 
ir įdomiausia 
knyga skaity
ti. 210 pusla
pių, 20 pavei
kslų. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas:

A. Margeris, 
2023 St Paul Avi. 

Chicago, III.

Pinigus siųs- 
kite: dolerį 
laiške, armo* 
aey order’į.

G. SUDERMAN0 ir vertėjo K. PUIDOS VARDAI 
Hudyja veikalo svarbą.

L. M. P. S. 9-tia kuopa sukvietė geriausias sceniškas spėkas, 
idant iškėlus žiūrėtojų akįse tų kovą, kurių pergyvenu laisvcsnieji 
jaunuoliai, išsižadėdami savo gyvenimo laimės, atsiduoda likimui 
dėl taių tikrų prietarjškų įstatymų ir arlymo laimės. .

• Po Teatro šokiai iki vėlumos-
Tikimės, kad gerbiamoji visuomenė purėms mus savo ątąiląib

7=3=



Pėtnvčia, Kovo 5 d., 1920 m

Pinigai Siunčiami Lietuvon
per EUROPEAN AMERICAN BIURĄ

Laiškai iš Lietuvos
Iš Radviliškio apygardos.

ROLLER SKATES
* $1.95 '

ir yra išmokami grynais pinigais.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO., Vedėjas.

3249 So. Halsted St., Chicago, III.
• Phone: Boulevard 611.

Išrūpins pasportą. Parduos laivakortę. Aprūpins taksų 
reikalus.

kares 
nes u laukėme.

Unijos išdirbystčs; aše
lės šratais apdėtos; vaikiu 
k am s ir mergaitėms. Ge
riausiai padaryta. Išpleta- 
mos iki bikokiam dydžiui. 
Spęcialė kaina ’ $ 4 .95 
porai......

CUKERKOS 
SPECIALUS

Genuine Creole Pratinės 
padarytos iš nendrinio cu
kraus ir pekanų. Dirbtos 
New Orlean’e. Spęcialė 
supažindinimui kaina, "9c 
kiekviena .......... ■
...... .......... ...............

Dr. A. R. Blnmenthal

EXTRA! EXTRA!
P. K. BRUCHAS

3321 So. Halsted St., Tel. Drover 9687.
Netikėtai pasitaikė mums nupir- 
kti keletą šimtų, Elgine išdirbi- \.3įį9 t 
mo laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedėlį, Kovo 1-mą 
ir per visą savaitę parduosim pi
giau kaip tikra verte. Pasitikė- 
sim kad tamstos pasinaudosite ši
ta proga, kuri labai retai pasitai
ko. Viską gvarantuojam ir už 
viską atsakom, nes musų krautu
vė yra pasižymėiusi ber 24 me
tus kaipo viena iš teisingiausių.
Paauksuoti laikrodėliai <Gold filled)

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

Atdara laikom kožną vakarą. Priimame Liberty Bond*.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

■3103 So. Halsted SU, Chicago.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta
is verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite g 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergai* 
h- Subatomis 9—9

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

P. Sturonas rašo Jonui Ku- 
zinskui, Antioch, III.:

Pailgo mums laukti 
pabaigos ir vis 
Žmones užpuolė vokiečiui kol-
čakin inkai, kurie yra pers įsam- 
<lę dėl ponų, kunigų ir kupčių. 
Dabar po Badviliškiais, Šiau
liais ir šilaliais tuos kolčakinin- 
kus mūsiškiai apdaužė, taip, 
kad jie pradėjo prašyties, kad 
jie gera valia patįs išeis, jei Lie
tuva atitrauks savo

Dvilimpo 
Siutai

karinome
Kelias die

nūs jie slinko dar 
bet dabar vėl ties 
dvarus apstojo ant 4 dienų ir 
ėmė šaudyti kiaules ir pjauti 
karves, o javus atima ir žmo
nės turi jiems ant dipo viską 
nuvežti ir Ii nuduoti ir į Vo
kietiją gabenasi. Bet dabar jie 
sulaukė tikro fajero, kada Lie
tuvos kariuomenė pradėjo juos 
skaudžiai ganiubyti.

Iš pat pradžios kunigai su 
bajorais buvo padarę didelę 
klaidą. Kunigai iškeikė darbi
ninkų laikraščius, bruko savub 
sius ir buvo taip sumaišę žmo
nių protą, kad žmonės savo 
draugus užpuldinėdavo, pra
mindami juos visokiais bedie
viais. Bet dabar žmonės pradė
jo suprasti jų darbus ir varyti iš 
susirinkimų ir tarybų ir tik ma 
ža dalis betiki kunigams su 
bajorais. Žmonės buvo taip į- 
pykinti, kad savo valdžiai nieko 
nebenorėjo duoti, nė važiuoti, 
o ir kareiviai buvo pradėję bėg
ti iš kariuomenės. Dabar betgi 
viskas kiek susiramino ir pra
dėjo narsiai kovoti su savo prie 
šais.

Patarkite savo draugams, 
kad rašydami laiškus į krajų 
vis padrąsintų rašyties į uni
jas ir reikalinga refigties prie 
Steigiamojo Seimo.

Batakiais

Iš Kuršėnų, Šiaulių apskr.
—r.. V- ‘

K. Yaątartas rafttf staro sūnui 
S. Vastartui, Downers Grove, 
III.:

Dabar pas mus labai ' nera
mu. Lapkr. 19 kaip užėjo pas 
mus kolčakininkai arba ber
montininkai, tai iki gruodžio 6 

dienai prastovėjo. Baisus mū
šiai buvo o ypač ix> Radviliškiu 
ir Mažeikiais. Lietuvos kariuo
mene turėjo statyti visas pajie-

gas kol juos pergalėjo. Dabar 
jie jau visi yra išvaryti į vokie
čių žemę. laibai daug iškados 
tie baisus kolčak įn in ka i pri
dirbo. Nebegalima buvo ir j 
miestą išeiti: kad tik sutikdavo 
mieste kokį žmogų, tuoj nu
mauna, nuvelka ir paleidžia pli
ką. Ir šiaip ką tik sugriebė, 
karves, arklius, kiaules, pinigus 
viską ėmė. Vaigščidjo po na
mus ir kratė, o radę ką tuoj pa 
ritindavo. Kas nenorėjo pasi
duoti, tuoj nušaudavo. Dabar 
ramu ir pas mus stovi Lietuvos 
kariuomenė, i » '

Nuo lapkr. 19 iki gruodžio 13 
jokios žinios nėjo, kadangi 
buvo sugriauti geležinkeliai; 
nuo gruodžio 13 vėl .pradėjo ei
ti ir privežė labai daug užsitu
rėjusių laiškų, kuone 
mieste apdalija.

visus

-------------- 1

Iš Silsuodžio, Gražiškių 
Vilkaviškio apskr.

vals.

Alek-

Išpardavimas 
Sagimo

MĖLYNOS, RUDOS IR ŽALIOS FLANELĖS.
Šitai Subatinis pasiūly

mas jauniems vyrams ir 
vyrams, kurie laikosi jau
nais. Gerai atrodantis dvi 
limpo segimo siutai gerai 
dėviančios flanelės pava
sarines mados. Spalvos es-

♦ . . . '
ti žalios, mėlynos ir rudos. Taipgi puikus siutai iš gražios medegos
vienlimpio ir dvilimpio segimo. Tūli turi šilkinio pamušo. Dydžiai 33 
iki 42 Spęcialė vertė $28.75.

Aki* Egzaminuoju Dykai 
v Gyvenimas yra

e tuščia^ kada pra 
hoMMM/R nyksta regėjimas 

Mes vartoja1“V Jr pagerinta Oph- 
p thalmometer. Y- 

patinga doma at 
" kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis. nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp47 at, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Gerai pasiūti drabužiai iš geros rųšies flanneli* už tokias kainas, kad 
patariama niieipirkti.

VYRŲ MARŠKINIAI

$1.85
VYRŲ KAKLARAIŠIAI

65c •
• Vyrų marškiniai; plačiai žinomi 
“Fairmount” išdirbystės. Pasiūti 
iš labai gero perkelio ir labai dide
lio įvairuAio rųščse. Minkštos, dvi- 
limpos rankovių—apikaklelės, ap
siausto pasiuvimo. Dydžio 14 iki 
18. Vien subatai speci- $4 R K 
alė kaina ................. ■ ■****

Vyrų kaklaraišiai; šilkiniai kak
laraišiai; padaryti, plačiai priim
tame styliuje. Didelis pasirinkimas 
spalvose ir padaryme. Spęcialė kai
na dėl Subatos, R Kg*
kiekvienas ........ . .......

Puikus 2 į 1 kalendorinis laikrodėlis, tik $8.4$
Galų gale mes padarėme galimu gauti 

jums praktišką, gerai laiką rodantį ekono
mišką laikrodėlį tik už $8.45.. Kam mokė
ti daugiau, kuomet musų 2 į 1 laikrodėlis 
tarnaus taip gerai, kaip ir brangus laikro
dėlis. Su musų 2 į 1 laikrodėliu jus ne
reikalausite kalendoriaus, viena rodyklė 
parodys jums mėnesį, dieną net ir mė
nesio besikeitimą, šalę rodomų valandų, 
minučių ir sekundų.

Viršeliai yra stiprus ir gražiai užbaigti, 
vidutinio didumo. Mechanizmas padarytas 
geriausio plieno ir nikelio ir turi tikrus 
akmenis, todėl teisingai rodo laiką. Delei 
tos 'priežasties yra vartojamas mechani
kų, gclžkelio darbininkų, inžinierių — 
žmonių, kurie žiuri laiką. Kada turėsite 
musų 2 j 1 laikrodėlį pertikrins jus, kad

'“■jųs gaunat tą ko jus reikalavote. Mes gva- 
rantuojame musų 2 į 1 laikrodėlį už 25 me 
tus.. Jeigu jus mokėsite $25„ jus negau- 
sit geresnio laikrodėlio negu musų.

kol mes galime parduoti keletą šimtų laikro- 
kaina. todėl kad mes norime jus įtikinti. At-

Pasinaudok šia proga 
dėlių šia labai nužeminta 
minkit, kad mes duosime jums tikrą laikrodėli, bet ne pamėgdžiojimą...

Jeigu jus užsisakysit dabar, mes duosime jums DYKAI paauksuotą 
lenciūgėlį ir gražią špilką, Nesiųsk pinigų iš kalno tik iškirpk šį ap
garsinimą, parašyk savo vardą ir adresą aiškiai,, įdėdamas $1.00 rankpi
nigių, o kitus užmokėsite, kaip atneš laikrodėlį. Rašyk tuoj aus:

UNIVERSAL SUPPLY C(X Dept. 8.
1574 Milwaukee Avė., Chicago. 111.

n. e. m. tūta 
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moterįškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687 __________________ 1 _________

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam! žinoma* per 11 me

tų kaipo patyria gydytojas, chirurgą* 
ir akužerb.

Gydo aitrias ir chroniikaa ligai, Ty
rų. moterų ir vaikų, pagal naojamiM 
metodą# X-Ray ir kitokiu* elektros prie- 
teisu*.

Ofisas ir Labaratorija: 1S2S W. llth 
Bt. n*toU Fisk St.

VALANDOS: Nuo- 10—12 pietų, ir 
8 vakarai*. Telephone Canal 811*. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halated Street

VALANDOS: S—S ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

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

Dr> Charles Sagai
Persikėlė į savo naujų ofisą 
pn, 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmety j, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

ARŽINAI
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 AUKSINŲ
Kurie siunčia $100.00 ar dauginus, tai tiems Lietuvoje išmokame

*° AUKSINŲ
už kiekvieną dolerį. . ■ *. ’ . ■

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

Lietuvon ir yra išmokami į vieną mėnesį laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuo jaus 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.
------------  ' ...................———«g1 " ■111 -MM! ? ............-

Tėvai rašo savo sunui 
Sandrai Zadrauskui, Chicago:

Sausio 6, 1920. — Tavo bro
lis Simonas, 22 in., yra vaisku; 
kovo 6 dieną jį mobilizavo ir 
dabar yra ant lenkų groničios. 
Jonas 19 m. išėjo savanoriu 
sausio 6, 1919 m. ir dabar yra 
Kauno gub. Juozas, 17 m. irgi 
buvo išėjęs į savanorius, dabar 
dar būna namie, bet turės vėl 
eiti į vaiską. Pijušas 12 m., tai 
eina į škalą, skala yra Silsuodyj 
Uršulė, 16 m., dabar jau neda
lia kaip serga ir visai švoka.

Dabar būnam prie Gražiškių 
gminos ir iš Pijevonio gromatų 
negausim, bo turim daug ne- 
pretelių. Pas mus dabar lenkai 
yra Vištytyj ir net Gražiškių 
parapijoj yra. Kauniškiuose 
lenkai nusistatė rubežių Vigre- 
liuose. Lietuviai irgi savo ru
bežių nusistatė ir netoli vieni 
kitų. Lietuviai yra geri vajau- 
ninkai; bolševikus atmušė, kol- 
čakininkus iš Lietuvos išginė, o 
Dievas padės, tai ir su lenkais 
apsidrbs.

Iš Silsuodžio yra išėję karino 
menėn kokia 40 vyrų, daugiau
sia savanorių; galima sakyti, 
kad jaunų vyrų visai mažai li
ko.

Pajevonio bažnyčią vokiečiai 
suardė ir sudegino. Alvytų baž
nyčią irgi sudegino.

VAIKIUKAI! MERGAITES, 
KLAUSYKIT!

DOVANAI DOVANAI
Vyriški gvarantuoti laikrodžiai, 

kameros ir t. p. ‘
Parduok 16 gražių tykybinių pa

veikslų po 25 kiekviena. Kiekvie
nas noriai pirks. Kada parduosi, pri 
siųsk mums $4.00 ir pasirink laikro
dį, kamerą ar bikokį daiktelį iš mu
sų kataliogo, dovanai. Prisiųsk 
mums savo vardą, adresą ir mes pri 
siusime jums paveikslus. Mes pa
sitikime skaitytojais šio laikraščio. 
Jeigu jūsų vaikiukas ar mergaitė ne
gali rašyti lietuviškai, tegul rašo 
mums angliškai.

LIBERTY ART COMPANY, 
905 Cambridge Bldg. 

Chicago, III.

DR, I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Rogelande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, PuHman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yarda 723.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3308 S. Morgan Si. Chicago, III.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

1637 WA1 St. kampjfarahfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 Ir nuo 7 Ori 8 vakare.
Tel. Prospect 11*7

......... . - t

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pree.
1819 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, Dl.

Popieros Laiškams. Vyriškų Drapaną Darganai
25 gatunkų popierių dėl laiškų ra

šymo tinkančių rašyt į Lietuvą, su 
visokiais gražiais pasveikinimais ir 
pritaikintomis eilėmis dabar po karės, 
su visokiais paveikslais ir su dailio
mis kvietkomis. Parsiduoda labai pi
giai, 4 tuzinai popierų su konvertais 
už $1.00, agentams duodam gerą už*- 
darbi. Adresuokit:

Agent For Religions Goods, 
P. O Box 73, Chicago, III.

t................. .......  - ■............ ! —-

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Gtaborius 

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
■2814 W. 23 Place, Chicago, IU 

Tel. Canal 2199.

Teisingas apsiėjimas. Garantuo
tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukli, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai. 820,00 iki 845.00.

Vyrų Ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai 81.00 iki 828.01

Vyrų kelinės 83.00 ir augščiau.
Vaikų siutai 85.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų Ir ©ver
kautų 88.50 ir augščiau.

Foll dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. 810.00 ir aukščiau.

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

8. GORDON, 
141* So. Halsted St, Gheiaga 

Irteitt* 1W7

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS: 2201 W. 22nd 8t.

Kamp. Leavitt St 
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd SL 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną

Fel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telefoną* Pullma* 8*3. 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvi* Dentista* 
s 10657 Mlchiran Ave^ Roaeland. 

Valandos: • iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas.

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

vakarei Plian. Canal M7
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Telegramos praneša, kad 
buržuazinė liberalų valdžia 
Švedijoje baigianti savo die 

[nas. Ji nepajiegia valdyt 
| šalį, kadangi parlamente, o l 
dar labiaus pačioje šalyje, 
stipriausioji partija yra so
cialdemokratai

Švedijos karalius jau kvie 
tė į konferenciją socialde- 
mokatų partijos vadą, Hjal- 
mar’ą Branting’ą, ir prašė 

| ji prirengt socialistinės val
džios pieną, jeigu Brantin- 
g’as apsiimtų sudaryti mini 
sterių kabinetą. Manoma, 
kad Švedijos socialdemokra
tai neužilgio paims valdžią 
į savo rankas.

'Taigi Švedija ketina ra
miu budu eiti prie socialisti
nės valdžios. Ta valdžia, tie 
sa, kolkas dar neįstengtų pil Į 
nai įvykdinti savo progamą 

| kadangi ji dar neturi abso- 
liutės (visiškos) didžiumos 
parlamente; bet ji galėtų su
teikti (jaug svarbių pageri
nimų darbininkų klesai ir 
padidinti jos teises. O tuo
met darbininkų klesai butų 
lengviaus iškovot ir galuti
ną pasiliuosavimą.

Prie socializmo pasaulis, j 
kaip matome, žengia įvai
riais keliais: vienur per štai 
gius perversmus, kitur laips 
niškai ir rainiai. Bet jisai | 
žengia prie socializmo!

Užvakar Lietuvos Laisvės 
Fondas (įsteigtas prie Am. 
Liet. L. Darb. Tarybos) pa
siuntė kablegrama 140,000 
(šimtą ir keturiasdešimt 
tūkstančių) auksinų Lietu
vos Socialdemokratų Parti-

Socializmas ir 
Demokratija

sa

Tuos,pinigus musų; dan
gai Lietuvoje suvartos rin
kimų agitacijai — leidimui 
laikraščių, rengimui prakal- 
bų, skleidimui atsišaukimų 
ir kitokios literatūros. Pa- 
gelbos jiems dabar ypatin
gai reikia, kadangi reakci
ja persekioja juos ir truk
do jų veikimą. Lietuvos vai 
džia nedavė Socialdemokra
tų Partijai viešai atlaikyt 
savo konferenciją ir pasmau 
gė jos organą, “Socialdemo
kratą”. Ji daro kliūčių jai 
ant kiekvieno žingsnio.

Šitokiose aplinkybėse mu- 
sų draugai gali pasekmingai 
vest kovą tiktai su Ameri
kos lietuvių darbininkų pa- 
gelba. Bet ji turi būt su
teikta kuoumiausiai, nes Lie 
tuvos Steigiamojo Seimo rin 
kimai jvyks balandžio mene 
šio viduryje. Jeigu iki to 
laiko Lietuvos proletariato 
partija neįstengs ♦sumobili
zuoti savo jiegas, tai Seimas 
pateks į atžagareivių ran
kas ir padarys Lietuvai to
kius įstatymus/ kurie pa
vergs darbo žmones.

* I *

Pagelba Lietuvos drau
gams turi būt suteikta tuo- 
jaus. Aukaukite tad kiek 
kas galite į Lietuvos Lais
vės Fondą. -

Vakar vienas draugas, 
Juozas Bukauskas, iš Chica 
gos, perskaitęs “Naujieno-I 
se”, kad jau visi pinigai iš 
Lietuvos Laisvės Fondo ta
po išsiųsti, atėjo į “Naujie
nų” redakciją ir įteikė $25, 
kaipo auką daugams Lietu
voje. Imkite pavyzdį iš ši
to draugo!

‘Aukas siųskite Lietuvos 
Laisvės Fondo kasieriui, K. 
Gugiui (3323 So. Halsted 
St., Chicago, III.) arba per 
“Naujienas”.

Žmonės, kurie vadina 
vę “komunistais” ir įsivaiz
dina, kad jie esą tikrų-tik- 
riausi K. Markso sekėjai, ti
krina, kad socializmas esąs 
priešingai demokratijai.- Bet 

| tai yra visai netiesa.
Marksas su Engelsu 1847 

m. parašė pirmutinį moksli
nio socializmo programą, 
“Komunistų Manifestą”. Ųž 
keleto mėnesių po to Mark
sas ėmė leisti laikrašti “Ėie 
Neue Rheinische Zeitungį”, 
ir tą laikraštį jisai pats pa
vadino “demokratijos orga
nu” (Organ der Demokra
te).

Komunistas Marksas tuoi 
budu ne tiktai nėjo prieš de
mokratiją, o skaitė savo pa
reiga tarnauti jai, leidžiant 
laikraštį (į kurį jisai sukišo 
visą savo turtą). Jo komu
nizmas, kaip matome, yra vi 
sai kitokios rųšies, negu da
bartinių “komunistų”.
' Šie, stodami prieš demo
kratiją, eina ne Markso pė
domis, o jo priešo, Mykolo 
Bakunino, suskaldžiusio pir 
mąjį Internacionalą. Ba
kunino sekėjai yra anarchis
tai.

Į ^Apžvalga
BIZNIS PO PATRIOTIZMO 

SKRAISTE.

“Vienybė Lietuvninkų” paš
ventė net du straipsniu Lietu
vos Atstatymo Bendrovės kri
tikai. Pasiremdama faktais, 
kuriuos nesenai paskelbė ‘Tė
vynėje” Keistutis šliupas, ji sa
ko, kad tos Bendrovės vedėjai 
suvedžiojo žmones, skelbdami, 
buk jiems rupi Lietuvos atsta
tymas arba koks kitas visuome
nės reikalas; ištiesų tai jiems 
rūpėjo tiktai savas biznis. 
“Vien. L.” stačiai kaltina L. A. 
B-ves vedėjus' “žmonių sude- 
moralizavimu.”

Antras straipsnis, uegrinė- 
 jautis tą patį dalyką, priklauso 

SKAITYKIT IR PLATINKIT p. J. V. Liutkauskui. štai kokių 
“NAUJIENAS” | faktų jisai paskelbia:

4

L. A. Bendrovės metiniai 
susirinkimai parodė, koks 
“demokratiimai” yra prak
tikuojamas, 1919 metų pra
džioje, atsibuvusiame ben-i 
drovėą susirinkime, pamai
nos (proxies in blank), ku
riose nebuvo įrašyta kam 
pavedamas balsas ar balsai, 
buvo bendrovės valdybos pa
dalintos tąrpe savo sėbrų — 
H. Karužos, V. Karužos, V. 
K. Račkausko, M. W. Bush| 
Įr J. Strimaičio, šie penki as- 
menįs turėjo daugumą hal
sų (ne savo, bet nežinėlių 
žmonių). Jųjų rankose bu
vo “demokratija.” Tame šu- 

. akinkime buvo apie 100 at
stovų, bet 95 iš jų, tai yra 
dauguma, negalėjo savo nuo 
mones išreikšti, savo kad ir 
geriausią rezoliucijų praleis- j 
tl, nes mažuma — 5 žmonės 
turėjo absoliučę galę. Atsi
mena visi tame susirinkime 
buvę koks “demokratišku
mas” ten buvo. Viskas nuė
jo sulyg “steam rollers.”

Po tuo daugumas pasipik
tino. Pačių direktorių tar
pe kilo klausimas kaip re
formas įvesti, kad ateityje 
panašus dalykai neatsitiktų. 
Ir direktoriams pasisekė per^ 
vesti direktorių susirinkime 
nutarimą, kad ant tolinus, 
bei kitus metinius susirinki
mus šaukiant, jeigu bus pri
siųsta tokių pamainų (prox- 
ies in blank), tai jas padalin
ti tarpe visų direktorių po ly
biai, sulyg skaitliaus šėrų 
kožno, direktoriaus paveldin- 
čio bendrovėje.
šitas nutarimas tečiaus nieko 

I negelbėjo, nes kaip K. šliupas 
parodė, kad Bendrovės valdy
bos nariai pavartojo naują sky- 
mą: jie balsavo ne pagal skai
čių šėrų, kuriuos yra nusipir
kę, o pagal skaičių šėrų, už ku 
riuos jie yra įmokėję tiktai da
lį pinigų. Tečiaus tatai yra 
dar ne viskas. P-as Liutkaus- j 
kas pasakoja dar štai kokią is-1 
tori ją: f .
' • Man teko irgi su vienu iš 

neišmintingesniu direkto
rium pasikalbėti. Bet aš ga
vau kitokią informaciją — 
biskutį aiškesnę ir štai ji: 
Yra tokiu budu, kad apvaldy
ti pamainas (proxies in 
blank) paėmę apie keturi ar 
penki žmonės, po bendrovės 
valdybos vadovyste, net už 
$50,000.00 L. A. B. šėrų. Bet 
už tuos Šerus iš viso yra įne
šę tik $1,500 “cash”. Kaip tai, 
juk tas tik 3 nuoš.? Ot taip, 
žinote, kad bendrovė moka 
savo agentams už pardavimą 
šėrų 5 nuoš., o prezidentas 
gauna už organizavimo dar
bą 2 nuoš., labu 7 nuoš. Jie 
komiso čia vienas nuo kito ne 
ėmė, o tik sugraibė tuos 3 
nuoš. kad suvaldyti balsus. 
—Ar tas yra tegalįs darbas? 
—Nežinau, atsakė direkto
rius.
i—Ar direktorių taryba san- 
kcijonavo' šitokią transakci-

—Ant kiek aš pamenu, tai 
rodosi ne.

Kiek buvo balsų prisiųsta 
tose pamainose (proxies in 
blank) ? Ant kiek pamenu, 
buvo apie 15,000, atsakė di
rektorius.

Iš to yra aišku, kad tie 
ponai ne vien kad dadėjo. prie 
savo teisiugų balsų po 1000 
kaip p. K. Šliupas nurodo, 
bet dar pasiėmė ir iš tos 15,- 
000 proporcibnalę sumą, su
lyg direktorių nutarimo. To
kiu budu ir 1920 metų L. A. 
Bendrovės susirinkime ketu
ri ar penki žmonės valdė, o 
suvažiavusių buvo virš dvie
jų šimtų. Iš tikro «yra lai 
“model democracy.”
P-as Račkauskas, redaguoda

mas SLA. organą, varė per jį 
smarkią agitaciją tos Bendro
vės išreklamavimui — vardan 
“tautos labo”. Organizacijos 
laikraštį jisai panaudojo, kaip 
matome, savo (ir savo sėbrų) 
privatiniam bizniui. Ką apie 
tai pasakys SLA. nariai?

Pasaulio Darbininkų ICO Dnikaloi
Judėjimas. ' LiOidi ilUiRdldl

JUNGTINIS VALSTIJOS.
[FedcrmtM tinta]

DETROIT, Mich. — Elektros 
darbininkų unijos lokalas sto
jo atkaklion kovon, su miesto 
tarybos priimtu patvarkymu, 
reikalaujančiu, kad unijos na- 

I riai užsiregfetrdotų. Tai. mat 
“skymas” patarnauti samdyto
jams, kurie unijos narius galė
tų pasižymėti sau “juodajame 
surašė?’ Lokalas pasiėmė advo
katą ginti tiems nariams, kurie 
to patvarkymo neklausys, o 
taipjau teisino keliu priversti 

miesto tarybą atšaukti tą ne
lemtą patvarkymą.

i j

ST. PAUU.Minn. — čia įvy
ko apskričio Nonpartizan Ly
gos konvencija. Daug delegatų 
buvo suvažiavę. Jų gausiai bu
vo ne tik nuo ūkininkų, bet 
taipjau ir nuo darbininkų uni
jų.

[FMtaruatoa apMdoa žinia]

NEW ULM, Minų. — Buvu
sieji du Minnesotos maisto ad- 

I ministracijos agentai, Vidcon 
Vye ir Edward Cutting, bijoda
mi dar didesnių kaltinimų, tei
sme prisipažino, kad jie, kaipo 
maisto administracijos agentai, 
darę Jokių darbų, kurių jie ne
turėję teisės daryti. Jie būtent, 
laike politinės 1918 metais kam 
panijos terorizavo ūkininkus, 
kaltindami juos, buk jie nelei
stinai laiką susikrovę kviečius, 
ir todėl savavalingai ūkininkų 
javus konfiskuodavo ir dar im 
davo iš jų pinigus kaipo pa
baudą.

[Federnotoa spaudos žinia]

SCHENĘCTADY, N. Y. — 
United Garment Workers uni
jos organizatorius, Otto Ni- 
chols, unijų atstovų susirinki
me pranešė, kad didžiulės apy
kaklių siuvimo firmos steigiau 
čios daugelyj mažų miestelių 
savo šakas, idant streiko atsi
tikimais galėtų jomis vaduo- 
tles. Kad dar geriau apsidrau
dus nuo streiko nuostolių, fir
mos pradėjo samdyti moteris, 
kurioms duodama darbas tie
sai J namus ir mokama už 
labai pigiai.

lai

PIKTŲ AFRIKA.
J 

(Federuotos »paHdo« žinia]

JOHANNESBURG. — Kon
go srityj organizuojama Angli
jos Nepriklausomosios Darbo 
partijos šaka. Čia yra taip va
dinamu General Workers uni
ja, kuriai tečiaus iki šiol be
veik vien anglų darbininkai te
priklausė. Dabar betgi ima į 
ją dėties taipjau ir kitų tautų 
darbininkai, dagi belgai, kurių 
čia daugiausiai yra ir kurie iki 
šiol labai kreivai į anglus žiu
rėjo.

FRANCUA.
ĮF«d«ruoto8 spaudos žinia]

PARYŽIUS. — Po dviejų mė 
nėšių nesusipratimų, pašto dar 
bininkų federacija, kuriai pri
klauso visų pašto skyrių darbi
ninkai, vėl užmezgė pertrauk
tuosius su valdžia santikius’. 
Tuos ryšius su valdžia federa
cija buvo nutraukus dėl to, 
kad ininistcris Clemenceau, tuo 
laiku buvęs vyriausiuoju pašto 
viršininku, nesiteikė dagi at
sakyti J jos pastatytus reikala
vimus, idant visose techninėse 
komisijose pašto darbininkai 
turėtų lygią atstovybę. Dabar, 
kada konferencijoj su valsty
bės pasekretorium federacijos 
reikalavimas išdalies buvo pri
pažintas, sentikiai pagerėjo.

i— Valdžia, dėl ekonomijos, 
buvo sumanius uždrausti ga
minimą ir pardavinėjimą viso
kių pyragų ir pyragaičių, bet 
tam sumanymui aštriai pasi
priešino visi tokių pyragų ga
mintojai. Valdžia nusileido, 
apribodama betgi tų skanumy
nų pardavinėjimą penkiomis 
dienomis savaitėje.

ATSIŠAUKIMAS I WISC0N- 
SINO VALST. LSS. KUOPAS 

IK DRAUGUS.

LSS. 58 kp. vasario 8 dieną 
laikytame susirinkime Soclalis-t 
tų svetainėje, Kenosha, Wis. li
ko vienbalsiai nutarta atsišauk* 
ti j Wisconsino valst. lietuvius 
socialistus ir į prijaučiančius 
Lietuvių Socihlistų Sąjungai ir 
Socialistų Partijai darbo Žmo
nes.

Mes atsišaukiame į jus, drau
gai sunkiausiu darbo žmonėms 
laiku, kviesdami jungti savo 
jiegas krūvon ir stoti darban ir 
kovon, šiandie visoje šalyje 
šėlsta jsigalčjusi reakcijos bon

Iga, žmonių tiesės yra mindžio
jamos, susirinkimai ardomi, o 

[valdžios viršūnėse leidžiami vis 
nauji* vis labiau žmonių var
žantis įstatymai ir net siekia- 
masi prie to, kad atėmus iš dar 
bininkų teisę streikuotir teisę 
kovoti už savo būvio pagerini
mą.* Tokioj valandoj, rodos vi 

'si darbininkai turėtų spiesties 
krūvon ir išvien kovoti prieš 
jų teisių mindžiotojus ir siau- 
rinimą ir kartu siekti prie iš
kovojimo didesnių laisvių, ge
resnio būvio ir žingsnis už žin
gsnio eiti prie galutino pasiliuo 
savimo.

Bet taip nėra. Kada vienybė 
yra taip svarbi dabar, darbiniu 
kų jiegos liko suskaldytos, pra 
side j o nesutikimai ir visas vei
kimas paįro. Kodėl taip yra? 
Žvilgterėkime kiek į praeitį.

Apie šeši metai atgal Wiscon 
sino valstijoj lietuvių socialis
tų veikimas buvo veik visai ap 
miręs. Taip apie 1914 m. gy
vavo tik viena LS. Sąjungos 

| kuopa — 58 kp., Kenosha, Wis. 
Bet vėliau ačiū 58 kp. draugų 
pasidarbavimui liko atgaivintos 
mirusios LSS. kuopos — 224 
Racine, 119 Mihvaukee ir 152 
Sheboygan. O vėliau atgaivin
ta ir LSS.' IX Rajonas. Ir nors 
Wisconsino lietuvių tarpe visai į 
mažai yra inteligentiją YelMa- 

j ma buvo kiek leido aplinkybės, 
į veikiama sutartinai, energin
gai ir pilnu draugiškumu.

Bet neilgai taip buvo, pasau
linė karė ir suirutė sugriovusi 
net dideles valstybes, negalėją 
neatsiliepti ir į socialistus, ku
rie veikliai dalyvavo pačiame 
gyvenimo sūkuryje. Atsirado 
karštuolių, kurie pradėjo tikė- 
ties, kad per vieną naktį galima 
visą tvarką perkeisti ir savo 
skambiais žodžiais ir neva re
voliucinėmis frazėmis suklai
dino daugelį sąjungiečių, kurie 
prie socialistų prisidėjo tik pa
staruoju laiku ir dagi paties so- 
cializmo nespėjo giliai pažinti. 
Suvažiavęs New Yorke tokių 
karštuolių būrelis paskelbė, 
kad LSS. yra palaidota, o jos 
vietoj gyvuojanti komunistų 
partija.

Niekuriuos kuopų, kurios ir 
pačios nesuprato gerai ką reiš
kia komunizmas, bet suklai

dintos tų karštuolių, irgi pra-

Severą’® 
Regulator.

(Severos Regulaterius) 
suteikia greita paleng
vinimų ligose, kurio
mis paprastai aerga 
moterįs ir mergaitės. 
Tai yra tikras npteriš- 
kų draugas ligoje ir 
skausmuose. Todėl pa
tariame moteriškoms 
jis išmėginti.
Kaina $1.25 ir Seentai 
taksų:

Severa’s
Balsam of Life.

(Severos Balsamas Gy
vybės esti geru sutvir
tintoji! ir vaistu, pa
geriančiu gydyme te
kių ligų, kurių simpto
mai apsireiškia, kaip 
tai: užkietėjimu vidu
rių ir nevirškinimu, dis 
pepsija ir gelslige. Ji 
paskubina veikimą Juk
nų. 85c ir 4c taksų.

dėjo vadinti*! komunistų kuo
pomis.

Ir ką tuomi atsiekta? Nieko. 
Bet žalos lietuvių darbininkų 
judėjimui, kaip ir visos šalies 
darbininkų judėjimui padaryta 
labai daug. Lietuvių socialistų 
veikimas liko sutrukdytas, kuo
pos suardytos, socialistų spė
kos liko suskaldytos ir Šimtai 
nekaltų žmonių atsidūrė kalė
jimuose, kur jie ir iki šiol kan 
klnasi, kuomet jų šeimynos ir
gi baisų vargą kenčia. Tiegi 
komunistų vadovai ir jų laik
raščiai, kurie tą viską padarė, 
dabar patįs užsigina savo ko
munizmo ir skaito išdavyste, 
jei kas primena, kad jie yra 
buvę komunistais. Dabar ir 
vienas jų vadovų,'Nuorteva, sa
ko, kad šnipai parašė komunis
tų programų, kad paskui vald
žia galėtų juos persekiot!.

Komunistai, kurie pirmiau 
tai atmetė, dabar irgi pradeda' 
pripažinti parlamentarizmą. So 
ciąlistai gi jau nyo senai tvirti
na, kad parlamentarizmas yra 
tik vienu iš darbininkų klesos |- 
rankių kovoje už galutiną pa- 
siliuosavimą. Ir tą parodė 
jau šimtai atsitikimų, štai kad 
ir daugeliui Wisconsino lietu
vių žinomas atsitikimas. Apie 
metai laiko atgal LSS. 152 kp. 
Sheboygan parengė prakalbas 
komunistams Jukeliu!, o vėliau 
Andrulevičiui. Ir jeigu ne She- 
boygano šerifas, kuris yra so
cialistas tai minėti kalbėtojai 
butų buvę atgaleivių sumušti. 
Bet juos apgynė šerifas. Ir jei 
ne tas “social-buržujus” šeri
fas, tai Sheboygano komunis
tai ir dabar negalėtų laikyti su
sirinkimų. Tai parodo, ką gel
bsti vienas socialistas pravestas 
į miesto valdininkus. O kas bu
tų, jei jų butų daugiau?

Dabar jau aiškiai pasirodė 
kuo yra karštuolių skelbiamas 
komunizmas, kurio ir vardo jie 
patįs išsižada. Praėjus jų su
keltai musų tarpe suirutei lai
kas pradėti veikti ir vėl stoti į 
socialistų eiles. LSS. IX rajo
nas yra dalinai apmiręs ir rei
kia jį atgaivinti. Laikyta percb 
tą metą Sheboygane metinė ra
jono konferencija nutarė seka
mą konferenciją laikyti Raci- 
nė, Wis. apie gegužės 20 d. Lai
kas trumpas ir todėl draugai
Sheboygane, Racine ir Milway- 
kce sukruskite ir reorganizuo
kite savo kuopas, o kur nėra 
kuopų tverkite naujas ir pada
rykite taip, kad sekama rajo
no konferencija butų viena di
džiausių ir pasekmingiausių to 
rajono konerenci-jų. Nelaikąs 
mums laukti išganymo iš ko
munistų, ar kitų, bet turime pa
tįs stverties už darbo ir patįs 
veikti. Atminkite, kad darbi
ninkų pasiliuosavimas yra dar
bu jų pačių rankų.

Norintįs nurodymų ir pagel- • 
bos perorganizuoti ar sutverti 
naujas kuopas kreiptės žemiau 
nurodytu antrašu:

LSS. 58 kp. įgaliotinis ir IX 
rajono fin. rašt.

J. Marcinkevičius, 
772 Lindermann Ct., Kenosha, 
Wisconsin.

1

Telephone Drover 5052

Dr, A.Juozaitis 
DENTISTA8

Valandos: nuo Ii Iki 0 vai raka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3211 So. Malatei St. Chlcagu, HL

HIOUX CITY* U-

! ihimibmi ■lirtilll u

INCOME TAS 
BLANKOS IŠPILDOMOS 

> Pagedėlio, Utarninko ir Ketvergo 
vakarai*

JONO BAGDZIUNO BANKOJE. 
2334 So. Oakley Ava^

DATRIJOTIZMAS! 
1 PačėdumM turi bot x 

pasargos žodis i
IOWA STATE t

8AVINGS BANK | 
Kapitalas ir Pervirti*—• ■ 

>120,000.00. !
8. E. Cor. Fourth and J

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALE STREET ' 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
sąlygą-
Wcst Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

Ar kosi?
I

Neleisk kosuliui išsivystyti. Kosulys esti reiš
kėju pavojingesnių ligų, todėl jis reikia tuoj 
gydyti. Tani reikia gerų vaistų, kur^p esti išmė
ginti ir kuriais galima pasitikėti. Paklausyk mu
sų rodos. Vartoki (

> * \ 9

Oevera’s
LJ Balsam for Limgs
(Severos Balzamas Plaučiams)! Yra tai malonus 
vaistas nuo kosulio Vaikams ; ir augusiems. Jo 
veikmė esti greita ir gerai veikianti; panai
kina erzinimą gerklėje, palengvina atkosėti dr, 
nuramina kosulį. Išmėgink ji-' Ir greitai persi
tikrinsi, jog musų patarimas .buvo geras..

Tai yra rekamenduojaioa vrirtoti nuo kosulio, 
persižaldymo, užkimimo, HMtstfj0 kosulio ir ko» 
salio inflųepzoję.

Kainos: 25 ir 10 centų įr t 412 centai tak»ų.

i

Severa’s Kidney and 
Liver Remedy.

(Severos vaistas dėl 
inkstų ir jaknų) duo
da labai didelį paleng
vinimą gydyme inkstų 
ir pūslės. Vartok jas, 
kad turi skausmus nu
garoje • ir duok kūdi
kiams, kada jie Šlapina 
lovon. Jis patenkino 
tukstanfiius ligonių. Pa 
mėgink ir pats! Kai
nos: 75c ir 8e taksų, 
arba $1.25 ir 5c taksų.

Scvera’a
Blood Purifier.

(Severos Kraujo valy
tojas) yra labai gerai 
buomas, kaipo geriau
si* gyduolė. Visur pa
tariama ji vartoti, kaip 
kraujas pasidaro našva 
rus ir išsipila kūnas 
spuogais, skauduliais, 
votimis arba Jairdomi.

> Esti tai labai gęras su- 
tvi r tinto jas pavasario 
Wtu. Kaina $1.35 ir 5c

Severo# Vaistai šeimynom pardavinėjama visur vaisi flhyčiose. Jeigu negali JfcUti Severos vai
stų savo vainstinyčioje, siųsk užsakymų tiesiog i prikergdamas sumų ^vertė§ir taksų.

W. F. SĘVERA CO., CI t D AK RAPIDS, I
■ .. .................... .linu..............  Į....... Į... .. .....................   I Į,.... r......... . ........................  1 ĮĮMII ■■■■ F
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Lietuviu Miluose
NORTH olDE
Bukite atsargus.

Northsidiečiams yra gerai ži 
noma, kad L. D. L. D. 86 kuo
pa tapo perorganizuota Gruod
žio 20 d. Draugai, kurie pasili
ko ištikimais L. D. L. D. kon
stitucijai ir Socialistų partijai, 
varo* pasekmingai darbų pir
myn. Tie gi buvę draugai, ku

JONAS RUPEIKA
tapo užmuštas kovo (March) 1 
d., 1920, 5 vai. po pietų; Paines 
dale, Michigan vario kasyklose, 

sulaukęs 33 metų amžiaus.
Paėjo iš Kauno gub., Telšių 

pav. Kartenos parapijos, Stry
pelių sodos. Jo kūnas yra par
vežtas ) Chicagą.

Laidotuvės bus kovo 6 d. 8-tą 
^yal. ryto iš namų 3307 Auburn 
Avė. j šv. Jurgio bažnyčią, o iš 
ten j Šv. K^aaimiero kapines.

Giminės ir pažįstami yra kvie 
čiami dalyvauti laidotuvėse,

Palieka nubudime moteris 
Magdalena ir sudus Adomas, 
kurie dabar randasi Lietuvoje, 
ir jo abudu švogeriai, Antanas 
ir Petras Kripai.___________ ..

rie sulaužė L. IX L. D. konsti
tuciją, paniekino Socialistų par 
tiją ir visaip ją išniekino, ir pa- 
sivadino komunistais, virinii-

nttame susirinkime buvo pra-
šalinti iš L. D. L. D. 86 kuopos. 
Tie pašalintieji nariai dabar 
nori suorganizuoti naujų kuo
pų tuo pačiu vardu, bet po Ko
munistų diktatūros kontrole. 
Mažai apsipažinę su L. D. L. D. 
reikalais, žmonės patiki jų gra
žiems žodžiams ir duodasi pa
sigauti ant komunistiškos meš
kerės. Nekurie iš northsidie-
čių jau ir po dolerį užsimokė
jo į busiančių kuopų. Perspėja
me, kad naujai “komunistų” 
tveiriama kuopa nieko bendrų 
neturi su L. D. L, D. 86 kuopa, 
nei su visu L. D. L. D. organi
zacija. —- V. M.

Nauja ūkininkų organizacija.
Chicagon suvažiavę {atstovai 

nuo 1,000,000 ūkininkų šiomis 
Klienomis sutvėrė American 
Farm Burta u Federation. Susi 
rinkimų laikę direktoriai fede
racijos ir kiekvienas jų atsto
vavęs po 20,000 ūkininkų.

Ta federacija rūpinsis pra- 
vedinm ūkininkams naudingų

■m... ... ................................ ....... iii...... m...m.....i... ... ....
I VERTINGAS TONIKAS

Užduotis, kokias dažnai sloguojama ant skilvio ir 
Į virškinimo vidurių dažnai būna labai šutyki, tokiu budu 
Į kad net visas kūnas labai susilpninama. Kentėtojui rei- 
Į kia duoti toniko—gyduolės, kuri ne tik sustiprina jį patį, 
Į bet ir virškinimo vidurius palaiko tvarkoje. Tai galima 

g atsiekti vartojant •,

I Oevera’s I 
| Esorka Į 

(pirmiau būdavo žinoma, “ISeveros Skilvio Hitleris”
Į kuris esti labai geras pilvo stimulantas ir valantysis to- 
į nikas, rekomenduojamas silpniems, seniems ir palėgu- i 
j siems žmonėms. Jos gydančioji vertė ir tikrai verta pa- i 

si tikėjimo ir vartojama gydyme užkietėjimo, nevirškini-
Į mo, dispepsijos, stokos noro valgyti ir abelno susineštoji- |
Į mo ir nusilpninto delei nevirškinimo vidurių. Pamėgink i
j šių vaisių šiandien- Stokfs ant kelio prie sveikatos. Kai- ;

s nešt 75c*ip $1.59*1 hikeų 3 ir 6 centai. P&rdavojama vi’ų Į 
H vaistininkų.. “ ......... g
I W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA I

■II ■ III   . Į, —IW 11,1 II .11

įs ta tymų, nupiginimu gabeni
mo, užmezgimu geresnių ryšių 
su skerdyklomis ir t. t.

Federacija jau surinkusi
$500,000 jos darbui 1921 m. ir
prižadėta $1,000,000 1922 me
tams. Ji užlaikysianti Wa- 
shingtonc raštinę ir daugybę 
ekspertų įstatymų dalykuose.

ši organizacija yra stambių
jų ūkininkų ir tik jų interesais 
rūpinsis. Ji, kaip ir kapitalis
tui, yra griežtai nusistačiusi 
prieš darbininkus ir reikalaus 

pravėdinto įstatymų, kurie 
draustų darbininkams streikuo 
ti.

Dr., Koppnagle suimtas.
Dr. S. A. Koppnagle, Komu

nistų partijos organizatorius, 
kuris yra apkaltintas kartu su 
kitais komunistais, po šešių sa
vaičių slapstymos, pasidavė va 
kar valdžiai, bet užstačius $10, 
000 kaucijos tapo paliuosuotas.

Teisėjas Oscar Hebei atsisa
kė panaikinti apkaltinimus 

prieš Komunistų Darbo parti
jos narius, jų tarpe milionie- 
rių komunistų. William Bross 
Lloyd.

Tariasi apie geležinkeliečių 
streikų.

Vakar Chicagoje prasidėjo 
konferencija geležinkelių dirb
tuvių darbininkų brolijos vir
šininkų. Konferencijoj daly
vauja virš 150 žmonių ir jie nu 
tars ar skelbti 400,004) geležin
kelių darbininkų įstreiką, kad 
privertus geležinkelių savinin
kus pakelti algų. Kitos geležin
keliečių brolijos taukia nutari
mo šios brolijos ir veiks visos 
išvien.

Bandė pabėgti.
Keturios mergaitės, jų tarpe 

Margaret Seithamier, kuri nu
šovė už jos suviliojimų advo
katų Burr, bet tapo išteisinta, 
tik atiduota prieglaudon iki ja 
nesukaks 20 m., bandė pabėgti 
iš katalikiškos prieglaudos-ka- 
lėjimo House of the Good Shep- 
Iierd. Jos siųpi^šė vienų vie
nuolę, o sargui įdūrė žirklėmis 
ir nors išlaikė prispirusios vie
nuoles dvi valandas, joms pa
bėgti nepasisekė.

Oleomargarine
SUMANUS sumaišymas pagal vienatinę for

mulę ir modernišką metodą susijungimų, kad 
duotų jums IGB/St Oleomargarine. Tarnauja 

kaip išsileidžia — kepime — arba su šil
tais visais — jo skanumas paavirtina jo gerumą — 
ir jus persitikrinsite kodėl jis turi apskritą lebelj — 
“ženklas kuris prašalina spėjimą valgių pirkime”. 
Užsisakykit svarą nuo jūsų pardavėjo šiandien.

ARMOUR^dCOMPANY
chicago

■

Konfiskuoju maistų.
Paderate valdžia vakar pra

dėjo konfiskavimą maisto Chi- 
cagos sandeliuose. Tai esu da
roma, kad sunaikinus krovimų 
si ir kad išskirus blogą maistą. 
Pirmų dienų tapę konfiskuota 
1,948 skrynių su maistu ir vais 
tais. Daug maisto buvo page
dusia ar nesutiko su įstatymų 
reikalavimais apie švarumu ir 
tyrumų. Gal ir maisto savinin 
kai taipjau bus areštuoti.

Didžiuma maisto yra skirta 
svetimoms šalims, bet Sulaiky
ta delei žemo pinigų kurso. Spe 
kuliatoriai jį laikė, tikėdamiesi 
parduoti namie už svetimų val
stybių pasiūlytų kainų.

Mirtingumas Chicagoje.
Bėgyje savaitės nuo vas. 21 

iki 28 d. Chicagoje pasimirė 
733 žmonės; savaitę prieš tai 
mirė 882 žthonės. Daugiausia 
žmonių mirė nuo influenzos fr 
plaučių uždegimo, taipjau už
mušta nelaiminguose atsitiki
muose.

Tuo pačiu laiku buvo 1,899 
susirgimai limpamomis ligo

mis. _ .

Nuteisė pakorimui.
Prisaikintidji teisėjai teisėjo 

Kejrsten kriminaliame teisme 
po pusantros valandos tarimos 
nuteisė pakorimui negrų Wi- 
lliarn Yancey Mills, kuris buvo 
įkaitinamas užmušime vaisių 

pardavėjo Brizzolara ir kr jau
čiaus Gansky jų sankrovoje 
prie Wells ir Van Buren gat
vių, nedėlios ryte, spalių 12 d. 

.Negras tada pabėgo į Balti- 
more, Md. ir buvo kituose mie
stuose, bet tapo sugautas.

šokiai yra all right.
Jus galite šokti kiek norite ir 

be jokios baimės, kad pakliū- 
syte į peklų, nežiūrint kų jūsų 
kunigas nė sakytų apie tai.

Anų dienų buvo suvažiavę 
trijų miestų lAinigai ir svarstė 
apie šokius.

“Nedorybė,” sakė vienas.
“Paleistuvystė,” pritarė ki

tas. ' \
“Smertelnasf; griekas,” pridū

rė trečias.
“Tiesiog nuo velnio paeina,” 

atsiliepė ketvirtas.
Jau buvo prirengta ir rezo

liucija pasmerkianti šokius ir 
nutarabanijpnįi juos tiesiai į 
peklos dugnų, ir jau visi kuni
gai taikė rankas kelti jos pri
ėmimui, kuomet pašoko kuni
gas iš Batavijos ir apreiškė, kad 
šokiai yra all right, kad jie ne
tik nėra nepadorus ar nuo pa
ties velnio paeinantis, bet yra* 
sveikas, smagus, kiekvienam 
prieinamas sportas, kuris, iš

dirba gracijų, gražumų formos 
ir priduoda kunui.lankstumų.

Ir kunigai savo rezoliuciją
atmetė.

Streikuoja.
Elektros kompanijos mete- 

rių skaitytojai sustreikavo de
lei pašalinimo kelių skaitytojų 
už prisirašymų unijon. Jie taip 
gi, rodos, reikalauja ir pakėli
mo algos. Tikimųsi, kad prie 
jų prisidės ir meterių prižiūrė
tojai, o gal ir kiti elektros kom 
panijos darbininkai.

Pąskaitos.
Ateinantį nedėldienį Colonial 

svet., 20 W. Randolph St., 3 
vai. po piet, Mike Walsh skai
tys apie skirtumus tarp Socia
listų ir Darbo partijos, o 8 v. v. 
evangelistas G. Friddje kalbės 
apie “dieviškąjį reguliavimų 
lyčių.” Paskaitos anglų kalboj.

KAIP ILGAI DAR?
Tunosi toj pačioj vietoj? Be 
mokslo, apšvietos tapsi dingęs. 
Mes išmokinsime jumis anglų 
kalbos trumpu laiku. Eikš prie 
musų ir mes prigelbėsime jums. 
Laikas pradėti dabar. Musų nau 
jas mokslolaikis prasidėjo Ko
vo linų. Šių savaitę mes tik 
registravime naujus moki
nius, jaunus vyrus ir moterįs, 
kurie guodžiat siekia mokslo, 
žinoti ir suprasti daugybę gyve
nimo problemų ir klausimų, 
kuris mainosi lyg laikas valan
domis. Dalykas šiais laikais 
greitai mainosi. Žmogus be 
mokslo nepajiegia teisingai su
prasti dalykų, kurie jo gyveni
me apsireiškia arba pasaulyje.

Mes geidžiame prigelbėt jums 
Mes išmokinsime šios šalies ka 
bą, aritmetikos, geografijos is
torijos, gražraščio ii’ viešo kal
bėjimo.

Musų mokytojai esti kolegi
jų ir universitetų auklėtiniai, 
kurie yra jjasišventę atiduoti 
savo gyvybę, kad prigelbėjus at
keliavusiems šion šalin^mokslu.

Mes taip-gi turime ir augė
lesnės mokyklos skyrių (High 
School), kaine jus galite prisi- 
trengti dėl Kolegijos'į 12 mėne
sių. Musų auklėtiniai galima 
rasti kiekvienoj kolegijoj ar u- 
niversitete Chicagos mieste.

Per 10 metų mes prirengiame 
moksleivius dėl Kolegijų ir šian 
dien jau galima atrasti prakti
kuojančius mediciną, dentisteri- 
jų, teises, inžinierijų, aptiekory- 
stę. Tai gali regėti net savo sė
dyboje.

Musų augštesnioje mokykloj 
je mes vedame viešaus kalbėji
mo klesų, taip-gi politiškos eko
nomijos ir psichologijos klases. 
Mokiniai gali imti tik šiuos kur 
sus, neprigulmingai nuo da-

PRANEŠIMAI
LSS. 81 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks subatoj, kovo 6 d. LluosybSs 
svet. 1822 Wabansla' Avė. kaip 7:80 
vai. vak. Draugai if draugės malonė
kite būti , nes randasi svarbių reika
lų. — Sekr. P. Mlller.

Draugystės Liet'uvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų susirinkimas Įvyks 
nedėlioj, kovo 7 (k, 1 vai. po pietų, M. 
Meldažio svet. 2242 W. 23 PI.

— Rašt. A. Mežlaiškis.

Chicagos Lietuvių Vprų Choras ren
gia labai puikų Velykų vakarą — sta
to scenoj dviejų veiksmų komediją 
“Velnias ne Boba” nedėlioj, balandžio 
4 d. 1920, M. Meldažio svet. Prašom 
visų atsilankyti. — Rengėjai.

Westville, III. — Nedėlioj, kovo 7 
d., bus suloštas didelis teatras “Kun. 
Macochas” dar pirmu kartu šioje a- 
pielinkėje. Tikimosi, kad apielinkės 
miestelių lietuviai turės progą pama
tyti ir atsilankymu parems vaidintojų 
sunkų darbą. .

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, kovo 7 d., 1 vai. po 
pietų, Aušros svet. 8į001 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų. — Valdyba

Chicagos Lietuvių Draugija Sav.
Pašelpos rengitį puikų vakarą nedė
lioj, kovo 7 d. Meldažio svet. 2242 W. 
23 pi. Pradžia 7 vai. vakare. Bus lo
šiama 4* veiksmų drama Gairės. Suloš 
Dramatiškas Ratelis... Kalbės Dr A. 
Montvidas, dainuos P. Stogis, Mažiu
kų kvartetas irtt. Visi dr-jos nariai ir 
jai prijaučianti nepamirškite pribut.i

— Komitetas

Jlarvey, III. LDLD. 125 kp. susirin
kimas įvyks nedėlioj, kovo 7 d., kaip 
12 vai. dieną, Dudek svet. 15639 So. 
Halsted St., Phoenix, III. Visi nariai 
pribukite laiku ir atsiveskit naujų na
rių. — Fin. rašt. Pranas Šlekis.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, kovo 7, kaip 1:30 vai. 
ryto, Meldažio svetainėje, Visi nariai 
prašomi atvykti laiku, turime daug 
svarbių reikalų. — Organizatorius.

LSS. VIII Rajono centralinio komi
teto posėdis įvyks subatoj kaip 7 vai. 
vakare. Nariai prašomį nesivėluoti— 
susirinkti pažymėtu laiku Naujienų 
ofise. — Valdyba.

L. S. S. 158 kuopos mėnėsnis su- 
sirinkims įvyks -nedėlioję, kovo 7 d., 
2 vai. po pietų, po num. 1256 South 
Albany Avė. Visi nariai kviečiam i 
būti laiku, nes yra svarbių reikah 
aptarti. Naūji nariai irgi kviečiami 
prisirašyti. — Sekr. A. Zaluba. '

Town of Lake. — L. S. S. 284 kp. 
mėnosinis. Misirinkiina& įvyks nedė
lioję, kovo 7 d., kaip 10 vai. ryto, U- 
niversity of Chicago Settlemente, 
4630 Gross Avė. Draugai ir draugės 
malonėkite nesivėluoti; turime daug 
reikalų svarstymui. — Org. P. K.

Kenosha, Wis. — Teatrą “Kuni
gas Macochas” rengia Draugystė 
Lietuvos Balsas nedėlioj, kovo 7 d., 
Liberty Hali. Pradžia kaip 2 vai. 
po pietų. Vaidina aktoriai iš Wau- 
kegano. Kviečia publiką gausiai at
vykti. — Dr-stė Liet. Balsas. ‘

Pa j ieškojimai 
"asmenų jlElkOJIMAi

PA J IEŠKAU savo pusbrolio Ain- 
broaiejaus Milieška, paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pavieto Viekšnių 
parapijos, Naikių kaimo. 1900 m. 
gyveno So. Brooklyn, N. Y. Kas ži
note praneškite — turiu svarbų rei
kalą.

KOSTANTAS SIDABRAS .
1900 So. Union Ove., Chicago^ 111.

PAJIEŠKAŲ Stanislovo duktės, ga 
vau laišką iš Lietuvos, norėčia susi
rašyti su tamsta, meldžiu atsišaukti 
ar kas žino pranešti, už ką busiu la
bai dėkingas. *

S. SHUMICKIS,
1056 N. Ashland Av., Chicago, III.

PAJIEŠKĄU brolio Jono Guš- 
kievičiaus, tegul jis pats arba kas 

kitas jį žino duoda greitai žinoti man, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

Jo sesuo, 
JUZE ČERNIENE

2011 N. 17th St.
Springfield, III

PAJIEšKAU savo švogerio An
tano Petraičio, paeina iš Kauno rė- 
dybos, Raseinių apskričio, Viduk
lės valsčiaus, Aleknų kaimo.. Pii1- 
miau gyveno Runbord, Meine, o 
dabar nežinau kur. Turiu svarbų 
reikalą; meldžiu atsišaukti, arba 
kas kitas pranešti šiuo adresu:

KAZIMIERAS ANANKA 
14 Stone St., Detroit, Mich.

PAJIEšKAU savo tetos Alzbie- 
tos Kairiuniukės, po vyru pavarde 
musėt Tamušauskienė, Kauno rėd., 
Šiaulių pav., Šeduvos parapijos 
Prastavonių sodžiaus.. Apie trisde

šimts metų kaip Amerikoj. Ji pati 
ar kas ją žino prašau duoti žinią 
už ką busiu dėkingas.

ANTON A. PETRAITIS.
1300 Hester Avė., Cutraiia, III.

PAJIEšKAU save švogerio ir 
švogerkos Petro Mockaus ir Moc- 
kaitės Kastancijos po vyru vardo 
nežinau. Paeina iš Kauno rėd., ir 
apskričio, Karūnavos kaimo. Pir
miau gyveno Philadelphijoj, Pa. 
Meldžiu atsišaukti jų pačių arba 
kas praneš, busiu labai dėkingas 

ANTANAS ADOMAITIS
P. O. Box 442. Silwis, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA puikus kambaris 

puikioje vietoje vienam arba dviem 
vaikinam arba ženotiems be vaikų; 
aš turiu vieną vaiką; be valgio. 
Aš dirbu. Ateikite po septynių va
kare arba šventą dieną. 3 froor. 

h Mrs. BUDWITIS,
818 — 33 pi. Chicago

A. 0LSZEWSKI0 
KREDITORIŲ ATIDON!

Atėmimui iš Trustee Kulio ap
tiekęs namo ir A. Olszewskio o- 
fiso namo, A. Olszewskio kredi
toriai susirašė ir sudėjo pas ma
ne daug Trust Certifikatų. Tai
gi užbaigimui to reikalo šiuomi 
atidarau savo ofisą visiems A. 
Olszewskio kreditoriams, kurie 
prie atėmimo nuo Trustee pami
nėtų namų nori prisidėti.. Pasį- 
skubinkit susirašyti visi!

Išlygos atėmimo iš Trustee ir 
pervedimo kreditoriams tų na
mų, ir tam tikslui sūtvėrimo 
bendrovių, tos pačios, kokips bu
vo prie sutvėrimo MIRG0S ir 
MILDOS bendrovių. Išlygos atė
mimo tų namų iŠ Trustee yra vi 
siems apskelbtos Chicago Title1 
and Trust Co., Trustee.

Ateidami užsirašyti atsineškite ir 
Trust Certifikatufe.

Užsirašymui valandos nuo 10 iki 12 
iš ryto ir nuo 5 iki 7:30 vai. vakare.

J.» J. HERTMANOWICZ, 
Notaras

3133 Emerald Avenue, ....Chicago, Iii. 
P.S. Išdirbu visokius dokumentus 

reikaluose Lietuvoje.
......» ” -■■■ ..... . ...............;'7"

JONAS RIJIKO
I

REAL ESTATE
LOANS INSURANCE

11042 S. Michigan Avė (Roseland) 
Telephone Pullman 802—549

Pranešu gerbiamai visuomenei, 
jog mano ofisas randasi viršminė- 
toj vietoj; ir esu pilnai prisirengęs 
patarnauti jums, kaip tai; pirkime, 
pardavime, mainyme namų, lotų, 
ir farmų. Padaryme paskolos. Ap
draudimu savasties. Išdirbime vi
sokių Notariališleų popierų.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
pas mane, užtikrinu jog busit už
ganėdinti patarnavimu. Klauskit tų 
kuriems esu patarnavęs jų reika
luose^ lai sprendžia jie. •
___ ■ L___ ______ į *

lykų, išguldomų Rūgštesnėje inp 
kykloje.

Mokesnis už šiuos kursus tik 
$15 už laikų šešių mėnesių.

Kreipkis mokyklos ofisan ši^ 
naktį. Mes vedąme dieninę ir 
vakarinę mokyklų. Musų vedė 
j ui mokyklos bus labai malo
nu nuo širdžiai su jumis pakal
bėti ir patirti, kas jums reika
linga.

THE HOFFMAN 
PREPARATORY SCHOOL 
1537 North Robey Street, 

arti Milwauk.ee Avė. x 
Chicago, III.
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Pranešimai

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuo
pos susirinkimas bus nedėlioj, kovo 
7 d., kaip 6 vai. vak., Dudeko sve
tainėj. Visi nariai ir norintįs įsto
ti kuopon malonėkite atvykti paskir
tu laiku. Kuopos Susirinkimai lai
komi kiekvieno mėnesio pirmą ne- 
dėldienį, vakare. — A. Mikelionis.

S. L. S. D. A. Imo Apskričio gene- 
ralė repeticija mišrų chorų įvyks ne*, 
dėlioj, kovo 7 d., Meldažio svetainėj. 
Visi dainininkai ir dainininkės malo
nėkite būti kaip 1 vai. po pietų. Ku
rie nebusite ant paskutinės repeti
cijos, negausite tikietų koncertui:

— Pirm. St. Klastauskas.

LDLD. 19 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks petnyčioj, kovo 5 d. Fell- 
owsh’ip House svetainėje, 831 W. 33 
place. Pradžia 7:30 vai vakare. Visi 
nariai būtinai turi ateiti ir naujų na
rių atsivesti. Taipgi kurie nėra gavę 
knygos Atmosfera, tai galės gauti Šia 
mie susirinkime. — Valdyba.

Marija Magdelietė vakaro, kuris į- 
vyks Nedelioj, kovo 14 d., CSPS. sve
tainėje, tikietus galima gauti Naujie
nų ofise, Darbo Žmonių knygyne, 
3238 So. Halsted St. ir pas Drama
tiško Ratelio lošėjus. —Valdyba.

Simono Daukanto Draugijos 
susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 
7 d._ kaip 1 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare svet. Visi nariai ma
lonėkite būti laiku nes yra daug . 
Svarbių reikalų.. — Valdyba.

Roseland. — LSS. 137 kp. susirin
kimas įvyks nedėlioj, kovo 7 d., 10 v. 
ryto, Aušros mokykloje 10900 Michi
gan Avė., Nariai bukite paskirtu lai
ku. Kviečiami norintis prisirašyti.

— Organizatorius.

Lietuvių Laisvės Kliubo, mėnesinis 
susirinkimas jvyks Subatoje, kovo 6 
d. 7:30 vai. vakare, Jono Mazeliausko 
svet. *3259 So. Union Avė. Visi drau
gai malonėkite susirinkti; bus rinki
mas darbininkų ateinančiam pramo
gų vakarui. — Nut. rašt. G. Parkaitis

Indiana Harbor. — SLA. 185 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
kovo 7 Ketherine House svet. 138th 
ir Deodore gatv. Visi nariai būtinai 
turi atsilankyti paskirtu laiku. Susi- 
Hhkimas prasidės kaip 2 vai. po pięt.

Fln. Sekr. P. S. Rindokas.

Westsides Lietuvių Viešo Knygyno 
delegatų metinis susirinkimas įvyks r 
pėtnyčioje, kovo 5 d. 7:30 vai. vakare. 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23 pi. Vi
si delegatai malonėkite būtinai atsi
lankyti, nes daug svarbių dalykų tu
rime apsvarstymui.

t L. V. Knygyno Valdyba. ’

Cicero, III. Lietuvių Raudonos Ro 
žės Pašelpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas. invyks petnyčioj, kovo 5 d., 
pradžia 8 vai. vakaro, Jos. Neffo sve
tainėje, 1500 So. 49 Avė. Draugai 
malonėkite susirinkti laiku, nes tu
rim daug sbarbių reikalų, taipgi ku
rie ėsate ant priėmimo į narius, ma
lonėkite atsiląnkyti ir kurie norite 
nisirašyti, taipgi malonėkite atsilan
kyti. — Valdyba.

• ------ ■ i t
Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus mė 

nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
covo 5 d., Unijos salėj,1564 N. Ro- 
>ey St.; pradžia 7:80 vai. vakare. 
3us daug svarbių pranešimų. Kiek
vienas narys turi būtinai atvykti.

Valdyba.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario ♦ Bridgeporto a- 

pielinkėje dviem mergaitėm gyventi. 
Pranešti.

K. VAIŠNIS,
3433 So. Lowe Avė., 'Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

DIRBYKLAI mergaičių. Gera mo 
kestis laike mokinimosi. Trumpos 
valandos.

NORTHWESTERN CAN SEAL 
COMPANY

108 No. Jefferson St.

REIKIA — Tvirta moteris prigel- 
bėti plovimo darbe plovykloje; $15 
savaitėje. Dirbama tik 5 dienos sa-4 
vaitėje.
MUNGER’S WEST SIDE LAUNDRY 
1437 W. Madison St., Chicago.

111 1 ■ — - - .... , ll „

REIKIA
Mergaičių ir moterų prie 

lengvo dibtuves darbo. 
Patyrimo nereikia. Mes išmokin
sime darbo.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY.

311 W. Austin Avenue.

REIKIA
Salad ir Sandvvich meikerių 
Taipgi mergaičių.
GRAND PARK INN,

306 So. Wabash Avenue.

REIKIA patyrusios materijolų ir 
siutų pardąvėjos. Nuolat darbas ir 

, gerA mokestis.
S. LEBEDINSKY, 

722 Maxwell St.

REIKIA
Mergaičių prie darbo

“Sausage casings”.
S. OPPENHEIMER, 

2700 So. Wabash Avė. Chicago.

Milwauk.ee
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

JAUNOS MOTERIŠKOS-
Aukso proga jums teikiama, kaip 

patapti narėmis augštos profesijos.
Dviejų metų mokslas gydyklos 

(hospital) mokykloje, esančios sąri- 
šije su žinomom gydymo kolegijo
mis. Pamokos ir labaratorijos dar
bas teikiama pačiose kolegijose.

Mokinės gauna $8.00 iki $20.00 mė
nesiui, dalį metinio bonus ir teikia
ma joms dovenai kambaris, maistas, 
apiplovimas, mokslas. Skaičius mo- 
kinių klesoje aprubežiuotas iki 20. 
AUiiauk Šiandien.

FORT DEARBORN HOSPITAL 
8881 Vermpn Avė. 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲ■ ....... —■.... ........ - —------------i
----- MOTERŲ

REIKIA 
MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 

lengvam
ASSEMBLING — arba pielavimui 

SWEDG1NG — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS — 
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS 

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė.

REIKIA DARBININKŲ
8LL—L 4«S.'ĮL_UĮJJ

PARDAVIMUI NAMAI-žEMfi
MOTERŲ VYRŲ.

20 DARBININKŲ 
Del foundrės, annealing ir 
shipping room; gera mokestis, 
geriausios sąlygos f 50 valandų 
darbas; pusė dienos Subatomis. 
Važiuok Ashland Avė. karu iki 
Diversey, eiti pusantro blako 

vakarucftna. Kreipties 7se iki 4:30

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

lygos. Kreipties tuojaus { 
Naujienų ofisą.

PARSIDUODA Krautuvė vyrų 
ir moterų drabužių. 
Parduosim labai pigiai.

3218 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDAI.

Employment Office,

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ -----a aunu nrr'T i ! ■■■ iiiib iii ii i
MERGAIČIŲ reikia lengviem ins

pekcijos spaudos darbui. Geros sąly
gos. Lengvas darbas. Pusė dienos 
Subatomis. $15 sąvaitėje pradžiai ir 
pakėlimas.

AMERICAN BANKNOTE CO., 
118 E. 20th St.

■111.. su —ji u m . m. a ■.w.'1 — —
VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ IR DARBININKIŲ

Mums reikia musu Rubsiuvyklai

ILLINOIS MALLEABLE IRON CO
1809 Diversey Parkway

DARBININKAI DARBUI 
prie sheet metai. Tur turėti 
patyrimą savo darbe. 
Kitokių nereikia.
Gera mokestis ir darbo 
sąlygos.

Kreipties:
ROBERTS PORTABLE OVEN CO. 

853 W. North Avė.
.....................- /

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyrlujc. Puikus seklyčios, 
valgomojo Ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. ■ Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta.' Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyrentoj 
vietoj. Randos neša $83.00 i mėne
si. Parduoda už $4000 ir daugiau. • 

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

ra garadžius dėl

LIETUVIŲ ATIDAI

KAMBARINIŲ
Gera mokestis; 
kambaris ir valgis.
Klausti Housekeeper:

LAKOTA HOTEL
3001 Michigan Avė.

REIKIA
Mergaičių virš 16 metų amžiąus, 
lenmam dirbyklos darbui.

Kreipties:
K ERNE Y MFG. COMPANY,

148 West 62nd St.,

BATHROOM CLEANERIŲ, 
GERA MOKESTIS, KAMBARIS 
IR VALGIS, 
Klausti Housekeeper.

LAKOTA HOTEL, 
3001 Michigan Avė.

Off presseriŲ
Edge stiteherių
Arm hole Stitcherių
Joineriy
Collar meikeriy
Button hole meikerių

• Finisheriu
Lining meikerių

Sleeve meikerių
Hand seweriu
Machine Girls

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinĮ • 

darbą už $1.50 ip $5.00 j dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

MODLDERIŲ
100 grey iron naujų kontrak

tų. Nėra darbininkų 
nesusipratimų., 
Vyrai vadavo $ J 2.00 į 8 
valandas.
Nuolatinis darbai mieste.
NEREIKS MOKftTI

Kreipties 
EMPLOYMENT DEPT., 

68 W. Harrison Si.

44 valandos savaitėje, Dienos šviesos 
dirbtuvė; geriausios algos.

REIKIA 10 patyrusių moteriškų 
sortavimui skudurų, $25 savaitei. 
Nuolat darbas.

B. GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė. Chicago.

Kreipties.

DARBININKŲ REIKIA; 
50c valandai.

Kreipties tuoj:
LOUIS H. GOLDES CO.

840 W. Kinzle St.

PARSIDUODA 6 ruimų rakandai, 
8 mėnesiai ’ 
Parsiduoda iš 
mano moteries. 
Matyti galima 
iki 8 vai.

LEONAS
3215 So. Wallace St., 2rų lubų

vartoti, beveik nauji, 
priežasties mirties.

Parduosiu pigiai, 
vakarais nuo 4 vai.

STANČIKAS,

REIKIA gero duonkepio prie pir- 
marankio darbo. Gera mokestis.

Kreipties į <
F. WITKOWSKI. 
2935 W. 25th St.

PARDAVIMUI vartoti rakandai 
dėl 4 kambarių ir (Baby-boggy) iš 
vytelių; viskas pigiai parsiduos; sa
vininkas priverstas apleisti miestų. 
Antrašas: G. K. 1947 String St., Chi- 
cago, III. 1-mos lubos nuo fronto.

REIKIA RUBSIUVIŲ MOTERIŠ
KŲ RŪBŲ SIŪTI; NUOLAT DAR
BAS, GERIAUSI MOKESTIS.

ARTHUR J. HESS & CO. 
3746 Ogden Avė.,

NAMAI-žEMfi

SHEARMENŲ IR VYRŲ 
DARBUI YARDE.

OLSON IRON & METAL CO.
2122 So. I.oomiH St.

PARDAVIMUI namas prie 2362 S. 
Oakley Avė., 3 augščių mūras; 6 
kambarių’ 1 augštis,\7 kambarių — 
2 ir 3 augštis; garu šildoma 1 augštis. 
Kaina $6,300.00

P. CEDERSTROM, 
5237 Hutshinson Avė. Chicago.

Tel. Kikiare 7247

Nebūk alginiu vergu visą 
amžių.

Tikras būdas likti neprigul- 
mingu ir būti sau bosu — yra 
turėti farmą. Mes galime pada
ryti galimu kiekvieną lietuvį su 
$100 ir daugiau valdyti vieną 
musų 40 akrų farmą Wiaconsi- 
no valstijoje, lietuvių kolonijoj, 
kur jus galėsite turėti lietuvių 
bažnyčias, draugijas ir mokyk
las. Pusekming* ’Jetuviai far- 
mertai, kurie farmeriknijn se
niai, bus jūsų kaimynais.

„ * V; f t /

Rašyk pilims tuojau delei pil
nesnių nurodymų kas link šips 
didelės, retai pasitaikančios pro
gos, p mės atsiųsime jums kny
gutę kurioj nurodama farmos, 
gelžkeliai, miestai ir auginimas 
javų. a '

Reikia agentų.
SĄNBORN and COMPANY, 

Savininkai.

Dept. L. Eagle Rivėr, Wisconsin 
arba 908* Peoples Gas Bldg., 

i * Chicago, HL

REIKALINGAS — barberis dirbti 
vakarais. Atsišaukite tuojaus.

4500 So. Hermitage Avė., Chicago.

r'engkis pavasariui

REIKIA
Kambarinių 
Gera mokestis.

Kreipties 
ONTARLA HOTEL, 
620 No. SUte St.

Ederheimer Ca9
1911 W. 12th St.

REIKIA

25

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ 

Slleeve seiweriųi 
Second beisterių 
Off presscrių 
Top collar meikerių 
Pocket meikerių 
Front s ha periu

$275
$425
$550

DARBININKŲ

Gera mokestis. 
Nuolat darbas

...................   T " T «

Kreiptas:

Alfred Decker
& Cohm

MOTERIŠKIŲ
Sortavimui popieros; $18.00 iki $20.00 
savaitei.
NORTHERN PAPER STOCK CO., 

1408 Center St. 
Corner Southport Avė. 
New Building.

REIKIA mergaičių darbui prie 
Stean table kafeterijoje, taipgi 
prie kavos.
Nedirbama nedaliomis.

GRANT PARK INN, 
1014 So. Michigan Avenue.

REIKALINGI
2 gabus jauni vaikinai ■
ar mergaitės,
kurie kalba ir rašo lietuviškai, ap
imti atsakančias vietas su stipriai 
augančia banka, su užtikrinimu, 
kad jie atsakantis, nes jų svarba 
augs kartu su banka. Gera mokes- 

- tis išpradžiu; nepaprasta proga iš
mokti bizni. Visi atsakymai užlai
komi slaptybėj.

DEPOSITORS STATE BANK
Tiktai vienintėlis bankas "užpaka
lyj skerdyklų”, kuris yra Suvieny
tų Valstijų Valdžios ir Valstijos 
priežiūroje. z ’ ’

4638-4637 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos: kasdien nuo 9 iš ryto 

iki 4:80 vai. po piet; Ketvergais 
nuo 7 Iki 9 vai. vakare. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

REIKIA DARBININKŲ Employmept Office
_ , ' *'*'• W‘"'Employment Dept.

VYRŲ

REIKIA

Berniukų virš 16 metų amžiaus. 
Taipgi dviejų pusamžių vyrų leng
vam dirbyklos darbut 
Patyrimas nereikalingas; 
48 valandos darbo. 
Gera mokestis pradžiai.

Kreipties.
Mr. Enrich, 

Advertisers Electrotyping 
504 Sherman St.

Co

STEWART WARNER CORK
1828 Diversey Parkway

S. W. Corner Franklin 
ir Van Buren Sts.

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro ...............................
¥2 akro ...............................
1 akras ...............................

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti ipokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirkt vieną šių ūkių 
tuojau ir krąuStykis į ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažisi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko $ia ūkęs ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų lemos. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ^ateikite.

‘ A. T. MclNTOSH & CO. 
1404 W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

40 AKER1Ų

Tik 10 mailių nuo Chicągos miesto. 
Jeigu nori pirkti farmą ar mainyti 
ant namo, tai nepraleisk šitos progos; 
įsigyk farmą arti didelio miesto, turė
si laimingą gyvenimą ant visados. 
Jus žinote, kad męs Chicagoj turime 
dideli marketą valgomųjų daiktų. Už
auginęs galėsi pats atvežti ir pabduor 
tj; pate pasinaudosi; nereiks duoti ik 
gentams, kati parduotų tavo vaisius ir 
freito Mins mokėti.

šitos farmos visa žemė gerai išgy
venta, arti gražaus vieškelio; budin- 
kų nėra. Meldžiu kreipties ypatiškai 
arba telefonuok pas.

PAUL BAUBLY, r 
729 W. 18 St. Chicago, UI.

Phone: Canal 4780

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

RIVET CUTTERIŲ
Nuolat darbas;
Geros darbo sąlygos.

Kreipties.
THE RYAN CAR COMPANY, 

Hegewich, IU.

REIKIA operatorių prie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mokestis. 
Mokinama nemokančius. Taipgi rei
kia moterų, kurios imtų darbą į na
mus. •

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W, Roosevelt Road, 
Inėjimas iš 48-to Courto.

TUOJ REIKIA

OFF PRESERIŲ

PRIE APSIAUSTŲ 
ATEIK TUOJ.

Button hole meškerių (ranka)
Joinerių for pants

and coats
Sleeve sewerių (malina)
Pocket meikerių
Arm hole beištariu
AH around Hand sewerių
Sleeve meikerių (mašina)

Lininy meikerių
Tapė sewerių

REIKIA MERGAIČIŲ 
DARBUI 

folding, mailing ir enveloping.

Alfred Decker
& Cohn '

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Geros darbo sąlygos.

Employnient Dept.

Darbas baigiasi 4:45 vakare; 
Subatomis — nuo pietų 

visą metą.

KEIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ 

Šeimynos ir pavieniai dabar 
yra laikas užsirašyti.

Ar norite gyventi ant ūkės atei
nančią vasarą Michigane ir uždirbti 
gerus pinigus ? Mes mokėsime po $80 
už skėrį. Mes taip-gi duosime jums 
gerai apmokamus darbus žiemos metu 
musų dirbyklose. Mes duosime dykai 
gyventi namą, daržą ir pravažiavimą. 
Taipgi mes apmokėsime visas lėšas, 
pasidariusias prie perkraustymo jū
sų baldų ir rakandų.. Mes išvažiuoja
me specialiu traukiniu.

Kreįpties, kiekvieną dieną nuo 8 ry» 
to iki 8 vai. vakaro. Ir nedėldieniais. 
Chicagoje Ofisas 757 W. North Avė. 
S .E. Corn. Halsted St. 2nd floor.

Room 6. Kemper Bldg.
FRANK PULLA, atstovas. 
COLUMBIA SUGAR CO.

Bay City, Michigan.
• Tel. Diversey 9191.

REIKIA
Mouldąrių

Prie Benčių ir mašinų 
‘ Gera mokestis.

Ėreipties:

AER MOTOR COMPANY, 
2500 W. Roosevelt Road

The Royal 
TaHors
731 So. Wells Street.

S. W. Corner F ranki i u 
ir Von Buren Sts.

PRADŽIAI GERA MOKESTIS;
Greitai pakeliama.
z - '

Kreipties:

Babsomi Bros

REIKIA
Vyrų darbui dirbykloje 

ir prie truckų.
Klausti Mr. ROTH. 

LOENWENTHAL CO., 
? 947 W. 20th St.

2845 W. 19th St.

REIKIA VYRO DARBUI 
PRIE SKUDURŲ. 
$30 SAVAITEI.

4 GOLDMAN 
1017 So. Fairfield Avė

REIKIA darbininkų prie anglių, 
$55 mėnesiui, kambaris ir valgis. 
Klauskite: Chief Engineer.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 st St., ir Cornell Avė.

REIKIA vežiko (teamster) veži
mu važioti; 2 vyrų abelnam darbui 
prie popieros atmatų, ir pagelbinin 
kas prie vežimo. Gera mokestis 
mokama.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626. W. Taylor St.

Kampas Displafnes St.

• REIKALINGAS patyręs bučeris, 
lietuvis. Kreipkitės Telephone 
Melrose Park 1740.
WORKERS CONSUMERS ASS’N. 
2005 W. Lake Street,

Melrose Parič, III.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite FARMĄ 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės, apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuvių gyvena ir dar tūkstan
čiai apsigyvens, nes ten žemė labai 
gera ant kurios viskas labai gerai 
auga nepaisant kokie metai nebūtų. 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet tinka
mesnės vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miestelį kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar proga ke
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da 
bar žemė labai pigi suliginant su ki 
tų komapnijų prekėms tai musų 
denrovė parduoda per pus" pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad ir 
blogiausiame ore visur galima išva
žiuoti. žodžiu sakant visi paranku- 
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantiejie 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

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

COMPANY
8301 So. Halsted St., Chicago, 111.

PASKOLOS.
SKOLINAMA dal Reąl Estete bę ko-
mišeno. Nereikia laukti. ■

DUNAJ BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION,

James J. Peaicka, Secretary 
and Notary.

4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Oesigning Mokykla.

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

Męs turime didžiausius ir iriau
sius Kirpimo, designing ir siuvimą 
skyrius, kur kiekvienas gauna geras 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiegtf.

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

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

MASTER DESIGNING 8CHOOŲ
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

MOTERIŠKŲ REIKIA 
KEPYKLAI 
ir PYRAGAIČIAMS 
Kepti.

WINTER GARDEN 
RESTAURANT• t»t

kNERT & •ROTHSCHILD
2422 So. Cravrford Avė.

■

REIKIA 
darbininkų; Nuolat darbas 

Gera mokestis.
WESTERN FELT WORKS 

4115 Ogden Avė.

REIKIA tvirto vyro darbui 
dirbykloje.

Kįriptirt:
2608 Flournby St.

REIKIA 50 vyrų į serap geležies 
yardą. Nuolat darbas. $5.00 į die
ną. Atsišaukite.

J. LANSKY, 
37th ir Homan Avė.

REIKIA VYRŲ 
1 DARBUI KEPYKLOJE 

WDQTER GARDEN 
RESTAURANT 

214 Spv Street

A;'u..;.

PARSIDUODA saliunas ir svetai
nė, sykiu. Biznis išdirbtas gerai. 
Lietuvių kolionijoj •*— Brighton Par
ke. Pardavimo priežastis — važiuo
ju į Lietuvą.

LIBERTY CLUB HOUSE HALL 
3925 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Phone McKinley 2878.

Labai Piigiiai, 
Jei tuoj perkama 

38 akrų vaisių ūkė Michigane — 
74 mailės nuo Chicągos; $2,000 Įmo
kėti; liekis lengvu išmokėjimu.

Mrs. J. KRAUSE. 
1416 Carmen Avė.

PARSIDUODA Bekernė; vieta iš
dirbta per ilgą laiką; tirštai apgy
venta lietuvių. Atsišaukite į Naujie
nas, pažymėdami No. 41

VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wella 8t.

137 Mokyklos Jungt. Valatiioee.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija ui 110 
Išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. Biznis išdirbtas nuo seniai, 
lietuvių apgyvento! vietoj. Parduo
siu pigiai ir trumpu laiku. AtsL 
šaukit j Naujieną ofisą pažymšdkr 
mi nu m. 52.

Siliū'*:.,

PARDAVIMUI 8 kambarių 
muro namelis (cottage) — 
Pigiai prie 8424 Auburn Avė. 
Kreipties 5525 Peoria St.

PARDAVIMUI mūrinis namaa, 
pigiai. Dviejų fl&tų, 15 kamljarfų 
ir garadžhis. Kaina $2,800.00. 

2718 Emerald Avė.

■ z'

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 61L 74 W. Vuhington Btr« Mikinanm diufamb Ir vąJ^ST 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


