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Sutinkanti su Jungtinių 
Valstijų nusistatymu. Anglija siunčia daugiau kariniu 

laivu.

True translation filed Nvitn the post-: je įkuria daugiau kaip 
master at Chicago, III. March 6, 1920 z: ‘...e‘ knvflvnu as reąnired bv Inu act of Oct. 0,1917 . U(> "losiančio

Atstokite Rusija
Tai sako Ma viniai* Gorkis—

Amerikai.

YVASHINGTON, kovo

respondentas, 
rašo:

M’Bride,

Būdamas Petrograde aš kar
tą nuvykau pas Maximą Gorkį 
į jo ytin patogu namą, netoli 

Povilo tvirtovės. Gor- 
typiškas inteligentas. į 

metų atgal jisai buvo 
priešininkas bolševiz-

Jisai mat buvo iskaudin- 
kuriu butą ii* 

Po to

Petro ir

puslrc

Rusija gali tvarkytis pati.

Aš Gorkį alkiausiai! kokia, 
jo manymu, yra abelna žmo
nių nuomonė dėl sovietu vald-

A A

žios.
“Darbininkų klesa- pareiš

kė jis tvirtai nusistačiusi rem 
ti sovietus, ir (didžiuma suma
nesnių kaimiečiu šitam prita
ria. Vis dėlto, kaimo jaunimas 
yra abejutiškas.”

Jisai, lieto, man pareiškė, jo- 
gei žydų liaudis revoliuciniame 
kūrybos darbe lošianti ylių žy
mią rolę. Tuo pačiu kartu 
man tečiaus pastebėta, kad ji-

rue translation filed with Uie post- ' True translntion filed with the post- 
naster at Chicago, II). Mareli 6, 1920 j master at Chicago, III. Mareli 6, 1920 

reųiiiied by Ine act of Oct. 0, 1917 I as l eųuji cd by the pci oi Oct. U, 1917

Kaizeris pasiliks 
Olandijoj.

Talkininku baimė neturinti 
pamato.

H.AAGA, kovo 5. -Olandijos 
itsisakymas išduoti buvusį Vo
kietijos kaizeri dar kartą lapo 
patvirtintas Olandijos atsakymu 
į antrąją talkininkų uolą delei 
išdavimo buvusio karės lordo. 
Tasai atsakymas šiandie buvo 
paskelbtas viešai. Olandijos val
džia pareiškia, jogei ji negalinti 
atmainyti savo nusitarimo, kuris

Kariuomenė muša 
riaušininkus

Vienas žmogus nušauta; 
daug sužeista.

LONDONAS, kovo 5.-—Cen
tral Nevvs žinių agentūra prane
ša gautą Berline žinią, būtent 
kad Mimiche ir Straubinge, siųi- 
tyniasdešimts penkios mylios at
stu nuo Municho, kilo ytin rim
tų riaušių. įvyko kariuomenės 
susirėmimas su riaušininkais. 
Vienas žmogus ant vietos nu- 

i šauta, o daug kitų sužeista.
'Telegrama sako, kad tai mai-

Ekspreso darbininkai 
mesią darbą

Streikas prasidėsiąs šiandie.

HONOLULU, kovo 5.- Vie
tos japonų laikraštis šinpo šian 
die išspausdino gautą iš Tokyo 
žinią, kuri sako, kad Japonijos 
valdžia galutinai nusitarusi ap
leisti Siberiją. Tatai ji daran
ti sutikdama su Jungtinių Val
stijų nusistatymu apleisti Si- 
beriją.

Pirmasai Japonijos kariuo
menės būrys Vladivostoką ap
leis kovo 20 dieną, kartu su pa
skutiniais čecho-slovakų karino 
menes būriais.

Pasak kablegramo, sovietų 
valdžios taikos pasiūlymas, ku
ris buvo įteiktas Japonijai, rei
kalauja pripažinti Lenino val
džią ir atnaujinti diplomatinius 
santykius, ir kartu žada pripa
žinti Japonijai specialių teisių 
Šitie rijoj. M ♦
True translntlon filed w1th the post- 
master at Chicago, III. March 6, 1920 
hs re<juired bv the act of Oct. 0, 1917

DENIKINO ARMIJA 
SUNAIKINTA.

LONDONAS, kovo 5.—Vietos 
laikraštis Daily Express patyrė, 
jogei talkininkai esą nutarę už
imti 'Turkijos sostinę, Konstan
tinopolį.

šiandie po pietų čia buvo to
kia nuomonė, kad talkininkai 

j urnai pasiųs į 'Turkiją naujų ka
riuomenės burių, idant tolimes
nes suirutes nugniaužus. Tūl is 
skaičius Anglijos karo laivų jau

įsakė paleisti kariuomenę.
Pasak Exchange Telegrapb 

žinios, gautos iš Graikijos sos
tinės Atėnų, talkininkai įsakę 
tuoj paleisti Turkijos naciona
listų kariuomenę.

Nacionalistų vadai visą laiką 
priešinosi talkininkų sutarties 
sąlygoms ir jie tiesioginiai yra 
kalti delei daugeliu papildytų 
prievartos aktų prieš krikščio
nis.

Dvejatas 
atkaklus 
mui. 
tas žudynėmis,
vienoj ir antroj pusėj, 
jis pasirodė kaipo uolus sovie
tų valdžios rėmėjas.

Didžiuojasi industrijomis.

Gorkis man pareiškė, jogei 
jis pilnai pasitikįs nepalenkia
mu Rusijos minių nusistatymu 

ginti revoliuciją. Ypatingu 
pasididžiavimu jisai nurodė į 
tūlų pavienių darbininkų gabu
mus, kurių genijus tapo atliuo- 
suotas nuo senųjų juos varžiu
sių pančių. ,

Vienoje dirbtuvėje- 
kis
kia cukrų iš tūlos rųšies med
žio piaulų. Budą slinkimui cu
kraus išradęs paprastas darbi
ninkas. 'Tokiu jau entuziazmu 
jisai man minėjo kitą darbiniu 
ką, suradus/ būdą išlaikymui

sakė Gor-
netoli Petrogrado jie siui

400 nuošimčių.
Senovės dailė išlaikoma.

LONDONAS, kovo 5.— Visiš
kas sunaikinimas generolo De
nikino armijos pietinėje Rusi
joje tur būt jau esąs atsiektas, 
šitaip sprendžia vienas karinio 
ofiso ekspertas; sprendžia gau
tomis žiniomis apie praeitos

TALKININKAI PASIŲS 30,000 
KAREIVIŲ TURKIJON.

Nori priversti ją nusilenkti.

Bolševikanis užėmus dalis 
Tichoretskaja-Petrovsk geležiu 
kelio, vienintelės generolo De
nikino linijos, kuria butų ga
lima pasiųst kariuomenės į siip 
nešiltąsias jo fronto vietas, da
bar ta susisiekimo linija tapo 
suparalyžuota. Kartu pastaty
ta pavojui! ir susisiekimas su 
Kaspijos juros laivynu.

LONDONAS, kovo 5.—Lau
kiama, kad premjeras Lloyd 
George praneš atstovų butui, jo- 
gei esą būtino reikalo pasiųsti 
apie 30 tūkstančių kareivių Kon
stantinopoliu ir kitose gretimose 
teritorijose. Toks pareiškimas 
tur būt busiąs įteiktas sekamą 
panedėlį.

Anglijos karinio laivyno Tur
kijos vandenyse komanduoto- 
jas, admirolas De Robeck, pra
neša, kad turkai jau perdaug 
dažnai peržengia mūšių paliau
bos sutartį.

Dideliausis pasitenkinimas, 
kurio Imi Gorkis dirbdamas 

(sovietų valdžiai, yra ryžimasi 
išlaikyti senosios Rusijos dailę 
ir naujos sutverti. Jo nurody
mu tapo įkurta muziejus, (kur 
ta puošniame budinkc ties No
vos upe. Ten nūdien sudėta 
tūkstančiai dailės brangenybių, 
revoliucijos metu išgelbėtų.

dies klesa, kuri didelės įtakos 
turėjo esant senąjam režimui. 
Žydai, kurie, revoliucijai kilus, 
išėjo į priekį,—sake Gorkis, 
yra tie, kur pirma buvo laiko
mi už viešojo kury’bos darbo 
ribų. Jie nusimanė, jogei jiems 
nūdien teikiamą nauja laisvė ir 
kad dabar jie bus skaitomi ly
giais visiemą broliais, lodei jie 
ir atėjo su vertingu kuriamuo
ju darbu ir deramu valstybes 
įstaigoms patarnavimu.

“Dėlei žmoniškumo,-- sakė 
jisai atsisveikinant,— pasakyk 

tamsta amerikiečiams atstoti 
Rusiją. Aš labai gerai nusima
nau, kad Amerikoj randasi 
daug žmonių, kurie neprisista
to sau šių dienų Rusiją, kurie 
neturi nusimanymo, kas ištie
si/ yra Rusija. Bet to nevei
zint, tamstos ten Amerikoj, ke
lintą nusimanančių žmonių tu
rite. Meldžiamasai, pasakyk 
jiems, kad čia ne centralinė 
Afrika, neturinti savo civiliza
cijos ir valstybės reikalo vedė
jų. Rusija labai gerai gali

; tvarkytis pati.”

T»*n/> tTftn«’9tinn f|1*‘d wlfh the post 
master at Chicago, 111. March 6, 1920 
os requlr<‘d bv the act of Oct. B. 1917

LENKIJAI GRŪMOJA NAUJAS 
MARAS.

Pelei to esą kalti—bolševikai.

klotieji traukiniai dabar kon-

tas padėtį daro dar rūstesne.

kino jiegų susmukimas yra 
skaitomas tik valandos klausi
mu. Bet tatai, sulig karinio 
ofiso pranešimu, išnauja kelia 
baimės delei gresia-mo pavo
jaus Anglijos interesams vidu
rinėje Azijoje.

Bijosi bolševikų įsiveržimo 
Persijon.

Kita priežastis susirūpinimui 
yra ta, kad bolševikai gali blit 
bandysią pulti Persiją. Pamato 
tam susirūpinimui davė prane
šimai, buk Merve, Trans-Kas- 
pijoj, įkurta nauja valdžia, ku
liai vadovaująs generolas Ku- 
ropatkinas. O toji valdžia įsi
kūrė kaip tik arčiausia pric ne
ramaus Afganistano.

Kitas caristas, kuris, kaip 
pranešama, atsistojęs prišaky- 
je raudonosios armijos, yra ge 
nerolas Brusilovas, buvęs vy
riausias Rusijos armijų vadas.

tron« InHc.n filo/l xvifh the 
master at Chicago, III. March 6, 1920 

<•<»<!•» i red h\ the of O<-f. R. 191”

KARO PADĖTIS PASILIKS.

Taip sako—Noske.

BERLINAS, kovo 4 (suvėlin
ta).—Valstybės apsaugos m mi
steris, Gustavas Noske, šiandie 
Steigiamam Susirinkimui parei
škė, kad karo padėtis dar pasi
liks—neapribotam laikui. Tai 
dėl to, kad šalyje, jaučiama di
delio nerimavimo. Prūsijos an
gliakasiai ir vėl grūmoję strei
kais.

True iranslatton filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 6, 1920 
as reąulred by the act of Oct. 6,1917

250,000 ITALIJOS KAREIVIŲ 
GAVO PAŠALPOS.

buvo išdėstytas pinnesniame jo
sios atsakyme talkininkams.

Olandija pabrėžia, jogei ji 
skaito savo priederme saugiai 
daboti buvusį Vokietijos valdo
ną ir lodei talkininkų baime ne
turinti pamato.

True translation file<l 'vith *!><• pnsl 
master at Chicago, III. March 6, 1920 
as re<|uired by the ect of Oct. (i. 1917

GAVO VVILSONO NOTA.

sto riaušės.

PORTUGALIJOJ NERAMU, 
į ______

LONDONAS, kovo 5. šian- ■ 
die Jungtiniu \'<ilstiįų ambasada , 
čia gavo prezidento VVilsono at- j 
sakymą į pastarąją talkininkų i 
premierų uotą delei Adrijos ' 
klausimo. šiandie po pietų | 
ji bus Įteikta Anglijos užsienio ' 

j reikalų sekretoriui, lordui C.ur- 1 
i zon’ui. J |

! True trmisbittoT) ftieu with the pn«.’t- 
master at Chicago, III. March (>, 1920 j 
as reiąiircd bv tne act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI PERŽIŪRĖS
SUTARTĮ.

AMSTBBDAM, kovo 5.—Gau
ta iš Vokietijos Frankfurter Zei- 
tung’os kopija sako, kad “Itali
jos premjerui Nilli pavyko įti
kinti vyriausią talkiiiin^ų tary
bą idant dar kartą butų peržiū
rėta Vcrsailles’o sutartis taip, 
kad nukariautomsioms šalims

Rubežiai uždaryti.

MADRIDAS, kovo (i.-Atvyk
sta ntįs iš Portugalijos žmonės 
sako, kad visoje šalyje jaučiama 
didelis neramumas. Portugalijos 
sostinėj Lisbone, Oportoj ir Vi- 
zeu dagi ginkluotų susirėmimų
įvykę.

Geležinkeliečių, pašto ir tele
grafo darbininkų streikas tebe
sitęsia. Apsiginklavę streikinin
kai keliūtoje vietų užpuolę ka
reivių ir streiklaužių operuoja
mus traukinius.

Gauti smulknieningų žinių iš 
Portugalijos dabar negalima, 
kadangi visi josios rubežiai tapo 
uždaryti.

CHICAGO. Praeitą naktį čia 
paskelbta, kad ekspresinių trau
kinių darbininkai nusitarę mest 
darbą. Jie mesią darbą nevei
zint t<>, kad unijos valdyba dar 
liepusi palaukti iki bus pradėta 
unijos ir samdytojų atstovų kon 
ferencija geležinkeliečių reika
lavimams svarstyti. Bet ekspre
so darbininkai šito nebepaisą: 
ilgiau laukti jie nebegalį ir spi
riasi, kad jų reikalavimai butų 
išpildyti tiiojaus.

Pirmiausia streikas patiesiąs 
Chicagos, Detroito, Clevrlando, 
Toledo, Elkhardto, Davenporto 
ir Molinės liniją. Streikas prasi
dėsiąs šiandie, kaip 6 valandą 
ryto.

Šitas ekspreso darbininkų nu- 
sitarimas-—jis padarytas pėt- 
nyčioje - skaitoma atviru mai
štu prieš ekspreso darbininku 
brolijos viršininkus.

Ekspreso darbininkai esą pa
grūmoję samdytojams, kad jei
gu jie bandysią verbuoties streik 
kiužių, gali įvykt prievartos ak
tų. Taip bent skelbia samdyto
jai.

REIKALAUJA ATSKAITOS.

UŽGRIEBĖ KOMUNISTŲ 
PARTIJOS LITERATŪRĄ.

NEW YORK, kovo 6.—komu- 
■ nistų partijos headųuarteryj, ry- 
; tinėj daly miesto, policija vakar 
užgriebė keturis tūkstančius ko
pijų komunistų partijos mani- 

1 festo, programų ir konstitucijos.
Visa tai policijai įdavęs namo 

janitorius.

PAŠOVĖ MOKYTOJĄ.

WASH1NGT()N, kovo 6. Se- 
1 natas vakar užgyrė rezoliuciją 
reikalaujančią, kad valdžia iš
duotų pilną atskaitą iš vadina
mojo Publikos Informavimo biu 
ro veikimo ir jo padarytų išlai- 
dų.-*

Tas biuras, Creelo vadovauja
mas, kiek Įniko Atgal tapo užda
rytas. Bet iki šiol atskaitos už v

savo darbus dar neišdavęs.

TIK PILIEČIUS TEPRIIMS
UNIJON.

pabėgo į Skandinaviją ir kitas 
šalis, paliekant savo namus be 
jokios priežiūros, vis dėlto pil-

tai perkėlė 
patiekta ir 
nfanifestas, 
išlaikyti vi

vietų valdžia visa 
muziejui!. Buvo 
plačiai paskleista 
kviečiantis žmones
sus piešinius, statujas ir namus, 
kurie dabar jiems tepriklauso.

“Bet visa išgelbėti buvo ne
galima”—pasakė Gorkis. “Mes 
turėjome kareiviu ir kaimiečių, 
kurie praeity negavo progos 
prisižiūrėti šitiems gražiems 

dalykams. Tatai jie nepajiegė

prieš Ferghano insurgentus. 
Pradžioj didžiojo karo genero
las Brusilovas komandavo Hu
sų kariuomenę, purėuMą Gali
ciją.

Viso reikėsią Šelpti apie 
milionę žmonių.

ROMA, kovo 5.—Iki šiol val
džia jau suteikė pašalpos 250 
tūkstančių kareivių, kurie buvo 
sužeisti karo laukuose. Manoma, 
kad pašalpos reikalaujančiu žmo 
nių skaičius sieks 1,000,000, jų 
tarpe 400,000 žmonių, kurie su
sirgo džiova ar maliarija.

WASHINGTON, kovo 5.
Gauti valstybės departamente 
pranešimai rodo, kad Lenkijon 
umu laiku gali įsiveržti bolše
vikai. Tatai šiandie pareiškė at
stovų buto komisijos narys, Wi- 
lliam B. Castel.

Castel, be to, pareiškė, kad

nių maru, kuris galįs virsti di
džiausiu visoj istorijoj maru.

Bolševikai, sakė jis, susirgu
sius šiltine žmones sumeta į 
motorinius karus ir nuvežę Len
kijos pasienin priverčię lenkus 
pasiimti juos pas save.

Visam amžiui—kalėjimam
INDIANAPOLIS, kovo (i.— 

Prisaikintieji teisėjai čia pa
smerkė visam amžiui kalėjimai! 
tūlą Ho(ward Cerfą. Tasai Cerf 
esąs “patentuotas kriminalistas.” 

j Išleistas iš kalėjimo tą pačią va

kurių jie nepažinojo. Ir tik
tai dėka pasišventimui artistų, 
veikusių kartu su valdžia, ko
ne visa kas buvo išgelbėta. 7

“Visus tuos dalykus sunai
kinti žmonės negeidė. Jie tik 
numetC i šalį visa, kas jiems ro ; [an'dę jigai nauj(Į „ūaiienfliimj 
dėsi esant beverčiu. Vienas ne- j 
įkainuojamas piešinys rasta at- 1 
matų gurbe. Ret jisai suras
tas, ir nūdien randasi muzie
juje, kur kiekvienas turi 
gos prisižiūrėti į jį.”

Muziejai perpildyti.
Muziejai man bebūnant 

sijoje buvo atdari dėl visų—ir 
visuomet perpildyti. Buvo sam 
doma žmonių, kurie lankyto
jams reikiamų informacijų tei 
kė ir aiškino dailės darbų reik
šmę. Lankydamas šituos mu
ziejus aš, lieto, patyriau apie 
sovietų Rusijos mokyklų siste
mą, jos knygynus ir muzikos' 
konservatorijas. Man pasaky-A 
ta, kad nuo to laiko, kada kilo 
revoliucija, iki Šiol visoje šaly-1

i papildęs, todėl teismas nebeno- 
I rėjęs turėti naujo “baderio”: nu 
i teisęs jį “tupėti iki gyvos gaL 
1 vos.”

i > u_....... .—iLi>_2r

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 5 d., užsienio pinigų 

Rll- ' kaina bankų buvo skaitoma Amerikos
I * • • .

pro-

pinigais šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $ 3.69
Austrijos 100 kronų ........... $ .50
Belgų 100 franku ..............  $12.90
Danų 100 kronų ..................  $16.00
Finų 100 markių ............... $ 5.50
Francijos 100 frankų ........... $18.50
Italijos 100 lyrų ..................  $17.50
Lietuvos 100 auksinų ...........$ 1.15

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

Lenkų 100 markią ..............  $ 0.90 1
Norvegų 100 kronų ........... $18.00
Olandų 100 guldenų _____  $87.tf0
Švedų 100 kronų ............... $20.00

- Vokiečių 100 markių.... ;.....  $ 1.15 >

butų suteikta progos veikti ben
drame Europos atsteigimo dar
be.

Čruc translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Mareli 6, 1920 
is reuuircd l y the act of Oct. 6,1917

Nori buferinės valstybės 
Siberijoj.

VVASHINGTON, kovo 5.- 
Japonija labai seka staigų bol
ševizmo įtekmės plėtimąsi rytų 
link ir, manoma, ji nori įkūri
mo naujos buferinės valstybės 
tarpe jos ir sovietu kontroliuo
jamosios Husijos. Manoma, kad 
tai busianti vyriausioji sąlyga, 
kurios Japonija reikalaus delei 
atnaujinimo busimų Japonijos 
su Busija santykiu.

CIN'CINN’ATI, ()., kovo (i.
Keturiolikos .metų vaikėzas, 
Lawrence Angel, vakar čia pa
šovė mokytoją Beatriče C. Con 
nor. Pašovė todėl, kad, savo 
pareigų neišpildžius, jisai sių
sta pas mokyklos principalą 
pabaudai. Šovikas areštuota. 
Mokytoja pasveiks.

BELGIJOS MOTERS GAUS 
BALSAVIMO TEISŲ.

BRIUSELIS, kovo 6.—Atsto
vą butas 120 balsais prieš 37 
nutarė suteikti moterims bal
savimo teisių -miestų valdiniu 
kailis rinkti.

COLUMBUS, kovo 6.—Ohio 
valstijos angliakasių konvenci
ja nutarė pataisyti angliakasių 
unijos konstituciją taip, kad uni 
jon butų galima priimti tik tuos 
žinones-angliakasius, kurie tu
rės pilnas pilietybės popieras.

Studentai kelia “maištą.”

MADRIDAS, kovo 5.—Madri
do universitete vakar kilo riau
šių. Riaušes iššaukė universi
teto valdybos nusitarimas paskir 
ti profesorium studentams ne
mėgiamą žmogų. Prisiėjo šauk
ti ĮMiliciją. 'Tris studentai sužei
sta.

Tai buvęs prasimanymas.

ĖKSPLIOZIJA VALGYKLOJ.

I’rue Inmslfuion (lion with the post 
master at Chicago, III. March 6, 1920 
is reiĮiiired by tho act of Oct. 6,1917

Graikija ratifikavo taikos 
sutartis.

ATĖNAI, vasario 28 (suvėlin
ta).—Graikijos atstovų butas 
šiandie ratifikavo taikos sutartį 
su Vokietija, Austrija ir Bulga
rija. Sutartįs ratifikuota po pir 
mojo skaitymo.

Už 25 centus pasikalbėsite su— 
Londonu.

LONDONAS, kovo (i.-Pa- 
skilbusis bevielio lelegr. išradė
jas Marconi sako, neužilgo busią 
bandoma įkurti bevielio telefono 
stočių Londone, New Yorke. Clii 
cagoj ir kituose didesniuose 
Jungtinių Valstijų miestuose. 
Pastknlbėjtmas eu londonfeČhi 
chfcagieČiuT kainuosiąs nedau
giau kaip po 25 centus minutei.

Aštuoni žmonės sužeisti.

IMBLADELPHIA, kovo 6.
Cross-Keyes valgykloj vakar eks 
pliodavo karšto vandens kubi
las. Valgykla labai apgriauta. 
Aštuoni žmonės sužeista, jų tar
pe vienas mirtinai.

WASHJNGTON, kovo 6.
Čia gauta žinių, kad tariama
sai užpuolimas ant Anglijos 
ambasadoriaus I h4singfor.se, 

Finlendijoj, lordo Actono esąs 
prasimanytas. Nieks ant jo nė 
nesikėsinęs.

Sudegė militarė akademija.

Kunigaikštis Liubomirskis 
pamatė Stok jardus.

CHICAGO.—Lenkų kunigaik
štis, Kazys Liubomirskis, “pirmą 
kartą savo gyvenime” vakar pa
matė Chicagos—stokjardus. Ku
nigaikštis jais labai patenkintas. 
Ali right.

Pakėlė kainas miltams.

MINNFAPOLIS. kovo 6.— 
Vietos miltų pirkliai ir vėl pakė
lė kainas miltainS’-ĄJO 2$ cįnUls 
už bačką.

Vadinas, pragjM’unimas pinga

SYRACUSE, N. Y., kovo 5.- 
VYikrtr sudegė didžiulė St. Johns 
Military Academy, Manliuse. 
Nuostoliai dideli.

WASHINGT()N, kovo (j.-- 
Tik-ką užsibaigusioji Jungtinių 
Valstijų mokyklų savininkų 
konferencija įteikė valdžiai pa
siūlymą būtinai pravesti versti
no karinio lavinimosi įstatymą.

JAMALPUR. kovo fi.-Trįs- 
dešimts tūkstančių geležies in
dustrijos darbininkų metė dar
bą. Reikalauja didesnių algų.

ST. PAUL, kovo fl.—Bėgiu 
48 valandų čia mirė devyni 
žmonBs, užsinuodiję gerdami 
medžio alkoholių.

h4singfor.se
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“Jaunosios Birutės”
VAIKŲ CHORO

KONCERTAS
MILDOS SVETAINĖJE 'Į

3138 So. Halsted Street, 

įvyks

NEDĖLIOJ, KOVO (MARCH) 14 d., 1920 m. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Programas Gražus ir įvairus: 
Vaikų Choras dainuos, Solo, Duetai, Deklamacijos. Paskiau žais
lai ir šokiai. 

Vedėja P-l« SALOMIJA STANIULIUTĖ.

INŽANGA 50c

S. L. Am. Moterų 208 kuopa globoja šį “Jaunąją Birutę”, bet 
ir kiekvieno lietuvio šventa priedermė šis musų vaikučių žiedas yra 
remti ir auklėti, kad išaugtų į gra^ų musų tautos medelį.

____________ ■- - - ‘

Laiškai iš Lietuvos. *!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■n■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ii > n■ ( • ? ■z - H
Severds Gyduoles užtaiko 

šeimynos sveikata

Teatras “Skraudikas”
<s

Įvyks

SUBATOJE, KOVO (MARCH) 13 D. 1920 M.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242—44 W. 23rd PI.

Pradžia 8-se vakare.

šį Teatrą rengia

LIETUVIŲ MOTERŲ PROG. SUSIV- 29 KUOPA 
KALINIŲ NAUDAI.

IŠ Rudaminos, Kalvarijos apsk.
Simonas Barškis rašo dukte

riai Onai Gikiieuei, Gary, Ind.:
Lietuvai kolkas tai labai se

kasi. Dabar geriau gyventi, 
negu kad buvo po prusu. Lietu
vos žmonės kariauja labai ge
rai Jauni vaikinai eina, links
mi, gieda, dainuoja lietuviš
kai, kad net laukas skamba. 
Kaip kareiviai, taip ir žmonės, 
seneliai ir maži vaikeliai sako: 
“Eikime mieli broliai, ir ka
riaukime.” Ir taip visi kariau
ja už savo tėvynę. Eina visi 
linksmi, sako: “Kad ir galvas 
paguldysime, ale už savo tėvy
nę.” Kaip netoli neprieteliaus 
daeina, tai kaip riktels “Lietu
va valio!”, tai visi eina, nieko 
nežiūri, net ūžia. Ir taip visi 
kariauja. Ir netik kareiviai, bet 
ir civiliai žmonelės.

Pas mus viskas brangu. Ru
gių karti 100 rub., avižų 50r., 
kviečių $200 r., čeverykai 100 
debatai 200 r., vežimas 500 r. ir 
tai menkas.

Lenkai gi ^cinuose už Lazdi
jų stovi, tiktai 7 viorstai, kaip 
Dusnicon, Galinuose ir tt.

Ar bus Lietuvoj geriau gy
venti, tai Dievas žino, o dabar 
nekoks gerumas ir pas mus. 
Lietuvoj laukų yra į valės, tik 
brangu. Taip jau brangus ir 
gyvuliai, stubos ir padargai.

Teatras! Teatras!
■■■■HKnBRBI' PIRMU SYK CHICAGOJE ■■■■■■■■■

’ Statoma scenoje IV veiksmų drama —

“GAIRES”
įdomus veikalas iš Lietuvos ūkininko gyveninio. Sulos Dramatiškas Ratelis.

Nedėlioj, Kovo 7tą 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 ZOLOG1UTĖ ir.............. MAŽIUKŲ KVARTETAS.

šitą vakara rengia
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA SAVITARPINĖS PAŠELPOS.

Kviečia visus KOMITETAS.

I Linimentas
arba tam tikras tepalas privalo vi
suomet rasties namuose, idant at
sitikimuose, kur reikalaujama te
palas pavirluUniam vartojimui, 
galėtumėt tuojaua apturėti greita 
ir pasekminga palengvinimu nuo 
Įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
Ižipintingal nusipirkdami

i Severa’s į
I Gothard Oil |

(Severos GothardIAko Aliejam),
■ kurs vartojamas, kaipo linimentas 

arba paprastas tepalas nuo rheu-

I
tnatizmo, neuralgijos, persitempi- ■ 
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
menų ir sąnariu sustingimo ir nuo jg 
Visokiu diegliu ir skaudėjimu.
Kainos: 30et. ir 2 et. taktu, arba gi 
60 et. ir 3 et. taksu. Parlduoda vi
sur aptlekose. )■

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Phone Vards 6492
Mrs. Antanina Shusho
Registruota Akušerka

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

Getieralis Stabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

Siuomi įgaliojau.e “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaiua Ajucri- 
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas 

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Norim Pirkti Namų
Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 

fiekl Boulevard, Rockvvell Street, Western Av.. 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

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

Iš Laižuvos, Mažeikių apskr.
Jonas Mažeikis rašo Jonui 

Krūmui, Chicago  je:
Tirkšliai tebėra nepažeisti, 

nors ir buvo musių, bet liko ne 
sudeginti. Mažeikiai ir Lietska- 
va yra labai nudeginti ir mažai 
beliko namu.

Apie Vincentą Mukų nieko ne 
žinau, kur jis dabar yra. 1919 
m. vedu susitikom Maskvoj 
aš iš Maskvos išvažiavau 17 
kovo, o Mukas pasiliko ir nuo 
to laiko nieko apie jį nežinau.

Dabar apie amerikiečių do
vanas. Musų broliai lietuvio 
nėra gavę nė vienos tokių do
vanų, nė drapanų, nė čevery- 
kų, nė pinigų. Tik niekurie 
biednieji gavo kalėdoms miltų 
ir po vieną keną pieno, o dau
giau nieko. Drabužius ir čcve- 
rykus,~draugijos pardavinėja už 
pinigus, dykai neduoda nė vie
nam. Neduokite ant tokios pie
vos, nes musų lietuviai negauna 
nieko. .Jeigu kas nori paaukoti 
savo giminei ar pažįstamam,tai 
siųskite tiesiai jam į rankas, o 
ne per buržujų rankas, nes 
buržujai pardavinėja ir deda 
pinigus į savo kišenius. Mat da 
bar Lietuvoj tvarkos nėra ir 
Dievas žino kada susitvarkys 
r kada kas bus.

Pagotieji labai gerai gyvena, 
težino kur dėti pinigų, o bied- 
lieji badauja, neturėdami su 
kuo dunos svarą nusipirkti 
Darbo jokio nėra, o brangeny
bė neišpasakyta. Biednas dar
bininkas žiemos laiku negali 
ižsidirbli nė vieno rublio, užtai 
r yra badas. Miestuose irgi ne- 
lirba nū viena dirbtuvė. Visi 
musų broliai dabar gyvena ant 
žemių, o prie gaspadorių jokio 
larbo nėra, nė už duoną neima, 

o drabužiai irgi labai brangus.
Aš esu rubežiaus sargu tarp 

Kuršo iš Lietuvos ir gaunu 200 
rub. į mėnesį, 
’avęs algos už 

Valdžia neturi 
moka algų ir 
gausime kada.

Prašau atsiųsti man lietuviš
kų laikraščių dėl pasiskaitymo.

Bet dabar nesu 
tris mėnesius, 
pinigų ir neiš- 

nėra žinios ar

A. 01szewskio Kreditorių Atidon
Atėmimui iš Trustee Kulio aptiekus namo ir A. Olszemskio ofiso namo, A. Olszevvskio 
kreditoriai susirašė ir sudėjo pas mane daug Trust Certifikatų. Taigi užbaigimui to rei
kalo šiltom i atidarau savo ofisą visiems A. Olszewskio kreditoriams, kurie prie atėmi
mo bendrovių, tos pačios, kokifrs buvo prie dėti. Pasiskubinkit susirašyti visi!

Išlygos atėmimo iš Trustee ir pervedimo kreditoriams tų namų, ir tam tikslui sutvėri
mo bendrovių, tos paįios, kokios buvo prie sutvCrim MIRGOS ir MILDOS bemlrovių. 
Išlygos atėmimo tų namų iš Trustee yra visiems apskelbtos Chicago Tille and Trust 
Co. Trustee.

Ateidami užsirašyti atsineškite ir Trust Certifikatus.
UžsiraŠymo valandos nuo 10 iki 12 iš ryto ir nuo 5 iki 7:3Q vai. vakare.

J. J. HERTMANOWICZ, 3133 Emerald Avenue 
NOTARAS

P. S. Išdirbu visokius dokumentus reikaluose Lietuvoje.
Chicago, Ilk

“JONINES”
L. M. P. S. 9-ta KUOPA

Stato scenoje keturių aktų dramą “JONINĖS”
Parašyta G. SUDERMAN, iš vokiečių kalbos verte K. PUIDA.

NEDĖLIOJ, KOVO-MARCH 7,1920 M.
C. S. P. S. SVETAINĖJ. 1126 W. 18th St.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga $1.00, 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 Meilės Naktis; kūrenami laužai ir 
manoma, kad nuo tos nakties tam tikru apsireiškimu priklauso bu
sianti laime. i ; iį . >

G. SUDERMANO ir vertėjo K. PUIDOS VARDAI 
liudyja veikalo svarbą.

L. M. P. S. 9-ta kuopa sukvietė geriausias sceniškas spėkas, 
idant iškėlus žiūrėtojų akįse tą kovą, kurią pergyvena laisvesni©  ji 
jaunuoliai, išsižadėdami savo gyvenimo laimės, atsiduoda likimui 
dėl tam tikrų prie tariškų įstatymų ir artymo laimės.

Po Teatro šokiai iki vėlumos- »
Tikimės, kad gerbiamoji visuomenė parems mus savo atsilan

kymu. Širdingai užkviečia visus RENGIMO KOMITETAS.

|HIIIIIIII0lllinilllllllll^^^
I VERTINGAS TONIKAS ■

Užduotis, kokias dažnai sluguojama ant skilvio ir H 
g virškinimo vidurių dažnai būna labai sunki, tokiu budu B 
5= kad net visas kūnas labai susilpninama. Kentėtojui rei- ||! 
— kia duoti toniko—gyduoles, kuri ne tik sustiprina jį patį, B 
g bet ir virškinimo vidurius palaiko tvarkoje. Tai galima g 
~= atsiekti vartojant

I vera s
| Esorka

įpirmjau būdavo iinoma, “Severos Skilvio Bitteris” 
S Luris esti labai geras pilvo stimulantas ir valantysis to- 

nikas, rekomenduojamas silpniems, seniems ir palėgu- 
| siems žmonėms. Jos gydančioji verte ir tikrai verta pa- 
| sitikėjimo-ir vartojama gydyme užkietėjimo, nevirškini- 
! mo, dispepsijos, stokos noro valgyli ir abclno susinešioji- 
: mo ir nusilpnimo delei nevirškinimo vidurių. Pamėgink 

^*9 vaistų Šiandien- Stokis ant kelio prie sveikatos. Kai- 
i uos: 75c ir $1.50; taksų 3 ir 6 centai. I'ardavojama visų 

vaistininkų..

8 w. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA
Ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib

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

Kanjp. Leąvitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Popieros Laiškams
25 gatunkų popierių dėl laiškų ra

šymo tinkančių rašyt į Lietuvę, su 
visokiais gražiais pasveikinimais ir 
pritaikintomis eilėmis dabar po karės, 
su visokiais paveikslais ir su dailio- 

i mis kviotkomis. Parsiduoda labai pi- 
Į giai, 4 tuzinai popierų su konvertais 
už $1.00, agentams duodam gerą už
darbi. Adresuoki!:

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

u m 11 ........’Mroiuu-iJA

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

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

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM-FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakterijų “Flu”, gy- 
dymtii gerklės prasišaldymus, užde- 
tfmcr; nudeginimo ir reumatiŠkų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininką.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

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 namij, lotų ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgccių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Moterim ir^yram
Dr. J. SHANKS
(lydytojas ir Ch^tirgas^l
Jeigu jus nesi 
jaučiat gerui 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 Norlh 

y Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
12 W. Matiison' St. 
s tą iki 7 vai. vak.

Ristiku
Globėjas

Mes gavome tikrus ristikus (cham- 
pionus). Ristynės bus tarpe dviejų 
geriausių lietuvių ristikų pasaulyje. 
Ristikai yra Joe Geštaut, kuris ritosi 
su čampionu BanceviČium per keletą 
metų. Aš sutaisiau ristynes kurios bus 
šv Jurgio parapijos svetainėje, 32 PI. 
ir Auburn Avė., Kovo 12 d. Ir aš pri
žadu, kad Šios imtynės bus geriausios, 
negu kada nors buvo. Abudu Juozapai 
yra iš Lietuvos ir abudu gyvena Chica 
goję. Goštautas yra žinomas Baltos 
Rožes kliube, o Bancevičia Jaunų Lie
tuvių Vyrų Kliube. Rancevičia perga
lėjo kiekvieną lietuvį ristiką ir jis sa
ko, kad jis pergalės tą mažiuką dabar. 
Bet iš kitos pusės, Joe Geštautas yra 
dikčiai sustiprėjęs ir paskutiniu laiku 
ėmėsi su tokiais gerais ristikais, kaip 
Paul Martinson, John Frieburg ir 
John Peseck. Ir jis yra linksmas, kad 
jo imtinės yra surengtos; jis yra tik
ras, kad pergalės savo čampioną.

HamburgaN
CUNARD LINIJA 

Dvivindis Garlaivis 
SAX0NIA BALANDŽIO 3=ia 

Kambarių Kaina $150 Trečia Klesa $100 
Ir $5 kares taksų.

Pelei pilnesnių informacijų kreipties:

THE CUNARD STEAM SHIP COMPANY LIMITED
arba į vietos agentus.

;__ ......^/...X.^.. .. -......................................................................................... J---- -.........
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I Sekki Minios
Verčiamos Pasilengvinti 

Naštą
$18,000 Augštos Rųšies Avalynės Pavedama 

Goldsmith Systemos Išpardavimui.
DIDŽIAUSI PASAULYJ PIGUMYNŲ DAVĖJAI.

Viendiržiai Šlubos
Šliperiai

$1.95
Moterių Dvitoniaic

Berlečai

$3.95
Moterių Augalų ir Žemų 
Kulnu berlečai; rudi ir a

$4.95
Moterių ()xford’ai

Rudi ir Juodi

$4.95
Vvru Čebatai, Rudi ir 
Juodi Angliški; Guzi-

$6.35
Vvru Juodi. Blucherio ir • a

Guzikuoti

$5.95

Vyrų Oxford’ai Juodi ir 
Rusvi

$3.79
Vaiku Puošnus čebatai

*

Guzikuoti ar Varstomi

$3.29
Mergaičių Mokyklai 
Berlečai, Guzikuoti 

ar Varstomi

$2.45
Kūdikių Berlečai 

Dydžio 4 iki 8 
Rudi ar Juodi

$1.69
Vaikų Mokyklai Če batai, 
Guzikuoti ar Varstomi

$2.95
Vvru Darbiniai čebalai* c

$3.49

Tėmyk Didelę Raudonę Iškabę:

Zalsski ir Martinauski
322!) So. Halsted St.

Pinigai Siunčiami Lietuvon
per EUROPEAN AMERICAN BIURĄ

ir yra išmokami grynais pinigais.

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

3249 So. Halsted St., Chicago, Iii, 
Phone: Boulevard 611.

Išrupins pasportą. Parduos laivakortę. Aprūpins taksų
re'i kalus.
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j
Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viską Valstybinė Kanka Amerikoje

Metropolitan M Bank
2201 W. 22nd ir kampas Leavitt St

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padčkile savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus. <
Bankus valandos nuo 9 ryto iki 4 po piety Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. l'tarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

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

DIREKTORIAI: n
ANTANAS BRO2IS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BAUCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai. "**■>».
Laikrodžiai,

\ i: 1 -.\ bė, C<»- 
liurbi jos Gi’fi

auviški nau- SS 
jausi rekor- 

dai.
4537 So. Ashland

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboriua

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

Tel. Canal 2199.

Avė., Chicago, III.

Lietuvos LaisvėsI

Fondas.
Lietuvos Laisvės Fondas yra 

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka

periui Šiuo adresu: K. Gugis, 
3332 S. Halsted St., Chicago, UI.

Kad daug tokių vyrų butų!
Taigi, kad tai daug tokių šau

nių žmonių butų, kaip Juozas 
Bukauskas, 1976 Canalport

jieuose Lietuvos socialdemo
kratų vado Vlado Požėlos kab- 
legraiiią, kurioj jis šaukiasi į 
Amerikos lietuvius darbinin
kus pinigiškos paramos Lietu
vos darbininkams jų rinkimų 
į Steigiamąjį Seimą kampani
jai, tuojau atnešė į Naujienų 
Redakciją ir paklojo 25 dole
rius, prašydamas perduoti juos 
Lietuvos Laisves Fondui. No
rėtume, kdd daug tokių reika- 

i lą suprantančių draugų atsira- 
i stų!

Jonas Kurtinis iš tolimos

Elum miesto, atsiuntė Lietuvos 
Laisvės Fondan $5.00. Pridėta
me laiškely j sako: “Siunčiu tą 
mažą šipulėlį ant darbininkų 
aukuro, trokšdamas, kad Lie
tuvos darbo žmonės išsikovotų 
kuodaugiausia laisvės.”

A. Intos*, Chicago- $5.00 
Kaz. Valys, Chicago—$10.00.

Draugai darbininkai, padėki
te savo k lesus draugams Lietu 
v oje kovoti už laisvę ir išsiva
davimą! Aukokite Lietuvos 
I«a išveš Fondui!

EXTRA
Jurgis Kavali tinkle is iv Arboderiu 

susibetino b <3. vanurlo, 1920 m., po 
520. Abudu sudėjo pinigus pas A. 
Ručinską. Svietkai buvo: M. Janu
lis, A. Rudinskas, B. Josiulionis, G. 
Naunek, K. Karpowicz ir D. Repšis. 
Kad jis priklauso prie 12 draugijų, 
būtent: 1. Life Insurance Co., 2. Mal- I 
vet Insurance Co., 3. Susivienijimo 
Liet. Am.. 4. Susivienijimo Rymo Ka-

i tulikų, 5. Liet. Gvardijos 1). L. K. Al- 
1 girdo, 6. žvaigždės Liousybės, 7. šv.

Roko, 8. Liet. Piliečių Pašelpinio Kliu 
bo. 9. Liet. Teatrališkos Dr-stės žv. 
Martyno. 10. Mikormisk'o Insurance. 
U. Apšvietos Brolių Draugijos. 12 Dr. 
Vinco Kudirkos Draugystės. Į kurias 
Draugystes per 1919 metus nepriklau- I 
: ė arba neužsiniokėjo, meldžiame laiš
ku arba ypatiškai duoti žinią po num. 
2301 So. Leavitt St., Chicago, III.

DIDELĖ BAUSMĖ
U2 NEUŽSIMOKfiJIMĄ

UŽDARBIO TAXŲ
Kovo 15 yra paskutine 

diena išpildyti income tax 
blankos. l’otam reikės mo
kėti bausmę. Tų viską to
mistai priderančiai atliks 
tom specialiai patyręs žmo
gus
Jono Bagdziuno Rankoje
2334 S. Oakley Avenue.

Telefonas: Canal 1667 (
Kasdien nuo 9 iki 6. Panedėlio, 
Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
vakarais nuo 7 iki 9.

Nedaliomis nuo 9 iki 1 vai.

“Aušros
Mokykloj

Yru šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geomctrojos ir kitų

D
2)
3)
4) 

matematiką.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Angių kalbos — P. (> 

l.uomons; Lietuvių kalbos — Konsi 
Xugustinavičius; Matematikos — V 
Miseika.

Aušros Mokykla — seniausia ii 
geriausia, jos tikslas suteikti neal 
būtinai reikalingu mokslą, kad su j< ■ 
pagelba galima butų pagerinti g' 
venima.

Delei didesnės naudos sau tr pa 
rankumo mokyklai pradėkite tu« 
neutidėliodami visi sykiu 
3001 South Halsted Street

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
Valandos: 1—12 ryto Ir 2 — 9

Į vakare Phone Canal 257

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
“NAUJIENAS”
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DIDELIS

IŠRADIMAS
Išrasta Naujas Patentas 

Išdirbimui žemės

įDr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama | vai- 

nuo 9 ryto iki 9 vak.

Tapo išrasta nauja mašina, kokios ikišiol dar ndbuvo. Ši mašina atlieka kelis 
darbus sykiu, kaip va: aria, akėja ir pure-na taip, jog po vienam perėjimui mašinos 
žemė tampa priruošta sėjimui. Išdirbimui šių mašninų trumpu laiku bus įsteigta 
dirbykki Chicago’s mieste. Turime jau net užsakymų dėl šių mašinų.

čia yru gera proga žmonėms sn pinigais prisidėti prie Kompanijom, kuri išdir
binės šias mašinas. Neabejojama, jog pinigai įvezdinti tokiam tikslui atneš didelius 
pelnus. Todėl nepraleiskite šitokios progos, panaši negreit gal pasitaikyti.

Priklausantįs prie šioa Kompanijos galės gauti darbus už labai geną atlygini
mą.

Platesnių žinių deki reikia kreipties į p. J. Lipskį, kuris esti direktorium šios 
Kompanijos, podraug ir direktorium Liberty Land and luvestment Co.

i i............. — Kreipkitės sekančiai: ■■■ .......................................  ■

BIG FARMERS CORPORATION
14 E. Jackson Blvd., Chicago, III.

Room, 1218. Tel: Harrison 1740
Kiekvieną rytą nuo 9 iki 12 vai. po pietų

lllIlBIllIlBB

kus. Vai.:
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną
4649 S. Ashland av. kamp47st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
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

LIBERTY LAND
AND INVESTMENT CO.
3301 So. Haisted St., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 6775. Kiekvienų popietį DR. M. HERZMAN
IŠ RUSI JOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W- 10th 
Bt. netoli Fwk 8t.

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

VALANDOS; 8—9 n to, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stnpnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

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

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

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

60 AUKSINŲ
už kiekviena 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 tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 

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

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 So. Halsted Street. Phone Drover 6369.
Kurie turite Lietuvoj tėvus, gimines ar pažįstamus, 

siųsdami laiškų, pasiųskite ir savo paveikslą, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmų. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per 
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su 
dėdami ant vieno: iŠ kielių skirtingų. Pritaikome rė 
mus visokiems paveikslams. Traukiame: pagrobus na 
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų gru
pes, veselijas, pavienius ir 1.1.
Atidarą Panedėliais ir Pėlnyčiomis nuo 8 ryto iki fi vakare.

Utarninkais, Seredoinis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Subatomis nuo 8 ryto ild- 10 vakare. Nedėliomis nuo 8 ryto 

iki 6 vakare.

Dr. Charles Segal
Persikeis Į savo niiujį oflsę 

pn. 4729 So. Asland Avė. Jfo 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso -viriandos Bua-tO tiri

> 12 rytmety j, nuo 2 iki 5 va- 
į kare. Specialistas džiovei ii 

moterų ligų.
Tel. Drexel 2880.

| DR.
Į Lietuv

. I E. MAKARAS 
lietuvis Gydytojau ir Chirurgą* 

I Roselande: 10900 S. Michigan Are 
Telefonai. Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergę vakarais nuo 5:30 
-7. Tel., Yards 723.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8. Morgan 8t. Chicago. Iii

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.k .. ...... ............ ..... —....  .„J

Telefonas Pallman 851.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Mirhigao Are. Roseland 

Valandos: 9 iki R vakare.
- - ■ . —*

! Telephone Yards 5834

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

AA ADOMAS A. KARALIAUSKAB. SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispet 

■įja.nevirinirnas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų b 
ibelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kart 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcria, 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. Reo 
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau ka/ sa 
vaitė po buteli Salutaras. Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mvlisUj ge 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažjstnrniems/su tn 
kinis atsitikimais nutariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, 

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

Sfllutar;

?ynškuDrapanu Baronai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo- 

ias užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios štailfis ir konservatyvi mode
liai, 820.00 iki 845.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai 81.00 iki 828.00

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

kol prieš ateinančią Hemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų Ir over- 
k antų 88.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak Sutekto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1MZ
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:
• Metams ...............................

Pusei metą ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija ................................... 02
Savaitei ..................................... 12
Mėnesiui ..................................... 00

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................
Pusei metą..........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam

Lietuvon

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

menesiui ..............
ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

$5.00 
3.00 
1.65 

,25 
65

$7.00
Pusei metu ........................... 4.00
Trims mCnesiams ............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Metams

“Darbininkų Gyvenimas”, 
kuris eina Kaune, šitaip pie
šia dabatinės Lietuvos vaF 
džios apsėjimą su darbinin
kais:

Nuožmiųjų caro - kaize
rio Nikalojaus - Vilhelmo 
viešpatavimo laikais suim 
tajam darbininkui žanda
rai turėjo dviejų savaičių 
laiką įteikti apkaltinimo 
aktą, arba iš kalėjimo pa- 
liuosuoti, šiandien mes to 
nematome. Areštuotieji 
dabininkai ne savaitėmis, 
bet mėnesiais sėdi kalėji
muose be jokių apkaltini
mų ir net be tam tikrų įta 
rimų, kad jie esą “visuo
menei” “pavojingi”. Vil
kaviškio, Kauno ir kitų 
vietų profesinių sąjungų 
darbuotojai jau kelintas 
mėnuo be apkaltinimo sė
di... Gana krikščioniškai 
demokratiškosios doros 
vyrukui nurodyti, kad tas 
darbininkas esąs bolševi
kas... ir į kalėjimą kiša ar
ba be teismo ištremia. Ir 
ištremia darbininkus net į 
svetimas valstijas. (Žiur.

ti vienoje taptautinėje orga 
nizacijoje su scheideman- 
niečiais, tai pasidarė aišku, 
kad senasis Internacionalas 
nebegali gyvuoti.

Bet Vokietijos nepriklau
somieji neprisidėjo nei prie 
bolševikiškojo (“trečiojo”) 
Internacionalo. Tokiu pat 
budu pasielgė dabar ir Fran 
cijos socialistų partija. O 
be Vokietijos nepriklauso
mųjų ir be Francijos socia
listų negali turėt reikšmės, 
kaipo Internacionalas, ir ta 
organizacija, kurią sutvėrė 
Maskvoje bolševikai. Jeigu 
bolševikai norės būti socialis 
tų Internacionale, tai jiems 
reikės tarties su tomis soci
alistų partijomis, kurios 
steigs naują Internacionalą j 
Genevos kongrese.

vus darbininkus dažnai kaman 
tinėja, delko jie lanko profesi
nių sąjungų centralinį biurą, 
arba delko sąjungoj dalyvauja. 
Juk aišku, viso pasaulio darbi
ninkai kuria internacionalines 
sąjungas, nejaugi Lietuvoj no
rima visus darbininkus varu 
prispirti krikščioniškose są
jungose diNyvauti?

Taip tai viešpatauja nepri
klausomoj demokratiškoj Lie
tuvoj buržuazija. Ir visur ir vi
same elgiasi diktatoriškai, taip 
kaip jai tinka, paprasčiausių 
kovos mandagumo pradų ne

Delegatai prašomi nesivėlin- f dės eiti į normales gyvenimo bar nė viena kuopą ŽArtorio ne-
Ii, ir prirengti pranešimus. Už 
S ek re torę-V ertėj ą.

Marė Jurgelionis.

L.D.L.D. Reikalai.
LDLD. Centro Valdyba:

vėžes, tuojau mes griebsimos 
leidimo knygų, štai man vie
nas žymių musų literatų rašo: 
“Sutvarkius Centro Valdybą, 
mes turime tuojaus nutarti dvi 
knygas leisti vieną, “Skirtumas 
tarpe Socialistų ir Komunistų”, 
o antrą “Rusijos Revoliucijos-

j Apžvalga
KAIP LIETUVOS VALDŽIA 

SPAUDŽIA DARBININKUS

Kauno darbininkų unijų or
ganas, “Darbininkų Gyveni
mas’’ rašo vasario 22 šių
Del Lietuvos buržuazijos 

budo.

melų:
kovos

Socialistų prie
šų klastos.

Šiomis dienomis teismas 
peržiurėjo balsus, kurie bu
vo paduoti 8-am ir 20-am 
New Yorko apskričiuose per 
lapkričio mėnesio alderma- 
nų rinkimus.

Saytf laiku buvo paskelb
ta, kad tuose apskričiuose 
Tammany Hali (demokratų 
patrijos) kandidatai nedide
lėmis balsų didžiumomis su
mušę socialistų kandidatus, 
Algernon Lee ir E. F. Cassi- 
dy. Bet dabar, kaip prane
ša socialistų kandidatų apgi 
nėjai, tyrinėjimas parodė, 
kad rinkimų rezultatai buvo 
kaip tik priešingi.

Drg. Lee 20-ame apskrity
je gavęs 334 balsus dau- 
giaus, negu jo oponentas, de, 
mokratas Moritz Graubard; 
o drg. Cassidy 8-ame apskri
tyje gavęs 102 balsu dau- 
giaus už demokratą T. J. Sul 
livan. Socialistų kandida
tų apginėjai pareikalavo, 
kad teismas palieptų rinki
mų komitetui pripažinti tuo
du socialistu aldermanais.

Taigi Socialistų Partija 
buvo apvogta tuose New 
Yorko apskričiuose. Ji, pa
sirodo, buvo laimėjusi ne pen 
kias, o septynias vietas mie
sto taryboje. Reiškia, pe
reituose rinkimuose New 
Yorko ji ne tiktai atlaikė sa 
vo pozicijas, o ir užkariavo 
dar naujų pozicijų, nes pa
siuntė 5 atstovus į valstijos 
assembly, kur buvo prieš tai 
tiktai 2 socialistai.

Ir tai įvyko neužilgio po 
to, kaip “komunistai” suskal 
dė Socialistų Partiją ir ap
skelbė ją “negyva”.

New Yorko socialistai ne- 
nusilpnėjo, o tiktai kapitali
stiškų politikierių vagystės 
atėmė jiems dvi vietas mies
to taryboje.

Assemblymanų rinkimuo 
se tiems politikieriams nepa 
vyko nusukti socialistų bal
sų, tad jie mėgina dabar spė 
ka išmesti Socialistų Parti
jos atstovus iš assembly.

Ir kuomet kapitalistai ši
taip “darbuojasi”, kovoda
mi prieš socialistus, tai “ko
munistai” savo liežuviais 
“laidoja” Socialistų Partiją. 
Su kuo eina išvien tie nau
josios mados “revoliucionie
riai”? I

Toliaus M‘Darb. G.” daro 
dar šitokį palyginimą:

Net caro laikuose j dar
bininkų darbuotojus buvo 
žiūrima, kaipo į idėjos 
žmones, ir areštuojant nie 
kuomet jų į kalėjimą ki

bendrai nesodino, bet duo
davo atskirą kamerą, da
bar gi to mes nematome!
Akyvaizddje šitokių fak

tų, mes klausiame tų ponų 
tautininkų, kurie turi pre
tenzijų būti “kairiosios vi
suomenės dalim”: kodėl jie 
tyli? Kodėl jie nekelia sa
vo balso prieš Lietuvos .val
džios despotizmą?

Ir mes klausiame tų lietu
vių darbininkų, kurie seka 
paskui tautininkus bei kle
rikalus: ar ir jus nesipikti
nate šitokiais Lietuvos val
džios darbais?

Pasakykite!

sunkių sunkiausiais kovos 
keliais slenka Lietuvos darbi
ninkų judėjimas. Buržuazija 
ir jos pakalikai nuožmiausius 
įrankius vartoja prieš darbinin
kus. Aišku, kad be kovos dar
bininkai nieko nelaimi. Klasių 
kova būtina. Ir reikalauti, kad 
buržuazija nustotų persekioju
si sąmoningus darbininkus ir 
liautųsi su jais kovojusi, butų 
didelė nesąmonė. Vienok, kiek
viena kova, ar karo, ar klasių, 
turi išsidirbusi, taip sakant, 
tam tikrus doros pradus ar dė
snius. Kariaujančių tarpe yra 
paprastai išsidirbęs tam tik
ras aristokratizmas, ar man
dagumas, kurio kariaujančios 
pusės laikosi. Nepriklausomos 
demokratiškos Lietuvos res
publikoj buržuazija ir jos rė
mėjai kovoj su darbininkais jo
kių mandagumo pradų nepri
pažįsta ir kovoj jų vartojami 
įrankiai, pasielgimai, viduram
žio inkvizicijomis dvelkia. 
Nuožmiųjų caro-kaizerio Ni
ką loja us-Vilgelmo viešpatavi

mo laikais suimtajam darbi
ninkui žandarai turėjo į dviejų

Francijos socia
listai ir Inter
nacionalas.

Francijos socialistų parti
ja, kuri šiomis dienomis at
laikė savo suvažiavimą Str- 
assburg’e, nutarė pasitrauk
ti iš Antrojo Internaciona
lo, bet į vadinamąjį “trečią
jį” Internacionalą neįstojo. 
Suvažiavimas dviem trečda
liais balsų priėmė Longuet’o 
įnešimą šaukti viso pasaulio 
socialistų kongresą Genevo- 
je (tenai, kur turėjo įvykti 
Antrojo Internacionalo kon
gresas) ir įsteigti tenai nau
ją Internacionalą.

Tokią-pat poziciją Inter
nacionalo „ klausimu jau yra 
užėmę Šveicarijos socialistai 
ir Vokietijos Nepriklauso
moji Socialdemokratų Parti 
ja. Todėl dabar jau "beveik 
nėra abejonės, kad ir kitų ša 
lių socialistų partijos eis ši
tuo keliu prie Internaciona
lo atstatymo.

Senąjį (antrąjį) Interna
cionalą suardė socialistų ski 
limas Vokietijoje ir tolyn 
vis aštryn einanti kova tarp 
Scheidemann’o partijos ir 
nepriklausomųjų. Pastarie
ji šiandie turi didžiausią pa 
šaulyje socialistinę proleta
riato partiją; jos narių skai 
čius siekia trijų ketvirtada
lių milionų. Kada jie nuta
rė atsimesti nuo senojo In
ternacionalo, nenorėdami bu

mo aklą, arba iš kalėjimo pa- 
liuosuoti, šiandien mes to ne
matome. Areštuotieji darbiniu 
kai ne savaitėmis, bet mėne
siais sėdi kalėjimuose be jokių 
apkaltinimų ir net be tam tikrų 
įtarimų, kad jie esą “visuome
nei”’ “pavojingi”. Vilkaviškio, 
Kauno ir kitų vietų profesinių 
sąjungų darbuotojai jau kelin
tas mėnuo be apkaltinimo kalė
jime sėdi. Plati visuomenė jų 
likimo ir už ką jie suimti neži
no. [tarti, kad tas ar kitas dar
bininkas yra dabartinės buržu
azinės tvarkos ardytojas gali
ma kiekvieną darbininką, bet 
tam nereikalingi tikri prirody
mai, faktai. Demokratiškos Lie 
tuvos respublikos buržuazija to 
nereikalauja. Gana krikščio
niškai demokratiškosios doros 
vyrukui nurodyti, kad tas dar
bininkas esąs bolševikas, o jau 
bolševikas jis dėlto, kad nepri-i 
taria kirkščioniškai demokra
tiškai dorai, ir į kalėjimą kiša, 
arba be teismo ištremia. Ir iš- 
remia darbininkus net į sve- 
imas valstijas. Kokiais gi įs

tatymais vaduojamas! Lietuvos 
biliečius tremti į svetimas ša- 
is? Net buržuazijos tiesos aki

mis žiūrint visi lie musų gy
venamų dienų apsireiškimai jo
čiais įstatymais nepateisinami.

Net caro laikuose į darbiniu 
<ų darbuotojus buvo žiūrima, 
caipo į idėjos žmones ir are
štuojant niekuomet jų į kalėji
mą kišant su vagiliais, plėši
kais bendrai nesodino, bet duo

to mes nematome!
Profesinės sąjungos yra val

džios leistos, o vienok arešta-

Lietuvos rankpelniams nėra 
ko aimanuoti ir iš buržuazijos 
ko geresnio laukti. Ji visur vie
noda, tik mandagesnė palieka, 
kai darbo žmones ją prie sie
nos prispirta. Tik mes, vargo 
žmonės, dar labiau suglauski- 
ine savo eiles, dar uoliau daly
vauk i m savo rankpelnių są
jungose, tuomet ne tik priver
sim buržuaziją mup gerbti, bet 
ir mus balso visame klausyti.

L.S.3. Reikalai
LSS. viršininkų nominacija.

Dabartiniai LSS. Viršininkai, 
kuriuos išrinko X-tas LSS. Su
važiavimas Chicagoje, tarnauja 
liktai laikinai, iki bus išrinkti 
nuolatiniai viršininkai nurody
tu musų konstitucijoje budu. 
Todėl Pildomasis Komitetas 
savo posėdyje, laikytame š. m. 
sausio 18 d. nutarė duoti ins
trukciją Sekreloriui-Vdrtė jui,

į Pildomąjį Ko 
būti iš tos pa
kurtoje randa- 
ild. Komitetas

šininkų nominacijos. Nomi
nuoti reikia:

1. Kandidatai 
mitetą. Jie turi 
čios apielinkės, 
si dabartinis I
(nes ta apielinkė yra paskirta 
iki galo 1920 metų). Kiekvie
nas kuopos narys gali balsuoti 
ne dauginus kaip už 7 kandida
tus. Kandidatas turi būti išbu
vęs Sąjungoje ne mažiaus kaip 
dvejus metus be pertraukos.

2. Kandidatai į Sekretorius- 
Vertėjus. Kiekvienas kuopos 
narys gali balsuoti ne (langiaus 
kaip už vieną kandidatą, kuris 
turi bul Suv. Valstijų pilietis ir 
išbuvęs Sąjungoje trejus me
tus be pertraukos.

3. Kandidatai į Literatūros 
Komitetą. Kiekvienas narys ga
li balsuoti už tris kandidatus,

Pirmininkas J. M. Endziulia
Gen’l Delivery, Hartford, Conn. 

Sekretorius M. J. IškauakaH
363 Grand St., Jersey City, N. J. 

Iždininkas Kazys Liutkus
131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Keletas žodžių LDLD 
nariams.

Daugelis kuopų sekretorių 
taipjau atskirų narių klausia 
mane, ką turi daryti LDLD. su 
tais žmonėmis, kurie yra suži- 
niai sulaužę draugijos konsti
tuciją, peržengę draugijos vy
riaus; tikslą atsimesdami nuo 
socialistinio judėjimo ir prisi
dėdami prie anarcho-komunis- 
tų. Tie žmonės dabar skelbiasi 
esą LDLD. nariai ir veda savo 
pragaištingą darbą tarp lietu
vių darbininkų. Į šituos klausi
mus atsakysiu visiems kartu.

Draugai! Kad tani jų pragai
štingam darbui padarius galą, 
mes turime atlikti sekančius 
darbus. Pirmiausia, visos per 
siorganizavusios kuopos turi 
dirbti, turi šaukti susirinki
mus, gauti naujų narių draugi
jai ir užsimokėti mokestis* už 
1920 metus. Šitą padarę, kuo
pų komitetai tuojau tegul pa
sistengia visų narių vardus ir 
pavardes surašę prisiųsti Cent
ro sekretoriui d. M. J. Iškaus
kui, 863 Grand st., Jersey City, 
N. J. Karlu reikia siųsti ir pi
nigai, išperkant money orderį 
Iždininko K. Liutkaus vardu. 
Reikia neužmiršti, kad nariai 
turi mokėti metinės mokesties 
$1.00. Atskiri nariai moka 
$1.10.

Kuomet jus, draugai, atliksi
te virš minėtą darbą, tuomet 
Centro sekretorius galės su
tvarkyti draugiją, ir lik tada 
bus galima tiems draugijos įs
tatymų laužytojams uždrausti, 
kad jie nevartotų musų draugi
jos vardą ir nevestų savo pra
gaištingo darbo musų draugi
jos vardu prisidengę.

Istorijos” turiu jau pusėtinai 
parašęs, taip kad netrukus butų 
galima duoti į spaudą. Rus ne
mažas veikalas, su daugeliu do
kumentų ir gausiai iliustruo
tos.”

Kaip matote, draugai, tai iš 
literatiškos pusės mums nėra 
bėdos, kaip kad buvo lig šiol ir 
reikėjo nei lokių “literatų,,’ 
kaip kad A. Petriką, leisti bro- 
šiuraitę, kuri jau senai buvo iš
leista TMD. Dabargi mes turi
me net du veikalu, kuriuose ai
škinami grynai darbininkiški 
klausimai.

Kai dėl “Laisvės” ir buvusios 
Centro Valdybos melų ir blefų 
turiu draugam štai ką pasaky
ti: Visi LDLD. pinigai, kurie 
randasi pas mane, kaipo buvu- 
iždininką per ketverius metus 
ir dabar tebesantį, nepražus nė 
vienas centas; ką “Laisve” su 
savo žemos doros koresponden 
tais rašo, kad aš “pasiryžęs pa
sisavinti LDLD. iždą,” yra šlyk
štus ir besąžiniškas mano as-; 
mens juodinimas, tikslu paken
kti LDLD. ir mano asmeniš
kiems dalykams.

Antras dalykas, tai dėl jų su
šauktos “konferencijos” 31 d. 
sausio 1920. Yra tai didelė kla
sta. Jų tas darbas yra tuščias 
ir jie nieko negali padaryti. Jie 
sako: “Komisija suskaičius į- 
galiojimus ir užregistravus su
sirinkime dalyvaujančius na
rius, paaiškino, kad susirinki
me dalyvauja 70 narių, kurie 
atstovauja 2,998 narius.” To
liau sako: “Narių turėjo teisę 
dalyvauti šiame susirinkime 
3,620.” j

Po šito gudraus “apsidirbi- 
mo” jie pasigyrė, kad turį tei
sės pagal New Yorko valstijos , 
tiesas pakeisti tas dalis čarterio 
kurias jie jau yra senai peržen
gę.'- Dabar klausykite? tas pats 
buvęs sekr. K. Steponavičius, 
duodamas savo raportą LDLD. 

! pirmam suvažiavime, apie na
rių stovi sako: “Narių iki 1 d.

beturėjo ir jo netari, todėl mos, 
LDLD. Centfro Valdyba, neima
mo jokios atsakomybės už ko
munistiškas grupes, kurios sa
ve vadina LDLD. kuopoms.

Prie progos turiu pranešti 
draugams, kad jei kam reikia 
LDLD. konstitucijų, tai kreip-
kitės į mane arba į sekr. M. J. 
Iškauską, o mes pasiųsime rei
kalaujamą egzempliorių skai
čių.

Laikinė Centro Valdyba nus
kyrė tris narius iš LDLD. 1-os 
kuopos į iždo globėjus. Manau, 
kad nuskirti draugai tuojaus 
peržiūrės Iždininko knygas ir 
išduos Draugijos nariams apys
kaitą. Žinoma, iždo globėjai 
negalės peržiureti buvusio sek
retoriaus knygų, todėl kad kny
gos randasi pas jį. Bet aš pri
duosiu visus nuorašus priėmi
mo pinigų per buvusį sekreto
rių. Taip-pat priduosiu visas 
originalcs išmokėtas ir pakvi
tuotas bilus, sulig kuriomis ga
lės iždo globėjai gerai sukont
roliuoti visą iždą.

Kazys Liutkus.
LDLD. Laikinis Iždin.

Kazimieras Gugis 
advokatas

Veda visokius veikalus, kaip kriminaliikuote 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: 
3323 S. Htlsied St.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas!
127 R. Burbom St.

1111-13 Haity SMg.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojau ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marghall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

kurie turi
vienus metus, 
sekretoriai pKuopų 

pranešti nominacijų rezultatus 
ne vėliaus kaip balandžio 15 d., 
1920 m.

Už S e k r e t o r i ų -Vert ėją
Marė Jurgelionis

Chicago, III.

Įnešimas referendumui.
LSS. 19 kuopa susirinkime 

laikytame vasario 1 dieną š. 
m., nutarė paduoti LSS. refe
rendumui sumanymą, kad LSS. 
Pildomasis Komitetas 1921 me
tams butų renkamas iš Chica- 
gos apielinkės.

LSS. 19 kp. Komitetas:
Org. K. Liutkus, 
Sekr, M. Baltuškienė 
Ižd. Kelmelis.

šis įnešimas reikalauja bent 
10 kuopų parėmimo, kad galė
tu būti paleistas referendumui. 
Parėmimai turi būt prisiųsti be 
gili 3 (trijų) mėnesių nuo die
nos jo pasirodymo spaudoje.

Už Sekretorių-Vertoj ą
Marė Jurgelionis,

3133 So. Emerald avė.,

Soc. Partijos ir L. S. S-£os 
Cook County Delegatų 

Komit, Susirinkimas

Sekantis Cook County S. P. 
ir LSS. Delegatų Komiteto susi
rinkimas bus laikomas nedė
lioję, kovo 14 d., 2:30 vai. po 
pietų S. P. Nationalio ofiso Au- 
ditoriume, 220 So. Ashland 
Blvd.

Taigi da kartą šaukiu jus, 
draugai ir draugės, prie darbo! 
Rengkile prakalbas, prclekci- 
jas, dailės vakarus, ir net balius 
o tuo pagerinsite draugijos iš- 
siverlimą iš po anareho-komu- 
nistų chaoso.

Toliau, kaip tik draugija su
sitvarkys, tuojau bus reikalin
ga paskelbti C. K., L. K. ir or
gano nominacijos ir po tam 
rinkimai, Darbo yra labai daug 
bet mes, Laikinasis Centro Ko
mitetas, esame pilnai pasiryžę 
tą darbą atlikti, lik Jus, drau
gai, sukruskite veikli kuopose. 
Kur lik randasi nors penki na
riai ištikimi draugijos įstaty
mams, tuojau susieikite į daik
tą ir reorganizuokite kuopų; 
kur da nebuvo LDLD. kuopos, 
ten sutverkite nau ją. Ir ve, drau 
gai, kaip tik musų darbas pra

migs., 1919, buvo 5,860.” Vadi-į 
naši, 2,210 narių yra išmirę, «r , 
kur pradingo? Bet ne. Čia pa 
prasta komunistiška klasta. Tie 
ponai turi žinoti, kad šitas da
lykas nebus išrištas “Laisvės” 
“autoritetų”, bet eis ten, kur 
bus parodyta faktas, ir pagal1 
tai bus nuspręsta, kurioj pusėj ' 
liesa. Jie šaukia visa gerkle, 

'kad su jais visa Draugija nuė- 
i jus, o su mumis tik apie šim- 
| tas pasilikęs. Iš virš paduotų ; 
(skaitlinių aišku, kaip diena,! 
kad jie lik aikis dumia tiems, 
kurie arčiau dalykų nepažįsta.

Čarterio reikalu turiu pasa- 
i kyli štai ką: čarteris randasi 
pas mane, ir kaip tik dalykai 
geriau susitvarkys, tuojau duo ■ 

(sime atspausdinti kopijų ir iš-j 
siunlinėsime visoms Ištiki-i 
nioms LDLD. kuopoms. Da-į

2121 North Westera Ava.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DEM TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
S261 So. Halsted St. Chicago, III. 

v-...............  - /

INCOME TAX
BLANKOS IŠPILDOMOS

Panedčlio, Utarninko ir Ketverge 
vakarais.

JONO BAGDZIUNO RANKOJE.
2334 So. Oakley Avė., 

k-. , J

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

DIDYSIS VALSTIJINIS BANKAS
ant B rid geporto

— yra —
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

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

ABSOLIUTIS SAUGU MAS JŪSŲ PINIGAMS

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

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

A STATE BANK
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

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

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piety. SEREDOMIS VAKARAIS: nuo 6 iki 8 valandai. 
SUKATOMIS per visą dieną iki 8 vai. vakaro.
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Alumino Virimo Indai
Vienas tūkstantis Alumininių virimo indų paskirta a- 
tidavimui. Negendantįs, Švarus, Lengvus ir Tvirtus. 

Indai suskirstyti į setus:
1 Coffee Pot & Percolator, 8-cup 

size.
1 VVindsor Kettle, 4-quart size
1 Convez Kettle, 2-quart size

1 Combinatiou Cooker, 4 qt. size.
Sudaro Deep Roaster, Covered
Baking Dish, Covered Sapcc Pan
Double Cooker. (Stcamer).

Virš paminėtieji daiktai verti ^10.(M) bus duodami, kaipo do
vanos prie bikinio musų

Kclipee
No. 477 

481 
755 
757

garsiųjų Sudėtinių Pečių, 
minėjamy

Acorn 
440-1 
465 
490-1

žemiau

No.
Clark Jewel

No. 590
600
610

Garland
No. 117

yra geras iki vie-

Reliable
No. 304 

1304 
1830 
2304 
2306

Šis pasiūlymas
nas tūkstantis šitų pečių nebus iš
parduota i/ ne vėliau Kovo 31 d.

DELKO! Balandis yra mėnuo 
didelio kraustymosi, 

tada mes būname tiesiog užversti 
užsakymais dėl Gasinių Pečių; ta
da musų visos darbininkų spėkos 
užimtos pardavimu, pristatymu ir 
įtaisymu. Mes galime sutaupyti pi
nigų musų kostumeriams ir duoti 
jiems geresnį patarnavimą, jeigu 
dalis tų pirkinių Balandžio mėne- 

Kovo mėnesy-syje butų padaryta 
je.

South Side 
731 W. Sizty-third J 
3478 Archer Avenue 
103-5 E. Thirty-fifth St 
9051 Comjnercial Avė. 
11025 Michigan Avė.

Kxhibition Hali

t

kostumerių

NAUJIENOS, CKIC&Z^ I1L

Skaitytoju Balsai
iPmilIlffllIlffllIlIlffllIffllIlIlIlIMIMIIIIIM

[Uį itretkiiaa itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

NETVARKA SLA. CENTRO

RASTINĖJ.

Apielinkės
North

Paskatinimui musų 
padaryti pirkimą Kovo, vieton Ba
landžio, mėnesyje mes ir darome šį 
nepaprastą pasiūlymą, kuriuomi 
daug pinigo sutaupintų.

Atsilankymas j musų Ezhibition 
Hali, Peoples Gas Building arba j 
bikurį musų sankrovą savo apielin- 
kėje {tikrins jumis, jog daugelių 
atžvilgiais apsimoka Dabar jums 
įsigyti naujas Pečius ir gauti tas 
brangias dovanas. Gvarantija, Kai
nos ir Išlygos išmokėjimui esti tos 
pačios, kaip pirmiau..
Sukrovos
Side

3071 Lincoln Avenue 
3613 Irving Park Blvd.

West North Avė.108

2142
1709
1641
3734
4033

West Side 
W. Madison St. 
W. Roosevelt Rd. 
Milwaukee Avė. 
W. 26th Street 
W. Madison St.

Ręst Room, Michigan Avenue at 
Telephone VVabash 6000.

and
Adams Street.

The Peoples Gas Light & Coke Company

Tarnaujant SLA. 77-tos kp. 
valdyboje per keletu melų, te
ko prisižiūrėti, kad SLA. centro 
raštynėje yra netvarka, admi- 
nistratoriaujant dabartiniam S. 
L. A. centro sekretoriui p. A. 
B. Strimaičiui, (sekretoriau
jant ir administratoriaujant 
sėdint ant dviejų kėdžių). Toji 
betvarkė yra siuntinėjime SLA. 
nariams organo “Tėvynės’’. 
Pastaruoju laiku SLA. raštinė
je pradėjo apsireikšti tokia be
tvarke siuntinėjime SLA. na

riams ‘.‘Tėvynės”, kad stebėties 
reikia. Dalykas tokis: persikė
lus man ir kitam SIJL nariui 
gyvent nauju adresu, tuojaus 
pasiunčiau “Tėvynės” adminis
tracijai naujus adresus (savo ir 
ano kito nario), kad permainy
tų. Už poros savaičių “Tėvy
nė” ateina nauju adresu. Bet 
atėjus keletui numerių, ir vėl 
“Tėvynė” pradeda eiti senu ad
resu; laiškanešys atneša “Tė
vynę” tik iš pašto užrašytu ad
resu (mat ir pašte buvau per
mainęs adresus-) ir užspausta 
antspaudai “advise your publi- 
sber and correspondents of 
your correct address”. Pa
siunčiau “Tėvynės” adminis
tracijai patėmijimą,. kad patai
sytų klaidą. Sekantis “numeris 
jau ateina pataisytu adresu. A- 
tėjo apie 5 numeriai, ir vėl “Tė
vynė” pradeda eiti senuoju ad
resu. Ir vėl laiškanešys “Tė
vynę” atneša lik iš pašto užra
šytu nauju adresu ir paragini
mu pataisyt adresą! Šitokia be
tvarkė žmogų išveda ir iš kan
trybės Parašiau “Tėvynės” 
adminislracijai skaudesnj laiš
ką — pabriežtinai nurodyda
mas naujus adresus. Keli se
kantas numeriai ateina: nauju 

adresu. T'ečiaus gi neilgai ėjus, 
štai vieną savaitę “Tėvynė” vi
sai neateina. Tik kilos savaites 
pabaigoje ateina su iš pašto už
rašytu tikru adresu — nes “T.” 
vėl siųsta senu adresu, kuris

EXTRA! EXTRA!
P. K. BRUCHAS

Tol. Drover 9687.3321 So. Halsted St.,
Netikėtai pasitaikė mums nupir
kti keletą, šimtų, Elgine išdirbi- 
mo laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedėli, 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 pasižymėjusi per 24 me
tus kaipo viena iš teisingiausių.
Paauksuoti laikrodėliai <Gold filled)

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

Atdara laikom kožną vakarą. Priinųinie Liberty Bonds.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
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 

ypatlškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted SU Chicage.

Mes perkame Pergales. Bondus pilna paraftyta- A IHI 
ja verte, ir Laisvas Bondus pilna pinigine verte. 11 H
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Sųbatomis 9—9

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Ne Slėpki!
Pinigų troboje

Nelaikyki!
Pinigų uždaręs skrynioje

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai:

dėl atsargos 
dėl apsaugos 
dėl naudos

VISIEMS
Žinomus gydytojas rašo savo pas- 

kausiame straipsnyje, kad galbūt ne
siranda nei vieno žmogaus, kuris ne
reikalautų laiku nuo laiko abelno' iš
valymo jo vidurių; net jeigu ir jo'ėji
mas lauk butų reguliaria. Tai yra 
kodėl Triner’s American Elixir of Bi- 
tter Wine yra gyduolė visiems. Ji iš
valo skilvį geriausiai. Jo specialia 
veikimas susideda iš to, kad prašalina 
visus vidurių nesmagumus be raugė- 
įimo ir tokiu budu be nusilpnėjimo.— 
Litą gyduolė kuria jus turėtumėt tu

rėti namuose yra Triner’s Cough Se- 
rlativc. Jeigu jus eisit i teatrą ar 
koncertą, jus pamatysit, Kad kosėji
mas ir sloga dabar yra sezone. To
dėl kosėjimas sugadina jūsų pasilink
sminimą. Jeigu visi tie trukdytojai 
žinotų apie Triner’s Cought Sedative, 
jie nekankintų savęs ir netrukdytų 
kitų. Jūsų aptiekorius ir kiekvienas 
gyduolių pardavinėtojas laiko Trine- 
rio gyduoles stake.

JOSEPH TRINER COMPANY
1333-43 So. Ashland Av., 

ChicaLro, III.

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

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

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie į

PEOPLES-BANK
ASHLAND AVENUE KERTĖ 47tos GATVĖS

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

lllllllllillllllilllllllllllllllllllllllililllllllllllliillllllllllllllllliim

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

Kas nori turėti gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedamati- 
mą — tam tegul Smetana priski
ria akinius.

Ateikite . pas mane pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios IuIkjs

Kainbaris 14-15-16-17
Viršui PLATTS aptickos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

vynės” numeriai vienas po ki
tam ėjo senu adresu, o laiška- 

: mšys atnešdavo savaitę vė
liaus. Parašiau atvirą laišką 

I “Tėvynes” administracijai dė
lei tokios betvarkes (dar
redaktoriaus Purvio), bet laiš
kas “Tėvynėje” nepasirodė. 
(Po pasiuntimo laiško “Tev.”

prie

nauju adresu).

Tai tokia “tvarka” organiza 
cijos raštinėje. Kodėl? Supran
tamas dalykas, kad čia yra iš 
dviejų viena: arba žmones dir
bantis organizacijos raštinėje 
neįstengia palaikyti tvarką, ar
ba visai nesirūpina los tvarkos 
palaikymu. Todelgi kuomet 
SLA. samdo darbininkus j savo 
centro raštinę už algą, kurią 
ntoka iš savo iždo, tai mes SLA 
nariai turime teisūs reikalauti 
(ir reikalausime). kad samdy-

atsakančius 
netik sėdėtu

raštinę pasamdytų 
darbininkus, kurie 
centro raštinėje, bet atliktų dar 
bą; o SLA. raštines adminis
tratorius taip-pat atliktų savo 
darbą - - pridabotų organizaci
jos raštinėje tvaiką, jeigu jis 
yra tam išrinktas. Kuomet pa
siunčiau laišką i “Tėvynę” delei 
netikusios tvarkos centro raš
tinėje, tai “Tėvynės” “cenzo
riai” užgniaužė ir viskas 
(piiet! Nėra abejonės, kad tokių 
atsitikimų yra ir dauginus.

SLA. nariai savo organizaci
jos organe negauna balso pas
tebėt apie betvarkę savo orga
nizacijos centre ir turi kreiptis 
į pašalinius laikraščius. Puiku! 
SLA. nariai turi pasirūpinti, 
kad butų pastatyti savo organi
zacijos centre tinkamesni dar
bininkai, ir tinkamesni atimi-( 
aistra toriai. — P. A. Deltuva.

FARMA 40 AKERU
Juoda žeme su moliu, geri budinkai. Sodas. Upė teka per ganyklą; 4 melžiamos karvės, 3 telyčios, 2 arkliai, 
4 kiaulės, 30 vištų; visi padarai, vežimai. Viskas, kas tik reikia. 2 mylios nuo gražaus miesto Įtart, prie žvy- 
rinio kelio. Tarp Lietuvių Ūkininkų. Viskas parsiduos už $5,000.

Daug visokiu farmu mažų ir dideliu, galima pirkti su gyvuliais; kaip nori. Adresuokite: 
AMERIKOS ŪKININKAS, P. O. Box 96, Hat Michigan.

Apsauga Padėtiems Pinigams
Security Bank

Mi!wawkee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir sųbatomis iki 8 vai. vak

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 2544

OR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
> Telephone Drover 9693 • 

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

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

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas Ir Chirurgu 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 160. 

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

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

Tel. McKinley 263

Commercial Realty Bureati
Perkame ir parduodame namus, 

lotus ir farmas.
Parūpiname pasportus važiuojan

tiems į Lietuvą.

Siunčiamo pinigus ir tavorą į Lie
tuvą ir kitur.

Padarome visokius legališkus do
kumentus.

Laivakorčių agentūra į visas šalis.
Insurance (apdrauda) visose for

mose.
Amerikoj tarnavusiems kareiviams 

patarnavimas visuose jų reikaluose.
Sutvarkome income texus.
Dalyvaujame teismuose už pcrkal- 

bėtoją.
Biuro vadovas visiems pažįstamas 

ir užtektinai patyrimų turintys Jo
nas J. Zolpis, taigi nors su mažiau

siu i'eika.leliu kreipkitės pas mus, 
kur gausite užganėdintą ir teisingą 
patarnavimą.

Coflifliercial Realty Bureau
4647 So. Hertnitage Ąve., Chicago, IR.
JOHN J. ZOLP. Ą. M. BAttCUB.

Tetaptume Yards 145.

DR. VAITUSH, O. D.
_ C Lietuvis Akių

(ffiįįįijj Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laromą su elektra, parodančia ma

žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j njflkykloa.yaikuą.

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

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

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

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos [žolės, 
šaknjs, žiedai, lapai ir it., nūn ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
Bile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

Reumatizmas Sausgėla. j
Nesikankykite savęs skaus- ' 

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

CAP8ICO COMPOUND mo- j 
stis lengvai prašalina viešini- ' 
nėtas ligas;.mums šiandie dau- į 
gybė žmonių siunčia padėka- j 
vonės pasveikę. Prekė 50c per i 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis 
3259 S. Halsted SL, Chlcigo, in. I 

Knyga :“šALTINIS SVEIKA- ( 
TOS”, augalais gydyties, kai- ' 
na 50c. 1

Tel. Jlumboldt 4580

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milvvaukec Avė., C|dcago, III.

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

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 6 t>o pietų.

iihiiLiu'diidlr. .. .



Reumatizmas Pilnai Išgydomas Apie Lietuvos pinigus į

;cf.worm
U CO.
INC.

FOR 
PAINS OF 

RHEUMAT1C 
ORIGIN.INCLU0IM4 

ACUTE, CHRONIC. 
į ARTICULAR.MU5CULAR 

ANO INFLAMATORY RHIlh 
MATISM.ALSO FOR LUM
BAGO. GOUT. SCIATICA. 
ANO ALL BODILY ACNES 

AND PAINS. ;

CFWORMfrCOMRANYiHc

Reumatizmas ir visokį skausmai ir gė
limai kūno, kaipo tai: raumenų, kau
lų. rankų, pečių, kojų, nugaros ir strė
nų yra dabar pasekmingai gydomi vai
siu “RUMATIN” sutaisyto pagal spė
riai) receptą seno ir patyrusio aptie- 
koriaus. Per 28 metus savo aptivko- 
riavimo jis turėjo tkasdieninį ir labai 
artvmiĮ susinešim:) 'su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tūkstančius receptų, 
o tarpe jų ir žymių ir pagarsėjusiu 
specialistų, gavo progą patirti koki 

vaistų kombinacija atnešė ligoniui ge
riausią naudų. Pasiremdamas ant to
kio ilgmetinio ir plataus patyrimo, jis 
sutaisė vaistą “Rl’MATIK”, kuris jau 
išgydė tūkstančius ligonių kenčiančių 
nuo reumatizmo ir kitokių kūno ir na
rių skausmų. Jeigu nori greito pa
lengvinimo ir galutino ligos prašalini- 
mo pradėk naudoti “RUMATIN” kurio 
kaina \ ra tik $2.00 su aprašymu lietu
viškai kaip pilnai gydytis b? atsitrau
kimo nuo darbo ir be jokių kliūčių ir 
neparankumų.. l’žgnnėdinimas užti
krintas arba pinigai bus gražinami. 
Jeigu neparanku atsilankytie. tai invy- 
niok $2.00 i laišką ir užsisakyk tuojaus 
vaistą -BUMATIV”.

C. F. W0RM & CO.. 3359 S. Halsted St., Chicago, III.

EXTRA
Nemokėk raudos, bet pats imk randas. Pirk viena 

musų gražiu muro namų, kurie randas tik pusė blo
ko nuo Lietuvių Bažnyčios Brighton Parke. Tie na
mai yra intaisyti pagal naujausia mada po du pagy
venimu; vanos elektros šviesa. Tuos namus parduo
dama ant visai lengvo išmokėjimo, įmokant kiek ga
lima, o likusius ramiomis išmokėsi. Ši yra paskutinė 
jūsų proga insigyti viena iš gražiausių namų, ir gra
žiausioj vietoj, nes tik astuoni namai dar neparduo
ti. Taigi kas norite sustoti mokėti vendą, pasisku-
binkite.

SALDUKAS IR LUCAS, 
California Avė., Chicago, III.

Cicero State Bank
18th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undividcd Profits . . $85.000.00 
Resources .51,000,000.00

Sukatomis

Mes (ralimo pasiųsti pinigus jūsų draugams

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
l diiblnves. C.a.sh arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, l’rea.
1619 \V. 47th St. Tel. Bouievard 1892. Chicago, Iii.

DOV ANA VISIEMS DYKAI.

Nustebinantis laikrodis, naujo išradimo, 
rodis yra naujausiu išradimu laikrodžių 
ba žemiaus paduotas aprašymas: 1—-Ro

do valandai ir minules kaip ir paprastas laikrodis. 2—'padarytas iš ge
riausio metalo taip kad gali būti ugnyje ir nesudega ir gali išlaikyti per 
visą tavo gyvenimą. 3—Augšėio 8 colių, pločio 13 colių. I—Laiką laiko 
geriau negu koks nors kitas laikrodis ir nesuvėlins nei minutos. 5—Gva- 
i auluotas ant 25 mėlti. 6— -I uri skambutį, kuris taip smarkiai skambina, 
kad ir kiečiausiai miegantį prikelia iš miego ir iškelia iš lovos, kad jį 
niitldytų. 7- Nakties tamsoj nereikia keltis ir žiebti zapalkos, idant pa
matyti kokia valanda, lik paspausk guzikuti ir visas laikrodis apsišvie- 
čia elektros šviesa. 8—Gali kartu šviesti ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar ofisinis varpelis dėl pašaukimo reikalaujamos ypatos. 
9—Turi egzaminuojamą lemputę dėl ištyrimo akies, burnos, ausies, ger
kles, nosies ir dantų. 1(1— I uri elektros bateriją labai pasekmingą gy
dymui nervišku ligų. 11—'furi savyje nesudegamąją bankinę spintelę 
dviem perskyrimais, vienas pinigams, antras brangakinenims sudėti, 
Bankas aprūpintas sla|)tingomis durelžmis, kurias gali atidaryti tik ži
nanti paslaptį y pala. Su kožnu laikrodžiu prisiunčiamo pilnas informa
cijas. Kombinacijos numeris užsistato. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir 
parankamo gali turėti iš lokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laik
rodį pirktom, visgi geresnio už šitą negausi. Šitoks laikrodis privalo 
rastis kožnoj šluboj, nes jis yra netik reikalingas, bet ir pagražinančiu 
namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Baterija 
tame laikrodyje gali užtekti ant kelių metų, o paskui labai lengva 
indėli naują. Tas laikrods vertas $20.00 mažiausia, bet mesgi dėl jų 
daugybės per trumpą laiką pardavinėsime tik po 11.95. Laikrodis yra 
V?.kJ>iAarip “Prasytas. Jei jums nepatiktų, grąžiname pinigus. DYKAI, 
\ iSJsKAI DYKAI išsiųsime kožnam šitą geležini gružu laikrodėli prie
do kas užsisakys pas mus aprašyta naujo išdirbinio laikrodi. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes stiprus jo lukštai ir 
tvirtais viduriais, laiko laika teisingai. Parduodamas p*> $4.00 ir dan
gau, o mes duosime jums KAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi 
tuojaus stebuklingą naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkti sau 
ar kam nors dovanų, tai prisiųsk mums rankpinigių tiį $1.00, d meį 
tuoj tšstųstme laikrodį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavįs daik
tus. Norėdamas, pasinaudoti proga, rašyk tuojaus.

PRACTICAL salės company,
1219 NORTH IRV1NG AVENUE, DEPT. 280 CHICAGO, ILL

įb.įl.

Sujudo sukruto žmonės savo 
giminėms ar šiaip dėl karo nu
kentėjusioms pinigus siųsti. Da
bar tik ir tegalini vien klausi
mus apie Lietuvos pinigus.

vie- 
tik

vai-

Lietuvoje šiandie visur var
tojami vokiečių valdžios išleis
tieji pinigai, būtent, vokiečių 
markė, lietuviškai vadinama 
auksinu. Markė ir auksinas yra 
tas pats. Markė susideda iš šini 
lo feningų arba skatikų. Tos 
vokiškos markės (lietuviškai 
auksinai) yra dviejų rūšių: 
uos yra išleistos apyvartai 
Lietuvoje, jos vadinamos 
markės, o kitos, jau senai
tojamos Vokietijoj. .Abiejų tų 
markių kaina yra ta pati, nes 
Vokiečiu valdžia, išleisdama 
ant rinkos osl-markes, pasiža
dėjo jas visados keisti aid mar
kių. Be .šių ost- markių yra dar 
vokiečių išleistas ir ost-rublis, 
kursai lygus yra dviem mar
kėm ar auksinam. Visi pinigai 
yra popieriniai; yra net 2(1 ka
peikų arba keturiasdešimts ska 
tiku popierinių. Mažesni pini
kai, kaip vienas skatikas, 10 
skatikų yra iš geležies,

NAUJIENOS, Chte»c.0

CrossEyes Cured in 1 Visit

Subata, Kovo-March 6, 1920

if

BURĖM
(Bfforc)

H

(AHtr)

ŽVAIROS AKIS IŠGYDOMA 
Vienu atveju be skausmo, pavojaus, 

Chloroformo ar ligonbučio.

............ i...................................................  - ........ .

C-ONSULlATION

. Šiuomi pranešame, kad lietuvių korporacija, Bal- 
tic Consultation Bureau, nuo Panedėlio, Kovo-March 
1 dienos, š. m. perkėlė savo ofisus į pastovių vieta: 
35 So. Dearborn Street, (kampas Dearborn ir Mon- 
roe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip ir pir
miau atlieka sekančius reikalus:

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus 
siuntinius su drabužiais;

Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos 
kursų, greitai ir saugiai;

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpi
nama laivakortės, pasportai ir 1.1.

Veda turto ir žemės reikalus;
Konsultacija dykai.
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

Baltic Consultation Bureau, Ine.
35 So. Dearborn Street, Room 206, Chicago, III. S

(Iškirpkite adresų, gal bus reikalingas)

Pirma ir Paskui Pirma ir Paskui
Mano siekis paduodant pagydytų asmenų vardus ir adresus yra dėl la

bo tų žmonių, kurie norėtų turėti ištaisytas savo žvairias akis, bet abejo
ja delei neturėjimo ganėtino priparodymo mano metodo gerumui. Laiks 
nuo laiko aš paduodu vardus tų, kurie tapo pagydytais. Jus galite nuvykti 
pas tuos žmones pirma, negu ėjus pas mane. Ligoniai pagydyti šioj savai
tėje esti šie:

Sophie Masalus, 4522 So. Paulina St.
Martha Griguls, 4832 So. California Avė.
Chas. Duktan, 4356 So. Wood St.

' Aš galiu šimtus daugiau nurodyti. Užklauskite kieno nors vardą.
Jus gal užtiksite vardų iš jūsų draugų tarpo. Aš jau praktikuoju per 

23 metus prie State Street.
Jeigu reikia Pagelbos akims, ateiki ir pasimatyk su manim.

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles Specialistas.

120 So. State St., 2nd floor (’hieago.
Valandos: 9 iki G. Nedėliomis 10 iki 12.

Tėmyk žibčiojamų šviesų iškabą

Kirmėlės ženklai

FIKNATINIS MGI8TRUOTA8 BUBĄS APTIEKORIUS ANT BBIDGBPOBTO

n

filKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

turi 
nuo 
do.

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

STELLA DRUG & HERB CO., Oept. 95.

ro nėra. Be to, Lietuvoje 
bevartojami, nors mažai, ir ru
sų popieriniai pinigai. Geriau
siais skaitomi yra senieji caro

50. 100 ir 5(X)pinigai
i rubliu. Geriausiai stovėjo kur
sas ant šimtiniu carienes Kotri-

I uos, smulkieji po 1, 3, 5 ir 10 
j rublių sulyginamai mažiau ver
tinami. šių pinigų kursas yra 
didžiai nepastovus. Prieš karą 
už rusų rublį mokėjo daugiau 

'kaip dvi markes, paskui, vokie- 
' čiams užėjus, po pusantros mar 
kės, o toliau kursas buvo vis 
mažinamas, rusų rublis ėjo už 
vokiečių markę, o pernai, 1919 
metais, už smulkius rusų pini
gus temokėjo mažiau kaip pu
sę markės, o už didesnius po 60 
ar 70 skatikų. Lietuvos valdžios 
apyvartoj buvo leidžiama varto 
Ii tos vokiškos markės (auksi
nai); rusų caro rubliai buvo tik 
kenčiami, o rusu rubliai, kurie 
buvo išleisti Kerenskio laikais,

ir po 250 rub. Daugiausiai jų 
Lietuvoje paliko bolševikai, ku 
rie už viską mokėjo kerenko- 
mis ir kur pas ką suradę vokie
čių ar semi caro rublių privers
davo žmones išmainyti. Mat čia 

! kerenkos buvo bolševikų be jo- 
i kių numerių glebiais įvežamos, 
ir už vienų kerenką (vieną rub
lį) 1919 m. temokėjo tik po 12- 
13 .skatikų Kaune, o Rusijoje 
jos vis dar buvo vertinamos, 
kaipo rublis. Už didesnius Kc- 

! renskio pinigus po 250 rub. mo
kėjo už rublį po 30 skatikų. Pa
galinus bolševikai yra palikę 

, Lietuvoje ir jų dirbtų rublių, 
( bet už tuos rublius jau nieks nė 
I skatiko neduoda. Ikišiol Lietu
vos valdžia savo pinigų dar nė
ra atspausdinus, bet jau ruo
šiasi prie šio darbo. Pamatiniu 
Lietuvos pinigu turėjo būti vie
nas muštinis, kurs savo kursu 
turėjo būti lygus vienam fran
kui. bet iki šiol dar pinigai tie 
neatspausdinti ir jų kursai nėra 
nustatyti. — Lietuvos Misijos 
Informacijų Biuras.

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

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslaib- 
nėjimas; skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gai
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjtmus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

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

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų .skaus
mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerų apetitų, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo inflttenzos ir nuo kilų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
lokiu pat knip kad pirmu buvo, škųnuosc laikuose kiliui,: 1 lionkii 
$1.50; 2 b. $3.(Jl); 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonktj $14.00.

Hcikalaukitc aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacluring Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu .su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,hioj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskile tikrą ir aišku savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTKANAS CO/
616 W. 31st St., Chicago. III. Tel. Bouievard 7351

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

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

'I'ukstančiai žmonių nežino, kad jie
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

žmonės sergantįs taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
t 1645 Wcst 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.

M
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Akiniai aukso rėtnuosa nuo S8.00 ir au- 
gifian, Sidabro rimuose nuo <1.00 Ir 
auRiČiau. Pritaikome akiniua ul<iyk< 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilkn- 
mae, akių akaudčjimau, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios Ba
li būti prafealintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uidykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei joe raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagalbos 
aptiekei. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai ušdykų Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenk*!.

8. 1L MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al bevan ap- 
tiekonus Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DTKAL. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų,K? 
rekordų visose kalbosė; armonikų ir^. 
kitokių muzikalių instrumentų; britvų.l 
peilių ir kitokių naudingų daiktų.. i

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

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

Lithuanian American Information Bureau
V. Norkus vedėjas

3114 South Halsted Street, Chicago, III

MMMMIVn

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnoza Seram dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuzišky daktaru gydymas dėl Kraujo ligų.
I 2221 So. Kedzie AvenueDr. J. Van r*aing vai. 1—3; 7—9 po piety

NEBŪK PAIKAS IR NESIDUOK visokiems paikinti save. Mes kiekvienų dieną gau
name tūkstančius laiškų su padėkavojimais ir pagyrimais iš visų dalių Suvienytų Val
stijų, kurie liudyja, kad LILIANA žolių arbata yra geriausia gydanti arbata. Arba net 
tiems kuriems nieks nepagelbsti, ir kurie pametė visų viltį būti sveikais, po vartojimui

LILIANA ŽOLIŲ ARBATOS, jie atgavo sveikatų ir stiprumų. LILIANA žolių arba
ta yra sudėta iš Europos žolių, kurios yra gydančios k. t. skilvio katarų, skaudėjimų 
nugaros, colic, sutinimo, gasų Viduriuose, svaigulio galvos, nervingumo, vidurių ne- 
malimo, nemiegojimų, štokų apetito, generalio silpnumo, nečysto kraujo, pučkų, skau
dulių, reumatizmo, kirminų viduriuose ir ji taipgi gera nėščioms moterims.

Silpniems vyrams ji yra būtinai reikalinga. LILIANA žolių arbata yra sudėta ge
riausiai žinomos firmos pasaulyje, geriausių chemikų ir yra pripažinta kaipo geriau
sia gydanti žolių arbata. KAINA UŽ PAKtELjjl $1.25.

BUK SUMANUS IR GYDYK SAVE TUOJAUS.
• .

Rašyk šiandien įdėdamas money orderį.
2076 N. Hoyne Avė., Chicago, UI.
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TAUPYK 
KLEIN BROS. 
ŠTAMPAS

SANKROVA
DIDELIŲ 
VERČIŲ

Perdaug negal būti pasakyta apie šias dreses. Jos yra parodi
nės — atsakančiai pasiūtos iš geros medegos — padarytos taip, kad
parodo visą kūno išvaizdą. ,

STYLIAI Eton modeliai, harmoniškai gvolduotos, tunikos styliai, 
gvolduoti modeliai, Bouffant efektiškos, karoliuotos ir išsiuvinėtos, 
gvolduoti modeliai, Lichontete efektiškos.

MEDEGA —Tricotine, Satin, Char- J| uvy m
mense, Taffeta, Georgette, French ser- & M 
ge, kombinacija Georgette ir Satin Šilk “ >
Foulard. J

SPALVOS — Juoda, Ruda, Rausva, J
Taupė ir Adriatic Vertis $35

DYDIS — Moterių 36 iki 44; Mergai- HM ir $45.00
čių 16 — 18 ar 20 metų. .

DVEJI RAKANDU YPATINGUMAI.

Colonial Parior Siūk'; sunki rūmai; ap
mušti tikra ruda Ispaniška skūra '^8 
už ............................................

liai; dailiai ap-^ 
mušti; laivelės iš
vaizdos, ?OAĮ-S0 
už ....

Lengvus 
Išmokėjimas

Tik trįs savaitės beliko įgijimui Kerzheim už $485.
Balandžio 1 d. Kainos dėl Kerzheim 

Player Piano pakjla nuo $485 iki 
$535. Mes vis dar turime keletą šių 
grojiklių senomis kainomis, ir kai Ši
tie visi išsiparduos, galėsi kaltinti 
pats save.

Amerikoje gerai žinomi $600 
Kerzheim Player-Pijanai — su 6 pė
dų pastatomą lempą, Suoleliu, uždan
galu ir 20 roleliųvisa už ................

$485
Lengvų* išmokėjimai — l>e nuošimčių

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

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

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

la iš bankų .............. 385,650.14

Viso versmių .. $2,454,039.03

SKOLINGUMAI
Kapitalo san. jtnokėtn 200,000.00 
Antviršinio Išdo .......... 10,000 00
Dividendų neišmokėta .. 5,005.00 
Neišdalintų pelnų .... 24,020.91 
Reserva dėl taxų .......... 7,853.83
Depozitų .................. 2,207,159.29

Viso Skolingumų $2,402,619.93
Sausio 2, 1918 depozitų ......................................... $1,112,666.48
Gruoužio 31, 1918 depozitų........................... .... $1,740,709.56
Gruodžio 31, 1919 depozitų ................................. $2,207,159 2)

Gryno laimėjifo depozitais.................... $1,094,492.81
VIRŠININKAI

ASA W!ERSEMA, Prezidentas N1CHOLAS W. WIERSEMA, Ka* 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. II. Brandt Asą VVtersema
Hennan L. Barnes Latrines Dellaan
Theophihis Nchmid Nicholas W. \Vierseina
George Dalenberg Chas. E. Beading Frederick JAVierscina

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

PENKI APGARSINIMAI VIENAME
Turime parduoti geriausių tikiu mažų ir dideliu su (nuliukais, 

sodnais, gyvuliais, mašinomis; geriausio gatunko žemės dėl viso
kių javų auginimo, tarpe lietuvių ūkininkų; Didžiausioje Lietuvių 
Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje apielinkėje miesto Scottville, Mich.

PARDUODAME
Pirkite iš musų valgomus produktus, gausite šviežias kiauši

nius, sviesto, lietuviško surio, tikro medaus, daržovių, bulvių, viso
kių grudų, Šieno.

PARDUODAME
.Parsitraukite vaisingų medelių čiepus ir pavėsio medelių, viso

kių rožių ir žydinčių krūmų; galite pas mus gauti žema kaina nu
sipirkti.

ATVAGŽIUOKITE VAKACIJAS PRALEISTI
Pas mus gražiausioj ir Didžiausioj Lietuvių Ūkininkų Koloni

joj, tarpe savų Žmonių, palei puikius ežerus ir upelius, pas lietu
vius Ūkininkus norintis linksmas vakacijas turėti miestų lietuviai, 
moters ir vyrai, kreipkitės i musų draugiją; mes jums pastorosime 
geriausių pragyvenimų vietų.

UŽSIRAŠYKITE ŪKIŠKA LAIKRAŠTI
“ŪKININKŲ 2INI0S”, kurias mes rengiame išleisti nuo pra- 

džios Balandžio mėnesio eis dvi savaitinis BEPARTYVIŠKAS ii 
liustruotas. Talpins svarbiausias žinias iš viso pasaulio ir talpins 
moksliškiausius ukininkystės raštus, pamokinančius geriausio bu
do visokio ūkininkavimo ir gyvtllių auginimo.. Talpins gaspadinių 
pasikalbėjimus ir visokius pamokinimus apie namų tvarkos ve
dimą, valgių gaminimą ir konservų sudarymą. Talpins visokių 
linksmų pasiskaitymų jaunuomenei ir daug kitokių raštų. Užsira
šyk, turėsi geriausi draugą namuose. Kaina metams $1.50; pusei 
metų $1.00. Užrubežiuosc $2.,50 metams. Skaitykite ateinančią 
Pėtnyčią “Naujienas”, rasite didelį musų apskelbimą su daug 
naudingų paaiškinimų.

SU VISOKIAIS REIKALAIS kreipkitės i musų LIETUVIŲ 
ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių, ANTANA RIEDI,.

Atvažiuokite, arba rašykite aut adreso:

LETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA
Robinson Building, Scottville Mich.

CH1CAGOS 
:: ŽINIOS::

\ -jtj-jh i-r.- -___  ri_4

Siūlo naujų paskolos bonų iš
leidimų.

Miesto tarybos finansų komi
tetas vakar nutarė paduoti se
kamais balsavimais balandžio 
6 d. balsuotojams nubalsuoti 
apie išleidimą už $34,200,000 
naujų paskolos bonų.

Tie bonai, jei balsuotojai pri-
ims bus suvartoti sekamiems 
dalykams;

$15,000,0(X) šviesoms, po 
$3,000,000 į metus, per penkis 
metus. Miesto apšvietimas bus 
visai permainytas ir bus pasta
tyta 85,000 naujų lempų galvo
se, po 100 žvakių šviesų kiekvie 

na.
$9,200,000 pabudavojimui 

naujų tiltų sekamose gatvėse: 
100, Fullei\ Wecd, Clark, La 

Saliu, Carpcnter, Polk, Van Bu 
ren/106 ir Crawford Avė.

$5,000,000 pabudavojimui 
konvencijos salės, kartu su pa
minklu dėl žuvusių karėjo ka
reivių.

$5,000,000 dėl parkų, žais
mių vielų ir maudimų.

Komiteto nutarimų dar turi 
patvirtinti miesto taryba.

Pereitų balsavimų, vas. 21 <1. 
irgi buvo nubalsuota išleisti už 
$20,(MM),000 paskolos bonų pa
gerinimui ežero pakraščio.

Phone Yards 6492

Juozapas Shusho

Muzikalių instrumentų Taisytojas. 
Taisau visokias muzikališkas maši
nas; gramofonus, siuvamas mašinas 
ir tt. Taipgi visokias elektrines 
vartojamas mašinas: prosus, verda- 

indus, skalbiamas mašinas ir tt.
3255 S. Halsted St., Chicago.

PIEŠIU PAVEIKSLUS.
Ar nori būti ant drobės? — ir tu

rėti savo tvirtą, spalvomis gražiai 
rankomis pieštą paveikslą? Ateik, aš 
jus nupiešiu puikiai ir pigiai. Iš foto
grafijų taipgi tepu, prisiųsk savo 
fotografiją, o gausi paveikslą.

Art Pėter Kačerauskas,
3443 So. Union Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKOME SPAUSTUVĖS
Kuri apsiimtų spausdinti ir reda

guoti dvisavaitinį Lietuvišką Ūkiš
ką laikraštį BEPARTYVIŠKA, Illiu- 
struotą žurnalą “ŪKININKO ŽI
NIOS” kurį neatbūtinai norime pra
dėti išleidinėti nuo 15 d. balandžio. 
Leisime dydžio 11X14 colių 16 ir 24 
puslapių knyginio popierio. Malonėki
te atsišaukti redakcijos turinčios vie
tos tam musų žurnalo apdirbimui; 
mes norėtume kuogreičiausia sutartį 
padaryti h’ pradėti rengties prie pir
mųjų išleidimų. Adresuokite.
LIETUVIŲ ŪKININKO DRAUGIJA, 

SCOTTVILLE, MICH.

ARTISTIŠKŲ
Paveikslų Knyga

352 puslapių.
352 paveikslai.

Niekur nėra taip pui
kiai atvaizdinama gra
žiosios lyties grynas ku 
nas, kaip kad šitoje 
knygoje..

Šita didele knyga, 11 
X 8 colius, yra atspau
sdinta ant labai puikios 
popieros ir apdaryta 
gražiais, tvirtais aude
klo apdarais.

Prašalino 9 mokytojas.
Evanstono mokyklų superin 

tendentas paduodamas vardus 
mokytojų, kurios turi būti per 
samdytos ateinančiam rudeniui, 
apleido vardų p-Ičs Hoyt, kuri 
Evanstono mokyklose mokina 
jau 18 metų. Reiškia, ji lieka 
pašalinta iš darbo. Tai padary 
ta todėl, kad ji daug velke iš
davimui į/akelimo algos moky
tojoms. 8 kitos mokytojos, 
kurios kartu su ja veikė, irgi 
tapusios pašalintos iš vietos.

Dar per jaunas.
Dr. Frank Ammerman yra

58 metų amžiaus, o jo puti Ona 
tik 35 m. Bet ji sako, kad jos 
vyras yra ar jaučiasi per jau
nu ir todėl ji reikalauja persk i- 
rų. Jo amžius nėkiek nekliu- 
dęs užmegsti “draugiškus” ry
šius su dar keturiomis mote
rimis ir merginomis, kurių dvi 
gyvena Omahoje.

Prisaikintųjų teismas vakar 
rado kaltu John Kuchta, kuris 
lapkr. 17, 1918 prie Archer Av. 
ir Robey St. automobiliu i va
žiavo į 5 merginas ir vienų jų, 
Agnės Sauter, užmušė. Jam 
gręsia kalėjimas nuo 1 metų iki 
gyvos galvos. Buvo prirodyta, 
kad jis buvo Lyons, kur “link
sminosi” ir valde automobiliu 
girtu būdamas.

Miesto tarybos budinkų ko
mitetas nutarė leisti budavoti 
didžiuosius budinkus iki 260 

I pėdų. Tai buvo leidžiama da
ryti pirmiau, bet 1911 m. pri
imta patvarkymas, nustatantis 
augštą iki 200 pėdų. Tuo buvo 
tikėtųsi, kad vidurmiestis uotu 
rodamas augštų budinkų pra- 
siplės. Bet to neatsiekta, o tuo 
pačiu laiku apsistojo budavoji- 
mas vidurmiestyj. Todėl, jei 
miesto taryba patvirtins komi
teto nutarimų, bus vėl leista bu 
davoti augštus 260 pėdų budin
kus. Tikimųsi, kad keli dabar 
budavojami budinkai vidur- 
miestyj, jei tas naujas patvar- 
kimas praeis, tins budavojami 
iki 21 augštp, n ’..........

Jaunas William Mealovv, 19 
m., 1410 S. Clinton St., bijo

damasis likti įmaišytu į vagy
stę iš valdžios garažiaus, kuria
me jis dirbo, vakar nusišovė. 
5 žmonės jau prisipažino prie 
vagisčių ir Mealovv buvo sekio- 
jamas.

Du plėšikai vakar buvo už
puolę privatinį »Slomskio ban
kų, 2159 W. 18th SI. Banke bu
vo Slomskiene, jos duktė ir di
delis šuo. Jos tuoj pradėjo 
šaukti, o šuo įsikibo į vienų 
plėšikų. Kįlo toks triukšmas, 
kad plėšikai kuogreičiausiai iš
sinešdino. Slomskienės vyrų— 
bankierių, nušovė plėšikai geg. 
4, 1915 m.

Jos kainu tiktai $4.00! Kodėl taip pigiai? Todėl, kad šitų knygų 
tapo atspausdinta keli milijonai kopijų ir jos yra parduodamos visuo
se pasaulio kraštuose.

Tai yra vienintelė taip didelė ir graži DAILĖS knyga pasaulyje!
AL. MARGERIS, 2023 St. Paul Avė., Chicago, III

Pinigus siųskite: money orderiu ar popierinius dolerius laiške. 
Visados aiškiai užrašykite adresą.

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal
vą! fšbandtiau visokius tnatgojimus, 
trinkimus, muiluvimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbijo Nho tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!“ 4

MARE.‘ “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, Švelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad aS vartoju RUFFLES!“

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprinto jis,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmoguiųjriklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. '5 Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės.''Jei negausite jūsų ap tie Rote/tą! | i atsiųskite mums 750. pačio markėmis, ar mouey order šiokiu adresu: j

■ F. AD. RICUTER 6 CO., 326-330 Broadway, Naw York

Pranešimai
**** «h*W**^R.* I......u,

L. S. J. L. Imos kuop. mėnesinis 
susirnkimas įvyks subatoj, kovo 6 d. 
Aušros svet., 3001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti paskirtu laiku, nes 
daug reikalų turime aptarti.

— Valdyba.

Chicagos Liet. Socialistų Vyrų cho
ro nariai malonėkite susirinkti nedė
lioję, Mildos svet., nevėliau 11 v. ry
to, eisime traukties paveikslų.

— A. Rudinskas, Pirm.

Cicero. — Draugija Lietuvių Tvir
tybė rengia 10 metų sukaktuvių va
karą balandžio 18 d. Vietos draugijos 
ta dieną malonėkite nieko nerengti.

— Sekretorius.

Jaunų Lietuvių Am. Tautl* Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks neda
lioj, kovo 7 d., 1 v. po piet. Mildos 
svetainėj, 3142 So. Halsted St., Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, užsimo
kėti posmertines ir kitus svarbius rei 
kalus apsvarstyti.

Rašt. S. Kunevičius.

Sus. Liet. Am. 226 kp. susirinkimas 
įvyks nedelioj kovo 7 d., 2 vai. po piet 
Knygyno svet., 1822 Wabansia Avė. 
Nariai malonėkit susirinkti ir naujų 
atsivesti susirinkiman.

Sekr. A. Martišius.

Cicero. — LMPS 43 kp_. laikys mė
nesinį susirinkimą panedėlyj, kovo 8. 
8 vai. vakare Liet. Viešojo Knygyno 
namo prie 1334 So. 49th Ct.

LMPS. 29 kp. “Skriaudikų” repeti
cija įvyks šiandie, kovo 6 d., 8 vai. 
vakare, Liųosybės svet. 1822 Waban- 
sia Avė. Visi lošėjai atvykite paskir
tu laiku. — Komitetas.

Liet. Soc. Jaun. Lygos 1-mos kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks šiandie, 
kovo 6 d., kaip 8 vai. vak. Aušros svet 
3001 So. Halsted St. Visi nariai malo- 
nčkte atvykti. — Valdyba.

Roseland. — Ateities Spindulio Vai
kų Choro (lomai. Repeticija, kuri turė
jo būti šiandie, kovo 6 d., 2 vai. po 
piet, neįvyks. Sekanti repeticija bus 
pranešta vėliaus. —S. Staniuliutė.

Draugystės Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų susirinkimas įvyks 
nedelioj, kovo 7 d., 1 vai. po pietų, M. 
Meldažio svet. 2242 W. 23 PI.

— Rašt. A. Mežlaiškis.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Am- 

broziejaus Milicška, paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pavieto Viekšnių 
parapijos, Naikių kaimo. 1909 m. 
gyveno So. Brooklyn, N. Y. Kas ži
note praneškite ,— turiu svarbų rei- 
kal<b KOSTANTAS SIDABRAS 
1900 So. Union Ove., Chicago. III.

PAJIEŠKAU 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.

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

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

Jo sesuo, 
JUZĖ ČERNIENĖ

2011 N. 17th St.
Springfield, 111

PAJIEŠKAU savo švogerio An
tano Petraičio, paeina iš Kauno ve
dybos, Raseinių apskričio, Viduk
lės valsčiaus, Aleknų kaimo.. Pir
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., Cutralia, 111.

PAJIEŠKAU savo 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. Silvvis, 111.

PAJIEŠKAU Povilo Kursos, 
turiu labai svarbų reikalą; meldžiu 
kuogreičiausiai atsišaukti. Brolis 

JONAS KURSAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo dėdės Juliaus Va 
lungevičiaus, Vilniaus rėd., Trakų pa
vieto, Merkinės krasa, Druskininkų 
kaimo. Amerikoje gyvena seniai. Jis 
gyvena Boston, Mass. Aš Rozalija 
Jaskeliavičiutė — Stencell, duktė Ma
rijona ValUngovičienės, gavau laišką 
iš Lietuvos; yra svarbus reikalas. Ma
lonėkit atsišaukti tuojau.

ROZALIJA STENCELL, 
548 W. Roosevelt Road, Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Ignaco Kvederaucko, 
Ukmergės apskr., Raguvos vai.,' Pu- 
tiliškii} sodo^ Yra svarbi žinia iš Lie
tuvos. Atsišaukit adresu:

POVILAS LABANAUSKAS, 
51 E. 101 St., Chicago, 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.

Mrs. BUDWITIS,
818 — 33 pi. Chicago

•r—■ ' ............ .
REIKIA DARBININKŲ

~~ MOTERŲ________
REIKIA moters popieroms 

skirstyti. Gera mokestis.
FRANCIS HUGHES CO., 

1405 W. 21 St, Chicago.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ.

LEIBELIŲ SIUVĖJOS.
Su ar be patyrimo prie vyriš

kų geros rųšies drapanų. Sąvai- 
tės ar uždavu darbas. Gera mo
kestis.

Alfred Decker 
lt Cohn

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

306 So. Wabash Avenue.
Ji.-----------------------------

REIKIA patyrusios materijolų ir 
siutų pardavėjos. Nuolat darbas ir 
gera mokestis.

S. LEBEDINSKY, 
722 Maxwell St.

REIKIA
Mergaičių prie darbo 

“Sausage casings”.
S. OPPENHEIMER, ' 

2700 So. Wabash Avė. Chicago.

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. 
Atsišauk šiandien.

FORT DEARBORN HOSPITAL 
3831 Vermon Avė.

Chicajęo, III.

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

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

KAMBARINIŲ
Gera mokestis; 
kambaris ir valgis.
Klausti Housekeeper:

LAKOTA HOTEL
.. 3001 Michigan Avė.

REIKIA
Mergaičių virš 16 metų amžiaus, 
lengvam dirbyklos darbui.

Kreipties:
KERNEY MFG. COMPANY/-

148 West 62nd St.,

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

LAKOTA HOTEL, 
3001 Michigan Avė.

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

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

REIKIA - 
Kambarinių 
Gera mokestis. 

Kreipties
ONTARIA HOTEL, 
620 No. State St.

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

1408 Center St. 
Comer Southport Avė. 
New Building.

REIKIA mergaičių darbui prie 
Stean tablo kafeterijoje, taipgi 
prie kavos.
Nedirbama nedėliomis.

GRANT PARK INN,
1014 So. Michigan Avenue.

MOTERIŠKŲ REIKIA
KEPYKLAI
ir PYRAGAIČIAMS
Kepti.

WINTER GARDEN
RESTAURANT

214 So. State Street.

MERGAIČIŲ reikia lengvam dir
byklos darbui. Taipgi mergaičių prie 
spėka varomu siuvamųjų mašinų. Ge
ra mokestis. PITTSBURGH BAG & 
BURLAP CO., 518 First Avė.

Pittsburgh, Pa.

REIKIA Mergaičių nakties ir dienos 
darbui, šviesioj dirbykloj; už nakties 
darbą $18 pradžiai; už dienos — $16. 
Gali uždirbti $28 į sąvaitę uždavu 
dirbant. Nuolat darbas. Kreipties: 

> Insulate Wire and Cable Co.
954 W. 21st St.

Employment Dept.,

S. W. Cor. Franklin & 
Vau Buren Sts.

PATYRUSIŲ
OPERATORIŲ
PRIE PUNGH PRESSŲ.

JUSTRITE MFG. COMPANY, 
2061 Southport Avė.

REIKIA

Keletos mergaičių dirbyklon. 
Tik trumpo laiko tereikia, kad 
patapus patyrusiomis operatore 
mis ir uždirbti gerų mokestį. 
Dienos mokestis laike 
mokinimosi.

GASSADY FAIRBANKS 
MFG. CO.,

6126 So. La Salio St.

REIKIA mergaičių prie darbo 
Spooler. Gera mokestis ir puikios 
darbo sąlygos.

Kreipties *
FEINSTEIN MARDEN CO., 

426 South Clinton Street.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių 

GRANERT & ROTHSCHILD 
2422 So. Crawford Avė.

■I1!?.!'! JLJJ UL ' 1,1 ■ Į!""1"—.

REIKIA DARBININKŲ
___________ VYRŲ

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

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

■ "L $ ■■■■ ■ - ' " ■ ■ — ■ ■ - ------------- -- ■ ~

REIKIA gero duonkepio, ku
ris moka savo darbą. Atsišauki
te tuojau.

J. GEČAS
716 W. 31 St., Chicago, III.

REIKIA
VYRŲ REIKIA ĮVAIRIEMS 
DARBAMS.

755-759 W. TAYLOR STREET.

REIKIA DARBININKŲ 
Vyrų ar moteriškų dirbyklon 

taisymo pasaž&rinių karų.
Kreipties;

PULLMAN CO.
Calumet Shop 

114th and Langley Avė., 
Pttllman—Cliicago, III.

PATYRUSIŲ
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ.

• JUSTRITE MFG. COMPANY, 
2061 Southport Avė.

MES SIŪLOME PROTAR
PIAIS DIRBTI AR PO 
PIETŲ, AB VAKARAIS JAU
NIEMS VYRAMS UŽ GERĄ 
ALGĄ. KLAUSK MUSŲ 
OFISE DEL SMULKMENŲ.

BABSON BROS.
19th & CAUFORNIA STS.

REIKIA DARBININKŲ
11,1 VYRŲ irMOTCRŲ

REIKALINGI
2 gabus jauni/vaikinai
ar mergaites,
kurie kalba ir rašo lietuviškai, ap
imti atsakanlias vietas su stipriai 
augančia banka, su užtikrinimu, 
kad jie atsakantys, nes jų ąvarba 
augs kartu su banka. Gera mokes
tis išpradžiu; nepaprasta proga iš
mokti biznį. Visi atsakymai užlai
komi Slaptybėj.

DEPOSITORS STATE BANK
Tiktai vienintelis bankas “užpaka
lyj skerdyklų”, kuris yra Suvieny
tų Valstijų Valdžios ir Valstijos 
priežiūroje.

4633-4637 So. Ashland Avė.
Ofipa valandos: kasdien nuo 9 iš ryto 

iki 4:&0 vai. po piet; Ketvergais 
nuę 7 Iki 9 vai. vakare. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

-------------------------------- —-- —.........................................      k 
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EIKIA DARBININKŲ RE IKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ
' ‘ "‘^vV'RŲ

NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ

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
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
YHŲ IK MOTERŲ

r—r

REIKIA DARBININKŲ IR DARBININKIŲ

Mums reikia musų Rubsiuvyklai

Off presserių
Edge stiteherip
Arm hole Stitcherių
Joinerių
Collar meikerip
Button hole meikerių
Finisheriu
Lining meikerių
Sleeve meikerip
Hand seweriŲ
Machine Giria

44 valandos savaitėje, Dienos šviesos 
dirbtuvė; geriausios algos.

Kreipties.

E(dl©ir]hiefim®]r E)t©m
1911 W. 12th St.

REIKIA DARBININKŲ! REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ VYRŲ

REIKIA

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

vakaruosna. Kreipties 7se iki 4:30

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

lygos. Kreipties tuojaus į
Naujienų ofisą.

DARBININKŲ REIKIA; 
50c valandai.

Kreipties tuoj:
LOUIS H. GOLDES CO.

840 W. Kintie St.
Employmcnt Office,

ILLINOIS MALLEABLE IRON
1809 Diversey Parkway

CO

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

MOULDERIŲ
100 grey iron naujų kontrak

tų. Nėra darbininkų 
nesus i pratimų.
Vyrai vadavo $ J 2.00 į 8 
valandas.
Nuolatinis darbas mieste.
NEREIKS MOKĖTI

Kreipties
EMPLOVMENT DEPT.,

68 W. Harrison S L

REIKIA

25

DARBININKŲ

Gera mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties:

Employinont Office

STEVVART WARNER CORb.
1828 Diversey Parkvvay

REIKIA tarnautojo (derk) i ap- 
tieką, kalbančio lietuviškai. Geras 
apsiėjimas ir gera mokestis. Turi bu 
ti blaivas. Pageidaujamas vedęs.

3601 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Groiiklis—Vijūnas, 

mahogany medžio, nntrarankis 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

PARDAVIMUI bučemė ir gro- 
seme. Biznis išdirbtas nuo seniai, 
lietuvių apgyventoj vietoj. Parduo
siu pigiai ir trumpu laiku. Atsi
gaukit i Naujienų ofisą pažymėda
mi num. 52.

PARSIDUODA Krautuvė vyrų 
ir moterų drabužių.
Parduosim labai pigiai.

3218 So. Halsted St., Chicago, III.

SKUBINKIT PIRKTI!
Namai labai brangsta ir dar eis 

brangin per ilgą laiką, nes viskas 
brangsta, materiolas kyla, algos ky
la, o Chicagos miesto gyventojai šim 
tais tūkstančių dauginasi, jau dabar 
keli šimtai tūkstančių namų trūksta 
ir kas kart dar daugiau truks, užtai 
kad budavoti per daug brangiai at- 
seina.

Ant sekančių namų galės uždirb
ti gerą pelną, bet turi pasiskubinti 
pirkti, o paskiau bus didesnė kaina.

PARSIDUODA vieno pag. namelis 
su geru beismentu ant Bridgeporto 
tiktai už ............................... $1,500

PARSIDUODA 2jų pag. mūrinis 
namas po 5 kamb. su gesu ir mau
dyklėmis už ....................... ; $4,500

PARSIDUODA 8jų paR. mūrinis 
namas po 4 kambarius už.... $4,700

PARSIDUODA 4rių pag. meilinis 
namas po 4 kamb. su gesu ir mau
dyklėmis. Bandos neša $720 į me 
tus, taipgi ant gero cementinio fun
damento už ........................... $5,500

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis 
namas po 5 kambarius tik 5kių me
tų senumo už ...................... $6,500

PARSIDUODA 2jų pag. naujas 
mūrinis namas po 6 kamb. su pir
mos klesos įtaisymais, šiltu vande
niu apšildomas boileris yra atskirai 
kiekvienai familijai, kožnas sau apsi 
šildo didelis beismentas ir visas iš- 
cimentuotas, namo vidutis yra drūt
medžiu iįtaisytas, pečiai ir ice boxes 
priguli prie namo, lotas didelis 30x 
125 ir gatvės ištaisytos ir išmokėtos, 
randasi arti parkų.

Visi virš minėti namai bus par
duoti ant lengvų išmokėjimi) ir visi 
randasi gerose vietose ant Bridge
porto ir Brighton Parke.
LIBERTY LAND & 1NVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

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. Kildare ,7247

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyvento! 
vietoj. Bandos neša $83.00 į mėne
sį. Parduoda už $4000 ir daugiau.

V. 1).
4312-14 So. Wood St., Chicago.

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

3348 So. Morgan S t.

PARSIDUODA labai pigiai groser- 
nč maišytų tautų apgyventoj vietoj, 
gera biznis. Pardavimo priežastis esu 
pavienis, seserei pasitraukus esu pri
verstas parduoti.

Atsišaukite. ,
J. J. MOSGERS

2958 Ix>we Avė., Chicago, 111.
PARDAVIMUI čeverykų taisymo 

šapa. Biznis išdirbtas gerai. Lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. Ge
ra proga, nepraleiskite.

J. BUTKUS,
10835 Michigan Avė., Chicago, III.

AT YDA PIRKĖJAMS FARMŲ

platesnius paaiškinimus iš 
Bendrovės, apie Lietuvių 

Wisconsine, kur jau daug 
gyvena ir dar tukstan-

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMĄ 

gaukite 
Lietuvių 
kolonija 
Lietuvių
čiai apsigyvens, nes ten žemė labni 
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 • 
denrove 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, III.

Labai Png!ai, 
Jei tuoj perkamai 

38 akrų vaisių ūkė Michigane — 
74 nuiilės nuo Chicagos; $2,000 įmo
kėti ;

FARMOS.
Daugeli farmų turime ant parda

vimo visai pigiai, Su budinkais, gy
vuliais ir mašinerijomis, Wisconsin ir 
Michigan.

Mainom farmas ant miesto proper
šų. Del platesnių informacijų kreip
kitės pas
UNITED LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
117 N. Dearbom, St., Room 403 

Chicago, 111.
Reikalaujam Agentų, gera mokestis.

40 AKERIŲ

PARSIDUODA labai pigiai duon- 
cepyklos įrankiai ir gerai išdirbta vie 
a, tarp lietuvių ir lenkų, apie kito

kius dalykus meldžiu kreipties grei
tu laiku. Šiuo antrašu 

F. KBltNE 
2080 Russell Dętroit, Mich.

Jeigu norite žinoti kur randasi ge
riausios farmos, tai reikalaukite nuo 
mus paaiškinimų. Mes turime virš 300 
farmų pardavimui arba mainymui ant 
ko; Daugiausiai farmų mes turime 
Illinois ir Wisconsin; su gerais budin
kais, sodnais, prie upelių, arti gelžke- 
lių ir tt. ir kiekviena pėda yra geriau
si žemė dėl visokių javų. Nupirkęs iš 
mus farmą tai tikrai džiaugsies ir 
greitai pralobsi.

Platesniu žinių kreipkitės pas: 
‘ C. URNEZIS,

3357 So. Halsted St., Chicago, III.
Taipgi turime daugybes namų par

davimui fttlt lengvų išrnokėjimuų arba 
mainome namus ant jotų arba kas ką 
turi vertės ir taip toliau. Užtikrinatn, 
kad pas mus visada rasite to ko j ieš
kote nes yra iš ko pasirinkti.

liekis lengvu išmokėjimu.
Mrs. J. KRAUSE. 

1416 Carmen Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
muro namelis (cottage) — 
Pigiai prie <3424 Aubum Avė. 
Kreipties 5525 Peoria St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
pigiai. Dviejų flatų, 15 kambarių 
ir garadžius. Kaina $2,800.00. 

2713 Emerald Avė.

DIDELIS BARGENAS

RUBSIUVYKLAI DARBININKŲ
Sleeve Sevverių
Second basterių
Off presaerių
Top collar makeriy
Pocket makerių
Front shaperių
Ali around operatorių
Puiki šapa ir didžiausia 
mokestis.
Coat shops of

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

Kreipties.
Mr. Enrich, 

Advertisers Electrotyping Co., 
504 Sherman St.

RIVET CUTTERIŲ
Nuolat darbas;
Geros darbo sąlygos.

Kreipties.
THE RYAN CAR COMPANY, 

Hegewich, III.

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

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

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
labai geroj vietoj. Biznis yra kėš, nė
ra jokių knygučių, nė kredytų. Par
duodam į dieną daugiau kaip už šim
tą dolerių. Randa pigi $18.00 į mė
nesį. Parduosiu labai pigiai arba mai
nysiu į farmą arba ant automobiliaus. 
Priežastis patirsite ant vietos.
5718 So. Kedzie Avė. Chicago.

Tel. Prospect 8277.

1111-

AUTOMOBILIAI FARMAS

Alfred Decker
Cohn

Employment Dept

S. W. Cor. Franklin et

Van Buren Sts.

REIKIA

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 $30 
už akerį. 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 ju- 

! sų baldų ir rakandų.. Mes išvažiuoja
me specialiu traukiniu.

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

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

Bay City, Michigan.
Tel. Diversey 9191.

REIKIA
Moulderių

Prie Benčių ir mašinų 
Gera mokestis.

Kreipties:
AER MOTOR COMPANY, 

2500 W. Roosevelt Road

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

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st 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 Displaines St.

RUBSIUVŲ

MES TURIME KELETĄ 
DARBAVIEČIŲ JAUNIEMS 
VYRAMS IŠSIMOKINIMUI 
SIUVIMO. PAGEIDAUJAMA 
TIEK, KAD MOKĖTŲ KAIP 
ŽIRKLES IR ADATĄ 
VALDYTI.

REIKIA
Vyrų darbui dirbykloje 

ir prie truckų.
Klausti Mr. ROTH.

LOENWENTHAL CO., 
947 W. 20th St.

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

Melrose Park, III.

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

J. LANSKY, 
37th ir Homan Avė.

Hart Schaffner
& Mara

REIKIA 
darbininkų; Nuolat darbas 

Gera mokestis.
WESTERN FELT WORKS 

4115 Ogden Avė.

REIKIA VYRŲ
DARBUI KEPYKLOJE

WINTER GARDEN
RESTAURANT

214 So. State Street.

35 SOUTH MARKET STREET 
4512-40 W£ST 22nd STREET 
2303 WEST ST. PAUL AVĖ.

REIKIA tvirto vyro darbui 
dirbykloje.

2608 Flburnoy St.

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

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

PARDAVIMUI automobilius, “Da- 
vis”. 1917 m. Continental, 6 cilinder. 
Keturių sėdynių. 6 geri tajeriai. Sa
vininką galima matyti visuomet.

L. WELDŽIUS, 
502 W. 43 St., Chicago, III.

Phone Yards 513d

Lietuviu Bendroves Apielinke,
kur randasi jau daugelis metų-

PUIKI FARMA.
PARSIDUODA 120 akerių gera 

farma Wis. tik 2 mylios nuo miesto. 
70 akerių išdirbtos, 40 akerių gany
klos, 10 akerių gero miško, 25 ake- 
riai rugiais užsėta, 12 akerių dobi
lais, o kita žemė kitokiais javais. 
Visos triobos beveik naujos, stuba 6 
kamb. su beismentu ant cejnentinio 
fundamento visai nauja, bamė tik 
vienas metas kaip budavota, 3 ark
liai visi jauni, 6 karvės, 14 kiaulių, 
20 vištų, taip-gi su visoms maši
noms kokios tik reikalingos dėl far
mos ir kitais visais įtaisymais. Bus 
parduota arba mainyta ant Chica
gos praperttės. Norintieji geros far 
mos nepraleiskite progos.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY
8801 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo 
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo |r miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas: 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
8200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kėdzie Avė.

PARDAVIMUI rakandai. Atsišau
kite tuojau.

CHAS. McGOVERN
8115 So. Peoria St., 2 fl.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai, po vieną arba sykiu. 

STAN WERNIS,
2027 N. Howe St., Pirmas flioras

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai — pavieniai, mažai vartoti, beveik 
nauji. Parsiduoda pigiai, iš priežas
ties mirties moters. Galima matyti 
nuo 0 ryto iki 9 vai. vakare. •
8215 Wallace St., Antros lubos.

NAMAI-žEMfi

TIKRAS PIGUMAS.
West Side 2 lubų namas ir beismen

tas. Storas su 4 ruimais ir flatas 6 
kambarių, gasas, elektra, maudynės. 
Rendos $60. Namas vertas 6,500.00,’ 
parduosiu už $5;800.00.

2 lubų namhs, beismentas, augštas 
stogas, 8 pagyvenimai ir Storas, ga
sas, toiletai. Rendos $480.00 į metus. 
Kaina tik $8,700.00.

Parduosiu sykiu arba po vieną.
WĘST REĄLTY EKCHANGE, 

201S So. RdW Chfckgtf, UI.

Tik 10 mailių nuo Chicagos 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 
didelį marketą valgomųjų daiktų. Už
auginęs galėsi pats atvešti ir parduo
ti; pats pasinaudosi; nereiks duoti a- 
gentams, kad parduoti} tavo vaisius ir 
freito bilas mokėti.

Šitos farmos visa žemė gerai išgy
venta, arti gražaus vieškelio; budin
ki) nėra. Meldžiu kreipties ypatiškai 
arba telefonuok pas.

PAUL BAUBLY,
W. 18 St. Chicago, Iii.

Phone: Canal 4730
729

PARDAVIMUI vienas arba du lo
tai. Parduosiu pigiai. Lotai randa
si Brighton Parke. Pardavimo prie
žastis — išvažiuoju ant farmų.

J. G., 
3434 S. VVallace St. Chicago, III.

1 floor, rear.

PASKOLOS
SKOLINAMA dėl Real Estate be ko 
mišeno. Nereikia laukti.

DUNAJ BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION,

James J. Pesicka, Secretary 
and Notary.

4633 So. Ashland Avenūe

MOKYKLOS

SYSTEM

mieriy, ir dar tukstantiemis pa
sitikėjimui dasideda, ir perka 
žemės iki kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir tiktai vienatinė 
Lietuviui Kolonija Amerikoje ir 
tinkama Lietuviy biznieriams 
norentiems biznį pradėti.

Del platesnių informacijų ad
resuokite prisiųsdami savo var
dą ir adresą ir mes pasiųsime 
Lietuviy kalba knygutes su pil
nu išaiškinimu systematiškų pla 
nų dirbimą farmų.

SANBORN & COMPANY, 
Ovvners,

Dept. L, Eagle Rivcr, Wis. 
or 908 Peoples Gas Bldg., 

Chicago, III.

ŠITIE NAMAI TAI YRA TIKRI 
BARGENAI.

3 augščių naujas mūrinis namas ant 
Union ir 34 St...........................$8,600
2 fliatai po 6 kambarius su visais in- 
taisymais, elektroms ir maudynėmis, 
cemento apačia ..................... $5,600
2 fliatai po 6 kambarius su maudynė
mis, $3,600, įmokėti tik 500, kitus 
kaip renda kas mėnuo.
2 namai ant vieno loto, 4 pagyvenimai 
$2,600, įmokėti 300, kitus kaip renda.

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

BRIGHTON PARKE
2 fliatai po 5 kambarius 4 metų senu
mo .......................................... $6,400
2 fliatai po 6 kambarius, 4 metų se
numo ....................................... $7,400
2 augščių mūrinis namas su augšta 
apačia ...................................... $5,600.

Kas turi namų mainyti ant farmų 
atsišaukite greitai. Turime gerų far- 
mų netoli nuo Chicagos.

3846 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA 4 šeimynų, 3 pagy- 
venymų mūrinis namas; gerame sto
vyje. Cimento skiepas. Parsiduo
da nebrangiai; arba jei kas norėtų 
mainyti ant mažo namo ar ant loto.

G. G.,
3553 Wallace St., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA fanna VVisconsin 

Valstijoje. 130 akrų, 35 akrai dir
bamos, reštas giria, žemė derlinga, 
aptverta, naujos trobos, nekurto gy
vuliai, nudarai ir sėklos. Parduosiu 
pigiai. Nepraleiskite šios progos.

K. JARUMBAVIČ1A
2252 W. 22nd St. Chicago.

KETURIŲ kambarių namelis 
(cottage)/pardavimui. Gerame stovy
je. Savininkas yra priverstas parduo
ti tuoj. Pigiai.
4145 So. Maplevvood Avė. Chicago.

PARSIDUODA — Dveji 3 aukščių 
muro namai, akmens frontai; 1 Sto
ras ir 12 flatų, visa išnuomuota už 
$1956 j metus; po Mojui Pirmam ren- 
dos pakeliama iki $2234. Parduodama 
labai pigiai už $16,500. Prie 461 ir 
463 W. 3lst St.

Savininkas štore.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
nor parduoti pigiai 2 augščių namą, 
2 pagyvenimų, gerame stovyje prie 
3239 So. Canal St. Kreipties:

A. J. PANKAU, 
7521 Evans Avė.

PARDAVIMUI namas 2 augščių, 4 
pagyvenimų; mūrinis; geram stovyje. 
Rendos suvirš $600 į metus. Kaina 
$5,300. Kreipties į savininką.

L. JURGAITIS, 
3123 S. Union Av. 1 augšt. užpakalyj

PARDAVIMUI per savininką 2-6 
kambarių flatas, mūrinis. 2-4 kamba
rių flatas, frame, iš užpakalio. $5,200 
ant lengvų išmokėjimų.

2828 W. Fulton St., 
Phone Kedzie 9448

PARDAVIMUI keturių ruimu mū
rinis namelis su beizmentu. Elektra 
ir gasaft. Namai randasi 8726 Lowe 
Avė. Kaina $1,800. Ateikite paklausti 
8288 So. Halsted St. Chicago, III.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pntternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 611. 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

7 amerikoslietuvių

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuyil- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poii- 
tikinfis ekonomijos pilletystfis, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryta 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo į 
iki 10 valandai.
1106 80. HALSTED 8T„ CHICAGO


