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Lenkai užėmė Klevu
Siunčia karinius laivus Meksikon

Gruzinija kariaus su bolševikais
LENKAI Už£M£ K1EVĄ.

Generolas Pilsudskis vadovauja 
Ukrainos “paliuosuotojams”.

VARšAVA, geg. 3. Vietos 
laikraščiai šiandie išspausiiino 
žinių. kad lenkų kiiriuomenC 

vnkar užėmė Ukrainos sostinę 
K ievų. Laikraščiai sako, kad 
kariuomenę įvedęs miestan 
pats Lenkų valstybės preziden
tas, generolas Pilsudskis.

Bolševikai naudoją kynų 
kareivius.

Oficialis pranešimas, kxnų,s 
buvo paskelbtas praeitų subatų, 
sako, kad sulaikymui lenkų ir 
ukrainų veržimosi rytų link, 
bolševikai naudoja samdytus 
kynų kareivius. Tnip jau pra
nešama, kad tūlas skaičius ky
nų kareivių tapo paimtas belai
svėm

Be kitų pabūklų, kurie pate
ko į lenkų rankas, yra šimtas 
lokomotyvų, trįs apginkluoti va 
gonai, kelintas “tenkų” ir visas 
eskadronas orlaivių.

Po tris dienas tverusio mūšio 
lenkams ir tikrumams pavyko 
atsiimti Vinicų ir Zmieriankų 

apie 150 mylių į pietvakarius 
nuo Kievo. Bolševikai nuvyta 
už Btig irpės.

12,000 ukrainų pasidavė 
lenkams.

Viename loficialiame prancr Į 
Šime minima, kad dvylika tuk
siančių ukrainų, kovojusių bol
ševikų eilėse, savanoriai pasida 
ve lenkams.

Taipjau pranešta, kad prasi
dėjus lenkų veržimuisi Ukrai
non. Venicoje bolševikai arešta
vo šimtus lenkų moterų ir kū
dikių — kaipo įkaitus. Dar pa 
žymima, kad, be to, bolševikai 
nušovė tūlų skaičių moterų- 
mokytojų, davusių lenkų kal
bos pamokų mokyklose. * 
Užmuša kunigaikštį Radzvilą.

Bolševikų kontratakoj, kuri 
buvo surengta tikslu atsiimti 
Maliną. apginkluotojo vagono 
šovinių tapo užmuštas asmenis 

generolo Pilsudskio palydovas, 
kunigaikštis Stanislovas Radz- 
vilas.
Bolševikai kalba apie atkaklų 

mūšį.
LONDONAS, geg. 3. — Ofi- 

cialis sovietų valdžios praneši
mas, paskelbtas Maskvoje praci 
tų nedėldienį ir gautas čia šian 
die, sako, kad Kievo apielinkėj 
siaučia ytin atkaklus mtišys.

Bolševikai mini apie pergalę, 
įgytą palei Juodąją jurą. Pra
nešime sakoma:

“Kievo srity, į vakarus nuo 
upės Irpen ir ties Fastovu (30 
mylių pietvakariuose nuo Kie-

vo) musų kariuomene atkak
liai mušasi su priešu. Pripiaty 
upėje musų flotila pagavo vie-

Podolsko srity padėtis ncatsi- 
niainiusi. Gi Režicos apskrity 
(Vitebsko gub.), į pietus nuo 
Kezja iiovska ja stoties, priešui 
pavyko atstumti musų kariuo
menę. Bet buvusios musų po
zicijos ir vėl atsiimta -- kontr 
ataka.
Amerikiečiai padeda lenkams.

WASHINGTON, geg. 3. — 
Lenkų legacijoj gautomis žinio
mis, amerikiečiai orhiivininkai 
drąsiai kaujusi su bolševikais ir 
padeda lenkams stumti priešų 
atgal plačiu frontu. Amerikie
čiai kaujasi Kosciuškos ortai vi
ii inkų eskadrone.

SIUNČIA KARINIUS LAIVUS 
MEKSIKON.

Meksikiečiai nužudė du Jungti
nių Valstijų piliečiu. Z

WASHIN(rTON, geg. 3. (- 
Valstybės departamento palieki 
m u ir vėl tapo pasiųsta Meksi
kon — į \”era Cruz ir Tampico 
— kariniai Jungtinių Valstijų 
laivai. Tatai aiškinama tuo, 
kad esu reikalo apsergėti Jung
tinių Valstijų piliečius, esan
čius tose dviejose prieplaukose. 
Jeigu busiu reikalo, šios šalies 
piliečiai bus paimti ant karinių 
laivų, šiaip, į vidurinius Mek
sikos reikalus Jungtinių Valsti-

simaišvs.
Kol kas nei Vera Cruž’e ne 

Tampico’j jokių sumišimų ne
su. Vis dėlto, padėtis yra labai 
rusti, kadangi nelabai toli tų
dviejų prieplaukų eina stiprus

(rauti valstybės departamen
te pranešimai rodo, kad gele
žinkelis, ėjęs tarp Vera Cruz ir 
Meksikos sostinės Mexico City, 
tapo perkirstas.

Jungtinių Valstijų ambasada 
Meksikos sostinėj šihndie iš ten 
pranešė, kari buris meksikiečių 
banditų Palažadas’e nužudė du 
amerikiečiu, Eben Francis 
Greenlaw’ą ir jo sūnų. Valsty
bės departamentas, sako, parei
kalavęs, kart Meksikos valdžia 
tuoj stvertųsi reikiamų įmonių 
banditams nubausti.
Leido pereiti Jungtinių Valsti

jų rubežių.
Jungtinių Valstijų valdžia, be 

to, -suteikė leidimo pereiti ru
bežių buvusiems Sonoros ka
riuomenės komanduotojams, 
gerolams Juan Jose Rios ir Ma
una! Gamboa. Su jais yra ir 
visas jų štabas, apįe trįsdešimts 
žmonių. Kilus sumišnnams So
noros valstijoj jie neteko ko
ma lulos ir dabar vyksta Meksi
kos sostinėn.

Rengiasi užpult Chihuahua 
valstiją.

AGUA PRIETA, geg. 3. — Re 
voliucinė kariuolnenė siunčia
ma pietų lįnk, kad užpuolus gre 
timąjąi Sonorai valstiją, Chihua 
hua. Sukilėlių vadai, be to, tvir 
tina, kad neužilgio jie užpul
sią ir pačią Meksikos sostinę, 
Mexico City. Kartu čia patvir
tinta gandai, būtent, kad visoj 
šalyje eina stiprus darbininkų 
judėjimas — prieš Carranzos 
valdžią. Sukilėlių vadai mono, 
kad šitą judėjimą užgirsianti ir 
Amerikos Darbo Foderacija.

I’rue translHtion filed wtth the post 
mastei* at Chicago, UI. May 4, 1920 
is reųuired by tlie act of Oct. 6,191 >

GRUZINIJA KARIAUS SU 
BOLŠEVIKAIS.

Geležinkeliečių 
streikas

Mobilizuoja armijų.

Chicagos jardmėnai streikuoja: 
negrįš darban, kol samdytojai 
nepripažins jų organizacijos.

iTiie translatinn filed wilh the post- 
master at Chicago, UI. May 4, 1920 
is recpiircd by the act of Oct. G, 1917

Riaušės Silezijoj

Didelėjaudra Oklaho 
mos valstijoj

lemonstracija Panamoje

geg.KONSTANTINOPOLIS, 
3. Bolševikams užėmus vaka 
rinių Kaspijos juros pakraščių 
miestų Baku, labai sujudo gru
zinai. Pašaukta prie ginklų ke 
turios priedinės klesos. Gruzi
nai pareiškė, jogei jie neleis bol 
ševikams įsiveržti Gruzijon • 
ir per Azerbeidžanų. 1

Iki šiol jiems pavyko nepri
leisti bolševikų įsiveržimų per 
Vladikaukazo kalnus.

Užėmimas Bakų reiškia, kad 
Azi'rbeidžtinas patelio pilnort 
bolševikų kontrolėm

1‘nie translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. May 4, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI ĮSIVERŽĖ PE- 
REKOPAN.'

f . '• ' • v
LONDONAS, geg. 3. — Ofi- 

cialis sovietų valdžios praneši
mas, datuotas vakar, sako:

“Krymo sek tore musų gink
luotieji automobiliai įsiveržė 
Perekopo miestelin ir pridarė 
didelių nuostolių priešui”.

NUSIŽUDĖ ĮTARIAMAS 
“RADIKALAS”.

Nenorėjęs išduoti savo draugų.

NEW YORK, ge. 3. - Vakar 
—• nušokdamas nuo keturiolik
tų lubų — čia nusižudė tūlas 
įtariamas “radikalas-anarcbis- 
tas” Adidrae Salsedo, italas. Ji
sai buvo sulaikytas justicijos 
departamento triobėsy ir kalti
namas sąryšy su pasikėsinimu 
padėti bombą prie valdžios trio 
besiu ir valdininkų butų — vi
soje šalyje. Sako, kad Andrio j 
Salsedo velijęs geriau pasirinkti i 
mirtį ne kad įduoti kilus.

v

CHICAGO. - Chicagos jard- 
menai vis dar streikuoja. Ne
veizint to, kad valdininkai truk 
do jiems laikyti susirinkimus, 
jie ir be to moką susdarti. Vy
riausius Chicagos įardmenų as:) 
ciacijos vadas,c John Griniau, 
be kita vakar pareiškė, kad 
jardmenai negrįš darban tol, 
kol nebus pripažinta jiVj nau
joji. organizacija ir kol Darbo 
Taryba nesutiks išklausyti strei 
kininkų reikalavimus. Be to, 
jis dar parriške, kad jeigu ^rei- 

tll laiku nebus galima susitai
kinti, daugelis geležinkeliečių 
visai atsisakys grįžti: eisią į ki
tas industrijas.

Samdytojai tečiaus spiriasi. 
Jie nieku budu nenorį pripažin
ti naująją geležinkeliečių 
nizaciją.

Beje, vakar prasidėjo 
t įlotųjų geležinkeliečių 
Viso kaltinama keturiasdešimts | 
du geležinkeliečių, ; ‘ A-----
jų vadą Griniau. Po trumpo 
kliuisinėjimo ji betgi tapo at
idėta iki gegužės 13 d.

Darbo Taryba'persikels į 
Chicagą.

WASH1NGTON, geg. 3. — 
Drabo Taryba geležinkeliečių 
algų klausimui rišti neužilgio 
persikels į Chicagą, kur ji ir 
užbaigs savo darbą. Iki šiol 
'faryba betgi nedaug tenuvei
kė. Algų klausimas vis dar ne
išrištas. Manonuf tečiaus,kad šią 
savaitę savo pieną ji galutinai 
priruoš ir įteiks samdytojams. 
Kada ir koks bus samdytojų at

orga-

areš- 
byla.

Lenkai ir vokiečiai susipešė 
dėl vėliavų.

Nušlavė visų miestelį; penkias* 
dešimts žmonių užmušta, 

150 sužeista.

True transladon filed wl»h the post 
master at Chicago, III. May 4, 1920 
as reouired bv the act of Oct. 6,1917

PETROGRADAS BUSIĄS 
LENINOGRADU.

PARYŽIUS, geg; 2. -- Pary
žiaus laikraštis Echo de Paris 
gavęs iš Stockholmo žinių, kad 
pažymint 50-tą Nikolai Lenino 
gimimo dienų, centralinis Pet
rogrado sovietas nutaręs pava
dinti miestų Leninogradu.

[Tai veikiausia yra tik gan-

Larkinas nuteista 5-10 me-« 
tams katorgom

NEW YORK, geg. 3. — Pas- 
kilbusis irlandų darbininkų or
ganizatorius, James Larkin, 
šiandie tapo nuteistai nuo 5 iki 
10 metų kalėjimo. Savo ka- 
torgavimų jisai turėsiąs atlikti

DIDELE DEMONSTRAČIJA 
GLASGOWE.

LONDONAS, geg. 3. — Pir
mų dienų gegužės čia buvo su
rengta didelė demonstracija. 
Demonstracijoj dalyvavo dau
giau kaip keturiasdešimta tūk
stančių žmonių. Priimta rezo
liucija, reikalaujanti pripažinti 
Irlandįjos nepriklausoųiybę.

TURĖJO NETAUSIĄ PAČIĄ. 
Paplovė ją ir pd»ts nusižudė.

LOUISVILLE, Ky., geg. 3. — 
Pasiturįs) vietos dentistas, Dr. 
Charle Nary, susivaidijo su sa
vo moteria delei išlaidų šeimy
nos reikalams. Moteris reika
lavo daugiau pinigų. Įpykintas 
tuo reikalavimų Nary pastvėrė 
peilį ir perplovė pačiai gerklę 

j Tai padaręs ir pats nusižudė.

BEBLINAS, gcg. 3. Bati- 
bore, Silezijoj, vakar kilo ytin 
rimtas susirėmimas tarp lenkų 
ir vokiečių. Tai dėl nacionali
nės lenkų šventės apvailęščio-ji- 
mo. Ir vienoj ir antroj pusėj 
daug žmonių sužeista, tūli jų y- 
tin pavojingai. v

Keli tūkstančiai lenkų, nešini 
tautines Vėliavas, maršavo gat
vėmis. Vokiečiai pareikalavę 
nuimti Lukų nepriklausomyr 
bes emblemas. pnroikšdam i>. 
kaili tokios emblemos yru už- 

draustos talkininkų komisijoj
Lenkaiplebescitui tvarkyti, 

tuomet pasipriešino.

FRANCUOS GELEžINKELIE 
CIŲ STREIKAS TĘSIASI.

PARYŽIUS, geg. 3. — Prasi
dėjęs Pirmų, dienų gegužės Frau 
cijos ’ geležinkeliečių streikas 

i. Būrys ame
norėjų apleisti 

Paryžių, kad važiavus pajūriu, 
iš kur jie butų sėdę 1 aiva n ir vy 
kę į Jungtines Valstijas. Bet pa 
jurio pasiekti negalėjo, kadam 
gi negavo traukinio.

Ar streikas yra apėmęs visų 
šalį ar tik vienų Paryžių, žinia 
nesako.

jų tarpe ir rik iečių vakar

RUSIJA PERKA 5000 LO
KOMOTYVŲ.

Veda tarybas su tūla Jungtinių 
Valstijų firma.

sakymas, dar negalima pasaky-. va|(|^įa VC(]a
ti. Iš viso betgi aišku, kad ta- 

' sai klausimas dar užsitęs — 
bęnt vieną mėnesį.

Senųjų brolijų bosai veikia.

SPRINGlFIELD, III., geg. 3. 
. Treinmenų brolijos viršinin
kai suspendavo 52 vietos lokalo 
narius. Tai dėlto, kad jie drį
sę mesti darbą be brolijos vir
šininkų sutikimo.
Areštavo geležinkeliečių strei

ko vadą.

DETROIT, geg. 3. —■ Federa- 
lės valdžios agentai areštavo 
Detroito jardincnų asociacijos 
prezidentų. Williain C. Chųpa- 
ton. Kurstęs darbininkus.

LONDONAS, geg. 3. - čia 
patirta, kad Rusijos sovietų 
_____ __ i tarybas su viena 
didžiausia Jungtinėse Valstijo
se lokomotyvų firma ir nori nu-

komotyvų, už kuriuos 
mokėti auksu.

PRAGYVENIMAS PABRAN
GO 100 NUOŠ.

O kiek pakilo algos.

WASHINGT()N, geg. 3.
Darbo departamentas šiandie 
paskelbė, kad nuo gruodžio mė 
nėšio 1914 metų iki gruodžio 
mėn. 1920 metų p ra gyvenimas 
Jungtinėse valstijose, vidutiniai

“SLAPIEJI” IR “SAUSIEJI” 
DAR TURfiS PALAUKTI.

čių. Kiek dar jisai pabrango 
nuo gruodžio mėn. iki dabar, 
nežinia. Bet nemažiau kaip 20 
nuoš.

Taigi pragyvenimas yra pa- 
branges 120 nuoš. O kiek pa
kilo darbininkų algos? Tai ge
riausi^ žino patįs darbininkai.

Augščiausias teismas vis dar 
neišriša prohibicijos klausima.

WASIHNGTON, geg. 3. — 
Augščiausias Jungtinių Valstijų 
teismas ir vėl atidėjo prohibi- 
cijos klausimo išrišimą. Ati
dėjo tuo, kad dveja t ui savaičių 
tapo pertraukta teisėjų posė
džiai. Sekamas posėdis įvyks 
gegužės. 17 dieną. .

Prohibicijos šalininkams ir; inasirašyta Rusų-Japonų sutar- 
jos priešams dar teks palaukti.1 Jis. kuria išpildoma visi Ja|>o- 

nijos reikalavimai.
[Šitoji žinia veikiausia kalbi 

apie tas tarybas, kur ėjo Vladi
vostoke. Praeitą seredą pas-

True trnnslnuon įlieti with the posl 
master at Chicago, III. May 4, 1920 
M required by the net of Oct. 6,191"
RUSIJA IŠPILDO JAPONIJOS 

REIKALAVIMUS.

TOKIO, gcg. 1. — Karo 
sus praneša, kad neužilgio

ofi- 
buf

PINIGU KURSAS
Vakar geg. 3’ d., užsienio pinigų \ ‘ L1 .

kaina, perkant Jų ne mažiau kaip už kelmą žinia sake, kad surai pri- 
A ’ *1 2 ų, bankų buvo skaitoma ėmę visus japonų reikalavimus
Amerikos pinigais šiaip: i .y ?. . t . e. ... .

Anglijos 1 svaras ............... $ 8.85 išskiriant pastarųjų reikalavi-
Austrijos 100 kronų ... .... | 0.55 irUj atiduoti karinius laivus.]
Belgijos, už $1 ...........frankų 15.40 v J
Danijos 100 kronų ..........  $17.15
Finų 100 markių...................$ 5.35 i
Francijos, už $1 ....... frankų 16.54 '
Italijos, už $1’............... lyrų 21.80
Lietuvos 100 auksinų........... I

(Lietuvos auksinai tai Vokiečl’
ostmarkiai; ių kursas toks-pa.
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių
Norvegų 100 kronų
Olandų 100 guldenų
Švedų 100 kronų ...

Wood laimįs Marylando 
valstijoj.

$ 1.80 BALTIMbRE. geg. 3. — Pir- 
>kIečių mosį0,s žinios rodo, kad šios 
* ' dienos “prezidentinėj nomiiia- 
$19 35 k°l kas laimėtoju yra ge- 
$86.50 nerolas Wood. Jo oponentas 

SvBieiW. už '1    famlm MO ^nfion Ppr P"8? mnžiau
Vokiečių 100 markių  ..........$ 1,80 i balsų.

Jo oponentai

MUSKOGEE, Okla., geg. 3. 
Siautusi praeito nedėki ienio 
naktį audra visiškai sugriovė 
mažų Okkihoma valstijoj mies
telį, Peggs, penkiasdešimts my
lių alsiu nuo Muskogee.

Iki šio’l jau pavyko ištraukti 
iš po griuvėsių 44 lavonus, še
šių dar pasigendama. Gi apie 
pusantro šimto žmonių leng

viau ar sunkiau sužeista, iš vi
sų artimųjų miestelių skubiai 
siunčiama reikiamos neluimin- 
gicnisicins pagalbos.

Audrą buvo taip didele, kad 
mielsely nepaliko ne veino svei 
ko triobėsio.

Ir taftui nebepatinka.

Sako, kad persekiojimas “radi
kalų” yra negudrus darbas.

Protestuoja prieš Jungtines 
Valstijas.

____ J

PANAMA, geg. 3. — Keli luk- 
jtančiai panamiečių praeito nc- 
lėldienio naktį čia surengė di
lelę demonstracijų proteshio- 
Jami prieš Jungtines Valstijas 
leki užėmimo didesniosios da
lės Tuboga salos. Sala užim
ta tikslu įrengti ten tūlų sustip
rinimų Panamos kanalo apsau
gos reikalais.

Demonstracija darė tūlo ne- 
miagumo generolui Pershin- 
<nji: jisai negalėjo nuvykti ban- 
kietan. kuris buvo rengiamas jo 
pasilikimui. Gatvės buvo taip 
užsil. imšusio.s žinonėiris, kn<l 
generolo automobilius turėjo 
grįžti atgal į viešbuti, kuriame 
buvo generolo kvailiem.

Vėliau minia ėmė laidyti ak
menis į Jungtinių Valstijų val
dininkus. Prisiėjo šaukti poli
cijų, kuri demonstrantus išvai
kė.

NEW YORK, geg. 3. — Užva
kar viename bankiete čia kal
bėjo buvusis Jungtinių VĮalstijų 
prezidentas Taftas. Be kita jis 
prisiminė apie Pahnerio ir kilų 
jo pagelbi ninku žygius, prieš 
“negeidau ja m uosius radikalus”. 
Jisai pasakė, kad dabartiniai vai 
(liniukų žygiai esu neišmintin
gi. Girdi:' “Visai nesvarbu, 
kų žmogus galėtų pasakyti, bet 
jisai neturėtų būt baudžiamas 
tol, kol nėra priparodyta jo nu
sižengimas — sąryšy su tuo jo 
pasakymu. Tegul jis kalba.

Visai nesvarbų, kų žmogus 
galėtų padaryti ir kaip didis 
hutų tas nusižengimas,bet jis ne 
privalo būti baudžiamas 
kol jam neduodama visų 
kiamų teisiu apginti save”.

tol, 
rei-

ŠPIONAŽO AKTO AUTORIUS
PRABILO./

Nepatenkintas Darbo sekreto
riaus padėjėju.

.. WASHINGTON, geg. 2. - 
Kongresui anas Davey, iš Ohio 
valstijos, atstovų buto komisi- 
sijoj piktai atsiliepė apie Dar
bo sekretoriaus (m misterio) 
padėjėją, Louis F. Post. Gir
di, tai jisai esąs kaltas, kad di
džiuma areštuoti’] “radikalų” 
tapo paliuosuoti ir dabar išnau- 
io varo savo darbą. Davey rei
kalauja, kad Post tuoj butų pa- 
iuosuotas.

Tasai Davey (demokratas) 
yra žinomojo špionažo akto su
manytojas.

Geležinkeliečių streikas Naujo
joj Zelandijoj užsibaigė.

AUCKLAND, geg. 3. — Nau
josios Zelandijos geležinkelie
čių streikas jau užsibaigė. Dar 
bininkų reikalavimai esu išpil
dyti.

Yrus trunslation fileci w»h the nn«»- 
master at Chicago, III. May 4, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917 
Turkai paskerdė 400 francuzų.

BEIRUT, bal. 30. — Sugrjžu- 
sieji iš l’fros amerikiečiai, ku
rie dabar randasi Aleppo, pasa
koja. apie pasibaisėtinas scenas 
Ur f oje, kur kurdų ir turkų mo
ters pasvaigusiais šukavimais 
lydėjo procesininkus, nešusius 
ant ilgų smaigčių paskerstų 
Frakcijos kareivių galvas.

Vienoje dauboje, penkias my 
lias nuo I rios, buvo peskersta 
keturi šimtai Franęįjos karei
vių. Paskersta po lo, kada tur
kų gubernatorius buvo prižadė
jęs saugų pasitraukimų, jeigu 
francuzai apleis tūlų neįveikia
mų pozicijų, kuri buvo apsupta 
tuoj po naujų metų ir bombar
duojama iki vasario 22 dienos.

KETURI MILIONAI ŽYDŲ ŽA
DA VYKTI PALESTINON.
LONIMINAS, geg. 3. Pa

sak Dr. Max Nordau, paskilbu- 
sio rašytojo ir žydų sionistų 
vado, keturi milionai žydų tik 
laukia, kada Anglija pasinis Pa 
lemtinos reikalų tvarkymų, Idant 
grįžus j Palestinų ir ant visa
dos ten apsibuvus.

CHICAGO. -- Ashland Au- 
ditoriume dabar laikoma nacio
nalinė Ladies’ Garmen.l Wor- 
kers’ unijos konvencija.

Užgriebė 80,000 svarų cukraus.
OMAHA, Nebr., geg. 3. — Fe 

deralės valdžios agentai čia už 
griebė 80,000 svarų cukraus. 
Cukraus spėk u lia toriu i tyčia jį 
laikę vagone, kad atėjus progai 
dar geriau pasipelnius.

ST.
Louis 
fas šį 
žemes 
mylių astu nuo St. Louiso.

LOUIS, geg. L — SI. 
observatorijos seimogra- 
rytų užrekordavo lengvą 
drebėjimų apie du šimtu

Pinigų Siuntimas
Lietuvon

IKI ŠIOL daugelis įvairių didelių ir mažų agentūrų 
’rv bendrovių ėmė dvigubus ir trigubus pinigus 
uz Lietuvos auksinus arba markes.

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

Pagal Dienos Kurso
su damokėjimu keliolikos punktų už rizikų bei pa
siuntimų, o taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
mų. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ^, 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

t i
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įiflgą prieš re
voliucinį judėjimą.

•Panašių pasekmių bolševi- 
kų įsiveržimas, be abejonės, 
atnešė ir Ukrainai.

Jeigu nacionalistas Petliu- 
ra su lenkų pagelba dabar at 
kariaus Ukrainą nuo bolše
vikų, tai ji paklius ne tiktai 
po savosios buržuazijos jun
gu, o ir bus išnaudojama 
Lenkijos ir Francijos impe
rialistų.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisako moji Kalnai
Chlcagoje —* paštu:

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

Chieagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........................
Savaitei ................................ .
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijos*, no Chicagoj, 
paštu:

Metams ................................. 85.00
Pusei metų.............................  3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams ................ 1.25
Vienam

Lietuvon

Metams
Pusei metų ..%... 
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

mėnesiui .............. .65
ir kitur užsieniuos*:
(Atpiginta)
................................. $7.00

4.00
2.00

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 4, 1920 
ai reųmred by the act of Oct. 6,1917

Karė Ukrainoje 
ir kviečiai. <

Lenkai laužiasi į Ukrainą, 
skelbdami, kad jie norį “pa- 
liuosuot” ją nuo bolševikų. 
Varšava pripažino Ukrainai 
nepriklausomybę ir gen. Pet 
liurą, nacionalistų vadą, Uk
rainos valdžios galva.)

Sako, kad lenkų kariuome
nė jau priėjusi prie Kievo. 
Bet galutinas jos žygio tiks
las esąs didysis Pietinės Ru
sijos portas, Odessa.

Vienas Amerikos laikraš
čių korespondentas telegra
fuoja iš Paryžiaus, kad šitą 
lenkų žygį remia Francija. 
Jai, girdi, rupi įgyt įtekmės 
Ukrainoje, kad galėjus gau
ti iš tenai pigia kaina kvie
čių. Dabar Francija perka 
kviečius iš tokių šalių, kurių 
pinigų kursas yra daug aug- 
štesnis už franeuzų; iš to 
jai darosi didelių nuostolių. 
O jeigu ji gaus kviečių iš U- 
krainos, tai ji mokės už juos 
lenkų pinigais arba rusų ru 
bliais, kurių vertė yra labai 
žema.

Rusijos bolševikai atėjo į 
Ukrainą taip-pat, žinoma, ne 
dėl ko kita, kaip tik dėl tų 
pačių kviečių. Eidami tenai, 
jie irgi skelbėsi, kad jų tiks
las esąs “paliuosuot” ukrai
niečius. Bet jeigu jie butų ti
krai norėję paliuosuot ukrai
niečius, tai jie butų davę 
jiems progos patiems nus

pręst savo likimą, o ne prie
varta brukę jiems savo val
džią. Tikras tautos liuosuo- 
tojas yra tas, kuris pripažįs
ta jai apsisprendimo teisę.

Bolševikai atėjo į Ukrainą 
dėlto, kad namie jiems trūk
sta duonos. Del tos pačios 
priežasties jie buvo pernai 
atėję ir j Lietuvą. Jų įsiver
žimas baisiai pakenkė Lie
tuvos darbininkams, nes a- 
čiu jam darbininkų vienybė 
sušro, o reakcionieriai gavo 
progos,
vynės gynimu 
savo pozicijas

------- 0--------
Brooklyno “Vienybės Lie

tuvninkų” redakcijoje persi
mainė žmonės. Buvo P. Nor
kus, o dabar atėjo J. O. Sir
vydas. P-as Norkus išvažiuo 
ja Lietuvon. Jam būnant 
redaktorium, “V. L.” buvo 

konservatyviŠkoh pakraipos; 
dabar ji bus da konservaty- 
viškesnė.

----- o-----
“Moterų Balso” redaktorė 

klausia: “Kur ir kada komu
nistai agitavo ar nors prita
rė naudingų darbininkams 
įstatymų panaikinimui?” 
Bet juk niekas nekaltino jų 
tame!

Komunistai nereikalavo 
gerų įstatymų panaikinimo, 
bet jie nereikalavo ir gerų 
įstatymų priėmimo. Jų pro
gramas net stačiai draudžia 
reikalaut tokių įstatymų. 
Reiškia, naudingi darbinin
kams įstatymai komunis
tams nerupi. 0 jeigu taip, 
tai jie, laikydamiesi savo 
programo, nėgali protestuot 
prieš naikinimą gerų įstaty
mų.

Vienok “Moterų Balso” 
redaktorė protestuoja prieš 
tai, ir kartu giria komunis
tų programą. Tuo ji parodo, 
kad pas ją “ne viskas na
mie”. That’s all.

z ----- o-----
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 4, 1920 
is require<i by Inu act of Oct. b, 1917

Pranešama, kad bolševi
kai vėl sušaudę vieną caro 
užmušėją — Posrednickį. Ji
sai buvęs suimtas Varšavoje 
ir prisipažinęs, kad dalyva
vęs caro nužudyme. Lenkų 
valdžia paėmusi jį iš kalėji
mo ir išdavus bolševikų vy
riausybei; o ši nugalabijus 
jį-

Gruodžio mėnesyje buvo 
pranešta, kad bolševikai nu
baudę mirtim už tą patį nu
sidėjimą tūlą Jachontovą, E- 
katarinburgo sovieto narį.

Galabydami caro užmušė
jus ir pranešdami apie tai 
pasauliui, bolševikai nori į- 
gyti simpatiją tarpe svieto 
galingųjų. Caras juk buvo 
pusbrolis Anglijos karaliui.

prisidengdami “tė-
”, sustiprint
ir panaudot

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Darbininkų jėgų vienijimas.
[ federuotosios Presos žinia]

Milvvaukee, VVis. — Wiscoil
sino valstijos Darbo Federaci
jos sekretorius J. J. Hindley pa
skelbė tam tikrų programo pro
jektą, kuris turėtų sujungti dai
ktai! visas liberalines ir darbi
ninkų jįgas, idant į valstijos le- 
gislaturą ir kitas administraci
jos įstaigas išrinkus tokius žmo 
ws, kurie pilnai remia darbi- 
linkų platformą: Sulig tuo pro
jektu, susijungti turėtų visos 
gelžkeliečių brolijos, Wisconsi- 
10 Equity Draugija, Nonparli- 
san League’a, Komitetas Ketu- 
riosdešilin t-Ašt uon ių, Sočia I ist ų 
^irtija ir VVi^onsino Darbo

Federacija.
Tai dar pirmas atsitikamas 

šioje valstijoje, kad norima su
jungti daiktan visas politines ir 
apolitines, darbo jėgas bendram

politiniam darbininkų uždavi
niui. Programo projekto rei
kalavimai išdėti šitaip:

*“Mea stojame už iniciativą, 
referendumą ir atšaukimo teisę.

“Men reikalaujame, kad tuo^ 
jau butų atšaukti šnipybės ir 
maišto įstatymai, o kuoveikiau- 
siai pilnai sugrąžintos žmonėms 
visos pamatinės politinės teisės,* 
laisvė žodžio, »]Miudos, susirin
kimų; pagalios, kad tuojau bu
tų paleisti visi politiniai kali
niai. ,

“Mes priešingi esame garan
tavimui pelnų kuriai nors priva 
^iai valdomai industrijai.

“Mes reikalą u jaftie, kad butų 
atšauktas Esch-Cumininso gelž- 
kelių įstatymas; kad gelžkeliai, 
gyvulių skerdyklos, javų sandė
liai, konservų įstaigos, muisto 
šaltnamiai; visos visuomenės 
naudojimo ir patarnavimo įstai 
gos ir <isi natūralinių turtų šal
tiniai butų padaryti visuomenės 
nuosavybė.

“Mes stojome už išplėtojimų 
kooperatyvtnės prekybos, ir 
išleidimą reikiamų tam įvykdin 
ti įstatymų; už pašalinimą spe
kuliavimų ir pelnų plėšimo; už 
pašalinimą nerei'kalįngų tarpi- 
ninkautojų tarp gamintojų ir 
vartotojų (irk pabrikų pramo
nėj tiek žemes ūkyje, idant tuo 
budu tikrieji gamintojai galė
tų savo darbo vaisiais naudo- 
ties, o plačioji visuomenė butų 
išvaduota iš nebepakenčiamų e- 
konominių sąlygų.

“Mesi reikalaujame, kad butų 
antdėti daug didesni mokesčiai 
ant didelių pajamų, lobininkų 
turtų ir paveldėjimų.

“Mes reikalaujame, kad vals
tija padėtų miesto, miestelių ir 
kaimo gyventojams įsigyti že
mes ir namų; kad butų išleisti 
įstatymai, kurie leistų darbo 
žmonėms skolintis iš valstijos 
pinigų mažais nuošimčiais sau 
žemei, namams nusipirkti ar 
trioboms pasistatyti.

nio teisėjų galios išleisti injunc- 
tion’us, kuriais industriniuose 
ginčuose darbininkams atima
mos jų pilietines teisės.

“Mes reikalaujame panaikini
mo darbo vaiku jaunesnių kaip 
16 metų amžiaus.

“Mes stojame už lai, kad dar
bininkai turi turėti nevaržomų 
teisių organiz nuties ir kolekty
viniu budu derėtis su samdyto
jais per savo organizacijų išrin
ktuosius įgaliotinius. Mes reika
laujame įstrigimo mavimum aš 
luomų valandų darbo dienos.’’

Rūpestis žmonių švietimo 
dalykais.

[Federuotosios Presos žinia]
Petrogradas. — Laikytoj čia 

žmonių švietimo reikalais kon
ferencijoj švietimo komisaras 
Lunačarsky pasakė, kad iki šiol 
bolševikų valdžia atidarius vie- 
nuoliką tūkstančių naujų mo
kyklų ir kad, nežiūrint didelės 
popieros stokos, žmonių švieti
mo komisarijatas išspausdinęs

klesinės literatūros. Pasak jo, 
Rusijoj dabar esą ,3000 teatrų 
darbininkams ir valstiečiams. 
Vienoj tik gubernijoj esą 400 
teatrų kaimiečiams, o kitoj vėl 
gubernijoj jų esą net 7000. Pet
rograde esą atidaryta devynioli
ka muzikos mokyklų, o Mask
voj keturiolika. Didžiuma Mu
zikos Konservatorijos mokinių 
esą jurininkai ir darbininkai. 
Paveikslų tapymo mokyklos da 
bar turinčios aštuonis kartus 
daugiau mokinių ne kad prieš 
revoliuciją.

Kapitalistinės spaudos 
stiprinimas.

[Federuotosios Presos žinia]
Brueim, k Čekai-Slavotkai. — 

Čekų-Slavokų Presos Biurų, 
kurs karo laiku buvo oficialinls 
Čekų valdžios spaudos biurą?-

Vo Creel’io biuras — dabar nu-

pavertė jį kapitalistų spaudos 
‘igohtija. Akcionieriais tos įstai
gos yra Zlonostonska bankas, 
čekų žemės bankas, Pramonin
ių Draugija ir leidėjai keleto 
stambiųjų kapitalistinių dien
raščių. Visus tas “biznis*’ kapi- 
įalizuota dviem milijonais kro-1

nų. Valdžia, parduodama tą 
savo įstaigą kapitalistų sindi
katui, dar pasižadėjo ne tik pa
dengti deficitą, jeigu koks pasi
dalytų sindikatui iš to biznio, 
bet dar garantavo 6 nuoŠ. pelno 
nuo įdėto į jį kapitalo? Del to 
Tepllce išeinąs socialistų laikra
štis I^irsvė pastebi: “Tai tokia 
biznio sutartis, kur vien kapi
talistai laimi, visuomenės opi
nija kenčia, o valdžia naštų vel
ka.“

Tarptautinė Profesinių 
Sąjungų konferencija. 
[Federuotosios Presos žinia]

Paryžius. — Generalinės Dar 
bo Federacijos sekretorius Jou- 
haux iškeliavo | Amsteixlamų, 
kad dalyvavus Tarptautinės 
Profesinių Sąjungų Federaci
jos socialinėj konferencijoj, 
kur nagrinėjama Vokietijos rei
kalas, o taipjau tariamos dėl 
šventimo Gegužinės Šventės vi
soj Europoj. Darbo Federacijos 
pienų, kad Gegužės Pirmąją 
liūtų paskelbti griežčiausi orga
nizuotųjų darbininkų reikalavi
mai, kartu su visuotiniu vienos 
dienos streiku, parėmė visos 
svarbiausios profesinės sąjun
gos priimtomis tam tikrai rezo
liucijomis.

Panaikinimas mokėjimo 
algų pinigais.

[Federuotosios Presos žinia]
Londonas. — Gautomis 

žiniomis, laikytame Maskvoj 
visos Rusijos profesinių sąjun
gų kongrese nutarta, kad 
butų panaikinta mokėjimas al
gų pinigais, o įvesta mokėji
mas reikalingiausiais 
mui daiktais.

gyveni-

Viskas aukota karo 
dievaičiui.

[Federuotosios Presos žinia]
Berlinas. — Ką-tik paskelbtos 

valdžios žinios parodo, kad ka
ro laiku vokiečiai atėmė iš ba
žnyčių viso 64,000 varpų ir su
vartojo juos kanuolėms. Tiems 
žmonių žu<fymo įrankiams dir- 
bdinti kaizerio valdžia nepasi
gailėjo dagi kai kurių garsiau
sių Leipcigo, Berlino, Magde
burgo, Kelno ir Dresdeno var
pų, kurie per kelis šimtmečius 
šaukdavo maldininkus. bažny
čion.

Žuvo taipjau ir kaikurie gar
siausiųjų Vokietijos vargonų: 
valdžia konfiskavo jų metali
nes dūdas, o paskui ir kitas da
lis suvartojo karo dievaičiui. 
Daugelyj bažnyčių Vokietijoj 
vietoj puikių vargonų dabar 
vartojamos menkos fizgarmo- 
n.ijos/

Duosnumas savo klesos 
draugams.

[Federuotosios Presos žinia]
Scattle, Wasli. — Katilių uni

jos lokalus nr. 104, kurs karo 
melu turėjo 18 tūkstančių na
rių, o ir dabar da skaitomas 
kaipo didžiausis lokalus pasau
lyj, paaukojo dar $5000.00 
streikuojantiems San Francisco 
dokų darbininkams. Tik pasku
tiniuoju laiku viena ta unija 
paaukojo Buy distriklo $trei- 
kieriams $72.100.00, o per pra
eitus melus streikieriams šelpti 
ji davė daugiau kaip 100 tuks-

Cigardirbių konvencija.
[Federuotosios Presos žinia]

Cleveland, O. — Cigarų dir
bėjų Tarptautinė unija, kuri da
bar laiko čia savo konvencija, 
nutarė reikalauti, kad su Gegu
žės 1, 1921 m., butų įvesta 7 
valandų darbo diena Jungi. 
Valstijose, Kanadoj, Porto Ki
čo ir Kuboj. Tų reikalavimų

sas, A. D. Federacijos preziden
tas, kurs yra -taipjau ir pirmas 
vice-prez idealas tarptautinės ci
gardirbių unijos.

Konvencija, l>e to, priėmė 
rezoliuciją, kuria reikalauja 
paliuosavimo iš kalėjimo visų

Darbininkų bruzdėjimas 
Lotaringijoj.

[Federuotosios Presos žinia]
Londonas. Pasuk Emile

Buri).so, Anglijos Nepriklauso-

mosios darbu partijos m^r- 
muojamojo komiteto i krttp- 
riam, nuo to laiko, kaip francu- 
žai užėmę Alzatiją ir Lotarin
giją, tų provincijų darbininkų 
nepasitenkinimas vis labiau au
ga. Viena, dėlto, kad gyvenimo 
brangumas pasidarė nebepaken 
čiamas; antra, ir ypatingai, dėl 
žiaurumų niilitarines valdžios, 
kuri kiekvieną darbininkų pa- 
sistengijnų išsikovoti kiek bran
gesnės mokeaties už darbą triu
škina greičiausiomis prieinonč> 
mis. Kokį vargą darbininkai 
turi kęsti, galima manytis iš to, 
kad vyriausioj, pavyzdžiui, au
dimo ir kirpimo industrijoj Ku
linare darbininkai gauna ma
žiau kaip tris frankus dienai 
(apie 48 centus dabartine pini
gų vertė). Dėlto dabar eina 
stiprus tarp darbininkų bruzdė
jimas ir besiriiošimns prie vi
suotino tame krašte streiko.

riokiitfidalyvauti. Moters,1 
ypač tps, kujripB su vyrais ne
gerai sugyvena, nieku budu ne- 
florfijo rašytis, nes bijojo, kad 
ją( nepamestų pas viršaitį nuėję. 
(Mat, taip suprato žmonės iš 
kunigo mitingo, kad kas 
šys, tas turės arba vesti 
jai vedę*, pačią pamesti).

[L. Uk.].

Kazimieras Gugis

įisira- 
arba,

nr Gvduoles užlaiko

Kas dedasi 
Lietuvoj.

ŠIAULIAI.

Kovo 14-15 d. naktį buvo pa 
darytos kratos pas kai kuriuos 
piliečius. Iškratyti apskr. vald. 
pirmininkas ir apygardos Rin
kimų Komisijos narys K. Vens 
Jauskis, kooperatyvų sąjungos 
pirmininkas J. Fledžinskas, pri
siekusi s gynėjas St. Lukauskas, 
kooperatyvo tarnautojai Bude
liai, keli mokiniai, tarnautojai 
ir darbininkai rašomi buvo ru-* 
siškai. Kratos, beroęlos, neda
vė jokių rezultatų, ieškota kaž
kokių rusų pinigų ir aukso. K. 
Venslauskiui kratos metu paaiš 
kinta, kad jis esąs revoi. soc.-

įtariamas net... Kaune sukilimų 
vadovavęs! !! Fledžinskis, gi, 
— gi, kad esąs bolševikas (!). 
Bet greit patys “susiUonfuzijo” 
ir kratų baigė formališkai pa
viršium. Ne gana to, kitą die
ną pradėjo kartotis nemalonių 
atsilikimų įsiveržimo į butus. 
Taip pas Dubelienę, apsilankius 
pas jų pažįstamam, po valan
dikės įsiveržia būrelis žvalgy
bininkų, teirautis, kas buvo, kų 
pasiėmė....

Pagaliau- dar tinka pažymėti, 
kad kovo 13 d. Radvilišky buvo 
suimtas K. Belinis, V St. Seimo 
R ink finų apygardos narys, va
žiuojant jam į tos Komisijos po 
sėdį.

Dešinysis sparnas labai dar
buojasi, savus atsišaukimus lip, 
do, o Valstiečių Sąjungos dars- 
ko. Negalima rasti nė vieno V. 
S. a įsišauk ima sveiko. Matyt, 
rinkimų laisvės apdraudimo į- 
statymo ne jiems rašytas. Taip 
tat su nešvariom rankom, ir 

nešvariais darbais rengias į Stci 
giamąjį Seimą klerikalai.

[L. Uk.].

LEIPALINGIS.

Kadangi Leipalingis netoli 
nuo demarkacijos linijos, tai 
susirinkimų nedaro, nes prisi
bijo lenkų.

Tačiau musų kunigėlis įsigu
drino milingų padaryti nepavo
jingoj vietoje: bažnyčioje tuo
jau po pamokslo.

Na, ir davė gerai visoms kai- 
riomsioms patrijoms ypač V. 
Sąjungai. Kunigas sake, kad 
kas įsirašysiąs į Sąjungą, .tai 
galėsiąs neveiti pas viršaitį ir 
persiskirti su žmona. Jungtu-

Kovo 1 d. reikėjo surašyti vi
si pilnamečiai, kurie turi teisės

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Uetarl* Gydytoja* ir ChlrugM 
25 B. Wa8hingto* St, 
Marshall Field Anaas 

18th fl. Ruimas 1827 
Pitoną Contral $862 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

>121 North We®tern Ava. 
Valandos: 6 iki 8 vakar*. 

X-Spinduliai. Phone Armitage 201$ 
Rezidencijos telefonas West 612C

Telephon* Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai vaki 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
$261 8o. Halsted SL Chi» uzo. III,

Veda vltok/aa rtikattu, kaip krtmfnaHlkuOM 
taip tr civUMuott ttūmoott. Daro 

vitokiM dokumtntut irpopiarati

Namų Ofiaui
1»1 8. Naltted $L
. Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Minto OflMSl 
127 R. Burtam tt 

1111*11 Mty BMg.
T«L CantraI 4411

Skaudėjimas 
strėnose

labai dažnai paeina nuo kokio nors 
inkstų suirimo. Tokis apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
domos į tai, kad inkstai ir pūslė ne
veikia kaip reikiant. Atsidėk tam 
tuojaus. Vartok

Severa’s 
Kidney and Liver 
Remedy

(Severas Inkstų ir Kepenų Vaistą) 
Kuris yra patariamas visur, kur 
inkstai ar pūslė reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo pūslės ir inkstų užde
gimo, šlapimo susilaikymo, šlapimo 
sutirštėjimo, skausmingo Šlapinimo
si, sutinusių kojų ir skausmo strė
nose, paeinančio nuo inkstinių kliū
čių. Kainos: 76c ir $1.20, su B ar 
6 centais mokesčių visose aptiekose.

A. PETRATIS & CO. 
1 Mortgage Bank 

E ST AT E --1N S U R A N C E

European American Bureau
SiunSfė Finigus Parduoda Laivokortd* 

?7n°tarijlj6a8 ■ V. 1 
3249 So. Hlltitd Street. Chieafo.

■■

W F SFVERA CO.
CEDAH RAPIDS, IOWA

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
3255 So. Halsted 
St„ Chicago, 11!

Vandos Teatras
3214 So. Halsted St.

Šiandie ir rytoj, lietuvių vodeviliai, solo, dialogai, 
monologai, klasiški šokiai ir krutamieji paveikslai 
etc. Veikia geriausios spėkos. Pradžia 7 vai. vakare, 
kiekviename Utarninko ir Seredos vakare.

1 Kviečia VANDOS TEATRAS.

Važiuokite į Lietuva
PER

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus

• parduoti laivakortes, per • 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ

KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

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

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORTELECTRICCO, Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, 111.

Mes perkame Pergales Bondus pilna parašyta- 
|m verte, ir Laisves Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergah 1335 MILWAUKEE AVĖ. 

tarp Paulina ir Won< Bta.
——.........................      1 ....... ..........

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telcphone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŲŠIES 
KALBAMAS y

SIUVAMAS MASINAI 
SKALBIAMAS 

Vacuum Cleanere ir Percolators; 
______ Galinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

Capudine
Pamėgink tai

Visai Patikėtinąs 
Del Galvos Skaudesio 

16c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

IMPERFECT IN ORIGINAL



Utarninkač, Geg. 4 j., 1920 argu jibnob, cii««i^ in,
Shennan, Sisson, South Shore

CHICAGOS
: ŽINIOS

VIEŠBUČIŲ VIRĖJAI IR PA
TARNAUTOJAI STREIKUOJA.

Universiteto studentai ir aristo
kratės streiklaužiais.

Subatoj sustreikavo visi orga 
nizuotieji virėjai ir patAnvauto*- 
jai visų didžiųjų viešbučių. Jie 
reikalauja pakėlimo algos. Šie 
viešbučiai yra apimti streiko: 
A dantie. Auditorium, Blacksto- 
ne, Brevoort, Congress, Cooper- 
Carlton, Edgeuftiter Beach, 
Great Northern, Haniilton 
Club, Lt Šalie, Marigold Gard
elis, Pahner House, Bandolph,

Country Club, Stratford ir U- 
niversity Club.

Darbininkams sustreikavus, 
viešbučių savininkai pradėjo ga 
benties streiklaužius ir jais pa
sisekė užpildyti įhilį vietų, taip 
kad viešbučiai ir kliubai buvo) politikierių, 
dalinai atdari ir veikė.

30 NorthWestern universiteto 
studentų nuėjo streiklaužiauti 
Marigold Gardens, aristokratų 
kabaretam Ten pat streiklau
žiauti nuėjo ir 15 aristokračių 
— “society giria”. Tie studen
tai ir mergiščios pasiketino 
streiklaužiauti kol tik nebus su
laužytas patarnautojų streikas. 
Tik savo vardų tos streiklaužės 
nepanorėjo skelbti, visgi sar- 
matijasi. \

je apie užmušimą Maurice En-
right, “darbininkų” vadovo, po- 
lilikierio ir mušeikos, prapuo
lė. šiandie prasideda byla Ja
mes Vlnci, kuris prisipažinęs 
dalyvavęs toje užmušėįjistėj ir 
įmaišęs dar keletą kitų žymių 

Bet nesant liudy
tojų nesitikima jo, taipjau ir 
kitų nuteisti.

Taip visuomet būna, 
reikia teisti politikierius 
sėbrus.

Sumušė vagilių.

Liudytojai prapuolė.

Valstijos prokuroras skelbia, 
kad svarbiausi liudytojai bylo--■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■K 

:EXTRA! EXTRA!š 
: Didelės Prakalbos ir Krutami Paveikslai |

--------įvyks---------  i
■ UTARNINKE, GEGUŽIO 4 d., 1920 . i
■ MILDOS SVETAINĖJE , ■

3142 So. Halsted St.
■ Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga visiems veltui. ■

Tai yra viena iš geriausių progų išgirsti prakalbąs, nes |' 
čia kalbės geriausi kalbėtojai kaip lietuviškai taip ir angliš- ■ 
kai, prie to dar bus rodomi Krutami paveikslai iš mokslo ir J 
sveikatos sryties. Kiekvienas busite užganėdinti, tai mes už- ■

■ tikrinam. Visus širdingai užkviečia i
Liet.Krikš. Lit. Dr-ja Juozas Vai tūlis, Pirm. ■

Kelias Lietuvon Jau
Atdaras

Visi Lietuviai gali įgyti pasportų į vieną dieną.

Russian American Bureau?'
' OP CHICAGO._____-L.
Prirengia keleivius ir prigelbsti jiems išgauti pas- 

portus veltui Visus, pasiryžusius grįžti savo tėvynėn 
kviečiame kreipties į

Russian American Bureau
706 West 12th St., Chicago, III.

Biuras atidaras kiekvieną dieną iki 7 vai. vakare, 
o nedėliomis iki 2 vai. po pietų.

Mes kalbame Lietuviškai.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMA

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 bepar* 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemallmas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius a t si r ilgėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydmnas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
fialikau sveikas ir tvirtas, 
r dabar čionai aš pasiro

dau visuomenei; taipgi yra 
lakstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystel.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abclnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50: 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00. *

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

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- 
suokit taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31.s t St., Chicago, 111. Tel. Boulovard 7351

kada
ar JM

Vakar gal mirtinai tapo su
muštas paskilbęs kišenvagis Ed 
ward Jackson, pramintas “Ne
paliečiamasis Eddie”. Mat jis 
kelis desetkus kartų buvo areš
tuotas už vagystes, bet vis vi
suomet nesuprantamais budais 
išsisukdavo nuo bausmės, šį 
sykį jis bandė iškraustyti mo
ters šernolę Halsted St. gatve- 
karyj. Ant jo užpuolė du vy
rai ir pradėjo jį mušti. Prisi
dėjo ir daugiau pasažierių. O 
kad čia nebuvo nė ]x>licisto, nė 
žmogaus politikicrio, nė drau
giško teisėjo, tai jo “nepaliečia- 
mybė” neveikė ir Eddic liko 
taip sumuštas, kad galbūt turės 
mirti. Visą sumuštą jį paliko 
ant gatvės ir kada nugabenta į 
kalėjimą, rasta, kad jam per
skelta galvos kiaušas.

Sūnūs nušovė tėvą.

Guy Marsico, 17 m., 2028 So. 
Wek St. vakar dviem šūviais 
nušovė sava tėvą Antonio, kada 
tasis puolė su britva rankoje 
ant jo motinos Katrės. Simus 
su savo sesere užlaikė visą šei
minę, kurioj buvo dar 4 vai
kai. Tėvas gi nieko nedirbo ir 
vien tik šėlo ant sūnaus. Va
kar tėvasužpuolė motiną už nu 
pirkimą sunui drabužių iš pa
ties sūnaus uždarbio ir bandęs 
ją papjauti. Bot sūnūs pastvė
rė revolverį ir ją gindamas nu
šovė tėvą. Dabar motina su sū
num yra areštuoti.

Kita šeimininė tragedija.

Dešimt metų atgal j Chicago 
atvažiavo Stillanti Spagiiuolo, 
1459 Polk St. Jis paliko Itali-

pradžių jis dar siuntė savo pa
čiai pinigų, bet paskui nustojo 
tai daręs ir apie jį nebebuvo 
gaunama žinios. Tuo tarpu 
Stillanti čia praturtėjo, turėjo 
sankrovą ir nuosavų namą. Jis 
taipgi gyveno su kita motore, su 
kuria sugyveno dvejatą vaikų.

Bet kiek laiko atgal į Chica-
go taipgi atvažiavo jo vyriau
sias sūnūs Attilio, 17 m. Pa
buvus kiek laiko jis atsikvietė 
ir motiną su dveja ta kitų vaikų.

Simus sužinojo apie savo tė
vą ir jo praturtėjimą-, kuomet 
jie turėjo ten, Italijoj skursti. 
Jis todėl pasikvietęs keletą 
draugų, nuėjo tėvo sankrovom 
kur jis smarkiai susikirto su 
juo. Tėvas pastvėrė ęevolverį 
ir šovė į sūnų, bet nepataikė, 
tik mirtinai pašovė jo draugą 
John Jarolim, 1455 S. Sanga- 
mon St.

Dabar Stillanti sėdi kalėjime 
ir busi apkaltintas žmogžudys
tėj, jei sužeistasis mirtų.

Pašovė du žmones.

George Lindsey, manoma ma 
niakas, vakar prie 35 ir Archer 
Avė. gatvių pašovė ir lengvai su 
žeidė du žmones, kurie karčia- 
moję pasijuokė iš jo, kad jis 
turi tik vieną ranką. Paskui 
ant vietos ir pats nusižudė.

I „ . .

Suėmė užpuoliką.

Policija vakar suėmė tūlą 
Walter Rock,. 30 m., 2314 Blue 
Islund Avė., kuris dar nesenai 
buvo/paliuosuotas iš Indiana ka 
Įėjimo, kur sėdėjo už iškonc- 
veikimą mažos mergaites.

Jis kaltinamas yra nuvilioji- 
nie bal. 21 d. 8 metų mergaitės1 
į tuščią daržinę ir ten iškone- 
veikime jos, taipgi užkabintų i- 
me kilų mažų mergaičių.

Farmu Eikiuršinas
ANTRAS EXKIURŠINAS šio meto lietuvių kolonijoj W00DB0R0 WISCONSINE. Randasi 7 my

lios j pietvakarius nuo didelio pąvietavo miesto Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokių dirbtuvių- 
fabrikų, didelių krautuvių, teatrų ir kitokių įstaigų

Exkiuršinas-išvažiuvimas surengtas per Didžiausią Lietuvių žemės Pardavojimo Bendrovę, Liberty 
Land & Invcstment Co., žemių ir Ūkių savininkų

ĮVYKS GEGUŽIO 7 DIENĄ, 1920 PfiTNYčIOJ
Visi susirinkite į bendrovės ofisą ne vėliau kaip 2-rą vai. po pietų, nes trpinas išeina 5-tą vai. nuo 

North-Western stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelionė dykai visiems, kurie tik pirks f urmas.
Sekančią dieną, Subatoje, Gegužur 8 d., bifs puikus pavasarinis balius, Woodboro viešbutyj (hoteiyj) 

su prakalbomis, šokiais ir lietuviškomis dainomis.
Bus puiki muzika po vadovyste Wpbdboro orchestros. \
Įžanga ir pietus farmų pirkėjams dykai. \

Lietuvių bendrovė paskirė 3000 akrų geriausios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės būt išparduota 
ant šito exkiursino už stebėtinai žemą kainą; kad pamatęs, jokiu budu neiškęsi nepirkęs. Prekes nuo 
$15 ir augščiau už akerį perkant nemažiau 40 akrų ar daugiau, ant labai lengvų išmokėjimų. Žemė pri
eina prie gerų kelių-vieškelių, puikių vandenų, kuriuose yra daug žuvies; arti miestelio, kuriame keletas 
jau lietuvių biznierių ir dar yra proga daugumui atidaryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant vie
tos, pačta, mokyklos ir tt. Žodžiu visi parankamai kokie tik reikalingi.

Pirkusieji farmiis nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda gerą stubą mostelyje gyven
ti per vieną metą dykai; pakol savo pasibudavoja ant savo žemės. Duoda 5 akerius išdirbtos geros žemės 
pirmą metą dėl pasisėjimo ir pasisodinimo reikalingų dalykų. Duoda arklius kelioms dienoms, dėl prasi
dėjimo laĮuko dirbti ir daug kitų pagelbų.

Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito cxkiuršino, nes turėsi geriausią progą 
pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausią žemę, pakol yra iš ko pasirinkti. ,

Taipgi parsiduoda daug gatavų išdirbtų farmų, su budinkais, gyvuliais, mašinomis ir kitais įtaisy
mais. Galima gauti dideliame pasirinkime artimoj apielinkėj.

Kurie važiuosite ant šito exkiuršino, tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą kelioms dienoms pir
miau. Visi kurie gyvenate ne Chicagoje, tai galite tiesiai važiuoti ant farmų į Woodboro, Wis. O tenai 
visi susitiksite ir linksmai laiką praleisit. Atsišaukit

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.,
3301 So. Halsted St., B Tel. Boulevard 6775. Chicago, III.

Silpnybes, paeinančios nuo porsidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumonp 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai praftalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
44 Draugą Reikale w

Šeimynos, kurios karty (težinojo jo veikiančiu jiegę, (langiaus bo jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Ezpelloris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

-A-lSTOMOrL (Ikaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir juš tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas ifidirbčjus :
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Brosdway, New York

Afl ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RA4AU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnftjęs pilvelis buvo. DIspep 

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Cansl 6417. Chicago, UI.
—-< ■ _ į ■ - : - i............ iiibdnsnwrstfrAčmTirtr

JOHN KUCHINSKAS ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktui 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar* 
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvą 
sąlygą.
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.

Nori biblijos mokyklose.

St. James metodistų parapija 
nitare reikalauti, kad visose vic 

šose mokj’klose butų įvesta ver
stinos biblijos pamokos. Tą 
reikalavimą ji pasiuntė konsti
tucijos konvencijon, kad toji 
iravestų tam tikrą paredimą 
constitueijoj.

Ledininkai laimėjo pakėliipą 
algos.

Ledo išvežiotojai ir ledaunią 
darbininkai laimėjo pakėlimą 
algos. Išvežiotojai gaus nuo 
$37 il<i $40 savaitėje, o ledau- 
niu) darbininkai 75c į vai.

Bot ledo kaina delei pakelinio 
algos darbininkams, nepakils, 
nes darbininkai prigrąsino strei 
k u, jei ledo kaina bus pakelta.

■ \

Duona pabrangs.

Dunokepiams laimėjus pa
kėlimo algos, jo pareikalavo ir

Dr. A. R. Blumonthal

BPECIALIHIAS 
nuoja Dykai 
Gyvenimas yri 

tuščias, kada pm 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph-< 
thalmometer. T- 
patinga doma at 
kreipiama i vali 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki i vak. 
nedėliomis. nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 et* 

Telephone Yards 411į 
Boulevard 64J7

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

G«ml lietuviams iinomas per 23 
trj kaipo patyrus gydytojas, ehlrurgas 
ir akute ris.

Gydo aitrias Ir ehroniikas Ilgas. vy« 
nj, motery ir valini, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitelius elektros prt»> 
talsus.

Ofisas ir Labaratorija: IMI W. Utib 
Bt. netoli Pisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—11 plotą. Ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais, 

f Dienomis} Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drazel
__  950 - Drover 4186 

GYVENIMABi S412 S. Halstod Btroot 
VALANDOS i 8—1 ryto. tiktaL

TelaphonalJ

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų hfisų 
pu. 4729 Sa\ Asland Ave< 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmety], nuo 2 iki 5 vw- 
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne-
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedėliomis nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 «iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telefonas Pnllman 8ML
DR. P. P. ZALLY8

Lietuvis Dentistas 
196*7 Michigan Avė, Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Telephone Tardą *032 

ūr. M. Stupnicki 
8107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytp 
ir nuo * iki 8 vakaro.

FRANCIŠKUS KESRAUSKIS
mirė Gegužės 1 d., 1920 sulaukęs 84 
metų amžiaus. Paėjo iš Lietuvos, Vai
nutą miestelio. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Agotą, sūnų ir dvi duk
teris. I»aidotuvės bus seredoj, geg. 5 
8 vai. ryte iš namų 3042 Lowe Avė.

Giminės ir pažįstami prašome atsi
lankyti į šermenis ir dalyvauti laido
tuvėse.. —Agota Kesrauskiene.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

DR. M. T. STRIKOLIS 
L 1 • t i v 1 i 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 1M. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 29*

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis
LIETUVYS APTIEKORIUS

10646 So. Michigan Avė., 
Chicugo-Roseland, 111.

————————- ■■■ —- r

duonos išvežiotojai. Dabar 
jie gauna $32 savaitėje; reika
lauja gi $50. ;

Savininkai sako, kad tą išve
žiotųjų reikalavimą jie turės iš
pildyti, nes trūksta darbininkų. 
Bet jie skelbia, kad delei to tu-

/Šeka ant 4 pusl.)j

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nių!. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mčlino sorge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialią nupiginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 1D vai. 
vakare. Nedėliomis iki 6 v, yakara.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted SU Chicago, DL

Telephone Boulevard 2169
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

r NMJMDOSi D—12 ryto 
8—9 vakari

*10* 8. Morgan St, Chieago, Hl.

^R. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1687 W31 St. kampJdar*hfi«ld av
Valandos: Iki 9 ryto; naų | Iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare. 
TeL Prospeet 11*1

Tciepnonę Yards 5834

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



A

NAUJIENOS, ChicagU Utarninkas, Geg. 4 d., 3 920

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

res būti pakelta duonos kaina 
iki 18c. ir tai turės būti pada
ryta dar šią savaitę. Esą . ir 
miltai brangsta.

Federalis prokuroras (’lyne 
šaukia dunokepyklų savininkus 
ir “tyrinėsiąs” apie kalbamąjį 
duonos pakėlimą.

Darė degtinę — numirė.

kitą lenktiniuoja gražumu bal
so, gražumu dainos.

Po skambių p-lčs Bukauskai
tės dainų seka p. A. Pociaus 
skambinimas pianu, vienos gra 
žiu Beethoveno sonatų. Pasma
ginusi klausytojus labai gražia 
dainelė apie pavasarį, p-itt O. 
Pocienė, išreikšdama dienos iš
kilmę dainuoja “Lėkit j tėvy
nę”, nes lik ten “nuramins kru
tinę, atgaivins jausmus”. Atsi-

Brighton Purk. — LSS. 174 kp. su
sirinkimas įvyks geg. 5 d., 7:30 vai. 
vak. Pociaus svet, 38 PI. ir Kedzie 
Avė. Visi nariai atsilankykite.

— Organizatorius

Cicero — Lietuvių Namų Sąvininkų 
Sąjungos mėnesinis susirinkimas įvyks 
geg. 5 d. 8 vai. vak. J. Neffo svet. 
1500 So. 49th Avė. Visi propertieriai 
malonėkite susirinkti. —K. Balčiūnas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
'405 W. 21 SU Chicago

REIKIA DARBININKŲ 
.1 IĮII Į lllll II .1 IĮ.IJHJ II I.I I I . n !■■ ■■

___________ VYRŲ____________

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisų.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RAKANDAI

REIKIA 
PORTERIO

Augusi Carlson, 50 m., 3865 
Wafd St., sumanė pasidaryti 
namie degtinės. Užkaitė du

Švelniu melodingu 
primena pergyventas 
troškimus

kia ir atsisėdo laukti kol užvirs. 
Bet belaukiant jis užmigo, puo
dui užvirė ir bėgdami per vir
šų užgesino gazą. Kada Carl- 
soną rasta jis buvo jau negyvas 
— užtroškęs nuo gazo.

Teatras-Muzika
St. Šimkaus išleistuvių kon

certas.

Stasio Šimkaus, kurs vadova
vo “Birute” ir kuris palioke 
mums tiek gražių koncertų, tuo 
suteikdamas mums visiem® 
daug smagių valandų, jau nebe 
turime. Jis jau apleido Chicagą 
ir už savaitės, kitos išplauks per 
vandenyną į Lietuvą.

St. Šimkaus išleistuvėms už
vakar erdviame Aryan G rot to 
Temple “Birutė” savo maestrui 
surengė puikią dainų • puotą. 
Dainų puotą ne pačiam Šimkui, 
bet visiems chicagiečiams, tarp

Ir toje puotoje dalyvavo visos 
žymiausios musų muzikalūs spė 
kos, p.p. A. Pocius, Just. Kudir
ka, P. Stogis, O. Pocienė. M. Ja
nušauskienė, N. Gugienė, M. Ra
kauskaitė ir bene pirmų sykį 
viešai lietuviams pasirodė p-lė 
M. Norkaitė. Buvo taipgi ir visų 
mėgiamasis p.p-lių B ūda tiška i-

Volternitės k vartei?
Prasideda ta puota suderintu 

“Birutės” choro dainavimu, to 
choro, kuriam Šimkus atidavė 
tiek daug savo jiegu ir kurį iš
kėlė tokion augštumen, padary
damas jį geriausiu ir didžiau
siu lietuvių choru Chicagoje. 
O paskui solo, (hu tai, kvartetai, 
mergaičių choras, visi viens už

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearbom St., Chicago. 
Room 206.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

soprano 
kovas ir 

(deja dar nevisai 
atsiektus) dainoj “Jaunoji Lie
tuva”. Kvartetas, ar tai išreik
šdamas savo jausmus’, ar tai pri 

mindamas išvažiuojančiam, 
kad dar ir ten savo tėvynėj 
laukiu liūdėsi®, dainuoja liūd
ini dain:) “Ilgu, ilgu man ant 
svieto,“ o p-ia Janušauskienė 
lig tai papildydama primena, 
kad ten ta “bakūžė samanota,” 
tos “jaunos inintįs, linksmios 
kaip draugai,” viskas pranykę,
— tik “vienas vargas tebėra”. 
Ir po to vėl liūdna daina. “Atsi
sveikinimas su tėvyne.” Taip 
rodos ir sakyte sako - liūdna 
išvažiuoti iš tėvynės, bet dar 
liūdniau grįsti jon dabar, po tų 
baisių audrų, po to l>aisauskrau 
jo liejimOtpo tų visų terionių,
— sugrįsti ir tik vieną vargą be
rasti.

P-as Šimkus skubiną. Včs ke 
liolika m i nu tų beliko iki išva
žiavimo, o dar daug liko prog- 
rame. Skubinama viskas baigti 
Dainuoja p-lė Norkaitė, kvar
tetas, paskui p. J. Kudirka ge
rai palavintu balsu - - ir vis apie 
vargą-vargelį. Vis liūdnos dai
nelės, liūdni aidai, kaip liūdnas 
ir pats lietuvio gyvenimas. Bet 
“Aida” visus atgaivina. Visko 
aprašyti nė negalima, reikia už
girsti ir pajausti, nes daile ne
aprašoma, ji jaučiama.

Šimkus taria atsisveikinimo 
žodį, labai trumpą, bet kartu 
tiek pasakant žodį — “Sudiev, 
chicagiečiai.” Perdaug trum
pas ir publika* dar nesuspėja su
prasti, , persiimti jo reikšme, 
kaip pasigiria triumfalė gies
mė “Lietuviais mes esame gi
mę” — ir viskas nutįla — ir 
mota, dainų puota užsibaigė.

Skirstomės. Malonią puotą 
“Birutė” ir Šimkus mums pa
rengė, bet kartu ir liūdną. Grįs
tame namo ir galvojame; šim
tus išvažiuoja, Petrauskas iš
važiuoja, visi musų žymesni 
darbuotojai išvažiuoja ar lan
da tik valandos išvažiavimui. 
Visi tik taiso sparnus skristi į 
ten. Kas gi pasiliks čia tarp 
musų, pasiliekančių jų Ameri
koj lietuvių.

P-as St. Šimkus tą patį va
karą išvažiavo. Kartu išvažia
vo ir p-lė Rakauskaitė. Jiedu 
dar duos koncertą Pittsburghe, 
o iš ten šiliukus išvažiuoja Lie
tuvon, o p-lė Rakauskaitė su
grįš į Chicago. — K. B-as.

Kensington. — LMPS. 67 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks utarninke, 
Aušros kambariuose 10900 Michigan 
Avė. 7:30 vai. vak.. Visos narės ma
lonėkite atsilankyti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

— Sekr. širvinskiene.

Bumside. — LDLD. susirinkimas 
įvyks utarninke gegužės 4 d. J. Mar
cinkevičiaus svetainėj 1036 E. 93 St., 
7:30 vai. vak. Visi draugai malonėki
te pribūti laiku, nes turėsime daug 
reikalų. • —Sekretorius.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ 

lengvam darbui dirbyklos dar
bui prie drill pressų, benčiaus ir 
inspekcijos. Patyrimo nerei
kia. Mes išmokįsime jus. Sam
dos ofisas atidarhs Panedėliais, 
Seredomis ir Pčlnyčiomis iki 8 
va. vak. Subatomis iki 3:30 v.v.

Kreipties:
311 West Austin Avė.

REIKIA darbininkų prie Groat 
Northern and Soo Line gelžkelio. 
Kompanijos Sekcijoje ir prie extra 
gengės darb.ų. Mokestis $4.40 į dieną. 
Laikas ir pusė už viršlaikį Važinėji
mosi veltui suteikiama. Minnesota, 
North Dakota ir Montana. Del Infor
macijų kreipties i

FEDERS BROS.
24 So. Canal St., Chicago, III.

Dabojimui švarumo ofise. Nuolat 
vieta senos rimtos įstaigos. 
Pradžiai $22 į savaitę.

( Kreipties tuoj.
H. J. HEINZ CO., , 

342 N. Western Avė.

Pranešimai
59

8. D. LA CHA WIC Z
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- K austa. Reikale meldžiu atsi
likti, o mano darbu busite •*- 

ganėdinti.
2114 W. 23 Plaeae Chieac*. m

Cicero. — Naujienų stotis persike
lia į naują vietą, sykiu su V. Shileikos 
spaustuve į Pociaus namą, 4932 W. 
14th St. Kurie pirkdavote pavienius 
Naujienų numerius, malonėkite ateiti 
po nauju antrašu.

A. Rudinskas,
“Naujienų” agentas

( hieagos Liet. Vyrų Choro lošimo 
veikalo “Velnias ne boba” repeticija 
įvyks seredos vakare, Gegužio 5 d., 
kaip 8 vai. vale. Ma.rlc WRite sve
tainėje (Engine Room) Visi lošėjai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku.

— J. Gedraitis.
DR. C. K. KLIAUGA

Dentistas
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.

Phone Canal 257
j

Roseland. — LSM. Ratelio susirin
kimas įvyks šiandie, geg. 4 d., 7:30 v. 
v. Strumilų svet. Bus svarstoma apie 
prisidėjimą prie statymo Br. Vargšui 
paminklo, todėl visi nariai dalyvauki
te. — Valdyba.

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

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22 nd A So. Leavltt Sto.

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

nuo 1 po pietų iki I vakare.

North Side. — Gegužinei šventei 
paminėti, LSS. 81 kp. rengia dideles 
prakalbas šiandie, gegužės 4 d., 7:30 
vai vak. Liuosybės svet. 1822 Waban- 
sia Avė. Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. 
C. K. Cherry. Dainuos Pirmin choras 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti.

— Komitetas.

M
Lietuvių Kiraučių K Ii ubo Sav. Paš. 

mėnesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
geg. 5 d., Liuosybės svet. 1822 Wa- 
bansia Avė , 7:30 vai. vak. Visi drau
gai ir draugės malonėkite ateiti laiku.

• — Rašt J. Kalalne.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistaa Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet i , ...
7—8 vak. Nedalioms 10-12 dieną. kas: kviečiami dalyvauti Šiose

prakalbose.

, Cicero. — šiandie Geg. 4, 7:30 val- 
vak. J. Shalčio svet. 4887 W. 14 St. 
LSS. 188 kp. rengia dideles prakal
bas paminėjimui Pirmosios Gegužės. 
Kalbės Dr. A. Montvidas ir P. Dubic-

— Komitetas.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Paš. Kliubas nedalioj, geg. 9 d., 7 v. v. 
Meldažio svet., 2242 XV. 23 pi. stato 
scenoje Br. Vargšo trijų veiksrmj dra
mą “Žmonės” Inąanga 35, 50 ir 75c. 
Po teatro šokiai.^Muzika Sarpaliaus. 
Pusė pelno skiriama Lietuvos Laisvės 
Fondan. — Komitetas
.■■■ ....... ..........iii, ................ t—

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIE&KOJIMA1
PAJIEŠKAU dpsivedimui našlės, 

be vaikų, arba merginos, nuo SO iki 
37 metų amžiaus, aš esu 35 metų am
žiaus, našlys, be vaikų; rašykit laišką 
ir įdėkit savo fotografija; duosiu at
sakymą kiekvienai ir fotografija grą- 
žįsiu atgal.

2844 W. 40 St ChiCORO, III.

PAJIEŠKAU Izidoriaus Bartkaus, 
girdėjau, kad jisai gyvena Chičago, no 
rėčiau susieiti. Paeina iš Raseinių ap
skričio, Kražių parap., Vienkiemio Ka
pris. Jei kas žinote jo adresą, malonė
kit man pranešti.

A. VAŠKELIS, 
2246 So. Leavit St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo švogerio Jono 
Sabučio, Raseinių apskr., Viduklės vai 
ščiaus, Jukainių kaimo. Gavau svar
bų laišką nuo jo moters. Malonės u- 
mai atsišaukti.

ONA APUčIKfi
843 XV. 33 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Juozo Slumbo nesenai 
sugrįžęs is armijos; jis rašė man laiš
ką, bet nepadavė tikro antrašo. Mel
džiu atsiliepti adresu:

ANDRIUS SLUMBA
332 N. Michigan Avė.

Marine Firemen and Oilers 
Union Hali

Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Franciškaus Romeikio 
Kauno gub., Raudondvario parapijos, 
Užiedžių kaimo. Turiu laišką iš Lietu
vos

SIMANAS DANELAVIČIUS, 
Yacott, Wash. Camp. 10

PAJIEŠKAU merginos apsivedimui 
senumo nuo 20'iki 25 metų; aš esu 28 
metų. Rašykite laišką priduodant sa
vo paveiksią.

U. P. K.
3261 So; Halsted St. Chicago, 111

PAJIEŠKAU dėdės Juozapo Šir- 
vinsko iš Kauno rėd., Šatų parapijos, 
Kaupulekų sodos, Amerikoj gyvena 
10 ar 11 metų meldžiu atrašyti laišką 
ar kas žinote praneškite

PETRAS JONUŠAS, 
726 W. 19 Place, Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo dėdės Jono Dvy
lio iš Gorainių sodos, Šilalės vai., Tau
ragės apskr. Jis apie 30 m. gyveno 
Amerikoje. Jis pats ar žinantįs jį 
meldžiu pranešti man.

JOE VAITKUS,
127 Spruce St. Oil City, Pa.

RASTA-PAMESTA
PAMESTA krepšelis su žiedu, žie

dai labai brangus man, bet mažai ver
tės radėjui. Pamečiau, Klein Bros. 
Krautuvėje, subatoj, gegužes 1, tarpe 
6 — 6 vai. vakare. Kas radote, malo
nėkite sugražinti į Klein Bros, ofisą. 
20th and Canalport Avė. 3 fl.office. 
Gaus dovanų

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA kambaris pui

kioj vietoj prie pat VVashington Par
ko; į 15 minučių galima pasiekti did
miestį. Garu šildomas, vana, elektra, 
telefonas; vienam ar dviem vaikinam. 
Be valgio.

JOHN PETROWSKAS 
416 E. 50th Place Chicago.

Tel. r>roxel 3370.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

WEST SIDĖS DIRBYKLAI

REIKIA mergaičių virš 16 me
tų Lengvas ir švarus mašinų ar
ba benčiaus darbas. Geriausi 
mokestis.
ILLINOIS MINTATURE LAMP 

DIVISION
2248 W. Harrison St.

REIKIA 
!

Moterų Jengviam valymo darbui. 
$16 į savaitę. Nuolat darbas 

Kreipties.

* PEPSODENT CO. 
6th floor

1104 So. Wabash Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius Jefferson 
1917 m. labai gerame padėjime; ma
žai naudotas, geras kaip naujas. Par
duosiu pigiai už geriausią pasiūlymą. 
Galimą matyti adresu:
1543 W. 46th St.. Phone Yards 7125

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

Abelnam darbui Kepykloje. 
Patyrimo nereikia. Gera mo
kestis. Nakties darbas.

Kreipties:,
1107 West Congress St.

REIKIA-
JABERIŲ 

Lumber Yarde. 
Nuolatinis darbas. 
HERMAN H. HELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų
RANKOMIS SIUVĖJŲ

Reikia patyrusių finišerkų 
prie apsiaustų siuvinio, taipgi 
Mergaičių ir Moterių mokinties 
darbo finishing. Gera mokes
tis laike mokinimosi.

Hart Schaftfraer

4512-4540 W. 22nd St.

REIKIA Mergaičių, kurios ga 
Ii siūti mokinimuisi plaukų dar 
bo. Augščiausi mokestis laike 
mokinimosi. •
WESTERN HAIR GOODS CO.

209 S. State St., Rm. 1008

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
LENGVI AM DIRBYKLOS DARBUI; 
$16 į SAVAITE PRADŽIAI; GALI 
UŽDIRBTI NUO $20 IKI $30 KADA 
PATYRUSIOS, BONUS MOKAMA už 
STROPUMĄ. NUOLAT DARBAS. 
KREIPTIES TUOJ

OLSON RUG CO., 
1508 WEST MONROE ST.

REIKIA moterų arba merginų.
Trumpos valandos, lengvas darbas, 
patyrimas nereikalingas, puse dienos 
subatoj. $16 j savaitę pradžiai.
6957 Wentworth Avė. kampas 70 gut.

MERGAIČIŲ ir moterų siuvimui 
šilkinių užlaidų lempoms. Tik paty
rusių. Nuolat darbas ir gera mokes
tis.

HAMILTON ROSS SHADE F-ry, 
3540 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

RUBSIUVYKLAI DARBININKŲ
Geriausiam panaudojimui 5?a.vo 

tyrimo,1 pasirinkite šiuos darbus.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI
Finisherių
Bastin g paliepių
Ali around operatorių 
mergaičių dėl triminimd sleeve 

linings

KELNIŲ SIUVYKLAI 
Machine Operators 
Button Felerių (Arbetter) 
Floor mergaičių

t

The House otf 
Kuppenheimer 
Polk St. it Karlov Avenue.

(Arti Crawford Avė)

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA darbininkų prie anglių 
$65 į mėnesi, kambaris ir valgis.

Klausti Chief Engineef.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51st ir Comell Avės.

REIKIA
Vyrų indams plauti 

$18 į savaitę. 
Nedėliomis nedirbama.

17 North State St. 
8th floor

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakanti ii.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa\o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mokrnlš- 
Virusių trijų šmotų parlou rakandų.

Taipgi mes turime 35 fonografus.

šiandieninės mados; groja visų iš
dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.

South-XVest Sample Furn. Storage, 
2102 West 35th St.

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

PARDAVIMUI naminiai ra
kandai; geras frontinis pečius, 
pora lovą ir kitkas. Parsiduo
da pigiai. Kreipties:

3346 S. Wallace St.
2 lubos fronte.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA
Vyrų darbui Scrap iron

$35 į sąvailę.
711 West 15th Place.

"S -------------------- ------ ----------- ------------- --
RIEKIA pagelbininkų vyrų 

darbams prie cashing, grinding 
ir trudking dirbykloje.

ALBAUGH DOVER CO., 
2100 Marshal Blvd.

REIKIA
Operatorių prie rankinių Screw maši
nų ir drill presų.
NATIONAL STAMPING

& ELECTRIC VVORKS
424 So. Clinton St

REIKIA Truckmenų ir leiborių vy
rų darbui viduje warehousėje. Nuolat 
darbas ir gera mokestis. Kreipties į 
Supt. Fourth.

GUMBINSKI BROS.
% Union & Lumber Sts.

REIKIA 
LEIBERIŲ 

■i--- --- - ----------- - .i

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI
čebatų taisykla su elektrikiniais prie
taisais, taip-gi parsiduoda antra ran
kini čebatai. Daromas geras biznis ge
roje apielinkėje. Išeina iš biznio.

5 West 57th St.

SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly
čiai mėlyno velouro setas gyvena
miems kambariams, valgomamjam ir 
viryklai rakandai, žalvarini lova, kau
rai, viktrola pastatoma lempa — var
toti tik keturius mėnesius. Tur būti 
parduoti šią savaitę — labai pigiai.

1511 So. Kedzie Avė.

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel esu priverstas paaukauti sa

vo 6 kambarių dar naujus rakandus: 
seklyčios setas, valgomojo kamb.
tas, didedliR gramofonas, karpetus, lo
vas ir daug kitokių daiktų. Visus ar at 
skirai. Atiduosiu už bile teisingą pa
siūlymą.
714 W. 30th St., kampas Union Avė.

2-roąJubos.

ukauti sa-

NAMAI-žEMe

NEPAPRASTAS PIGUMAS
PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 

lietuvių apgyventoj vietoj.
Kreipties:

3435 XVallace St.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimu muro 
namas po 6 kambarius, su elektriką, 
vanos, gazas, stikliniai porČiai. Kaina 
$6500. Randasi Brighton Parke.

Kreipties:
911 W. 33rd St.

EXTRA
PARDAVIMUI pianas, parduosiu 

pigiai, už $125. Priežastis pardavimo 
— išvažiuoju iš Chicagos.
4013 "So. Artesian Avė.

Phone McKinley 4503

PARDAVIMUI Ice Box, geras, nau 
as; parduodu pigiai.

Kreipties:
3564 So Halsted St.

PARSIDUODA namas pigiai. Dar
bas kitame mieste priverčia mane par 
duoti savo namą (su bizniu arba be) 
Cicero, III. Ant greito atsišaukimo 
parduosiu labai pigiai ir ant lengvų 
išlygų. Kreipties pas:

R. N. BARSIS, 
611 Lincoln Avė., Rockford, 111.

PARSIDUODA bučernė ir grosemė, 
greitu laiku ir pigiai. Tarp lietuvių ir 
anglų. Biznis gerai išdirbtas. Priežas
tis pardavimo, turiu kitą biznį.

Kreipties:
3600 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė, lietuvių apgyventoj vietoj, per il
gą laiką; visų gerai žinoma vieta.

627 W. 18th St.

PARSIDUODA bučernė ir grosemė. 
Norima parduoti trumpu laiku — sa
vininkas važiuoja Lietuvon

Kreipties:
K. NORKUS, 

570 W. 18th St. Chicago, III

KAS NORITE uždirbti $4500, pir
kite šią savaitę namą 2 augščių; apa
čioje Storas su 4 kambariais; viršu
tiniame 2 pagyvenimai po 4 kamba
rius; yra vanos, elektra, gazas, šil
tas vanduo, naujoviniai įrengimai. 
Rendos $105 į mėnesį; didelis garage, 
yardas visas dengtas; trįs metai kaip 
budavotas; randasi Brighton Parke ar
ti Archer gatvės. Parsiduoda už $8700 
Dabar išbudavoti kainuotų $13,200. 
Kreipties vakarais.

KASPER
4104 So. Campbell Avė.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Deimanto adata Ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų

Darbams viduje dirbyklos.
Nuolat darbas.
Gera mokestis.

sulyg Šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

STORAGE

D.

Matyti Mr. Kilis.

HEPPES - NELSON
R00FING CO.

4500 Fillmore St.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojimo arklių. Gera mokestis, dar
bas nuolat. Duodama kambaris.

Kreipties. »
4129 Emerald Avė.

REIKIA Sausage Stufferių.
Kreipties: 

JOURDAN PACKING CO. 
818 W. 20 St.
REIKIA^

Senyvų vyrų dirbyklos darbams 
Kreipties.

700 West 22nd Street.
REIKIA

LEIBERIŲ
Nuolat darbas,
Gera mokestis.
Kreipties tuoj:
FULTON SAW WORJKS,

52nd Avė. ir 22nd St.
Cicero, III.

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi
te priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
TfiMYKIT!

85 Šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų ato- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turSti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pho* 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 Iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

PARDUOSIU arba, mainysiu far- 
mą 72 ir pusės akrų žemės su budin- 
kais be gyvulių ant praperčių mieste.

PAUL POLASKY,
656 W. 18th St.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

Atdara vakarais. Utaminkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS

MASTERi 
SYSTEM

Vyrų ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

620S 8. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

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

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

SARA^ PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 323 74 W. Washington Street 

Miklnama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.




