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Anglija tarsis su Rusija?
FRANCUOS DARBININKŲ 

KOVA.

Neramumai Italijoje
Meksikos sukilėliai užėmė Vera Kruz

ANGLIJA TARSIS SU RUSIJA, automobilius sudeginta. Buvo 
1 taip. Kada generolo automo
bilius pasiekė Viareggio prie
miestį, minia sustabdo jo auto
mobilių ir liepė lipti laukan. 

I Generolas, sužinojęs kad minia

Generalis streikas tęsiasi; 
džia tariasi nusileist.

s _____
PARYŽIUS, geg. 7. + Abel- 

noji streiko padėtis šiandie ne 
kilk nentsimainiusi. Pirmų Ge 
gūžės prasidėjęs streikas vis dar 
tęsiasi, ir nieks tikrai negali pa
sakyti kada jis užsibaigs. Dar
bininkai griežtai nusistatę lui- 
kylics iki galo. Ir tai nevei-

Chicago, 111., Subata, Gegužės (May) 8 d., 1920 
a1 ■ -.ii .■■.■JFiaą---------- t-.-i ini n... -

ruc translalion filed wtfh the post- 
master at Chicago, 111. May 8, 1920 
ts reųuircd by the art of Uct. (k 191'.

Lenkai sulaikyti

Price 2c No. 110

val-

LENKAI SULAIKYTI.

Crne translalion filed with the post- 
mastor at Chicago, UI. May 8, 1920 
as recjtiired by Ihę act of Oct. 6.1917 
TAUTŲ LYGA PRAŠO ĮLEISTI 

JOS KOMISIJĄ RUSIJON.

Generalis lygos sekretorius lau
kia atsakymo.

Fni“ franshtinn filert w<th the post- | 
master at Chicago, UI. May 8, 1920 
as reųuired by tbe acl of Oct. 6, 1917 į

.Maištas Fiume

Anglijos pasiūlymas “pasitarti” 
mielai priimta.

4---- <į-
LONDONAS, geg. 7. — šian

die gautasai iš Maskvos bevielis 
pranešimas rodo, kad Didžioji 
Britanija yra ^vakariuose tary
bų su Sovietine Rusija .

Žinia sako, kad Anglijos už
sienio reikalų sekretorius [mi- 
nisteris grovas Curzon pasiun
tė Rusijos užsienio reikalų ko
misarui čičerinui deklaracijų, 
kuria jis pasiūlo tiesioginį pa
sitarimą su generolu Wrangel, 
rusų savanorių armijos liku
čių komanduotojų. Atsiekti ši
to pasitarimo Didžioji Britani
ja, sako, norinti tuo tikslu, kad 
pradėjus galutinų tarybų kai 
dėl bolševikų veržimosi Kry- 
man. Pasitarime dalyvautų ir

bandė protestuoti. Kažin kaip 
butų išėję, jeigu toj akymirkoj 
nebūtų pasirodęs vienas parla
mento narys , socialistas Sal- 
valore. Jisai, suprasdamas |>a- 
dėties rūstumų, generolui pa
taręs nesi priešini i. Kada gene
rolas išlipo, minia jo automobi
lių sudegino. Vėliau soc. at
stovas palydėjo jį (generolų) į 
vietos Darbo Biurų, kur betgi 
jisai tapo nuginkluotas.

Streikas jau senai tęsiasi 
nežinia kada jis užsibaigs.

ir

MEKSIKOS SUKILĖLIAI Už 
ĖMĖ VERA CRUZ.

Žinia dar priduria, jogei či- 
cerinas atsakęs, kad sovietų vai 
džia delei to yra pasirengusi 
pradėti tarybų su Anglijos val
džia ar su by kuo. ką tik ji nu
rodys ir kad Rusija pripažins tei 
sėtais dalyvauti tarybose ir ge
nerolą VVrangiTį ir Anglijos 
oficierius.

Aireiškiuma, kad* čicerinas 
savo atsakyme reiškią tvirti hi- 
tikinimo, jogei sutik«U)fis |ka- 
dėti laikos tarybas butų vienas 
žingsnis pirmin, kuris turėtų 
tą pasekmę? kad tarp Didžiosios
Britanijos ir Rusijos butų pa-' zidento Carranzos pienus 
daryta visatinis susitarimas /t - sikelti į prieplauką ir padaryti 
taika

Rengiasi pult respublikos 
sostinę.

VVASHINGTON. geg. 7. 
čia gautomis žiniomis, federa- 
lės valdžios kariuomenė Vera i 
Cruze vakar sukėlė maištą ir 
apleido miestą? Kartu praneša
ma, kad Ivjrnn-Aiiierican ge- 
ležii’ykelio Imija turo Tonala ir 

į su-Gnutemafa taipja

Čia manoma, kad netekimas 
Vera Cruz galutinai išardė pre- 

- per

Bolševikų priešinimąsi stiprėja.
VARŠAVA, geg. 7. Begiu 

pastarųjų dvidešimts kelurių 
valandų bolševikų kariuomene, 
ginanti Kievą, žymiai padidi
no savo besipriešinimą len
kams. Vėliausiomis žiniomis, 
kova už apvaldymą miesto vis 
dar tęsiasi.

Sakoma, kad mušis esąs ypa
čiai atkaklus į. šiauryčius nuo 
miesto, kur bolševikai naudoja 
artileriją, esančią tuoj už pir- 
mutiniųjų linijų. Kitos didžio
sios kanuolės pastatyta kiek to
liau, ir jos siunčia ytin stiprią 
ugnį į puolančią lenkų ir Ukrai
ną kariuomenę.

Gabenasi artileriją.
Sprendžiama, kad sovietinė (B„BOVV . ..........

armija čia gabenasi artileriją; karna savo tyrinėjimų, susisie 
gabenasi iš rytinio šono Dniep-, kimu, su užrubežiu 
ra upės. Nes artilerijos ugnis ‘ neliečiamybę, 
nuolat stiprėja. Kievo F ’ 
visi geležinkeliai ir didieji til
tai suardyta. Juos suardė be
sitrauk iantįs bolševikai. Len
kai tečiaus juos skubiai atstei- 
gė-

Pranešama apie naujus lenkų 
laimėjimus ties Dniepro upe. 

I Ukrainą kariuomenė gi veržiasi 
tikslo veika- pietų link, prie Odesos, ir, su

komplikuotas koma, užėmusi Kamionka kai- 
atlikta vienu ; mėli. I v
Visa ko mes 

reikalaujame, lai nedvejojamo 
užtikrinimo, jogei musų reika
lavimas buą pravesta”, 

šiaurines anglių sryties ang
liakasiai, kiVriv iki $iol dar dir
bo, dabar nutarė mesti darbą. 
Streikas prasidės sekamą panė-

niųjų dienų valdžia areštavo vi
sų eilę veiklesniųjų streiko va
dų. Vieni jų jau paliuosuota, 
kiti dar laikoma kalėjimuose.

Valdžia jau rodo palinkimo 
nusileisti — bent dalinai. Ta
riamasi apie specialios tarybos 
įkūrimų, kuri turėtų kontro
liuoti geležinkelius. Gi gegu
žės 17 dienų atstovų butan ren
giamasi įnešti tam tikra įstay- 
mo propektų. Be to, darbo mi- 
nisteris Trocųuer, sako, buvo 
pakvietęs Generalinės Darbo 
Federacijos vadus specialėn 
konfeerncijon. Be iki šiol at
sakymo dar negauta.

nacionalizacijos priešai paleido 
paskalą, buk streikininkai norį 
kad valdžia viena diena praves- 

, ti jų reikalavimus. Generalinė 
Darbo Federacija išleido viešą 
pareiškimą, kuriame be kita sa
ko:

“Mes neturime 
lauti idant toks 
perversmas bulę, 
tik pasimojimu. 
reikalaujame.

Dvylika žmonių užmušta, pen
kiasdešimts sužeista.

NERAMUMAI ITALIJOJ.

Streikininkai mušasi su polici
ja ir kariuomene; padėtis rusti.

ROMA. geg. 7. — Neramu
mai Italijoj nesiliauja. Viso
je eilėje apskričių radikalusai 
elementai ima viršų. Tatai 
pažymu ypač Leghorne. Minia 
ten užpuolė Darbo Biurą ir at
liko tūlų prievartos darbų. Rei-

ruomenę. Susirėmimo du žmo
nės užmušta ant vietos, o dau-

Geležinkeliečiai griežtai alsi-- 
sakė išleisti traukinį iš Botag
uos, kol iš jo neišlipo trjs šimtai 
karabinierių, siunčiamų Viareg- 
gio — streikininkams malšintų.
Streikieriai šaudo kaimiečius.
Kaimiečių streikas vakarinėj 

daly Verona apskrities darosi 
be galo rustus. Streikininkai 
ima naudotis pačiomis kraštu- 
tiniausiomis įmonėmis. Prane
šama, kad tie kaimiečiai, kur at 
sisako dėties prie streikininkų, 
be niekur nieko šaudomi. Be 
to, streikininkai, sako, sužiniai 
dvasina gyvulius ir kėsinasi su
naikinti savastis. Maža to, Gau
ta žinių, kad šeši tūkstančiai 
streikininkų užpuolę javų lau
kus, padegę derlių ir terorizuo
ju gyventojus, kurie ir be to 
labai kenčia delei stokos mais
to.

Valdžia griebiasi visų galimų 
įmonių neramumams užgniauž 
t i. I neramumų apimtas vie
tas skubiai siunčiama kariuo
menė ir kulkosvydžiai.
Sudegino generolo automobilių.

Generolas Castelazzo, kuris 
tapo pasiųstas j Viareggio, kur 
padėtis likusi stačiai nepaken- 
Čiania, atvykus teaa tapo apeup- 
tas minios, nuginkluotas, o jo

jų laikinąja respublikos sostine.
Gautos iš kitų, veitų žinios 

rodo, kad sukilimas vis labiau 
plėtojasi. Suk i ta dagi ir pati 
Carranzos armija. Pav., vakar, 
sako, sukilęs vienas ištikimiau
sias jo kariuomenės pulkas Nu- 
evo Loredoj.

Sukilėliai rengiasi pult res
publikos sostinę.

JUAREZ, geg. 7. — Daugiau 
kaip tuktsantis sukilėlių šian
die apleido Juarezą. Eina ant 
respublikos sostinės, Mexico Ci
ty. Šiąnakt gi miestų apleis dar 
penki šimtai sukilėlių. Mano
mo, kad pakely prie jų prisi
dės dar daugiau sukilėlių.

AGUA PIRETA, geg. 7.
Dar peki Šimai gerai apgink
luotų sukilėlių šiandie apleido 
miestų. Vyksta į Pulpito, iš kur 
jie bandys įsiveržti į Chihua- 
hua valstijų, kad prisidėjus prie

PARAKO TRUSTAS GRŪMO
JA GENEROLUI WOODUI.

žada atidengti jo kampanijos 
paslaptis.

KRELIKALAI KOVOS PRIEŠ 
“RAUDONUOSIUS”.

Reikalauja popiežiaus palai
minimo.

LONDONAS, geg. 7. Ge
neralis tautų lygos sekretorius, 
Eric Drumniond, kovo 17 die
nų pasiuntė Maskvon sekamų 
telegramų ,kurios tekstų užgyrč 
tautų lygos taryba savo pasėdy 
kovo 13 d.:

“Tautų lygos taryba, gavusi 
pakvietimo panagrinėti galimy
bes pasiuntimo komisijos Rusi
jon, nutarė įkurti tokių komisi
ją tuo tikslu, kad gavus svar
bių ir patikėtinų informasijų a-

Tatai tautų lygos sekretoriatas 
yra įgaliotas paklausti sovietų 
valdžios, ar ji sutinka įsileisti tų 
komisijų Rusijon ir ar sutin
ka užtikrinti jai sugrįžimo tei
sę ir pilnų laisvę daryti kur tin-

bei josios 
Komisija savo 

linkui darbų pradės taip greit, kaip 
• šitos teisės jai bus formaliai už

tikrintos”.
Atsakymo dar negauta.

Lenkai atmušti.
LONDONAS, geg. 7. — Sovie 

tų valdžios pranešimas, datuo
tus ketverge, spko, kad lenkų 
karinčnicnė, * besiveržianti prie 
Kievo, tapo atmušta lrjx‘n upės 
kryptyje. Pranešimas čia gau
ta šiandie. Jisai sako:

“Kievo srytyje, ant geležin
kelio palei Irpen upę, mes at- 
mušome besiveržiantį priešą.

“Kaukazo pakraščiuose ke.tu- 
; ri priešo laivai bombardavo 
Temprijukų, bet tapo nuvyti 
musų artilerijos ugnim”.

Gavo 23,000 dolerių, reika
lauja 100,000.

FARGO, N. D. — Prisaikin-

CHICAGO. — Chicagos kle
rikalai mano pavaduoti šnipa- 
vimo biurus. Jie čia įsikurė 
specialę tarybą, kurios vyriau- (t£ejį teisėjai undais nusprendė, 
sias uždavinys busiąs kovoti - ^U(| Anmnda Larson priva- 
su bolševizmu ir kitokiais “i2-llanti dvide§iints tris tuk- 
mais . Tam darbui paveikti, fsaugKjg dolerių. Gauti iš tūlo 
taryba stengsis suorganizuoti vi Smith, kurio dirbtuvėje trįs 
sus Jungtinių Valstijų kunigus, Ino(aį atgal Larson susižeidė, 
kurie, savo keliu, kiekviename Bet laimėtoja tuo nepasitenki- 
mieste. turėsią įkurti specialių nu; (Jabar šjmto
tarybų, (klerikališkų šmpavimo ’ ukstančių dolerių; o tai dėl to, 
biurų) ir “stengtis išplėtoti sa-.kad ji likusi nebepagydoma, 
vo darbą kaip galima plačiau ., Byja paduota į augštesnj teis-

Kuriamąjamc chicagiškės kle 
rikalų tarybos susirinkime da- . .
lyvavo veik vieni kunigai ir vy-' ujt(JRjEBfi DAU{} svaigina- 
skupan 1 av., susinnkiniui pir- j GĖRIMŲ,
mminkavo loledos vyskupas; Y v
Schembs.

Be kovos su “izmais” kleri-

VVASHINGTON, geg. 7. — 
Senatorius Kenyon, iš Iowa val
stijos, šiandie senato posėdy pa
reiškė, kad Dupont parako trus 
tas šio-mis dienomis pagrūmojęs 
atidengti generolo Woodo kam 
unijos tikslus, jeigu jo kampa
nijos vedėjas, senatorius Mo- 
ses, iš New Hanipsliire valstijos, 
nepaliaus priešintis t v. Dye 
biliui, kuris yra atiduotas se
natui,

Sakoma, kad tam biliui prie
šinasi netik Moses, o ir pats gę 
generolas Wood. O buvo šaky-1 brangų biustą, altorių ir kitų 
ta, kad jam priešinasi tik “Vo- • senovinės dailės retenybių. Vo
kieti jos interesai”.

Kolciiį dalytoj žada atidengti 
parako trustas, nepasakdima.

NEW YORK, geg. 7. — Fede- 
kalai dar kovosią’ir prieš pačią ,vflWžios pi'Bneš®,
valdžią. . Būtent, kad ji nepra- surengę }-tin sėkmingą
vestų jiems nepatinkamų įsta- re‘tJ<! : “J1* .Uilį?,.i’S
tymų, tokių, kuriais katalikų M“11!®8 laivo ^sidente Wil- 
vaikai verčiami lankyti vieša- w>n’ surasta 6.. bon os gcl|i>u- 
sias mokyklas. j sios degtinčs ir apie, už du šun-

Baigiant susirinkimą nutarta ',l tūkstančių doleiio kokaino, 
pasiųsti popiežiui telegramą - ^yyšy su tuo areštuota vyruui- 
prašant jo palaiminimo. Palai sias laivo pečkurys. 
minimo, kad dievas padėtų' 
jiems kovoti su žmonių pažan
ga.

KUNIGAI — VAGILIAI.

Apvogė klioštorių.

FLORENCIJA, Italijoj, geg. 
7. — Valdžios įsakymu čia areš 
tuota du kunigai. Kaltinami 
dėl vagystes. Jie du esą pavo- * 

iš Arce.vijos klioštoriaus

giliai pagauta tuomet, kai jiedu
bandfi paj-duotį Savia 
Gaus pae*€d@ti saitą jau.

P1NI0Ų KURSAS.
Vakar, geg. 7 d., užsienio pinigu 

kaina, perkant ne mažiau kaip už 
25,000 doleriu, banką buvo ekritoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ....
Austrijos, už $1 .....
Belbijos, už $1 .......
Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių ......
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ............ _ „
Lietuvos 100 auksinų........... $ 1.98

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių). , ,

Lenkų 100 markių $ 0.65
( Norvegų 100 kronų

Olandų 100 guldenų 
Švedų 100 kronų

.......... $ 3.86 
........ $ 0.54 
frankų 14.65 
.........  $17.15 
.........  $ 5.45 
frankų 16.80 

.... lyrų 19.85

frn* t ra n stotinu fileH wHh thci/nost. 
master at Chicago, 111. May 8. 1920 

reuuired by the art of Oct. 0.1917
ANGLIJA SUTEIKIA DIDELĘ 

“PASKOLĄ” LIETUVAI.

KOPENHAGEN, geg, 6.
Gautomis iš Kauno žiniomis, 
tūlas didelis Anglijos bankas 
padare su Lietuvos valdžia su
tartį, kuria Lietuvai suteikiama 
penki milingai svarų auksu, 
'loji paskola gauta už pavestus 
Anglų finansininkų globai 400- 
000 hektarų Lietuvos miškų.

fru* tronslauoų titro the post* 
master at Chicago, III. May 8, 1920 
v* reųuired hv the act of Oct. <j. 191 •

TURKIJA GAUS TAIKOS SU
TARTI SEKAMĄ UTARNINKĄ

PARYŽIUS, geg. 7. — Tai
kos sutartis su Turkija josios 
delegatam bus įteikta sekama 
utarninką.59 Visos reikiamos ce
remonijos bus atlikta užsienio

BARIKADOS VIAREGGIO.

Kariuomenė mušasi su streiki
ninkais.

ROMA, geg. 7. — čia gauto
mis žiniomis, Tuscanijos apskri 
čio miestely, Viareggio, kita y- 
tin rimtas susirėmimas streiki
ninkų su kariuomene. Pastaro
ji ten buvo pasiųsta “tvarkai ir 
ramumui” atsteigli. Bet kad 
streikininkai nepanorėjo paklau 
syti kariuomenės komanduoto
jo įsakymų, tai pastarasai įsa
kė šaudyti. Darbininkai pasi
dirbo r barikadas. Po ilgokų 
valandą tverusio mūšio streiki
ninkai iftfgalėti. Ar yni užmuš
tų, telegrama nesako.

NUTEISĖ “KREKŠČINIŠKĄ” 
PAKVEIŠĖLI.

NEWARK, N. J., geg. 7. — 
Prisaikintiej i teisėjai rado e- 
sant kaltu dėl pirmo laipsnio 
žmogžudlbės tulų Andrew Wal- 
ker, christian science sektos 
“mdkslo** išpažintoj į. 'lai dėl
to, kad jis, susirgus jo devynių 
metų amžiaus dukrelę, bandė 
jų “išgydyti” savo “tikėjimo ina 
ciomis”. Mergaitė mirė. Dak
tarų tyrinėjimas parodė, kad 
mergaitė sirgo difterija. Baus
mė dar nepaskirta.

Mirė Italijos socialistas.
R0MA< geg. 7. — šiandie čia 

pasimirė Italijoj socialistų dar- 
buotaiea i» parlamenta narys-

TRIESTE, Italija, geg. 6 (su
vėlinta). Šiandie, apie penk
tų valndą vakare, Fiume 
maištas. Sekė stiprus susirė
mimas tarp karabinierių ir ka
reivių. Mūšy j dvylika žmonių 
tapo užmušta ant vietos, o peu 
kiasdešunts sunkiau ar 1 
vinu sužeista.

Kareiviai, dalyvavusieji mu- 
šyj, priklauso Gabriele*!) D’An- 
nunzio būriams.

SOCIALISTAI JUOKIASI Iš 
SAVO PRIEŠŲ.

Pataria statyti juos partijos 
kandidatais.

NEW YORK. geg. 8. — šian
die čia prasideda nacionaline 

(Socialistų Partijos konvencija, 
i Vakpr laikė savo posėdį plalfor 
mos komisija, kurios pirminin
ku yra d. Morris Hillųuit. Prieš 
pradėsiunt posėdį prisiminta a- 
pie busimuosius partijos kandi- 

idatus prezidento ir vice-prezi- 
dento vietai. Be kita d. Hill- 
quitas įkirto: “Aš manau, mes 

leng-1 ll,r^lume nominuoti tų žmogų,

*

'iii

'Triie translation hie<t with ibe 
master at Chicago, 111. May 8, 1920 
as reciuired by Ihc act of Oct. 0,1917

IŠVIJO Iš EUROPOS TUR
KIJOS KARALIŲ.

kuris praeitais metais daugiau
sia pasidarbavo socializmo rei
kalui. Be abejonės, šitoji garbe 
išpultų musų valstijos legi>la- 
turos pirmininkui Sweetui.. 
Vice-prezidentu galėtų būti ar
ba Louis Cuvillier arba ir Pal- 
meris”.

JI?

Anglai pasiuntę jį į Brusą — 
sako Maskva.

LONDONAS, geg. 7. — Be
vielis pranešimas iš Maskvos 
šiandie pareiškia, kad Anglijos 
valdžia perkėlus! Turkijos sul- 
taną Mehmedą VI iš Konstanti- , ir jų mokią, 
nopolio į Brusą, senąją Turki
jos sostinę į pietus nuo Kons
tantinopolio Azijon. Jam 
ten parūpinta specialu kvatiera.
Anglija sako, kad tai netiesa.
LONDONAS, geg. 7. — Užsie 

inta reikalų raštinė viešai už
ginčijo žinias busią Turkijos sul 
tanas esąs ištremtas.

True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, 111. May 8, 1920 
.»• lh<* art of O<*L Ii.

PRANCŪZAI APLEIDO CL 
CILIJĄ.

Gal pasitrauks ir iš visos šiau
rinės Syrijos.

NEW YORK, geg. 7. -- Arti
mųjų Rytų Pagalbos pirmini iv- 
kas, Dr. James L. Barton, šian
die gavo iš savo atstovo Kon- 
stantinopoly pranešimą, kuris 
sako, kad franeuzų kariuome
ne turėjus pasitraukti iš CiHci- 
jos, ir, gali būt, ji visai apleis 
šiaurinę Syriją.

Žinia sako, kad Hazinas, kurį 
turkai laiko apsupę daugiau 
kaip mėnuo laiko, dabar gina
ma išimtinai tik Armėnų ka
riuomenės.

Armėnai dar gina Aintabų, 
kuris puolama nuo gegužes pir
mos. Francuzai iš miesto pasi
traukę; liko tik neskaitlingas 
būrelis gynimui mokyklų trta- 
besio. Daugelis gyventojų ap
leidžia miestų.

Rado kunigo lavoną.
DARLINGTON, Wis., geg. 7. 

— Vietos upėje rasta senyva 
kongregactanalistų kunigo la
vonas. Manoma, kad kunigas 
pats nusižudė — sužiniai ar dėl 
kokio nors nelaimingo priepuo
lio. 11

>

A

villier’o pasijuokė lodei, kad jie 
du daugiausiai pasidarbavo pa
šalinimui iš New Yorko legis- 
laluros penkių socialistų asem- 
blymenų. Iš Palmerio gi todėl, 
kad jis savo nuolatiniais grau
denimais apie “raudonąjį pa
vojų” ir paskutinį lengvatikį 
verčia pagalvoti apie socialistus 

O tatai, supran
tama, socialistų priešams Be
eina į sveikatų.

STEIGIAMASIS SEIMAS SU
SIRINKS GEGUŽĖS 15 D.
So. Bostono “Darbininkas” 

gavo kablegramų iš Kauno nuo 
p. Jono Romano, kad Lietuvos 
Steigiamasis Seimas susirinks 
gegužės 15 d.

■

F'i

Puikiu 
Vaizdu iš 
Lietuvos

Nauja Serija
, bus atspausdinta

NAUJIENOSE

sekančių dviejų savaičių

numeriuose.

Tai bus puikesni

paveikslai už visus kokie 
buvo iki šiol pasirodę.

Nepraleiskite nei vieno 
Naujienų numerio.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pashjsti Lietuvon pinigus 
galima

. Pagal Dienos Kurso
su damokčjimu keliolikos punktų už riziką bei pa
siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
mą. Vienutine vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St„ Chieaao. HL
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OPLES
Ant Kampo 47-os ir Ashland Avenue

SITAI KAME TVIRTUMAMS ŠIO BANKO RYMOJA

EDWARJ) MORRIS

NELSON MORRIS

pastatė

of Atkins & Freund, 48th St. and Ashland Avė 
President, Mid-City Tnist & Savings Bank

JOSEPH C. VLASAK
F. W. A. JOHNSON ..........
JOHN DE GERALD
CLARENCE R. WEBSTER
E, NYLIN ........................ .....

EDWARD F. SWIFT 
ARTHUR MEEKER 
H. E, OTTE < 
C. M. MACFARLANE 
THORNHILL BROOME 
J. OPPENHEIMER 
C. J. ATKINS.................
WM. J. RATOJE.............

Viee-President Armour and Co.
Vice-President National City Bank of Chicago 
Vice-President and Treasurer of Morris & Co. 
President, Midland Warehouse & Transfer Co.

....... President
Vice-President 
Vice-President 
Vice-President 
...... Cashier

President, Chicago Juction R. R. 
and Union Stock Yards Company 
Director First National Bank, Chicago 
Chairman, Board of Directors Morris & Co., U. S 
Yards — Director First National Bank, Chicago

Taip tūkstančiai žmonių 
sako apie

rai, Kuriais

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA
CHICAGOS MIESTAS 

COOK APSKRITIS
Tūkstančiai Darbininkų • Visi Laiko Savo Pinigus Šiame Banke

svarbu ir tai, jog Peoples Banko Menežmeiitas randasi prityrusių ir atsargių Bankierių, kurie iškėlė šį Banką ir 
priekyje kitų Chicagos Sėkmingų Bankų

R. J. SCHLESINGER
H. C. LAYCOCK ......
FRANK J. KOHN ...
LEON DRVVENSKI..
NORMAN O. GEYER

žodžiais sakant
yra vyrai didelių turtų ir didelio patyrimo bizni] 

tūli tu vyru vardai, kuriu sujungtas turtus gerai viršija Vieną Milijoną Doleriu

Tai yra Valstijinis State Bankas po Kontrole 
Turi Turto Suvirs Penkiolika Milijonų Dolerių.
Jo Svarbiausiais Savininkais ir Direktoriais, kitais 
Banka Laikosi 
Šitai

...................Assistant Cashier
..............Assistant Cashier
.............  Assistant Cashier

...................Assistant Cashier
Secretary and Trust Olfficer
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Gegužinis Šokis
---------- Rengia-----------

Golden Rod Lietuvių Mergaičių Pašelpinis Kliubas
SUBATOJE, GEGUŽĖS (MAY) 8 d., 1920

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 55c su taksais ir rūbų 

pasidėjimu. į

Muzika AMBRAZAIČIO — Syncopators Jazz Band
Susirinkimas atsibuna kiekvieną antrą Utarninką mė

nesio, McKinley Club House svetainėje. Merginos, norin
čios įstoti, atsilankykite arba rašykite pas prezidentę infor
macijų, ANNA ZAKAR, 3227 W. 38th Place.

|(koiiespondenci<ios
I —A. *   III MMMMMMMMMMMI•*«■

KENOSHA, WIS>

Gegužinės prakalbos.

buvo surengusi prakalbas pa 
minėjimui tarptautinės darbi 
ninku šventės Pirmosios Ge

Naujienų redaktorius.
P. Grigaitis plačiai apibudino 

Pirmosios Gegužes šventės at
siradimų, jos reikšmę ir kaip ji 
buvo švenčiama pirmiau ir da-

PIKNIKAS
------— atsibus---- -—

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽĖS (MAY) 9 I)., 1920
CHERNAUCKO DARŽE No. 2, Lyons, III.

Pradžia 9 vai. iš ryto.
PIRMAS DIDŽIAUSIAS DUBELTAVAS PIKNIKAS;

Bus atidarymas Chemausko naujo daržo No. 2 ir M. M. Kliubo.
Ant šito pikniko tiktai negalėtum gauti tėvo ir motinos, o kitko gausi vi- 

soko ko tiktai norėsi; bus visokių gėrimų ir užkandžių; bus kogeriausi mu
zikantai ir grieš visados be sustojimo, galėsi dainuoti ir šokti nuo 9 vai. iš 
ryto iki 10 vai. vakare. Prašome atsilankyti, busite visi palinksminti ir už
ganėdinti.

Antru atveju kalbėjo Lietu
vos klausimu. Jis išreiškė viltį, 
kad nežiūrint dabartinių laimė
jimų Lietuvoj klerikalų, visgi 
galų gale, ir tai netolimoj atei
tyj, pergalėtojais bus darbinin
kai.

Po prakalbų buvo atsakinėja
ma į klausimus.

Žmonių: prakalbose buvo ga
na daug. Reikėtų ir daugiau 
lokių prakalbų.

Reikia tikėlius, kad po šių pra 
kalbų LSS. 58 kp. dar labiau su
stiprės ir prie jos prisidės daug 
naujų narių.

— Darbininkas.

BRIDGEVILLE, PA.

Abelnos pastabos.

MUZIKANTŲ BALIUS!
Rengia L. I). K. Vytauto Benas 

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽĖS (MAY) 9-tą d., 1920. 
APVEIZDOS DIEVO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

Prie 18-tos ir Union Avė.
Inžanga 30 centų ypataiPradžia 4-se vakare.

M. G. VALASKAS

AGENTŪRA 
.Laivakortės 

PINIGŲ 
SIUNTIMAS 
KNYGYNAS

UNIJOS

SPAUSTUVE
P. P. MONTV1LLE

SLA. 90 kp. vakarienė. Balan
džio 25 dieną SLA. 90 kp. buvo 
surengusi vakarienę. Laike va
karienes kalbėjo d. 1). Lekavičių 

! dviejuose atvejuose. Pirmą syki 
kalbėjo apie SLA. ir ragino vi-! 
us prigulėti prie jo, o antrą sy

ki kalbėjo apie apšvietę. Jonas 
Balnis sulošė trejetą monologu, 
kurie nemažai prijuokino publi
ką. Po vakarienes buvo žaidi- 

’ mų. Svečią buvo susirinkę a- 
pic 100.

Darbai. Kaip tik gelžkelni dar 
Liniukai pradėjo streikuoti, tai 
pas mus darbai su-lobnūjo, y- 
;?ač skaudžiai atsiliepė ant a n/*-

fil 
N 
Ufl 
EB

Pranešimas!
Kiekvienam Kensingtonienui. Roselandiečiui, Mest Pull- 

manieėiui ir apielinkės lietuviams, gerai pažįstamas ir kiekvieno 
užtikrintas M. G. VALASKAS, kuris per kelioliką metų užlaikė 
Agentūrų, Knygynų ir Spaustuvę ir visiems rūpinosi visuomet 
kuoteisinglaiuia ir kuogeriausia patarnauti, Birželio 19 dieną, 
geriausiu ir didžiausiu laivu "Imperator” išvažiuoja LIETUVON 
pasivešėti ir parsivežti iš ten savo seną tėvelį. Norintįs kartu 
su juo važiuoti ir vadovautis jo nurodymais ir patarimais, ar 
norintįs, kad jis atliktų jiems kokių nors reikalų Lietuvoje, 
tuoj atsikreipkite j jįjį. Sugrįš j Ameriką už poros mėnesių. 
Tame laike visus reikalus ves 1*. 1*. MONTVILLE, kuris k:»4p 
ir pirma, suteiks visiems kuogeriausį patarnavimą.

kui ne kiek n-.ųngebėjo ir neži
nia kada pagerės; o prie dabar
tinio brangumo pragyvenimo 
(■augelis žmonių nežino nė kur 
dėties. Daugumas važiuoja į ki
tus miestus. Daugiausia trau
kia į Detroitą, Mieli. O daugiau
sia - tai.kun. Kazėno parapijo
ms; jei kad kokia, tai ir kun. 
Kazėnas gal pamatys blogu-' 
laikus.

Prigavikai. Pastaruoju laiku 
. musų apylinkėje priviso viso-

SIŲSTI pinigu Lietuvon ir būti tikrais, kad 
Juru pinigui yra toiainvai išsiųsti geriau
siais galiniais dabar keliais ?

VALIUOTI Lietuvon ir turfiti saugią, smagią 
ir greitą kelionę l>e jokiu kliūčių?

GERO advokato, kuris laimėtu kad ir fun 
klausią ju»u bylą?

PADARYTI kokiuos nors raštus, ar juos pa
liudyti ?

Jai taip, tai uiojaus atsikr eipkite prie M. G. Valasko

------------------y ........................................... ... i,-------------——- 

lisiemt ir tįsokime reikaluose palarna'ijm kijotaisin^i's^ ir kuogeriausia

11444 Michlgan Aisnue Phone Pullman 67(1 Chicago, III. į

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RlJšIES 
KALBAMAS
SIUVAMAS iViJ A 8 M ASKALBIAMAS ■»> #40 8 IM *

Vacuuin Cleaners ir Percolators;
Gasinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

! ste iš kitų miestų ir pardavinė- 
Į ja čia lotus (tik dievai žin kur 
i tie lotai randasi, gal ant mėnu
lio) buk tai kituose miestuose 
ir kur fabrikus buk statoma, 
ar da statysią. Žinoma, taip a- 
gentai pasakoja, o kaip ištikrv- 
jų yra su tais lotais, 
dievas žino.

Tie agentai ne ką 
jei negautų iš vietinių 
pagalbos, su jų pagclba ir jiems 
pasiseka nekurtuos žmones ap
sukti. Kad tie lotai butų taip 
geri, kaip agentai pasakoja, tai 
jiems nereikėtų važiuoti taip to
li ir jieškoti pirkėjų —- juos vie
tiniai žmonės išpirktų. Bukite 
atsargus su panašios rūšies at- 
sibasteliais.

Lietuvos Misijos atsilanky
mas. Balandžio 30 dieną Brid- 
gevilliečiai laukė atvažiuosiant 
Lietuvos misijos. Minėtą die
ną atvažiavo vien tik “kapito
nas” Belskis, uniforma apsirė
dęs. Papasakojo, kaęl jis buvęs 
Lietuvoj, daug ką matęs, visą 
Lietuvos dabartinę tvarką iškė
lė į padangęs tarsi ten. žmonėms 
nieko daugiau netrūksta, kaip 
paukščių pieno. Po prakalbos 
buvo užrašynėjami LL. Bonai.

— Bridgevillietis.

tai tik

žmonių

*........    i ..... i____________________________________________ iįhh
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Chicagos Lietuvių Vyrų Choras rengia ,

Vakara
Stato scenoje dviejų veiksnių komediją VELNIAS NE BOBA

Nedėlioj, Gegužės-May 9-tą d., 1920 m.,
C.S.P.S. Svetainėje, 1126 W. 18th St.

Pradžia Septyniose. . \
Gerbiama visuomenė! Chicagos Lietuvių Choras yra prisirengęs užbaigdamas šį sezoną užganėdinti 

visus atsilankiusius ant šio vakaro ir ARTISTĖ UNĖ BABICKAITĖ vadovauja šitam vakare. Po progra
ma šokiai trauksis iki vėlai nakties. Tikietus galima gauti iš anksto 25-tą nuošimtį pigiau Darbo Žmo
nių Knygyne, 3238 So. Halsted St. ir pas kiekvieną dainorių. Kviečia visus Chicagos Liet. Vyrų Choras

£ A

' 1 LMD Aid.

Jubiliejinis Koncertas ir Balius
IJMD. Aklo Choro sukaktuvių 10 metų gyvavimo bus

NEDĖLIOJ, GEGUŽĖS-MAY 9, 1920 Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 5c ir augščiau
K. of P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan Ave„ Roseland, III.

Programas bus labai žingeidus, nes jame dalyvaus gabiausios spėkos. Bus sekami cho
rai: “Aidas”, “Tiesos” Choras, “Sietyno” ir Latvių chorai. Skambins Balalaikų Orchestra, 
Bus taipgi aktetas, kvartetas ir duetai. Be to dainuos pirmą kartą lloselando garsi rusų so
listė Maslova.
Muzike griež po vadovyste Keturakio. šokiai tęsis iki vėlumai.

Kviečia L. M. D. “AIDAS”.

Z NA/<*TRENGTH
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Saugumas i
Patarnavimas

Kada jus deposituo- 
jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mūrus 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

SAV1NGS BANK
4162 So. Halsted St. 

C h i c a g o
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JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESOG Į LIEPOJŲ.

Važiuojantiems į Lietuvą parū
piname pasportus, pagelbiame 
atsiteisti su taksais, parduoda
me laivakortes ant skirtų linijų.

V

Siunčiame pinigus pagal die-( 
uos kurso.

Padarome visus legališkus do
kumentus Lietuvos ir Amerikos 
reikaluose.

Taipgi perkame ir parduoda
me namus, lotus ir faunas, ant 
pardavimo turime daugybę na
mų mūrinių, gražiose apygardo
se ir ant lengvų išlygų, taip, kad 
su mažai pinigų galite tapti sa
vininku namo.

Visokiais reikalais kreipkitės 
pas:
John J. Zolp. August M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU.

4547 S. Hermitage Avė. Chicago.
Tek Yards 145

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšles paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- 
Im verte, ir Laisvės Bondus pilna p nigine verte 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo >)—6 
Utamlnkais Kejvepgaj# 
ft- Siibatomis 9—f

J. R. SACKHEIM & CO 
133B MH.WAUKEK AVF 
tarp Paulina Ir Wnoi St»

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St.. Chicago. III

“Aušros
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.

Lietuvių kalbom 
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitų ;

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, ■nūnSa 

Laikrodžiai, IHHHI U

2)
3)
4)

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

Lnomons; Lietuvių kalbos Konst 
Augustinavičius; Matematikos - V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su Jo 
pagelba galima butų pagerinti gy 
veninių.

Delei didesnės naudos sau ir pa 
rankuino mokyklai pradėkite tu<n 
neatidėliodarni visi sykiu 
3001 South Halsted Street

AuksybS, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

Antras Milžiniškas Salius ir Išleistuves
------Rengiamas-------

.SUSIVIENIJIMO AMERIKOS LIETUVIŲ KAREIVIŲ.
Subatoj, Gegužio-May Sta diena, 1920

7th REGIMENT ARMORY HALL, 1 
Ant Wentworth Avė. ir 34-tos gatv.

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 75c ypatai.

Palinksmins jumis Susivienijimo Amerikos Lietuvių Ka
reivių Benas, naujai susiorganizavęš iš visų gabiausių muzi- 
kališkų spėkų Chieagoje. Kviečia Kareiviai

___ *____ ■BiiBiiBiBHHHBi H dfe .^^teltol.^^,^4
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NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY NEW8

PabilsheJ Daily «xeept Sunday by 
&• Uthuaniaa Naw« Pub. Co« Ine.

Mitai P. Grigaitia

1789 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Ttbphoi, Cm*1 ĮSU

Subscriptioa Ratu:
06.00 per year in Chicago.
05.00 per year.outside of Chicago.
07.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Clas» Matter 

March 17th, 1914. at tfce Post Office 
of Chicago, III, under the act of 
March 3rd, 1870.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedeidienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1730 S. Halsted St., Chicago, 
11L — Telefonai: Canal 1506.

U tetuko moji Kaina: 
Chicagoje — paltu:

Metama ................................   06.00
Pusei metų ...................  3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiams .............. 1.45
Vienam mėnesiui .............. .751

Chicagoje — per nešiotojas:
Viena kopija .............................. 02
Savaitei ..................................... 12
Mėnesiui ..................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltu:

Metams ................................. 05.00
Pusei metų............................. 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams .............  1.25
Vienam mėnesiui .............. .65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams -..............................    07.OC
Pusei metų............................   4.0C
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia slyst Pašto Monej
’ Orderiu, kartu su užsakymu.

SMHnnnHMaKeRostnsipvj j ."aui'x

Vidurines Partijos 
Lietuvoje.

Įdomiausia Lietuvos Steigia
mojo Seimo rinkimų rezulta
tuose yra tas faktas, kad nėra 
išrinkta nei vieno atstovo iš 
vidurinių partijų. Tautinė “Pa
žanga” negavo nei vienos vietos 
Seime, “Santara” tap-pat nei 
vienos.

Sovietų diktatūros 
idėja eina į gurbą.

“Naujienose” buvo perspaus
dinta Vokietijos SpartakųSąjun 
gos rezoliucija apie valdžią. 
Toje rezoliucijoje pasakyta, kad 
Vokietijoje šiandie nėra objek- 
tyvio pagrindo sovietų diktatū
rai. Spartakai stoja už tai, kad 
Vokietijoje butų įsteigta val
džia, sudaryta iš visų socialisti
nių partijų, neišskiriant nei di 
džiumiečių socialdemokratų 
(scheidemanninių).

Nesenai mes padavėme taip-, 
pat ir Dėbso nuomonę valdžios 
klausime. Amerikos socalistų 
vadas sako, kad idėja steigti 
sovietų diktatūrą* šioje šalyje 
prie dabartinių sąlygų yra ab
surdas. Vietoje absurdišką sva 
jonių tipie sovietų diktatūrą, 
Ik'bsas pataria visiems socialis
tams eti išvien; tai esąs šiandie 
didžiausias reikalas.

Taigi ir Vokietijos spartakai, 
ir Amerikos Ik'bsas atmetė so
vietų diktatūros idėją, kaipo ne 
tinkantį dabartinėms sąlygoms 
dalyką. Prie jos atmetimo ei
na ir Rusijos bolševikai, nes 
jie suteikė balsavimo teisę jau 
ir smulkiemsiems savininkams, 
kurių Rusijoje yra dešimtis 
milionų.

Dabar tegu pagalvoja tie lie
tuviai darbininkai, kurie sekė 
paskui “Laisvę”, Jukelį, Bimbą, 
Baltrušaitį ir panašios rųšies 
rėksnius. Tegu jie pažiūri, kur 
juos šitie “vadovai” nuvedė.

Spartakai Vokietijoje, o Deb 
sas Amerikoje buvo mūsiškių 
“komunistų” statomi, kaipo pa 
vyzdingiausi kovotojai už darbi 
ninku klesos laisvę. Jų vaidu 
jie stengėsi užžąvėt minias; jų 
autoritetu dengdamiesi, jie šmei 
žė ir keikė visus socialistus, ku
rie nepritarė sovietų diktatūrai. 
O dabar tie patįs autoritetai at
metė šitą idėją.

Letuviai darbininkai dabar tu 
ri suprast, kad tie “komunis
tiški” rėksniai klaidino juos iki 
šiol.

Iždininkė išmaino čekius ka
da jai parankiau. O išvažiuot 
ji irgi gali kur tik jai reikia 
ir kada tik reikia, nesiklau
sius jokių Bcnes-Šukienių. 
Taigi Šita mergina nėra nie
kuo prasikaltus ir Šukienei 
dabar gali prisieiti atsakyt už 

. neteisingą “waranto” išpir
kimą ir kriminališką apšmei
žimą nekaltos ypatos.
Dabar Šukienė ir jos drau

gės galvoja, kaip čia išsisukus 
iš tos bėdos. Nežino, ar taiky- 
ties su Žiliunskiute, ar “faituo- 
ties”, jeigu nuskriaustoji mergi
na paduotų jas į teismą.

VIS MELUOJA IR MELUOJA.

kratai skelbę darbininkams, 
buk Steigiamasis Seimas tikrai 
busiąs prielankus darbinin
kams. Žinome, kad jie skelbė 
visai kitaip; jie sakė, kad yra 
didelio pavojaus, kad atžagarei
viai pagelba reakcijos gali pa
imt viršų Seimo rinkimuose. 
“Naujienose” buvo rašyta apie 
tai daug kartų. Reiškia, “Lais
vė” sužiniai meluoja.

Skaitytoju Balsai
ĮlZi išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KAIP PAŽABOTI PELNAGAU- 
DAS.

pus pastebėta kai-kurių apsirei-hHltlRHZHMIilIZltHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
škimų, rodančių, kati ten ‘turi 
gyventi protingi sutvėrimai, tai 
manyta, kad jie, kaii>o sutvėri
mai senesni ir augščiau pakilę, 
atsakys į žemės užklausimus. 
Klausimams pavartota bevieli- 
nis telegrafas, tik gaila, kad ir 
tame amerikonai profesoriai 
neišvengė noro pasigarsinti ir 
pasireklamuoti — ko kitų kraš
tų mokslininkai geriau 
išvengti.

VIENUOLIKTAS METINIS IŠPARDAVIMAS 
NAUJŲ IR VARTOTŲ

PIJANŲ IR PLAYER-PIJANŲ
Vienuolika metų tam atgal mes perkėlėme musų mažą pijanų sky

rių iš musų departamentinės sankrovos j dabartinę didelę 3 augščių 
Budinką, kame mes išaugome iki didžiausiai sankrovai Pijanų ir Pi- 
janų-Pleyerių tarpe Chicagos firmų.

"SiUitarOiC (Leono partijos) 
nepasisekimas ne labai gali ką 
nustebinti. Ji, kaip teisingai 
rašė drg.Kairys, neturėjo jokio 
ryšio su baudžia; susidėjo vien 
iš kuopelės inteligentų, stovin
čių toli nuo minių. Bet kad ne 
laimėjo nei vienos’ vietos Sei
me “Pažanga”, tai reikia stebė- 

1 ties.
Ji, tiesa, taip-pat nėra minių 

partija, bet ji turi savo tarpe 
ištisų eilę “žymių veikėjų”, ku
rie per keletą paskutinių metų 
stovėjo Lietuvos pryšakyje — 
Smetoną, Voldemarų, Yčą, Ši
lingą, kun. Tumą, kun. Miro
ną ir k. Ta partija buvo nuo 
pradžios Lietuvos valstybės ku 
ribosi iki dabar, galima sakyt, 
valdančioji partija. Ji stovėjo 
arčiausia prie valstybės vairo.

Ir pasirodo, kad visuotinuose 
rinkimuose ji neįstengė praves
ti nei vieno savo kandidato!

Lietuvos piliečiai, matyt, jų ir 
atmetė dėlto, kad jie turėjo 
progos gerai pažinti jų. Smeto
ninės partijos atmetimas reiš
kia pasmerkimą smetoninei 
valdžiai.

“Santara” ir “Pažanga” te- 
čiaus tai buvo tos partijos, ku
ras rėmė musų tautininkai. De
šinieji tautininkai dauginus lin
ko prie “Pažangos”, o “pro- 
gresyviškieji” tautininkai 
prie “Santaros”. So. Bostone 
einąs tautininkų organas, “San
dara”, išsijuosęs agitavo už Le
ono partijų, ir tai buvo didžiau
sias “progresyviškumo” laips
nis, iki kurio musų tautininkai 
įstengė nueiti; kiti jų, kaip sa
kėme, stojo net už pusiau-kle 
rikališkąją “Pažangą^*.

O dabar matome,* kad Lietu
vos liaudyje tos partijos neturi 
jokio pritarimo.

Kiek laiko atgal iš tautininkų 
tarpo buvo išėjęs pasiūlymas so 
cialistams tverti kartu su jais 
“progresyvišką bloką” prieš kle 
rlkalus.. Mes tada atsakėme 
jiems, kad socialistai negali ei
ti į tokį bloką, kadangi tautiniu 
kai, kai|>o srovė, nėra progre- 
syviškos visuomenės dalis. Ar 
ne tiesą mes sakėme?

Apžvalga
“KOMUNISČIŲ” DARBELIAI.

Nesenai buvo paskelbta laik
raščiuose, kad LMPS. iždinin
kė, E. Žilinskiutę, pranykus su 
organizacijos iždu; vėliaus bu
vo paskelbta, kad administrato
rė Benes-šukienė suaršetavusi 
Žilinskiutę ir privertusi ją atsi
teisti su progresisčių Susivieni
jimu. Pasirodo tečiaus, kad 
čia butą visai kitokios istorijos. 
Vienas korespondentas “Kelei
vyje” rašo šitaip:

Areštavo komunistės ją 
(Žilinskiutę), dėlto, kad joms 
pasirodė, jog ji ne jų plauko, 
ne anarcho-komunistė, bet 
socialiste. Žinoma, tuo pasi
remdamos jos negalėtų ją a- 
reštuoti, bet jos sugalvojo 
šlykštų “skynią.” Jos prisie
kė, kad ji “pabėgo su organi
zacijos pinigais.” Ištiesų E. 
Žilinskiutę tuo laiku ir bu
vo iš Rochesterio išvažiavus, 
bet anaiptol ne “pabėgus.” Ji 
buvo išvažiavus savais reika
lais ir po kelių dienų vėl su
grįžo ir nuėjot tuojaus į vietos 
progresysčių susirinkimą. 
Bet warantas buvo jau šukės 
išpirktas ir E. Žilinskiutę li
kos areštuota. Negana to, 
Šukė apšmeižė šitą merginą 
ir per savo organą “Moterų 
Balsą”, žodžiu, skriaudos ir 
nesmagumo šitai merginai 
komunistės pridarė gana 
daug, ir vien dėl to, kad joms 
pasirodė, jog ji nepritaria jų 
anarchistiškam “komuniz
mui.” /
Nuėjus į teisiną pasirodė, kad 
E. Žilinskiutę buvo areštuota 
visai be reikalo. Pasirodė, 
kad ji organizacijos pinigų 
nėra išeikvojusi, tiktai kai- 
kurių čekių ir money orde
rių už mėnesines mokestis da 
nebuvo išmainiusi, tai gata
vų pinigų bankoje da nebuvo 
kiek reikėjo. Bet tai nėra joks 
prasižengimas ne prieš šalies 
įstatus, nei prieš organizaciją.

Delei Lietuvos Steigiamojo 
Seimo rinkimų rezultatų “Lai
svė” rašo:

Jie (Lietuvos socialdemo
kratai) šaukė, kad darbinin
kai ramiai glūdėtų ir lauktų 
Steigiamojo Seimo, kuris 
jiems suteiks po didelę-dide- 
lę riestainę ir dar nebent ko
kių, bet grynai “demokratiš
kų” su “socialdemokratiš- 
kas” spirgučiais. Žinoma, su
sipratę Lietuvos darbininkai 
netikėjo tokiomis pasakomis 
ir atsisakė imti dalyvumą 
rinkiniuose į Steigiamąjį Sei
mą. Dabar Bostono “Darbi
ninkas” patalpino nuo Roma
no gautą telegramą iš Euro
pos, kurioje pasakyta, kad į- 
vykusiuose rinkimuose į Stei
giamąjį Seimą didžiuma dele
gatų esą išrinkti krikščionys 
demokratai. Vadinasi, Stei
giamajam Seime bus klerika
lai viešpačiais ir jis nieko ge
ro negalės duoti, nes ir dabar 
Lietuvą valdo klerikalai.
Šituose brooklyniškio “ko

munistų” organo išvadžiojimuo 
se nėra nei krislo tiesos.

Viena, netiesa, kad Lietuvos 
darbininkai atsisakė dalyvauti 
rinkimuose į Steigiamąjį Sei
mų. Rinkimuose dalyvavo, 
kaip praneša Lietuvos telegra
mų agentūra, tarpe 80 ir 90 nuo 
šimčių balsuotoji^ t. y. beveik 
visi. Reiškia, turėjo dalyvaut 
ir darbininkai,“ arba bent milži
niška jų didžiuma.

Gal būt, kad milžiniška did
žiuma Lietuvos darbininkų yra 
“nesusipratę” tokioje prasmėje, 
kaip išmano “susipratimą” 
“Laisvė”. Bet jeigu taip, • tai 
kuo ji tuomet rėme savo pasa
kas, kad Lietuvoje proletariatas 
esąs pasiryžęs įsteigti “diktatū
rą?”

Netiesa toliaus yra jos tikri
nimas, kad Lietuvos socialdemo 
kratai šaukę darbininkus “ra
miai glūdėti ir laukti Steigiamo 
jo Seimo.” Iš socialdemokratų 
laikraščio ir iš drg. Kairio laiš
kų mes gerai žinome, kad jie 
ragino darbininkus ne “ramiai 
glūdėti,” o organizuoties ir 
kuoenergingiausiai veikli, kad 
iškovojus kiek galint dauginus 
vietų Seime. Ir iš rinkimų re
zultatų matomje, kad didelė 
didžiuma darbininkų paklausė 
to raginimo.

Trečias “Laisvės” melas yra 
tas, kad Lietuvos socialdemo-

Miestuose proletarai pradėjo 
organizuoties prieš butų savi
ninkus ir siunčia peticijas gu
bernatoriams arba legislatu- 
roms, reikalaudami, kad išleis
tų įstatymus, kurie nustatytų 
butų rendas. Mat namų savi
ninkai naudojasi proga ir lupa 
nuo skurdžių darbininkų net 
devynias skuras. Bet ar padės 
jiems legislaturos ar gubernato
riai, tai dar didelis klausimas.

Štai, cukraus svaras kainavo 
11 centų, tad žmonės ėmė rėkti, 
kad cukraus karaliai juos api
plėšia. Suprantama, kad taip. 
Todėl p. Pahneris griebės 
“griežtų priemonių” kad “ap
saugojus” visuomenę nuo pelną 
gaudų — ir nustatė cukraus 
kainą net po 17 centų už svarą. 
Bet kas iš to — šiandie mokame 
už cukraus svarą jau 32 centus. 
Tiesa, p. Palmeris ir dabar ne
snaudžia — “kovoja” su cuk
raus karaliais. Todėl nėra 
abejones, kad cukraus svaras 
kainuos 50 centų. Tas pats, be 
abejonės, atsitiks ir su butų ren 
domis, nes varna varnui į akį 
nekirs.

Svarba betgi tokio besiorga- 
nizavimo yra tame, kad darbi
ninkai ima suprast, bent tada, 
kada juos kapitalistai galutinai 
suremia, kad tik būdami orga
nizuoti gali kovot prieš savo 
išnaudotojus. Bet ir čia kaip ir 
visur kitur, apsireiškia savo rei? 
kalų nesupratimas.

Visame pasaulyj susipratę 
darbininkai turi įkūrę savo pas
tovią ir galingą organizaciją— 
Socialistų Partiją, į kurią kvie
čia stot visus darbininkus. Ir 
jeigu tie darbininkai užgirstų 
tų susipratusių darbininkų bal
są tai jiems nereikėtų maldauti 
tokių pat išnaudotojų legislato- 
rių ir gubernatorių — jie patįs 
nusistatytų netik butų rendas, 
bet ir šiaip reikalingų produk
tų kainas.

— Laisvės Mylėtojas.

Iš įvairių Sričių.
Rašo ŠERNAS.

Susinėsimas su planeta Marsu 
nepasisekė.

Kadangi šiemet planeta Mar
sas labiau prie žemės prisiarti
na, tai Amerikonų mėginta susi 
žinoti su Marso gyventojais, ži
noma, jeigu ten yra protingi 
sutvėrimai, kaip kad ant žemės. 
Kadangi Marsas yra už žemę 
senesnis ir kadangi ten net per 
dabartinius netobulus telesko-

moka 
Dabar tikėtasi geres

nio pasisekimo, nes dar prieš 
prisiartinimą Marso prie žemės 
sugriebta ant jos nesuprantami 
signalai, kuriuos manyta esant 
signalai ir telegramai nuo kitų 
žemės kaimynų, nuo kitų pla
netų. Dabar profesorius Ho- 
vell iš Flagstaff observatorijos, 
Arizonoj, kuris iki šiol svarbių 
astronominių ištyrimų dar nėra 
padaręs, pasidirbdino milžiniš- ■ 
ką ’bevielinio telegrafo aparatą 
ir net porą kartų juoi siuntė sig- ■ 
nahis. Bet nei į vieną atsaky- ’ 
mo nuo Marso negavo. Jis ma- • ■ 
no, kad marsiečiai kitokį susi- H 
nešimo su kitomis planetomis 
būdą vartoja. Taigi Šiuo kar- ui 
tu, kaip ir galima buvo tikėtis, i jĮ 
žemei nepasisekė su Marsu susi- JI 
žinoti. Nereikia užmiršti, kad * 
Marsas, nepaisant savo didumo, į ■ 
ir nors yra labiau prisiartinęs,!* 
vis dėlto yra daug milijonų: !■ 
mylių toli nuo žemės, todėl ge- H 
resniam pamatymui, kas ant jojj 
paviršiaus yra, reikia žymiai:g 
pagerinti žiūromis. Ir dabartį-H 
uis Marso prie žemės prisiarti-: 
nimas nėra didžiausias: už po
ros metų jis prisiartins dar la
biau. Kas dabar tyrinėtojams 
nepasisekė, gal tąsyk pasiseks. 
Jeigu ir tuomet nepasisektų, tai 
reikės palaukti žymaus pageri
nimo žiūronų arba išradimo ki
tokių tėmijimo kitų pasaulių 
prietaisų. Juk yra ir artimes
nių už Marsą planetų, tuo tarpu 
ir tos prideramai neištirtos, ir 
ten nežinia, ar yra koki mąstan
tis sutvėrimai, ar ne. Nepažįs
tamas tuo atžvilgiu ir artimiau
sias žemės kaimynas mėnulis. 
Seniau manyta, kad mėnulis 
apmiręs, be vandens ir oro pas
vietis, kur nė jokia gyvybė ne
gali laikytis. Dabar betgi vis 
dažniau atsiranda ir kitokių 
nuomonių, ir nežinia, kuri nuo
monė yra tikn'snė, teisingesiiė

n®

Pagarbus elgimąsi ir sąžinin
gos kainos buvo tai priežastis 
musų pasisekimo. Instrumentai, 
kurius pardavinėjame yra Žino
mi kiaurai visą Ameriką, kaipo 
gražiausio padarymo, geriausio 
tono ir patikėtinos kokybės.

Sukaktuvių Specialumai. 
.... GERHOLO PLAYERIAI 
$550 Visai Naujas Gerhold Pla- 
yer-Pijanas už labai žemą su
kaktuvių savaitės kai- 
ną, būtent.............. wVw

Lengvios Išlygos.
Veltui: Gaidoms šėpa, 20 groji
mo gaidų, suolelis ir uždangalas.

Du Dideli Pijanų Pasiūlymai
$3(r0 Kerzheim Styliaus A. Pija- 
naf, aržuolo, mahogany
ar walnut medžio už....... v

$500 Cable Nelson ar Kerzheim
styliaus B. Pijanas už...........$425

Gaidoms šėpa, suolelis ir už
dangalas drauge su šiais pija- 
nais. Lengvios Išlygos. Be nuo

šimčio.

Specialiai Lengvios Išlygos Laike Sukaktuvių 
Be nuošimčio.

KERZHEIM Styliaus S. arba Solo Koncertiniai Playeriai, tikrai 
gvarantuojami — sykiu lempa, 20 gaidų, uždangalas ir suolas ....$695

Didelės Sukaktuvių Vertės 
VARTOTI PLAYERIAI IR PIJANAI 
Kerzheim Playeris, nepaprastai pi
giai, už ......................................... $319
Čhurchill Playeris, aržuolo me
džio ...................................................$445
Cable Nelson Playeris ............... $525
Kerzheim Player-Pijanas ........... $390
Kiekvienas Instrumentas Perdirbtas ir 

geriausiame stovyje. 
Hale and Son Pijanas ............
Auerbach Pijanas, aržuolo me 
<lžio ................................../........
Kerzheim Pijanas .....................
Hallet and Davis .........................

Veltui Player-Pijanų Koncertai kiekvienų dieną. 
Atidarą kiekvieną vakarą, laike šios savaites Išpardavimo.

$200

$250
$125
$125

$650 KERZHEIM PLAYERIS už $535
Puiki įkempa, 20 gaidų, uždangalas ir suolas drauge 

Lengvas Išmokėjimas
KERZHEIM Styliaus S. arba Solo Koncertiniai Playeriai

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lletaria Gydytojas Ir Chlrargaa 
25 E. Washingtoa St 
Marahall Field Anaex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phona Central 2302 

Talandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 201 • 
Rezidencijos telefonas Weet S120

Kazimieras Gugis

A. PFTRATIS S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RCAL ES1ATE-INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

NOTARI.IVŠAS ,

3249 So Halsted Street, Chicago, Illinois
Tilephone Boulevard 611

O
I

Veda vUokius reikalus, kaip kriminatiikuose 
taip ir civiliokuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas:

13211. Halsted tt
Ant trečių lubų

Tel. Drorer 1819

Miesto Ofisas t

127 N. DaariMrntt 
1111-18 Unlty8Wg.

Tel. Csntral 4411

M

■> ■■ ■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MBMRMS 
j Siųskite pinigus per ■ 

Į European American Bureau i
■ A. PETR ATIS & CO, VedSjai •

I nes pinigai siunčiami per tą įstaigą tikrai nueina ir tampa išmokami g 
j grynais pinigais paskutinėse puštose. ■

J Štai ką liudyją vienas iš siuntėjų: J
Oehvein, Iowa, April 18, 1920 ■

■ EUROPEAN-AMERICAN BUREAU ; j
1 Chicago, Illinois, , j

Gerbiami Tamistos:— , ,
■ Aš nuo tamistų lašką gavau, ir sykiu tris kvitas ant kurių pa- g 

. įžymėta summa taip: 2000-2000-595, tai sykiu 4595 Auksinų-Markių, ■ 
J 1 o taipgi ir mano moteries pasirašyta ant kiekvienos kvitos. Tai la- ■nano moteries pasirašyta ant kiekvienos kvitos. Tai la

bai žemai ir daug sykių tariu jums ačių, už jųsų teisingą pinigų per
siuntimą į Lietuvą. Ir neturiu jokios abejonės, kad tamistos pasiuntėt 
pinigus į Lietuvą labai teisingai, tai dar sykį tariu jums ačių. Tai 

i ir toliau reikalą turėdamas visuomet kreipsiuos į jūsų jstaigą, o taip
gi ir savo draugus prikalbinėsiu, kad jus teisingai patarnaujate. Tai 
tas dalykas jau užbaigtas, ir aš daugiau tamistos nebeprivalau var
ginti, ačiū jums.

Dabar linkiu jums viso gero, ir pasisekimo jūsų ištaigai. 
Su pagarba,

SIUNČIA PINIGUS,
PARŪPINA PASPORTUS, 
PADARO PASPORTUS 
PARDUODA MARKES,

| EUROPEAN AMERICAN BUREAU
13249 So. Halsted Street, Phone Boulevard 611 Chicago, Ui.

H

Tūkstančiai Taupių Depo- 
zitoriŲ Turi Pilną Pasitikė
jimą šiuo Stipriu Valstijiniu 
Banku, Taipgi Yra Tikrai 
Vertas Jūsų Pasitikėjimo

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir į Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo
dama ant Visų

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

Turtas Virš $6,000,000.00

B
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Ė įsigyk Nuosavą j
į Namą j
B Gražioj daiyj North-West Sideje. Galima įsigyti pa- ■ 

gyvenimą už

| $795 |
T ■ , ■

’• Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jums namą, kokį
H norėsite. B

5 MOKYKLOS — BAŽNYČIOS ■
*. #^WWWW**WWWWV'^^***^*^*I**'*IS*******^>*%*,>,^M^*W^'11*'

■ PARKAI — APSUPIA APIELINKU ’ ' į

$8.00 į mėnesį.i ■
Mes prigelbėsime jums įsigyti nuosavą namą.

B THE JOHN H. GELHARDT ORGANIZITION ■
■ 1009 Woods Theatre BIdg., Chicago, III. ■

Laiškai iš Lietuvos
Iš Kauno.
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V. Makavcckas.

LIETUVIU 
RAKANDU 
KRAUTUVE 

1930-1932 S. Halsted Si 
Chicago, III.

M. T. Kežas.

Jokūbui Matoniui, Bethlehem 
Pa., rašo lietuvis kareivis iš Kau 
no: «

Kaip ėmė mus i n vaiką, tai 
musų poneliai sakė, kad darbi
ninkų) partija raudonarmie
čiai, ir dar sakė, kad dvarai bus 
padalyti. O dabar /taip nušlavė 
buržuaziją, tai negirdėt nė dva
rų ardant nė nieko. Visi nieko 
nežiūri, tik pinigus in kišenių 
pila, ir nuo nuimi da valdžia 
valgį suka, ir to nebeduoda kaip 
reikia. Tai da mes prasti karei
viai, žadam su savo poneliais 
kelti (vainą.

Ir Amerikoniško vaisko yra 
kiek atėjusio. Ir man teko kal- 
bėties, tai ir tuos taip spaudžia 
kaip ir niurni. Ir jie sako: neži
nia kas čia bus. Pas mus, Kau
ne, ant darbininkų vardo dele
gatų pilnas Kauiuis — Ameri
kos, Anglijos, Prancijos ir Vo
kietijos. Tai mes nežinoma, ką 
jie Čia darbuojas. Visi tie mus 
vardu darbininkai važinėja au
tomobiliuose su panom ir geria 
o mes kraują liejam. Mus dabar 
vėl pradėjo visokiais budais 
spausti kaip ir prie rusų spaudė 
kareivius. An pozicijų <luuk 

sušalo, ir mus labai menkai 
apruboja.

H. B. Steni Dept. Store
3442 South Halsted Street

ŽEMOS KAINOS, BET GERAS TAVORAS, TAI MUSŲ OBALSIS.

Bičnųs Kaklaraiščiai dėl Pavasario Siutų ir Dresių, Nėr 
tos Apykaklės, kaip parodo paveikslėlis

$2.25 $1.98 98c 50c
Veistės Spalvuotų organdijų Buster Brown ir žema apy 

kakle už

$3.50 $1.75 $1.50 98c
Bičnios Apykaklės ir rankovėlčs spalvuotos ar baltos 

organdijos................ ...................................................... —- 75e^

Moteriški Royal Mill Union siutai, Rusvi 
ir Balti ir apvestais keliais; nepaprastai pi-
Kiai ------------------------ ---------------- ------------------------------

Vyrų Mėlyni Amoskerg Darbiniai marški
niai; dydis 141/2 iki 16V6; specialiai 2 kostu- 
meriui už ______________________________________  $ ą .20

Moteriški Union Siutai su rankovėlėmis ir

Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų, geriausios 
rųšies ir už prieinanmiausias kainas Parankiausia vieta lietuviams įsigyti 
gerus naminius rakandus už pigią kainą.

Atdara _ _
P*Qf>l** jurnitur* (įį»np<mtf NeuV

SubatOS 3*r*ttar». R*q«. Stov**. SeMnęMacNne*. miTŠkit
vakarais x daM"* M«hiw, Piano., t«. savųjų

7 = ...... —...........

~ Cicero "State Bank *■
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Šurplius & Undivided Profits*.. $85,000.00
Resources ..... .^ .. .......................   $1,000,000.00

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

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

Iš Puipių.
N. Valavičiui, De Kalb, 

jo brolis be kita rašo: \
Kaip sulaukėme 6 anglisto 

1914 m., prisiėjo stoti ant pozi
cijų. Prisėjo mums trauktis pir- 
myiijik 31 anglisto 1914 metų. 
Pridėjo paimti miestus Stalupė
nus, Tilžę, Gumbinę, Karaliau
čių. Paėjome Mozurskų ežerą. 
Tenai musų korpusą vokiečiai 
apsupo ir tuom laiku ir aš pa- 
puolau į nelaisvę. Tada jau 
prasidėjo kiti vargai, kitos nelai 
mes. Čia mus vokiečiai surin
ko apie 8000 vyrų ir varė ketu
rias dienas neduodami nieko 
valgyt. Ketvirtą dieną išvirė 
čielvj bulvių su visom žemėm 
ir davė valgyti žiūrėdami, kad 
nė žemių nieks nenumestų. No 
kada daėjom lik stoties, tai so
dinant in vagonus davė po du 
svaru duonos ant keturių dienų. 
Suvarė in vagonus po 60 vyrų, 
o kitam buvo ir po daugiau. Ve
žė keturias sutkas. Važiuojant 
visi traukinio langai buvo už-

(Seka ant 6 pusJ.k

III

atnertais keliais; puikios vertės už... 69c

Vyrų Hickory Overalls; dydis 36 iki 42 

specialiai .............................................  $ .39
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Dr. A. R. Blumenthal I

SPECIALISTAS 
aamiauoje Dykai

Gyvenimas rrs
* tuščiai, kada pra 

nyksta regėjimas
[y. Mes vartojam 
r pagerinta Oph- 
7 thalmometer. Y- 
F patinga domi at
* kreipiama i val- 
mo 9 ryto iki 9 vak.

nuo 9 iki 12 diena
kus. Ve).: nuo 9 
nedaliomis, nuo 
4149 8. Ashland iv.

Telephone Yards 
Boulevard 6437

val- 
vek.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam* linoma* per 23 *e- 

U J’atyrę" rrdytojM, ebtrur***
Gydo aitria* ir ehronllka* 1i*a*, 

rq, moterų ir vaikų, pagal tmujana<a* 
metodą* X-Ray ir kitokiu* elektros prfe. 
talau*.

Oftoaa Ir Labaratorlja i HM W. HA 
8t. netoli Fiak 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 ploto, tr 
nuo 6 Ud 8 vai. vakarai*

( Dienomis! Canal Td.phomd, J 8110 887
‘ ) Naktimis Drexel

( 950 - Drover 4188 
GTVKNIMASt UIS 8. Halatod BM 

VALANDOS! 8—• ryto. tfktaL

k ■■■ ........ i i

PETER A. M1LLER
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybė. 

DIPLOMUOTAS OPTIKAS
2128 West 22nd Street, Chicago, UI.
Didžiausia West Sidėjo Auksinių Daiktų Krautuvė. Pirksite Geriausį 
Tavorą, — Mokėste žemiausią Kainą, negu Didmiestyje. Norėsite 
aukso — gausite auksą. Kitoniškai — pinigai grąžinami.
Tavoras gvarantuojamas. , •

Dr. Charles Segal 
Persikeis | savo naują frfisą 
ptt 4729 S«. Asland Avė. Jii 
gydo ligas vyrų, moterų Ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 Ud 5 va
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.

Mano

Laikau geriausios išdirbys- 
tės Gramafonus: Edisono ir 
kitų firmų. Laikau vėliausius 
rekordus.

Kas turi Šaltj, 
Galvos sopėji
mą; kam var
va ašaros iš a 
kių — ateiki 
pas mane: pri- ..
taikysiu akinius, turėsi sveikas akis ant visados.

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

kurią galima išsigydyti Rheumatzmą, Kaulų Gėlimą. Man daugelis žmonių dPknvot

Ali ADOMAS A. KARALIAU8KA8, SEKANČIAI RAAAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęe pilvelis buvo. Dlspep 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo /pyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmfi stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko uo užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė pobmelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge-

«
DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone C anai 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

MAGDE. “Ak, kaip man niekti pal
vą ! Ikbandkiau vieokiui maipojimus, 
trinkimui, muilavimue — ir viekai tai 
nieko nepapelbėjo nuo tu bjauriu pleii- 
kanu... Man pėda net daroii!“ I 

MARE. “Na, tai kam tau k f et be- 
reikalinpail žiūrėk, kokie mano plau
kai praiue, ivelnue ir ėpiti. O tai 
todėl, kad ak vartoju RUFFLES I”

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

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti 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 
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. • I

9 Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutės.”2*Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

F. AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway, New York--—<•>

Lietuvių Tautiškos Kapinės
Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietuvius 
be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda nuo $50 ir ^augš- 
čiau.. Kas greitu laiku pirks senuosius lotus, gaus senąja 
kaina. Laikas balandžio ir gegužio mėnesiuose. Reikale 
kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiškai ar telefonu: 
Willow Springs 20-R.
■ ■ ■■■ ■M ■ ■ ■ ■ ■ H ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■ ■■_■■■KSJ

TREČIAS

Koncertas
PIANISTĖS
ELZBIETOS

MAKARAITES
ir jos studentų

įvyks

> NEDĖLIOJ,
BIRŽELIO 6 d., 1920 m.

SCHOOL HALL

48th and Honore St.

Pradžia 7:30 vai. vai.

Kenccrte apart viršini- 
nėtos artistės rengėjos da
lyvaus dar p-lės: M. NOR- 
KAITe, ir ONA RUDAUS- 
KAITČ, dainininkės, p. K. 
Sarpalius, baritonas, J. J. 
Zolp, tenoris, duetai, kvar
tetai ir kiti.

Tikietai parsiduoda pas i 
kiekvieno studento, p. J. 
Zolp, 4547 Hermitage Av., 
p-lė F. Okinoniutū, 4515 
Wood St., Draugo ofise, 
Naujienų ofise, J. J. Elias 
banke, Dr. Makaro ofise.

Kviečiame publiką atsi
lankyti ant šio koncerto, 
nes programas bus gražus.

Po programui šokiai.
KOMITETAS.

MiMoc,__ ______________ 0 krutinę. Vidurių rėžimas
išnyko u® užmušimui*visų ligų. BSglu Š mėnesių išgerdavau kas sa-

mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju sanitaras mynsių »c- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pailstam!ems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutarai:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prot 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago,

Dabar pavasaris atėjo; nusipirkai naują 

siutą, tai ir naujas laikrodėlis reikalingas, ne

tik dėl parodos, bet dėl gero česo laikymo.

Mes parduodam gerai paauksuotų, gold
filled gvarantuotus ant 20 metų, 12 arba 

saizo, 7 Jewels Elgin už $19.75, 15 Jewel El- 

gin už $23.75, 17 Jewel Elgin už $26.50.

P. K. BRUCHAS
Chicago^ III3321 So. Halsted St

Apsauga Padėtiems Pinigams
security Bank

Mllvvaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimčaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

anas
SERGANTI ŽMONES

Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Senųn dėl pri- 
vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų. 
fVi- I Džaunty 2221 So. Kedzie Avenue

Va Vali ■08 91^ Vai. 1—8; 7—9 po pietų

JOHN KUCHINSKAS

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 Abstraktu* 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Šutei-, 

Iriu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgefiių ant lengva 
sąlygą.
West Side ofisas atdaras vaka

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

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

> •

Aki* egzaminuoja nž dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaaer'a efiae aat 3 Ubą 
ši49 So. Morgan SL

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų

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

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

—

Telefonas Pu 11 man 8*8.
DR. P. P. ŽALIAS

Lietuvis Dentlstas 
108*7 Michigsn Ave^ RoselanC

Valandos; 9 Dd 9 vakar*.

Telephone Yards 1032

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo S iki 9 vakare. 

—   ----- - - - - --------

DR. 1 E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
ItoRelande: 10900 S. Michigaa Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertų vakarais nuo *:30 
—7. Tek Yards 723.

........... , ............................... ... F

DR. M. T. STRIKOLIS 
L I e t n v 1 s 

Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas: 1757 W. 47 St

Tel. Boulevard 188. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 363

Telephone Boulevard 2100 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
3I—I9 vakaro 

8M8 8. Mergan St Chicago, D).

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1637 WA1 St. kampJMarshfield av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki 

4 ir nuo 7 iki I vakare.
Tel Prospect 1197

...ui i į . ..........     i , F

(■•M****MoaMM**aa.M*a*H**a** ' '
Telephone Yards 5834
Dr. P. G. Wiegner I
Priėmimo valandos nuo 8 iki f 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted SU Chicago? j
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(Tąsa nuo 5 pusi.).

NAUJIENOS, Chicago.
■U-i

Subata, Gegužės 8 d., 1920 
t j—nii u t .m0 linui ■■ ■ii Mm i—i —>

GERIAUSIS 
IŠPARDAVIMAS 
SIAME SEZONE

Pradedant Subatoje, Gegužės 8 d.. Baigiasi Su- 
batoje, Gegužės 15 d.

50 sv. Bovelnos Mątrasai, apvalais kraštais su 
geros rųšies inpilu, gėlėmis rašytu.

darinėti. Kaip privežė prie 
stoties, lai ten mums buvo pas
kirta lageris. Uždarė už dratų 
kaip kokius žmogžudžius ir ką 
norėjo, tai jie su mumis ir da
rė. Labai daug žmonių išmirė. 
Man tenai besant per septynis 
mėnesius mirė keturi tūkstan
čiai. Aš ten buvau kol nuvarė 
in Franci ją ant fronto - po 
Verduriu. 'lai rodės kai in ko
kių pekla uždarė. Pradėjo kož- 
ną dieną varyti ant darbo, o 
apsiėjimas buvo labai žiaurus. 
Darbus buvo toks: mišką kir
tom, dirbom geležinkelius, ka- 
sėrn apkasus, žodžiu, viską dir
bom, bet tik valgyti nebuvo ko. 
Valgėm žoles, visokias šaknis, 
arkliarukščius, pienes, varles, 
Visokias kirmėles, padvėsusius 
gyvulius — arklius ir su nes, ka
tes ir žiurkes.

RAPORTAS STOVIO

Metropolitan State Bank
IŠDUOTO AUDITORIUI VIEŠŲJŲ ATSKAITŲ, SUVEDANT ROKUNDAS 

GEGUŽIO 4 d., 1920

VERSMĖS
Paskolos ir Įskaitos .......................
Liberty Loan Bondsai ...................
Kitokį Bondsai ................................
Banko Namas......... ,........................
Rakandai ir Intaisymai....................
Pinigais ir Skolos kitų Bankų
Kitokios versmės ..... .......................

$597,109.19 
... 86,017.50

153,154.50 
... 47,000.00 
- 10,855.03

180,783.50
..... 714.01

$1,075,633.73

Dirbti musų pačių dirbykloje po priežiūra 
žmogaus, patyrusio tokiame darbe.

In Lietuva išvažiavau 11 sau
sio, namo parvažiavau ant pa
čiu grabnyčių, 1919 metuose.

SKOLINGUMAI

TONSILAI

K

mano ofise — be kelio
nės j ligonbutį. Ligonis 
eina pats namon tą pa
čią dieną po operacijai.

Jie turi visus pato
gumus mano Poilsio 
Kambariuose ir gauna 
geriausią priežiūrą vi
są laiką. Mano

Naujas Budas Tonsilo 
Gydymo

padaro prašalinimą tonsilio paprastu 
ir saugiu. Neatidėliok, jeigu tavę var
gina, nes atidėliojimas esti pavojin
gas. Iftimdink juos; ateik ir matyk 
mane. Egzaminavimas veltui.

DR. F. O CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES GERKLĖS 

120 S. State St., 2nd Floor, 
CHICAGO, ILL.

Tuoj į pietus nuo FAIR. 23 metai ant 
State gatvės. Valandos: 9 iki 6 Neda
liomis 10 iki 12 dieną.

Tai butų geras pirkinys už $16.50, tečiaus mes 
parduodame už $8.95. Taigi nepraleiskite šito
kios progos.

Musų Namų Valos ir Malevų Departamentas 
teikia geriausius tavoms labai žemomis kaino
mis.

VOLF’S ■
3818-20 So. Kedzie Avė.

J IEŠKOK VILKO VIRŠUI DURIŲ

, PINIGUS Į LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

siunčiame per LIETUVOS PAŠTĄ ir per LIETU
VOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKĄ, KAU
NE ir jos skyrius VILNIUJE, PANEVĖŽYJE, 
ŠIAULIUOSE IR KYBARTUOSE. Męs atstovauja
me kelias didžiules New Yorko Bankas. Persiunti
mą gvarantuojame.

“CASH” PINIGAI 
pardu<xlami MARKĖMIS, FRANKAIS, RUBLIAIS ir kitų tautų 

DRAFTAI IR ČEKIAI
išduodami keliaujantiems, su kuriais pinigai gaunami LIETUVOJE.

DRABUŽIUS IR AVALINE
visokio sunkumo ir didumo baksuose siunčiame LIETUVON greitai 
ir saugiai.

Iš Kazliškių, Ukmergės apskr.
Viktoras švedas rašo savo 

draugui J. Valangai, į Paines- 
dale, Mieli.:

Nors daug kentėjom nuo vo
kiečių valdžios ir partijų (?), 
ir dar galo nėra. Dabar lenkai 
užsėdo ant musų sprando. Plė
šia grūdus, pjauna gyvulius, 
varo kurmankų. Nėr kada ir 
malkų atsivežti. Šešti metai 
kaip neturiu spakainumo.

Lietuvos padėjimas sunkus ir 
keblus. Hašai draugas, kad už- 

į tekėjo spindulėlis ir Lietuvai. 
' Amerika ir Anglija pripažino 
nepriklausomą Lietuvą. Tai 
tik pripažino, užustot neužuslo- 
ia. Visokios tautos lenda Lie
tuvon. Numano, kad da možna 
gaut duonos. Lenda rusai, vo
kiečiai, lenkai. Visiems rupi 
Lietuvos grudu aruodai.

Dėkui draugui užu laikraš-, 
čius, kad prisiuntei. Badau laik-: 
raščiuos, kad Amerikos darbi
ninkai nori susivienyti su Rusi
jos bolševikais. Jeigu taip <lir- 

i ba Amerikos darbininkai, kaip 
kad’ balšėVtkai, tai pabaiga pa
saulio. Kas nežino, o mes netik

akim ma

Kapitalas Inmoketas .
Užaugis turto............
Neišdalintas uždarbis
Depositai ....................

$200,000.00 
... 45,000.00 
....  9,212.10

821,421.63

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

$1,075,633.73

DEPOZITŲ UŽAUGIS NUO PASTAROSIOS ATSKAITOS VASARIO 28 d., 1920 m.
$390,289.79

Dėkite į šį Stiprų Valstybės Banką savo pinigus

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd St., kampas Leavitt Street. ’

BANKO VALANDOS:
Panedėliais, Seredomis ir Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vhl. vakare.

eanHHMB

A. PETRATIS

-

S.L. FABIAN

LAIVAKORTES J LIEPOJU
č Pirkite pas

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

3249 So. Halsted St., Chicago, 111.

SIUNČIAME pinigus į Lietuvą ir į visas svieto dalis greitai.
PATeMIJIMAS: Mes dar turime vietų ir kas norite išvažiuoti Mojaus menesyje pa 

siskubinkite užsisakyti laivakortę dabar, nes vietų ant laivų yra daug, mažiau negu išva
žiuojančių. » \

VALANDOS: 9 ryto iki 6 vakare. VAKARAIS: Utarninkais, Ketvergais ir Subato
mis iki 9 vai. Nedaliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-Čios lubos

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

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

PASPARTAI DYKAI
keliaujantiems Lietuvon per musų ofisą pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTES
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

DOKUMENTUS
įgaliojimus, daviernastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kontraktus ir 
kitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popierius PADAROME IR 

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

ponų ir rusų dvarai yra dalinama ir parduodama lietuviams. Klaus
kite kaip čia gyvenant galima įgyti žemę Lietuvoje. Nepraleiskite 

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS

užeikite ar rašykite į vienatinę Chicagoje ir Vakarinėse Valstijose 
Lietuvių Korporaciją, suorganizuotą pagal Illinois Valstijos tiesas.

BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.
35 So. Dearborn St., Chicago, III.

Telefonas: Majestic 8347 Antras floras, durys 206
Ofisai atdari: nuo 9 ryto iki 6 vakare 

Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedaliomis nuo 10 iki 4

tėm kokia pas ji 
d rinkę visi vagiu 
go nuo Vilniaus 
mumis, musų vieškeliu, per ke
turias dienas kas jiems patiko, 
viską atėmė: grudus, arklius, 
rublis, mėsą, čebatus — ką tik 
rado. Ką paspėjom apkast po 
žemės, tas mums liko. Ir iš 
manęs atėmė arki j. Bado miš
ke pakavo tą.

iip anie bė-
viuską pro

Gvrlunln*-. u laiko

Pinigų Siuntimas Lietuvon 
Jau Atdaras

Skaudėjimas 
strėnose

« •

labai dažnai paeina nuo kokio nors 
inkstu suirimo. Tokis apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
damos į tai, kad inkstai ir pusi* ne
veikia kaip reikiant. Atsidšk tam 
tuojaus. Vartok

Severa’s 
Kidney and Liver 
Remedy

(Severos Inkstų ir Kepenų Vaistą) 
kurie yra patariamas visur, kur 
inkstai ar puoli reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo pūslės ir inkstų užde
gimo, šlapimo susilaikymo, šlapimo 
•utiršMŲimo, skausmingo šlapinimo
si, sutinusių kojų ir skausmo strė
nose, paeinančio nuo inkstinių kliū
čių. Kainos: ZBc ir $ 1.25, su 5 ar 
6 centais mokesčių visose aptiekose.

Didelis Išpardavimas
7 Gramafony

geriausių išdirbysčių Columbijos Viktoro ir Richtono, grajina visokius 
rekordus. Guarantuoti ant 10 metų. Kaina $25 iki $400. Taipgi parduo
dam ant lengvų išmokėjimų.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais spring- 

sais, motoru; išduo
da skambų ir gražų 
balsą. Kaina $50.00. 
Labai .paranki į Lie
tuvą parsivežti.

Waukflgano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

H. KRULEWICH
1122 So. Halsted St. Chicago, III.

SENIAUSIAS BANKAS ANT WESTSII)ES PINIGŲ SIUNTIMO 
IR LAIVAKORČIŲ

Duodame žinoti musų kostumieriams ir pažįstamiems jog mes siun
čiame pinigus Lietuvon pigiausiomis kainomis čekiais, bankinėmis 
peivadomis ir telegrama; mes turime jau daug rasyčių iš Lietuvos, 
jog pinigai priimti, ir galim tai kiekvienam parodyti.

Meldžiame ateiti pasiteirauti apie pinigų siuntimą ir laivakorčių* i 
Lietuvą — mes prigelbėsime jums išgauti pasportus iš čia ir Washing- 
tone.
H. KRULEVVISH, 1122 So. Halsted St. Telephone Monroe 2397

W F. SFVFRA CO.
CEDAtt RAPIDS, IOVVA

OR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

r

Mm

Rusiškos ir Turkiškos Vonos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

5514-16 W. 12th ST

wa«W!.U .

t- •***- 
t'M,

Telephon* Drover S032 j

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai raka > 
re. Nedaliomis pagal autarhnon 
9261 So. Halsted St. Chieago, III

20 tūkstančių naujų rekordų; kaina $1 vienam; mažiaus kaip 6 rekor
dus kitur nesiunčiame. |i

E 4536 Jaunavedžio Pasiskundimas, Dialogas
E 4475 Girtuoklio Metavonė ir Stebuklai, Dialogas.
E 4474 Milaširdyste ir Vai Verčia Laužo, dainos.
E 4272 Spragih; Daina ir Strazdelis.
E 2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
E 4237 Jonas šmikis, Dialogas.
E 4273 Padainuosiu Gražia Dainą ir Našlys.
S 2582 Kariškas Maršas ir Kalnų Augštumas.
E 3417 Padespanas ir Mazurka.
E 4181 Atvilo ežero bangos ir Pilviškių Valcas.
E 4363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė teka.

Katalogą pasiunčiame kožnam dykai.
DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ GRAMAFONŲ, KNYGŲ, AUKSINIŲ 

DAIKTŲ

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Tol. Ganai 6222.
DR. C. K. CHERRY8 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt 8U 

CHICAGO.
Valandos; 9:30 ryto iki 13 dieni 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marioji Street 
Waukegan, III.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau,

Sankrova Įvairumų ■
Aprėdalų, laikrodžiy-laikrodėlių 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų 
rekordų visose kalbose; armonikų ii 
kitokių muzikalių instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

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

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

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

■ ■■■■■■ įį ■—i »»■■■ j iii«

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

SpecialistasI
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
.dįtaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
duose atsitikimuose egzaminavimas 

runa su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali aiyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
•Ifldieibiais uuo 10 ryto iki 1 po pleL 
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampai 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DR. R. WAGNER
Mano apecialis gydymas yra chroniš- 

ky. — nervišku ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660.

Reumatizmas Sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

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

CAP8ICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina virinu- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gybC žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

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

Knyga ALTINIS SVEIKA 
TOS”, augalais gydyti**. kai 
na 50c.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bite vieno kiše

nių!. Gvarantuojame, kad sutaupysi- 
m* Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkim*. Kai kuri* 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 konserratyrio styliaus, 182.50 
iki $60.00.

Pamatyldt musų specialius štai 
ir overkotus po 115, $17.50, |20.i 
$22.50, $25.00 ir $80.06. Juodi k 
tai po $45 Ir $65. Mėlino **rg* sta
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.

Specialia nupiginimas 5% kiek vis 
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryt* kiekvieną dieną Iki 9 
vai. vakare. Subatomis Dd 10 vai. 
vakar* Nedaliomis Ori 6 v vakar*.

S. GORDON, 
1415 So. Balated SU Cbieaco. nj.

DAKTARAS NAMUOSE.

specialius status
’ ------- “ .00,

siu-

Ateik j Vilas County Wiscon- 
sin, kame dėl žemės gerumo pa
ti saulelė džiaugiasi, ir jsigyk 
ūkę lengvomis išlygomis. La
bai derlinga žemė, kame iki 250 
bušelių bulbių ant vieno akerio 
užauga, kiti javai taip-gi gerai 
auga. Jus galite pradėti ūkę 
su mažu pinigu. Didžiausi Lie
tuvių Kolonija Amerikoje. Del 
pilnesnių informacijų ir dėl kny 
gutės apie ukes adresuokite.

SANBORN COMPANY
51 Sanbom Bldg., 
Eagle River, Wis.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimata, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptlekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina 91.00.

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

šviesą ir pajiegą suvedame | senus Ir naujus namus, taipgi 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THEBRIDGEPORTELECTRICCOM Ine.

A. BARTKUS, Pre*.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago. IU.

m v.
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TAUPYK 
KLEIN BROS. 
ŠTAMPAS.

SANKROVA 
ATIDARA 
iki 5:30 v ak.

BAIGIANT TVERTI
Vaišiją

Vyrai, Jus Sutaupysit
15 Dolerių Jūsų Pasi=

rinkimui ant

DAR keliolika A. Olszevvskio 
Trust Certifikatų prisidės, ir 
“Kulio Aptiekos” namas bus pa 
liuosuotas iš Trustee ir paves
tas prisirašiusiems Kredito
riams.........  Tuomi užsibaigs
mano trejų su virš metų orga
nizavimo darbas, kurio vaisiu 
yra: — MIRGA, MILDA ir VAI
ŠIJĄ.

Kiekvieno Siuto Stake

$35
Kainos Buvo $40, $45 $50, i— 

Dabar $35.
Inventoris musų drapanų stako parodo, 

jog mes turime drapanų ant rankų dau
giau, negu tai reiktų. Pesivėlines pavasaris 
yra šito priežastis. Kad sumažinus musų 
staką esame priversti išparduoti.

Kiekvienas reguliarės vertės Siutai $40, 
$45 ir $50, podraug ir dviejų kelnių 
Siutai, už ..................................... WW

e

Šitie siutai yra padaryti geriausių siuvy
klų Chicagoje, Rochesteryje ir New Yorke. 
Sutaupinama ant tikrai nuo $10 iki $15.

BI SIUTĄ VERTES IKI $50PASIRINK
Ineina vienų vilnų mėlyni serge, mėlyni, rudi, žali Planeliai ir gražus 

vilnoniai; vienlypio ar dvilypio segimo, arba konservatyviai styliai šio 
sezono labiausiai mėgiami; siutai gerai pasiūti ir gvarantuojama pasb 
tenkinimas; siutai, kurie paprastai parduodama už $40, $45 $QC 
ir $50, dabar už .........   W

Siutai prosijama ir pataisoma per vienus metus veltui.

RAKANDAI NUMA4INTdM KAINOM.

Pavasariui ateinant jus reikalaujate vieną kitą rakandų jūsų namuose.

3-jų šmotų Parlor Siute; Colonial 
rėmai aržuolo, mahogany arba Walnut; 

apmušti tikra Ispaniška skūra, už..........
Lengvia-s Išmokėjimas

Style; masyvi

*139
Beivide re Siuva
moji Mašina, gva- 
rantuota ..... $49. 
Paveway Siuva
moji Mašina, 
už ........... $28.50

KŪDIKIŲ 
VEŽIMUKAI

7-nlų šmotų Colonial Dining Room I 
Siute; 45 col. stalas, ketvirtdalis ar- -
žuolo, ir 6 tikros skuros ke- 
dės; visa krūvoje už........... , • «

Lengvas Išmokėjimas.

50

\ Vytelių Pinti
* Kūdikių Veži- i
* mukai; gondo

los išvaizdos. g^^ĮgM^SSl Z"
už ....... $24.50
Kūdikių Veži- 
mėliai; pilnai 
pinti; apmušti 
gražiai, už $39.

ir SAUGUMAS
t Mes Esame Savininkais ir Pasiūlome 

BOERSMA COMPANIJOS 
šiaurvakarinis Kampas 111-tos ir Michigan Avė.

First Mortgage 62 Real Estate 
Bonds’us

CHICAGO TITLE AND TRUST CO., TRUSTEE 

Denominacijos $100 $500 $1,000 
THE VVIERSEMA STATE BANK 

11106-08 Michigan Avė.

Visas Turtas Virš $2,500,000.00

Gegužio 5 dienų sudėjau pas 
Trustee sudėtus ant mano ran
kų Trust Certifikatus, ir var
dan susirašusių A. Olszo\vskio 
kreditorių užėmiau paminėtų 
namų. Kada reikalinga suma 
Trust Certifikatų susidės, na
mas bus pavestas susirašusių 
kreditorių naudon, kaipo ir tik 
ra nuosavybė.

DABAR dar yra laikas nedi
deliam skaitliui A. Olszcwskit) 
Lankos kreditorių arba prisi

rašyki prie tos organizacijos ar 
ba savo Trust Certifikatus par- 
douti. Trūkstančių sumų aš vie 
nas jau galiu išpirkti. Perka 
tuos Trust Certifikatus dar pp. 
Valančauskis, Mickevičius, Dr. 
Kulis ir K. Žuraitis, kurie pri
sideda prie tvėrimus Vaišijus.

PRISIRAŠŲ KREDITORIAI 
malonės dabar iki 15 dienai Ge 
gūžio, užsimokėt organizavimo 
lėšas, nes jau turiu imti Char- 
ler, nupirkti korporacijos Stock 
Certifikatus, knygas, ir kitus rei 
kalingus korporacijai dalykus 
aprūpint. Užsimokėję kredi
toriai bus paduoti ant Charte- 
rio, kapo “Subscribers to Capi
tal Stock”, ir jie rinks iš savo 
tarpo Direktorius. Susirinki
mas “Subsribers” įvyks tuojaus 
po 15 dienai Gegužės. Todėl y- 
ra svarbu, kad visi iki tam lai
kui ir užsirašytų ir užsimokė
tų lėšas, kad sykiu viskas butu 
atliktas. Nėra jokio išrokavi- 
mo ta darbų vilkinti, nes toks 
vilkinimas kreditoriams daro 
nuostuolį.

UŽBAIGUS organizavimų 
Vaišijus, atliks arti 1000 kredi
torių su suma Trust Certifikatų 
$88,258.65 (Paskutinis rapor
tas Trestee praneša atlikusių 
Trust Certifikatų $128,109.65. 
Vaišiju paima $39.850.00, atliks 
— $88,259.65). Su tais, atliku
siais Kreditoriais aš jau nesirū
pinsiu.

MANO SUMANYMAS suor
ganizuoti kreditorius sugriautos 
bankus ir jų globon pavesti tos 
bankus turtas buvo iškilęs iš la
bai pavienio protavimo: — Žmo 
nes sudėjo bankon pinigus, t^- 
del bankus turtas jų yra. Tur
tas toks negali būt pavestas ne
organizuotai miniai, todėl teis 
mas paveda tokį turtų Receivc- 
riams arba Trustee, kurie jokio 
tame išrokavimo neturi kaip tik 
šeimininkauti svetimu turtu sa 
vo naudon. Pa t irimas parodo, 
jog Receiverių ar Trusteesų šei 
mininkavimas atseina labai bra 
ngiai. Todėl prašalinti juos yra 
išrokavimu kreditorių. Ta rei
kėjo prirodyti faktais, ir tokius 
faktus turime Mirgos, ir Mildos 
bendrovės.

LAIKE kada aŠ organizavau 
kreditorius A. Olszewskio ban
kus, kuri savo ranka buvo iš-

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petrinų ir desaiaf 
kirpti ir aluti vyriškus ap r ėda
lus. Turime geras elektrines 

» siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

* lengvinusį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei* 
kitę i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 

.musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais srhs 

ypatlškai. Valandos nuo 1 ryto 
iki 9 valandai vakare.
VVHITE EARLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGMNG 
8CHOOL

mm H 03 8o. Halsted St., Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario švaraus į 

bile kokią dalį miesto. Praneškite 
tuojaus.

ANT. ČEKAUSKAS,
1789 So. Halsted St.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMA

Pirma

Per ilgų laikų aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visų daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas* 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslai)- 
nOjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vų, po krutinę, sirenas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugejimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagclbos, činiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
siseko surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTERIS ir i 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dekavoja jo GeradOjystei.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTEBI ir jmn suteiks sveikatų, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strOnų skaus
mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerų apetitų, 
miegų ir tvirtumų raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kilų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamosc ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokia 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 aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrų ir aiškų savo antrašų ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUFECTUR1NG,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

veris likvidavo Jono Tananevi-

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir ncišsigy-

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai

Dvasia

STANISLAVA šLEžAITfi
persiskyrė su šiuo pasauliu ant
roj valandoj po pietų geg. 7 d. 
1920. Paliko dideliame nubudi
me motiną ir dvi seserį, Elzbie
tą ir Aleną.

Laidotuvės bus geg. 11 d. 9 
vai. ryto iš šv Jurgio bažnyčios 
į Šv. Kazimiero kapines.. Mel
džiama visi giminės ir pažįstami 
dalyvauti šermenyse.

Kūnas pašarvotas prie 843 W. 
33rd St. Chicago, III.

Pranešimai
VIEŠAS DUONKEPYKLŲ DARBI

NINKŲ SUSIRINKIMAS
Jviks subatoje, gegužės 8 d., 7 vai va
kare, 3400 So. Aubv.rn Avė.

Darbininkai, duonkepiai! Malonėki
te visi atsilankyti i šj susirinkimą; 
mes turime apkalbėti apie savo rei
kalus — privalomo suorganizuoti 
duonkepių uniją.

Lietuvai Gelbėti Draugijos 47 sky
riaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, geg. 9 d., Liuosybės svet. 
1822 Wabansia Avė. 9:30 vai. iš ryto. 
Visi nariai ir rėmėjai malonėkite atei
ti laiku. — K. Navickas, sekr.

Dr-stes Lietuvos Vėliava Am. No. 
1. mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, geg. 9 d., 1 vai. po pietų. Davls 
Sųuare parko svet. prie 45 ir Paulina 
gat. Visi draugai malonėkite susirin
kti, nes bus daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

Ketvirto wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, geg. 9., 1:30 vai. 
po pietų po num. 8301 Aubum Avė. 
Visi kilubiečiai susirinkite, nes turime 
išrinkti darbininkus j busiantį pikniką.

— M. M. Juodis.

Kenosha, Wis. — LSS 58 kp. mėne
sinis susirinkimas jvyks ned., geg. 9 
d., Socalistų salėj 321 Prairie Avė., 
2 vai. popiety. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų, 
norintjs prisirašyti ateikite Valdyba.

Sietyno Mišrus Choras turės rėpe- 
ticijas ned., geg. 9 d. 4-se po pietų, 
M. Meldažio svet. 2242 W. 23 PI. Vi
si bukite laiku, nes turime dijlyvauti 
Aido Choro Koncerte.

—Org. P. Bitinas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
GERĄ PROGA pasinaudoti puikiu 

keturių kambarių pagyvenimu, nes 
leidžiu visai už dykų gyventi ir ang
lius savininkas duoda, tik savininkas 
norėtų sykiu gyventi kaipo įnamis.

A. K. BALTUŠIS, 
3204 So. Wallace St.

IšRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS Storas puiki vieta 

dėl visokio biznio, ypatingai dėl pir
mos klesos barzdaskutyklos, Gents’ 
fumishings, millinery ar waist shop.

3207 So. Wallace St.

OFISAS nuomai gera vieta 
lietuviui gydytojui, dentistui ir 
osteopatui prie 108tos ir So. 
Michigan Avė., Roseland. Klaus 
ti ♦

KIMBARK STATE BANK 
108th and Michigan Avė. 

Tol.: Pullman 20.

J IEŠKO DARBO
REIKALAUJU darbo. Esu penyvas 

žmogus; galiu pridaboti namą, vai
kus ir tt. Jei kam reikalingas toks 
žmogus, malonėkit pranešti.

JŪR(įlS GABAVIČIUS 
1527 Augusta St., kampas Ashland

Avė. iš užpakalio, 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ'
MOTERŲ

REIKIA moters popicroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
105 W. 21 SU Chicago.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ
Abclnam darbui Kepykloje.

Patyrimo nereikia. Gera mo
kestis. Nakties darbas.

Kreipties:
1107 West Congress St.

Pirmyn Mišraus Choro repeticija į- 
vyks nedėlioj, gcg. 9 d., Knygyno sv. 
1822 Wabansia Avė 4.30 po pietų. Visi 
bukite laiku nes po repeticijų važiuo
sime dainuoti. — Valdyba. ..

TVERDAMAS Mirgos, Mil
dos ir Vaisijos bendroves, atsie
kiau šituos tikslus: Pirmų: — 
parodžiau žmonėm kokiu budu 
jie gali tių>ti^ -šeaiininkais siir 
griautos bankos turto; Antra: 
— kokiu budu reikia šeiminin
kauti; Trečių: daviau lietu
viams tris puikiausias Ameriko
je benduflfves, ir Ketvirtų: — su
teikiau progų A. Olszewskio kre 
ditoriams atgauti pinigus. Be 
to, prirodžiau, kad p. A. 01- 
szewskio banka buvo taip gera 
kaip yr geriausios,ir dabar,jeigu 
atsilikusieji kreditoriai žudys sa 
vo pinigus, tai jau jie galės tik 
pats save kaltinti. Proga susi
rašyti buvo visiems lygi duota, 
ir laikas trejų su virš metų, bu
vo užtektinai ilgas sutvėrimui 
šimtų tokių korporacijų kaip 
los kurias aš sutvėriau. Tokiu 
budu, atlikau savo užduotį pil
nai, ir dabar, užbaigęs tvėrimų 
VAISIJOS, galėsiu raifiiai lauk
ti likvidavimų atlikusio A. 01- 
szewskio bankos turto per Tru- 
stec.

VAISIJA, kaip jau minėjau, 
bus finasini instaiga, kuri aprū
pins reikalus susinėsimo Ame
rikos gyvenančių lietuvių su 
Lietuva. Tvarka bus ta pati 
kaip ir valslibinesAmerikos ban 
koše, ir jos finasines operacijos 
apims visas srylis pramones ir 
įdrklystės. Dalis VAISIJOS 
kapitalo bus sudėta Kaune, Lie
tuvos valstybinėj banko j, ir 
tarp Vaisijos ir tos Valslibines 
Lietuvos bankos bus bendras 
veikimas, kuris ir bus geriau
sia gvarantija arba užtikrinimu 
visiems lietuviams, kad reika
lai pavesti Vaišijai aprūpinti, 
bus atlikti teisingai ir sumaniai.

SMULKMENOS sutvarkymo 
Vaisijos bus padavadintos susi
rinkime, kuriame bus renkama 
Direkcija arba Valdyba. Į to
kių valdybų turės būt renkami 
žmones susipažinę su banki
nėms operacijoms, ir turintieji 
žmonių nžsilkčjimų kaipo pil
nai ištikimi, pastovus ir sau
gus. *

TOKI PLATŲ paaiškinimų 
duodu su tuo tikslu, kad vi
siems butų aišku kas yra daro
ma. Iš to irgi gali kiekvienus 
matyli, kad dabtu* prisirašant su

trusto certifikatais, A. Olszcvvs- 
kio kreditoriai turi progų pa
remi labai gerų sumanymų, 
pilnai apsaugojant save nuo 
nuostolių. ,. '

’)VALANDOS PRISIRAŠYMUI 
IR UŽSIMOKĖJIMUI lėšų yra 
kas dienų nuo 10 iki 12 valan
dos iš ryto ir nuo 5 iki 7 va
karais. Ateinančių nedėldienį: 
nuo 1 iki 5 po pietų. Šioje sa-, 
vaiteje noriu užbaigti Vaisijos 
tvėrimų, nes kiti svarbus dar
bai, verčia mane pasiliuosuoti 
nuo rupesnio atsilikusiais knedi 
toriais. Už tai busiu dėkingas 
kiekvienam, kuris pasiskubins 
arba prisirašyti arba parduoti 
savo Trust Certifikatų dabar, 
subaigiinui sumos reikalingos 
galutinam paliuosavimui iš t rus 
lec paminėto VAISIJOS namo.

Su tikra pagarba,
J, J. HERTMANOWICZ, 

3133 Emerakl A v., Chicago, III.

WPLP. Kliubo susirinkimas įvyks 
subatoj, geg. 8 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
SąryšiS svet. Draugai atsilankykite 
visi, yra daug svarbių reikalų.

— Sekr. F. A. Bareišis

Draugystės Meilės Liet. Am. mėne
sinis susirinkimas įvyks subatoje geg. 
8 d. 7:30 vak. Chemausko svet. 1900 
So. Union Avė. Visi nariai bukite lai
ku ir užsimokėkite duokles ir pomir
tines J Wereckis, sekr.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEškOJiMA]
PAJIEŠKAU savo tėvo Antano Ma

žeikos, kuris pirm karės gyveno Tu- 
čių sodoje, Viekšnių volostės, Mažei
kių apskr.; siunčiau laišką, negaunu 
iš jo jokios žinios. Meldžiu susiedų 
man pranešti, ar tebėra gyvas mano 
tėvas ir kame randasi.

TAMOŠIUS MAŽEIKA 
2325 So. Dearbom St. Chicago, III.

GAMTOS MYLIMIAUSIS 
ŪPAS.

CUKERKŲ DIRBYKLAI 
Mergaičių- reikia Icngviam^ dirbyklos t 
darbui. Patyrimo nėreikia'.'Geros' dar
bo sąlygos. Kreipties:

763 MATHER St. 
Near Harrison ir Halsted Sts.

Phone: Haymarket 2344

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

209 S. State St., Rm.4008

REIKALINGA teisinga mergina ar 
moteris; geistina kad šiek tiek mokėtų 
skaityti lietuviškai, Patyrimas nerei
kalingas. Darbas vakarais.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halstęd St., Chicago, III.

REIKIA
MOTERIŠKŲ

Abelnam
Patyrimo
mokestis.

Kreipties
1107 West Congress St.

IR MERGAIČIŲ.
Kepyklos darbui.
nereikia. Gera

Dienos darbas.

Gegužis esti maloniausis mė
nuo. Gamta esti savo myli- 
miausiame upe; alyvos ir jus
lumai pripildo orų savo kvepė
jimu, paukščiai be perstojimo 
gieda ir kiekvienas džiaugiasi 
atšilusiu vėjeliu. Tik tie, ku
rie kankinasi dėl pilvo nesma
gumų, nejaučia, jog gyvenimas 
esti malonus. Linksmybės gy
venimo pražudytos, jeigu gal
vos sopėjimas, nemigę ir pras
tas apetitas pradeda varginti. 
Bet kam kankinties? Trinerio 
Amerikoniškasis Elixiras Kar
čiojo Vyno esti pardavinėjamas 
kekviename vaistininke. Jis 
išvalo vidurius, palaiko grobus 
tuščiais, prigelbsti virškinimui, 
ir jus neprivalote būti baimėje 
dėl nevirškinimo, užkietėjimo 
ir kitokių pilvo nemalonumų. 
Turėki namuose taip-gi Ir ki
tas Trinerio gyduoles, nes jos 
visad suteikia greitų pagelbų. 
Trinerio Linijneiita& esti geras 
dėl* neuralgijos, panirimo, svem 
bimo, nuovargio raumenų ar 
kojų. Trinerio Cough Sedative 
esti geriausis vaistas dėl prasi- 
šaldymo ir kosulio. Joseph 
Triner Company, 1333-13 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

MOTERIŠKŲ ir Mergaičių 
virš 16 metų Icngviam dirbyk- 
los darbui. Gera mokestis.

Klausti MR. BASS, 
3711 So. Ashland Avė.

PAJIEŠKAU savo vyro Pranciš
kaus šeštoko kuris prasišalino nuo 
manęs 12 d. balandžio (April) 1920. 
Paliko mane su trimis vaikais dide
liame nusiminime ir varge. Didžioji 
mano mergaitė Tekle iš rūpesčio, 1$>- 
bai verkė ir dabar serga. Girdėjau, 
kad jis dabar gyvena su šia motere. 
kuri turi pasiėmusį šią mergaitę, o 
vyrą ir vaiką yra palikusi. Kas man 
praneš apie jo gyvenimą duosiu $15 
dovanų.

KOSTANCIJA ŠEŠTOKIENE 
2005 Canalport Avė., Chicago, III.

čiaus bankų, o Trusled, Miko* 
lo Tananevičiaus ir Beržiuko 
bankas, kurios pavedė tokiems 
globėjams visa savo tūrių. Pa
sekmės buvo tokios: — Kredi
toriai Jono Tananevičiaus ga
vo viso labo 10%, Mikolo Taria 
nevieziaus — 15%, Beržinskio 
30%. Tame laike Mirgos Ben
drovės nariai gauna 101%, Mil
da gali dabar gauti 60%, o pa
laukus 100%.. Vaisija irgi seks 
Milda. Toks yra skirtumas tarp 
kreditorių kuriais aš rūpinaus, 
ir tais kuriais rupiuos Receive- 
riai ir Trustee. Kad skiri ūmas 
mano darbo nuo darbo Recei
verių ir Trustee butų aiškiai.ma 
tomas, paliksiu po globa Trus- 
tec tuos 1000 A. Olszevvskio ban 
kos kredtorių, turinčių Trust 
Certifikatų ant sumos $88,529- 
65, kurie nepasinaudoja iŠ ma
no trejų su virš metų raginimo, 
ir neprisirašė |>rie mano tve
riamų bendrovių..

REIKIA mergaitės ar senesnės mo
ters prie namų darbo mažoj šeimynoj. 
Gera mokestis ir pragyvenimas.

MRS. BRUCHAS, 
8323 So. Halsted St 2nd fl..

Žmonės sergantis taja 

skaudėjimų; jiems rodos, 

turi noro, gulyn skauda, viduriai sukie-
Kas tokių .simptomų turi, tegul atei 

na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

farp Maishfield ir Paulina gal. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis uuo 10 iki 13 diuuų.

biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rudos, tartum kas 
j gerklę k jin, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėjo. ausyse ūžia, skauda po krutino.

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

■r

.....v.,., . . .......... .. - . ''

PAJIEŠKAU Teklės Jackevičaitės, 
ji paeina iš Marijampolės pav. Jieš- 
ko Juozas Ruškys, kas apie ją žino- 
ar ana pati, meldžiu atsišaukti adresu: 

F. KUDIRKA,
71 Hudson Avė., Brooklyn N. Y.

PAJIEŠKAU J. Slavėno ir F. Sty- 
kliaus pirma gyveno West Frakfort, 
III. meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:

V. STYKLIUS, 
3952 So. Rockvvell St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Blado Urbono. Turiu 
jam svarbių žinių iš J. Šondecko, Ber- 
lino universiteto studento. Pirm kelių 
metų Urbonas gyveno Frankfort, III.

K. AUGUSTINAVIčIUS, 
“ Naujienos’” 1789 So. Halsted St.

Chicago, III.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

Puiki proga esti musų dirby- 
kloje prie benčiaus ir lengvių 
mašinų. ’ Patyrimo nereikia. 
Mes suteiksime jums nuolat 
darbų ir mokestis bus greitai 
pakeliama.

ALBĄUG1Į DOVER CO.
2100 Marshall Boųlcvard

REIKIA merginų sudėstymui ir 
lankstymui į cigarų dirbtuvę.

ZIMMERMANN & WEISS 
734 So. Wabash Avė., Chicago.

PATEMYKIT REIKALINGOSIOS 
Moteris kurios turit vaikus ir norit 
dirbti, galite gauti vietą palikti po- 
šiuo adresu; bus gerai apžiūrėti.

DON1LA
.741 W. 31 St. Antros lubos.

Phone; .Yards 3111.
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REIKIA MERGAIČIŲ

Mums reikia darbininkių lengviani, švariam dar
bui dėžių dirbykloje.

Valandos nuo 8 vai. ryto iki 4:30 vai. vakare 
Subatomis nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. dieną. 
Mokama $16 savaitėje

Patyrimo nereikia. Ateikite pasirengę dirbti.

PAPERCAN CORPORATION 
4th Floor. 549 Fulton Street.

REIKIA DARBININKŲ R E į k 1 A DARBININKŲ
VYKŲ IR MOTERŲ ■

VYRŲ

VYRŲ VYRŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MOLDERIŲ

Apsipažinusių su Malleable ir Gray Iron Foundres dar
bais. Mes duodame geriausias darbo sąlygas ir augs tą 
mokestį. Darbas nuolat. Taipgi mums reikia vyro, ku
ris galėtų būti formanu Gray Iron faundrėje ir kito, 
kuris užžiurėtų darbus Corė Ruimyje.

Dirbykla randasi 175 mailės į vakarus nuo Chicagos.
Matyti atstovą, Andrew Hermanson. (Briggs House( 

Kampas Wells ir Randolph tarpe 9 ir 6 vai. kasdien šią 
savaitę.. Tikrai nėra darbininkų nesusipratimo.

AUTOMOBILIAI
TĖMYKIT

VYRAI MOTERS,
ar norite nuolatinį darbą su 
gera mokestimi ir bonus?Kreipties:

WESTERN FELT VVORKS
4115 Ogden Avė.

Arti 22nd ir Cravvford Avė.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA
Vyrų darbui Scrap iron

$35 į sąvailę.

711 West 15111 Place.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ REIKIA Truckmenų ir leiborių vy- 

i rų darbui viduje vvarehousėje. Nuolat 
_ " ‘ ] 

Supt. Fourth. 
GUMBINSKI BROS. 

% Union & Lumber Sts.

» 1 darbas ir gera mokestis. Kreipties įREIKIA — Medžio darbo dar « - ”
bininkų prie komercijinių au
tomobilių.

158 East Grand Avė.
REIKIA antrarankio duonkepio

REIKIA 
LEIBERIŲ

KALVIŲ, finishfrių prie ko- <larbns <‘ien°ŠN^rgI?;v0^is- 
incrcijinių automobilių ir ve- 139 e. 107th St. 
žinių.

158 Eitst Grand Avė.

Phone Pullman 945

REIKIA — vaikiukų leng- 
viain dirbyklos darbui. Gera 
mokestis.

Klausti MR. BASS, 
3711 So. Ashland Avė.

REIKIA bučeriaus darbui bučernė- 
je. Gera mokestis; geros sąlygos.

Kreipties:
JOSEPH NIPRIKAS,

642 \V. 18th St., Chicago, III.

Darbams viduje dirbyklos.
Nuolat darbas.
Gera mokestis.

REIKIA berberic ant visada. Nuo
lat darbas, gera mokestis. Atsišaukit 
tuojaus.

S. DANOVICH,
75 N. Broodv.'ay St., Aurora, III.

REIKIA
Hog B'.!tche"in
Darh,, : nu k ui

BEI KALINGAS agentus apsi
pažinęs su savo biznieriais ir 
su publika, jiarduoti (agurus. 
Vilijos ir Lietuvos Šešupės. 
Kas gali tokius Cigarus parduot 
turėdami liuosa laika dienomis 
aiba vakarais. Cigarai naujo 
vrrdo ir tabakas geriausis, koks 
randasi Amerikoj ir Havanoj. 
Publika pamačius-tuos Cigarus 
gi eitai perka; lengvai dega ir 
kvepia. Atsišaukite vakarais 
ai ha ncdėliomis iki pietų.

J. J. STRAVINSKAS, 
3E57 S. Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 5009.

Matyti Mr. Ellis

HEPPES - NELSON 
ROOFING CO.

4500 Fillmore St.

PARDAVIMUI grosemė bučernė ir 
2 augštų namas, 84 pėdų ilgumo. Ant
ras augštas išdalintas j 4 ir 6 kam
barius; 3 kambariai užpakalyj krau
tuvės, baimė ir tt. už $11,000. Kam
pinis namas piet-vakarinėj dalyj mie
sto. Atsišaukite i Naujienas po num. 
86.

KAS TURITE žolių, vardas — šalt 
mėtės, reikalingos, kad butų su 
stambais. Kas turite meldžiu praneš
ti laišku. Norėčiau pirkt dėl gyduolių 

JOSEPH MEDELIS,
46.39 So. Wood St., Chicago, III.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

PARDAVIMUI medinis namas 2 
augščių po 6 kambarius; pietrytinis 
kampas 42-ros Place ir Shields Avė. 
Kaina $2,500. Del iSlygų kreipties į 
saVininką.

JOSEPH CASEY, 
10208 So. Peoria St.

Phone: Beverly 1434

RENGKIS PAVASARIUI

REIKIA VYRO 
Mazgojimui puodų. 
Mokėsime $22 savaitėje 

Kreipties 
Mr. Dodson. 

8th Floor.

REIKIA porterio j departamentinę 
krautuvę. Nuolat darbas, gera alga.

J. OPPENHEIMER & CO.
4700 So. Ashland Avė., Chicago.

HAMILTON CLUB, 
18 So. Dearbom St.

REIKALINGAS darbininkas trum
poms valandoms, gera mokestis, gera 
proga tiems, kurie lanko mokyklų. 
Darbas prasideda iš ryto 6 vai., bai
giasi 9 vai ryte. Atsišaukite greitai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA-
JABER1Ų

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
HERMAN H. IIELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų

REIKIA VYRŲ 
Darbininkų ir Trockerių.

$32 į savaitę 
GUMBINSKI BROS.

2261 So. Union.

MEDŽIO TEKORIŲ prie lempų. 
Gera mokestis; atdara dirbykla dėl 
unijos ar ne unijos darbininkų. Kreip
ties tuoj pasirengusiems darbui.

15 St. ir Throop St.

REIKIA vaikiuko 16 metų amžiaus 
prie darbo kilbasų dirbykloje.

1215 So. Halsted St.

REIKIA

CABINET MAKERIŲ 
Rakandų dirbykloje. 
Nuolat darbas 
Gera mokestis.

Kreipties:
BEIINKE & FINK MFG. CO. 

1107 Maxwell St.

REIKIA DARBININKŲ
BEISTERIŲ

prie

SACK KAUTŲ

taipgi 
JAUNŲ VYRŲ

MOKINTIES BASTING 
IIART SCHAFFNER & MARX, 

4512 West 22nd Street.

REIKIA
VYRŲ

prie hand screvv mašinų ir drill presų.
, Kreipkitės.

NATIONAL STAMPING
& ELECTRIC WORKS 

424 So. Clinton St.

REIKIA vaikino. Darbas ci
garų dirbtuvėje.

ZIMMERMANN & WEISS
734 So. Wabash Avė.

REIKIA
FOUNDREI DARBININKŲ

Vario lejykloj.
Gera mokestis.
Nuolat darbas .

STROMBEIRG MOTOR 
DEVICES C0. 
GI E. 251h SI.

REIKALINAGS patyręs buče- 
ris; gera mokestis, darbas pas
tovus. Atsišaukit tuojaus, 

1967 Canalport Avė., 
Chicago, III.

REIKIA bučeriaus tuojaus. Gera 
mokestis.

BENERACKAS, 
3300 So. Union Avė. .Chicago, 

Tel. Blvd. 5049
III.

REIKIA VYRŲ
INDAMS PLAUTI

Gera mokestis
Kreipties

GREAT NORTHERN COFFEE
SHOP

229 S. Dearbom St.

COLUMBIA SUGAR CO, 
Bay City, Mich.

Reikalauja dar 50 šeimynų 
Darbui prie auginimo cukrinių buro
kų Michigane mes norėtume, kad vie
noj šeimynoj butų 3 ar daugiau na
rių. Mes mokame po $35 už akerį, taip 
gi duodame gerai apmokamus darbus 
žiemos metu musų dirbyklose. Veltui 
pervažiavimas gelžkeliu, veltui na
mas, daržas ir veltui perdanginimas 
baldų iš jūsų gyvenimo vietos iki čia. 
Išvažiuojama kiekvienų utarninką. 
Kreipties Ketvergais, Pėtnyčiomis Su- 
batomis ir Nedaliomis nuo 8 vai. ry
to iki 7 yal. vak.

Matvti M r. Frank Palla, atstovą.
PRUDENTIAL HALL

2nd floor North East corn. North 
Halsted St. and North Avė., 

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius Ford 

vartotas 2 metus geram stovyje už 
$488.00. Galite mane matyti kožną 
diena bile kada ir nedėlioj.

A. ZOBRAUSKAS, 
8904 Normai Avė. Chicago, III.

PARSIDUODA puikus auto
mobilius 1916 m. Jcffry 5 pa
sažierių lamazinas, gerame sto
vyje.

K. URNEZIS,
3423 S. Wallace St., 1 fl. R.

PARSIDUODA automobilius foi*d» 
1917 metų, labai pigiai, turi būt greit 
parduotas yra gerame padėjime. Gal 
kam bus reikalinga ir namas; par
duosiu su namu ar be namo; yra bar
ni dėl 4 automobilių.

J JUŠKA 
1648 N. Wood St. ’ Chicago, III.

2 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI 3 automobiliai; ge
rame stovyje; parsiduoda pigiai; 
Karo reikia kreipkitės adresu: 
6308 So. Racine Avė. Chicago.

Phone: Wentworth 1598 ,

EXTRA! EXTRA!
Labai didelis bargenas, parsi
duoda 2 lotai, labai pigiai; bus 
parduota už pirmą teisingą pa
siutimą; lotai esti Brighton Par
ke; pardavimo priežastis — 
greitu laiku turiu išvažiouti j 
Lietuvą; meldžiu atsišaukti nuo 

vai. vakare, antrašu:
JOHN JAKUTIS, 

4719 S. Hermitage Avė. 
Chicago, III.

6

-
8275
8425
$550

Pirk lotą arba mažą ūkę 
t ...i______

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upes ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidunnles- 
čia, 54 traukiniai kas-dien. 
\\ akro 
Mr akro 
1 akras

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sųkrovos. Nusipirkt vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis į ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę .laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba ! ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite ąrba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18lh St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

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

’urime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

PARSIDUODA automobilius
Overland visai mažai vartotas penkių 
pasažierių; G nauji tajeriai. Parduo
siu pigiai, nes turiu išvažiuoti kitan 
miestan. Kas norite turėti vasarai 
Kerą karą ir ext.ru barbeną, atsišau
kite 41.33 So. Wallace St.

Telefonas Drover 6979
er C. O. D.

GERAS AUTOMOBILIS parsiduo
da, — 5 sėdynių, Continental motoras 
elektros lempos, 5 geros taijeros, visas 
kątik pataisytas, kaina $275.00 Matyti 
galima Melrose Park Garage and Taxf. 
2207 Lake St., Melrose Park, III.

Tel. Melrose Park 2300.

PARSIDUODA automobilius, gali
ma pasirinkti iš dviejų: Maxwell ar 
Overland. Abu gerame stovyje. 5 pa
sažierių, priežastis pardavimo — 2 ne
reikią. Kam reikalinga gera mašina 
męldžiu atsišaukti.

PRANAS BUTKUS, 
1328 Heath Avė. ir 13 st. 2 blokai į 
rytus nuo AVestern Avė,

PARSIDUODA 3 automobiliai, 
1919 Paige, 7 sėdynių 
1918 Dodge, 5 sėdynių. 
1920, Maxwell, 5 sėdynių 

Tos mašinos yra taip kaip naujos; 
Parsiduoda pigiai. Kreipties šiuo ad
resu :

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

DIDELIS BARGENAS.
PARSIDUODA automobilius. 1917 

m. 7 sėdynių; 2 viršui, 1 žieminis, 
kitas vasarinis, 8 cilinderių. Viskas 
gerame stovyje* Parduosiu labai pi
giai, už teisingų, pasiūlymų.
5757 So. Turner Avė. 3 blokui į vaka

rus nuo Western Avė.

PARDAVIMUI automobilius Jeffer- 
son 1917 m. labai gerame padėjime; 
mažai naudotas, geras kaip naujas. 
Parduosiu pigiai ,111 geriausią pasiūly
mų. Galima matyta adresu:
1543 W. 46th St., Pitone: Yards 7125.
-   • ■— -jt—r -r—  —-r—   
-------^PARDAyBlUI____

EXTRA PIGUMAS GtlOJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis--Pijanas 
mahogany medžio, nntrarankis drau
ge su 60 roleiių muzikos ir suolėlis 
už $325. $700 Negina grojiklis už 
$275; išlygos pagal'reikalavimo. Ar- 
žuolinis tfrojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. Stale St.

1224 North American Bldg 
Central 202

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.

EXTRA! Parsiduoda bučernė ir gro 
sėmė už labai prieinamų kainų. Biznis 
daugiausia yra daromas su lietuviais. 
Turiu vieną troką, taipjau parduosiu pi 
gini drauge su bizniu arba skirtumu. 
Pardavimo priežastis bus pirkėjui par 
aiškinta.

NATIONAL MEAT MARKET 
2901 So. Emerald Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyvento] vietoj

1315 So. 49th Court, Cicero, III.

PARDAVIMUI Kepykla.
Wholcsale ir Reta ii Bznis.

4106 Archer Avė.

PARDAVIMUI pekarnė, geroj vie
toj, apgyventa lietuvių. Biznis iš dirb
tas nuo senų laikų labai gerai. Par
siduoda labai pigiai. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.
1400 So. 48th Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA bučernS ir grosern? 
ir kartu namas. Geroj vietoj, apgy- 
vanta lietuvių ir svetimtaučių. Prie
žastis i|ardavimo, moteris mirė.

2451 W. 45 St.
GERA PROGA

NORINTIEMS pirkti Grosernę ar 
bučernę; turiu pardavimui įvairiose 
vietose lietuvių ir svetimtaučių apgy
ventose vietose. Kreipties nuo 3 iki 
9 vai. vak.

J. BLUŽIS,
3518 So. Wallace St.

PARSIDUODA pigiai kepyk
la, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per daugel metų, naujoviniai in- 
taisymai. Kreipties laišku j • 
Naujienų ofisą pažymint No. 87

*

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
I 

Nedelioinis nuo 10 iki 4 po piet.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priveista parduo 

u 5 kambarių rakandus krūvoje ar 
•a paskyriuje. Puikus seklyčios 
valgomojo ir miegamųjų rakandai 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimi i ną 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- 
■ •raleiskile šios progos.

1922 So. Kedzic A ve.

TfiMYKIT!
35 Šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai. Ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
nukainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti 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.

STORĄGĖ, 
2810 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandu.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimų. Mes turime sa'o psr lavi
nu* skyriui 12 puikiausių ir moljcniš- 
klrusių tr*’ų šmotų parlora rakandų

Taipgi mes turime 35 fonografus.
Šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kaina tokiu fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $89, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-West Sample Furn. Storage, 

2102 West 35th St.
Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Na- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

NAMAI-ŽEMS
FARMOS

PARSIDUODA trumpu laiku, labai 
pigiai trjs farmos.

175 akerių; 25 karvės, 8 telyčios;
35 kiaulės, 4 arkliai. Visos mašinos, 
budinkai nauji.

Antra — 160 akerių, 14 karvių, 15 
kiaulių, 3 arkliai, visos mašinos ii' 
geri budinkai.

Trečia — 70 akerių; 10 karvių, 15 
kiaulių, 2 arkliai, visos mašinos.

Tos farmos randasi Sheboygan 
county, Wisconsiri. Norintieji pirkti, 
kreipkitės tuojaus j

WALTER JANULIS
3331 So. Halsted St. Chicago, III.

PIGIAI G pagyvenimu, 9 augučiu 
namas. Medinis namelis užpakalyje; 
prie 2835 W. Taylor St. Rendos į 
mėnesį $70. Kaina $5000. Pirmo mort 
gage $3000.

W0WLAND, 
2911 W. 22nd St. Rockv/ell 6999.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas, po 7 ruimus su augšta apačia; 
namas ant 32 ir Emerald Avė. tiktai 
$3,700, mažai reikia įmokėti.

2 flatų naujas mūrinis namas ran
dasi Brighton Parke, labai gražioj 
vietoj su visais įtaisymais, elektra, 
maudynėm!š, augšta apačia, su stogu, 
parsiduoda labai pigiai $6.80; vertas 
daug daugiau.

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

PARSIDUODA Resort Farma. Iš 
priežasties sunkių operacijų esmu pri
verstas parduoti savo (visiems gerai 
žinomą) Lemont”s Resort Farmą, 
Ta farma parsiduoda labai pigiai ir 
ant lengvų išlygų. Del tolesnių infor
macijų kreipkitės pas:

A. J. LEMONT, 
4847 W. 14th St., Cicero, III.

BARGENAS
PARSIDUODA namas labai pigiai. 

Namas nedidelis ir pigus. Daug rendos 
neša; turi būt greit parduotas. Priim
siu lotą į dalį pinigų; Greit atsišauki
te; tai yra bargenas, kas greit pirks 
ar mainys ant loto.

J. JUŠKA,
1648 N. Wood St. Chicago, 111.

2 lubos iš užpakalio.

PARSIDUODA namas pigiai. Dar
bas kitame mieste priverčia mane par 
duoti savo namą (su bizniu arba be) 
Cicero, 111. Ant greito atsišaukimo 
parduosiu labai pigiai ir ant )engvų 
išlygų. Kreipties pas:

R. N. BARSIS, 
611 Lincoln Avė., Rockford, 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, šik 
tas vanduo, naujoviniai Įrengimai. 
Rcndos $105 į mėnesi; didelis garage, 
yardas visas dengtas; trįs metai kaip 
mdavotas; randasi Brighton Parke ar- 
;i Archer gatvės. Parsiduoda už $8700 
Dabar išbudavoti kainuotų $13,200. 
Kreipties vakarais.

KASPER
4104 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA namas 1 pag. 
6 kambarių ir tuščias lotas prie 
120 E. l()3rd St., Roseland, JU. 
keripties j savininką:

JOHN NORKUS, 
1406 Wentworth Avenue,

Chicago Heights, III. 
Phone 870 M Chicago-Heights.

PARDAVIMUI 10 kambarių muro 
rezidencija prie 1932 So. Peoria SL 
su Garage dėl 4 karų; staldas arkliam 
ir 2 tušti lotai 125 X 15. Kaina už 
visą $12,500. Su mažu įmokėjimu, 
liekis — mortgageiais.

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

lotus, farmas ir visokius biz
nius. Pas mus galima gauti 
visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halsted sU Chicago, I1L

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų dvtem 

pagyvenym&is mūrinį namą ir taipgi 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 

knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elekt
ros įvedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindįs basemente cementinės. Ga
ru šildomas visas namas, Suros 
naujausio įtaisymo. 1-mas pagyveni
mų — pirmos klesos knygynas ir 
cigarų krautuvė, kampas 47-tos ir

Wood gatvės. Grindįs muro, durįs 
langai aržuoliniai, 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto, kad išvažiuoju į Europą. 
Atsišaukite tuojaus i

P. MAKAREWICZ.
1757 W. 47 gatvė. Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas ge
ras ir pigiai, gražioj apielinkėje lie
tuvių apgyvento] prie 57 So. Groen 
St. Rendos $8700 į metus. Kaina 
$23,000. Cash $8,000. Liekis lengvais 
išmokėjimais. Savininkas.

JUOZAPAS BAŠINSKAS 
1408 W. 55th St., 1-mas augštis.

PARSIDUODA medinis namas 3 
pagyvenimų ir Štoras su 4 kamba
riais; Randos neša $73 j mėnesį. Par
siduoda pigiai.. Kaina $5,700. Namas 
randasi 5706 So. Morgan St.. Atsišau
kite pirmas floras iŠ fronto.

PARDAVIMUI namas su saliunu, 
arba saliunas atskirai. Biznis labai ge- 
rai eina. Parduosiu pigiai, todėl, kad 
išvažiuoju į farmą. Atsišaukite tuo
jaus. 2138 So. Halsted St.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
pagyvenimų po 6 kambarius labai pi- 

1 giai ir tik vienas blokas nuo lietuviš-

PARDAVIMUI 2 namai, loto didu
mas 25X170. Frontinis namas 9 kam
barių ant pirma augšto, 3 dideli kam
bariai ant antro augšto. Užpakalinia- „_______ ______ _____ ___________ _
me name po 8 kambarius ant abiejų kos bažnyčios. Tamfsta gali pirkt! tfc 
fcvgštų. Kąina dalh pinigais. ------ *—’—x •-**<«*»•
Sa'vininkas. 
4643 Wallace St. netoli 47tos gatv.

narną įmo.

4488 So. Fairfield Avė. Chicago, III.

1404

DOMOS! parduosiu trijų augščių 
mūrą, štoras, kampas. Podraug 1 
augščio namą su Bučerne ir Groser- 

Tai esti naujoj Lietuvių Sėdybo-ne.
je.

Savininkas,
ANTON PRASZKY, 
2856 Emerald Avė.

GERA PROGA parsiduoda 
puikus 2 pagyvenimų medinis 
namas po 6 kambarius, gerai 
įtaisytas, namas randasi 3429 
VVallace St. savininkas gyvena. 
K. Urnezis, 3423 WaUace St.

PARSIDUODA Pigiai Farma. 80 a- 
kerių žemės su budinkais, nauja stuba 
7 ruimai; 50 akerių dirbamos, 20 yra 
apsėta rugiais; 30 suarta dėl pavarto 
javų sėjimo; visa apgyventa; 4 m. šo
nas; 1 mailė nuo miesto, kame randa
si Lietuvių bažnyčia vaikų mokykla ir 
gclžkelio stotis; noriu parduoti greitai 
ir pigiai; tik $2,500; norinti atsišauki
te.

CHAS. JAUTKUS
P. O. Box 52, Irons, Mich.

PARDAVIMUI 3 augščių mu
ro namas, 6 pag. po 4 kamba
rius; parsiduoda pigiai.

Kreipties:
MBS. BRABECi

1015 S. Wenonni^i 
" PASKOLOJ

e.

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

Atdara vakarais. Utarninkais, Ket
vergaisi ir Subatomis iki 9 vai, vak.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros Jiega.

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

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios madų kdygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kaanicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 B. Halsted, 2497 W. Madlson, 
1850 N. WeUs St.

187 Mekvkles Jungt. Valstijose, 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Desigulng bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už 910 
išmokinti siūti nioieritkua rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK* Pirmininkė, į

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

Šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Derigning 
Suite S23 74 W. Waahlngton Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvrlting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt< 
fkl 4 vai po pietų. Vakarais mro f 
iki 10 valandai.
$106 SO. HALSTED 8K CHICAGO

ext.ru



