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ARTILERIJOS MUŠIS TIES 
KIEVU.

Jungtinės Valstijos svarsto 
Meksikos klausimą

Rusai laikosi ant rytiniu kran
to Dniepr upės; vakarinis 

krantas ‘nuvalyta”. \

VARŠAVA, geg. 11. Kie-

Pasirašė svetimšaliams deportuoti bilių
TALKININKŲ ARMUA VAL

DYS KONSTANTINOPOLĮ.
dėta rupintics Meksikos sukilę

Taipjau laikys kariuomenę ir 
prie Dardanell’ų.

\VASHINGTON, geg. 11.— 
Taikos sutarty, kurią šiandie į- 
teikta Turkijos atstovams Pa
ryžiuje, yra skirsnis, leidžiąs 
pastovų (okupavimą Konstanti
nopolio nedidele internacionale 
talkininkų armija. Miestas vis 
dėlto paliekama Turkijos sulta- 
no valdžioje. Oficialinis šitos 
sutaršęs turinys jau gauta ir 
AVmshingtone.

Tokia jau intemacionalė sar 
gyba bus pastatyta sergėjimui 
susmaugę, kad užtikrinus laivų 
perėjimą per Dardanelius ir 
Marmoro jurą — visų valstyb’ų 
laivams.

Specialė talkininkų komisi- 
. ja Konstuntinopolyj, susi<led,an- 

ti iš vyriausių talkCninkų valsty 
bių atstovų, prižiūrės taikos su 
tarties išpildymą ir pagalba tai 
kin nkų koriuomenės praves ją.

Graikija gauna Trakiją.

Nora prezidentas Wilsonas 
pasiūlė, kad <hilis šiaurinės Tra 
kijos butų atiduota Bulgarijai, 

‘ visa toji šalis puivesta Graiki
jai

Turkija gavo taikos sutartį.

PARYŽIUS, geg. 11. — Tai
kos sutartis Turkijai, kaip ją 
prirengė taikos konferencija, 
šiandie kaip ketvirtą valandą 
po pietų tapo įteikta Turkijos 
delegacijai.

C(Temonjos buvo k tuopa p- 
rūsčiausios ir atlikta labai grei
tai. Viso tepraleista taiko vos 
keturios minutės.

11

pasi
Įniki

Huerta paskirtas laikinuoju 
Meksikos prezidentu?

WASH1NGTON, geg. 
Gautomis iš Nogales’o 
mis, generolas Obrcgon 
skelbė esąs po komanda
nojo Meksikos prezidento, ge
nerolo de la Huerta.
Carranzos kariuomenė veikia.

EL PASO,'geg. 11. — Gauto
mis iš suk*lėlių agentų žinio
mis, prezidento Carranzos ka
riuomenė dar veikianti — ne
toli Tampico, kuris tečiaus yra 
sukilėlių rnkiose. Smulkmeirn 
gesnių žinių nėra.

Sergsti Meksikos pasienį.

BRONSVILLE, Tex., geg. 11. 
— Trįs šimtai sukilėlių kariuo
menės artinasi prie Matamoros 
miesto, esančio ties Brownsvil- 
le. Mieste randasi Carranzos 
kariuomenė. Laukiama susirė
mimo. Keturi šimtai Jungtinių 
Valstijų kareivių stropiai serg
sti pasienį.

upės k ra t no, rusų bolševikui ar
mija daro paslaugų alsi remti 
prieš įlenkus. 1 šiaurę ir pietus 
nuo Kievo eina Stiprus artileri
jos mušis.

Čia gautu pranešimu, vaka
rinis Dniepr upės krantas pra
dedant nuo Kievo C r baigiant 
Brzenica jau apvalytas nuo prie 
Y
S|O. •

Mil įtari ne, ekonomine ir po
litinė sutartis, kurią Lenkija ir 
Ukraina pasirašė prieš pradė- 
siant puolimą linkui Kievo, ma
noma, suteikia Lenkijai priėji
mą prie Juodosios juros. Taip 
jau yra manoma, kad Lenkija 
pasiims pilnon savo kontrolei! 
geležinkelius, esančius Ukrai
nos kviečių laukuose, kuriais 
naudojasi bolševikai nuo to lai
ko, kada jų kariuomenė tuos 
laukus okupavo ir delei kurių 
išlaikymo jie ir dabar kovoja.

Sovietų valdžia tyli..
PARYŽIUS, geg. 11. — Nuo 

praeito panedėlio Eiffel bevie
liu io telegrafo stotis jokfo pra
nešimo negavo iš Maskvos. O 
iki šiol sovietų valdžia ytin daž 
na i naudojosi bek elių. Vietos 
laikraštis Journal sako, kad ta
sai tylėjimas yra visai nesu-

Paveikslai iš Lietuvos

Photo Copyrighted by Keyston View Co., Ine. N. ,Y.

Dėdė su Skrandute, kurią jis patsai apsimušė ir pasilopė. Ameri 
kiečiai lietuviai gauna iš Lietuvos nuo savo giminių laiškų, ku
riuose dažnai primena: “Kai grįši Lietuvon, parsivešk<britvą: 
nėra kuo skustis.” Gal dėl to ir Dėdės su Skrandute smakras il
gomis rugienomis apleistas, kad “nėr kuo skustis”.

“BALTOJI ARMIJA” KO- 
PENHAGENE.

Danijos jūreivių streikas tęsia- ’ 
si; verbuojami ūkininkus ir 

kareivius.

No. 113 
.. ............................................................... i 

Socialistų Partijos 
konvencija

Atmetė “radikalesnės platfor
mos” pasiūlymą.

NEW YORK, gei<. 11. -KOPENHAGEN, geg. 11.-
NesuinaUml kada užsibivgą di- cialitų Partijos nacionalinė kon 
dysai Danijos jureivių streikas, 
Kopenhageno “piliečiai” s u ver
ba vx) “baltąją sargybą”, kuri 
dabosianti, kad “būtiniausios 
šalies sos/linėj funkcijos nebūtų 
supūra lyžuotos”. Pasitikima,
kad “baltoji sargyba” savo dar-

1 vencija šiandie 103 balsais prieš 
32 atmetė Illinois valstijos de
legacijos, vadovaujamos J. 
Louis Engdabl, pasiūlymą pri
imti radikalesnę platformą, nei

mos komisija, pirmfninkatija- 
bą paveiksianti. ! imi d. Morris Hillquito.

O ji vdkia ve kaip. Gabena quit be kita pareiškė, kad, prie 
j prieplaukas ūkininkus ir jais dtd)artin’ų apystovų, patiektoji 
bando atlikti tą darbą, kurį pir- platforma yra pakankamai ra
ina paveikdavo jūreiviai. Ma- dikalė. “Kalbėkime išmintin- 
ža to. Scbleswige <r dagi pačioj gai” pasakė jisai. Ir jo pasiu- 
Vokietijoj verbuojama buyusie lymas parėjo.
ji kareiviai, — tai jūreivių strei----------------------------
kui. sulaužyti. ; AR GIRDITE, DALRYMPLE

ŽADA “KOVOTI IKI PAS
KUTINOSIOS”.

llill-

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
SVARSTO MEKSIKOS 

KLAUSIMĄ.

Prezidentas sušaukė ministeriy 
kabineto posėdį; Carranza 

nenužudytas; sukilėliai 
reikalaus pripažinti 

jų valdžią.

WASHINGTON, geg. 11. — 
Prezidentas Wilsonas šiandie, 
kaip 2 vai. po pietų, sušaukė mi 
nisterių kabineto posėdį. Ma
noma, kad posėdy busią svars
toma išimtinai tik Meksikos 
klau^mas.

Vejasi Oarranzą.

EL PASO, geg. 11. — čia 
gautomis Žiniomis, generolo Ob 
regono kariuomenė vejasi .pre
zidentą Carranzą ir jo sekėjus. 
Jisai esąs tarp San Marcos, Pu- 
ebla ir Apfeaco. Žinia nepat
virtinta.

Kitos žinios sako, kad prezi
dentas Carranza yra pasislėpęs 
gi dar kitos — kad jis atkakliai 
mušasi* su sukilėliais ir turi ke
turis tuksitančius kareivių. Kur 
— nežinia.
Reikalaus pripažinti sukilėlių 

valdžią.
VVASHINGTON, geg. U- 

Meksikos sukilėliai rengiasi į- 
teikt formalį reikalavimu, kad 
Jungtinių Valstijų valdžią Jievil 
kiną n t pripažintų Meksikas su
kilėlių valdžią. Šituo jau pra-

♦ kad

True translation filed with the post- 
maater at Chicago, III. May 12, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
PASIRAŠĖ SVETIMŠALIAMS 

DEPORTUOTI BILIŲ.

WASHINGTON, geg. 11.
Prezidentas WiLsonas A:andie 
pasirašė bilių, pataisanti depor
tavimo įstatymą taip, kad butų 
galima deportuoti vokiečius ir 
kitus svetimšalius, kurie, karo 
laiku, buvo internuoti kaipo 
priešo valdiniai . ,

Ir tie svetini šalia, kur. nu
bausta dėl peržengimo nepa- 
prastųjų (karo laikui) įstaty
mų ir kartu tie, kur buv# areš
tuoti prezidento vardu išduo
tais varantais, darbo sekto
riui išnagrinėjus jų reikalą ga
li būt de]x>rtuojamh šitaip dė 
perluotiems svetimšaliams kar 
tą ant Visados bus uždarytos 
durįs grįžimui į Jungtines 
Valstijas.

Pravesti šitą įstatymą reika
lavo generalinis Jungtinių Vals 
tijų prokuroras Palmeris, rei
kalavo kone metai laiko atgal.

rrue translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. May 12, 1920 
■iš reąuired by the act of Oct. 6,1917

AMERIKIEČIAI PAVOJUJE.

Reikaluja pasiųsti karinį laivą 
Batuman.

WASIHNGTON, geg. 11.—. 
Senato komisija užsienio reika
lams tvarkyti šian<|ie kaip vie
nu balsu patiekė rezoliuciją, rei 
kalaujančią, kad prezidentas 
Witsonas pasiųstų karinį laivą 
ir jurininkų į Batumą (prie Juo 
dųjų jurų) tikslu -apsergėti e- 
sančių toje prieplaukoje ir pa
lei Baku geležinkelį amerikie
čių gyvastis ir jų mantą.

Nenori šaukti legislaturos 
posėdį.

HARTFORD, Conu, geg. 11. 
^Valstijos gubernatorius, Hal 
dopih atsisakė sušaukti nepa
prastą legisląturos posėdį mote
rų balsavūmo teisėms aptvara- 

. .lif.

True transtotton filed wtth the post- 
masterat Chicago, III. May 12, 1020 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

SPA KONFERENCIJA BUS 
ATIDĖTA. |

True translation filed with.the post- 
mastei* at Chicago, III. May 12, J 920 
gi reųutred by Ine act of Oct. 6, 1917

AMBASADORIUS MORRIS 
PASITRAUKIA?

True translation riieo with the post 
mastei* at Chicago, III. May 12, 1920 
as reąuired by Uic act of Oct. 0,1917
. SUTRUKDĖ RUSŲ-DANŲ . 

TARYBAS.

BRUSSELS, Belgija, geg/11. 
— Ekonominių reikalų ministe 
rija pranešė, kad talkininkų ir 
vokiečių atstovų konferencija 
rengiama mieste Spa, turbut 
bus atidėta. Konferencija įvyk
sianti veikiausia pradžioj liepos 
mėnesio.

Tokio vaikšto gandai, kad Jbng 
tinių Valstijų atstovas re

zignuosiąs.

HONOLULU, geg. 11. — Gan 
tomi$ Honohdit Advertiser ži
niomis iš Tokio, Jungtinių Val
stijų ambasadorius, Roland S. 
Morris, greitoj 
rezignuoti, kf
vauli sekamoj prezidento rinki

ateity -manąs
galėjus dalv-

KOPENHAGEN, geg. 11. — 
Tarybos tarp G. Krasino, Rusų 
j^rklybos komisaro, ir Danijos 
komisijos vis dar tęsiasi. Bet 
ga luti naša i 'sprendimas atidėta 
kol užsibaigs talkininkų konfe
rencija su Vokietijos įgalioti
niais mieste Spa, Belgijoje. Ma
noma, kad ten bus padaryta y- 
tin svarbus žingsnys, darantis 
nepatartinu atlikti galutinų su
si tarinių č'ondi, Kopenhagene.

To neveizint padėtis yra la
bai rusti. 7 ’ 
visai suparalyžuotas. _____
vietose, kur samdytojai atsiga
beno streiklaužių, įvyko susirė
mimų. Belo, streikininkai sam 
dy tojam® pagrūmojo, būtent, 
jeigu jie bandys laužyti streiką 
ūkininkų ir buvusų ka
reivių pagalba, darbininkai 
kreipsis į intemacionalę jūrei
vių federaciją ir Danijos laivai 
susilauksią boikoto. Londono 
jūreivių . federacija jau pareiš
kė, kad ji visus ateinančius iš' 
Danijos laivu® boikotuosianti. 
Taigi jeigu samdytojams ir pa
vyksią išleisti laivus iš Danijos 
prieplaukų, jie busią sulaikyti 
kitų valstybių prieplaukose.

Jūreiviams pagalbon žada 
teiti ir laivų krovėjai, viso 
tūkstančių darbininkų. Jau 
reikšta, kad jeigu umu laiku 
bu® padtdfnia algos, krovėjai 
inesią darbą. ! ' ' » / ' **' 1 ’• t ' . ' < '.-i

Laivų vaikščiojimas
[•alyžuotas. Keliose

NUTEISĖ ŽMOGŽUDĄ.

a-
50

Jisai nepasiduosiąs apskrities 
prokurorui Clyne’ui.

CHICAGO. — Veiklusai pro- 
bibicijos oficieris, majoras 
Dalrymple, žada darbuoties 
kaip ir iki š*ol: medžioti “vis- 
kės maištininkus” ir visai ne- 
pasyt to, ką apie jį kalba svie
tas. O tas sv etas apie jį iki 
šio! ve kaip kalbėjo: gerbia
mam probibicijos oficeriui, jo 
malonybei majorui Dalrymple, 
nebevyksta. \Vasbingtona® jam 
pasakęs “halt”, apskrities pro
kuroras jo areštų nepripažįstąs 
ir sakęs, kad areštuoti žmonės 

(be varau tų neleistina, ir jo su
laikytuosius “viskes maišttnin-

ne,

Nužudęs septynias moteris.

True translation filed with the post 
master at Chicago, 111. May 12, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
VENGRIJOS STEIGIAMASA1

SUSIRINKIMAS GAVO
TAIKOS .SUTARTĮ.

BUDAPEŠTAS, geg. 11. — 
Vengrijos užsienio reikalų mfni 
steris, grovaa Paul TcJeky, Sdei 
giamąjam Sussirinkimui įteikė 
talki ninkų taikos sutartį. Jisai 
pareiškė, kad nuo (atarų įsiver
žimo Vengrija dar niekuomet 
nebuvo taip pažeminta, kaip 
kad dabar. Vis dėlto jis reiškė 
vill'es, gautos iš įteiktosios no
tos, kuri, jo manymu, yra tru
puti švelnesne nei kad Vokie
tijai ir Austrijai įteiktosios su- 
tartįs.

Pasikalbėjo su “jo didenybe”.

LONDONAS, geg. 7. — Kaž
koks Londono pabasta, sinnfei- 
neris, vakar turėjo progos pasi
kalbėti su “jo didenybe” kara
lių Jurgiu. Sužinojęs slaptąjį 

susižinojimo žodį jis gavo ka
raliaus telefono numerį ir 
klausė:

— Ar tai jo didenybė?
— Taip. O kas kalba? 

pasiteiravo karalius.
— Mano vardas O’Riordan. 

Aš norėčiau žinoiti, ar po dide
nybe pritaria tam, kad irlan- 
dai badautų — Anglijos kalėji
muose?; Badautų be jokio kal
tinimo ir bylos?

Karalius tečiaus atsakė, kad 
su nepažįstamus u (klausėjais 
toks reikalas di®kusuoti negali
ma. Ir visa.

at-

PLIENO KARALIŲ SOSTINĖJ

Įkalino šešis kalbėtojus.

PITTSBURGH, geg. 11.
Užvakar vakare Quque®ne bu
vo surengta plieno darbininkų 
ir piliečių laisvės sąjungos su
sirinkimas — gatvėje, šeši kai

cijos komandos: “nekalbėti”, 
areštuota tr nubausta po 30 die
nų kalėjimai!.

Davė vaikams gerti vandens 
nunuodijo.

DANVI-LLE, III., geg. 11.
Nuvargęs ilgu budėjimu prie 
savo sergančios, hiioters lovos, 
Lester VVindląnd užvakar nak
tį davė savo dviems kūdikiams 
gerti. Jo pasitikta. Vietoj va n 
dens padavė jiems motinos vai
stus. Abu kūdikiai mirė.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 11 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant įų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:
’ Anglijos 1 svaras...............$ 3.85%

Austrijos 100 kronų ........... 0.55
Belgijos, už $1...........frankų 14.25
Danijos 100 kronų ............... $17.10
Finų 100 barkių ................... $ 5.45
Francijos, už $1 .....   frankų 15,20
Italijos, už $1 ............... lyrų 19.60
Lietuvos 100 auksinų.........$ 2.10

kaip Vokietijos markių). 
Lenkų 100 markių .. 
Norvegų 100 kronų 
Olandų 100 guldeną 
švedų 100 kronų ...
Šveicarų, už $1...........frankų 5.62
Vokiečių 100 markių...... .. f

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. May 12, j 920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI PRALOŠĖ RIN
KIMUOSE.

LOS ANGELES, Cal., 11.
AugŠčiausias vietos kortas čia 
nutęsė visam amžiui kalėji
mai! tūlę James Watson, alias 
Huint. Jis buvo areštuotas ir 
kaltinamas kaipo daugpatys. Ve 
linu kaltinainsai prisipažino, 
kad ji® nužudęs septynias mo
teris - savo pačias, su kurio
mis jis buvo apsivedęk.

Lenkai juos sumušo Prūsijoj ir 
Pomeranijoj.

Nužudė pačią ir du kūdikiu.
WEBSTER, Iowa, geg. 11.— 

Vakar rytą čia tūlas Harvey Be 
asley nužudė savo moterį ir du 
kūdikiu, o pats pabėgo. Nužu-

daug tasai svietas kalbėjo apie 
finišų majorą Dalrymple.

Dabar musų majoras Dal
rymple į visa tai atsakė vienu 
trumpu šakniu: “fight to fin- 
is-h”. Lietuvių kalba tatai reiš 
kia tiek, būtent, kad jo malony 
l>ė majoras Dalrymple kovos 
su fcderaliniu apskritiems proku 
roru iki paskutinosios. Jisai (tai 
gi prokuroras) neturįs teises 
kišties į prohibicijos reikalų 
tvarkymą. Visa tai paverktas 
pats Dalrymple. O dėl “visa 
ko” jis galįs kreiptis “kur rei
kia” — varai)tų. O jeigu ir ten 
jam busią pasakyta “halt”. ta
da pažiūrėsi ąs kas (Iryli - kad- 
ir 'džiodžes Landis’o korte.

“Viskės maištininkai”, įsidė
mėkite tatai. L

DANCING, geg. 11. — Vokie
čių kandidatai į Lenkijos parla 
mentę tik-ką įvykusiais rinki
mais rytų Prūsijos ir Pomera
nijos apsikrčiuose (kurie taikos 
sutartimi tapo atiduoti Lenki
jai) tapo galutinai sumušti. Tik 
trįs iš aštuoniolikos vokiečių 
kandidatų pavyko pervaryti. 
Didžiuma teko lenkų demokra
tų partijai.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. May 12, 1920 
as re<|uired by tne act of Oct. 6,191’

Vokietija sumažino kariuome
nę Ruhr apskrity.

COBLENZ, geg. 11. Vokie 
tijos valdžia šiandie talkininkų 
militariniams valdininkams 
pranešė, kad kariuomenė, e- 
santi Ruhr apslkrity lapo suma* 
žinia iki to skaičiaus, koks Vo
kietijai leista padarytąja praei
tą rugpjūčio menesį sutartim

• Paryžiuje.
Vokiečiai duoda suprasti,.....v l'ZVZA Via’ į Ji <1 tyli.) 

to£-epat: ka<i delei to ir Felicija ištrauk

...kforto. Paskirta specialė talki- 

.... $86*60 ninku taryba, kuri turės vykt 
’ ^25 62 Mfckrity dalykų padėtį iš- 

L... $U 2 jo tirt.

Polici ja j ieško žudeikos.

Duktė nusižudė,* motina mirė 
išgąsčiu.

BURLINGTON, la., geg.. 11. 
— Senutė H. Marden, gavusi ži
nią apie tai, kad jos vienatine 
duktė nusižudė dėl nesveikatos,

CHICAGO. —.Chicagoj pra
sidėjo dvyliktoji metinė pra- 
moniečių u ir jos konvencija. 
Konvencijos pirminiku išrink
ta George Hardy. Konvencija 
laikoma Workers’ Hali svetai
nėj, 119 Tbroop gt.

ančių pasimirė. Išgąstis.

WASHINGT()N\ geg. 11 — 
ApskP ties teisėjas Jennings Bai 
ley vakar patvirtino laikinąjį 
indžionkšeną, draudžiantį par
duoti užgriebtus Vokietijos lai
vus. (

Pinigą 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 pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, Ui.

r



Apžvalga Susi

Laiškai iš Lietuvos
Iš Anglą dagių, Tauragės apskr

SAUSOJI ŠALIS

ZlUOg

ompanyREIKIA PRIRODYMO

The Peoples Store
112th and Michigan Avė, Roseland

Su pirkiniu už $1 ar daugiau

(Atsinešk šį paskelbimą)

NUMAŽINTOS KAINOS ANT VISŲ PREKIŲ

Dvigubos S&H. Štampus Utarninke ir Pėtnyčioj

Socialistų 
konvencija

Su bato j e prasidėjo New Yor 
ke Socialistų Partijos konvenci

\llk iireikStas Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

86.00
3.50
1.85
1.45

o* 8L 
Aaa*x

agal sutarimo, 
lt Chle*g», m

WAUKEGAN 
PHARMACY,

Miesto Ofisui 
1271. leartum lt. 

1111-11 Srity M g.
Tel. Central 4411

Nėra kitokio kelio pasiuntimi# ži 
nios, kada linija būna užimta.

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

1005 Marion Street 
Waukegan, III.

Patarnavimas 
reakcijai.

sali
■ ne

Waukegano 
Lietuviai—

‘Sandaros 
šliakys (J 
svk leido “Darh ninku Viltį

K. NORKUS PASITRAUKIA 
NUO “SANDAROS”.

Palauk minutę ar dvi ir tada apent 
pašauk.

LAISVE” GALI UŽS1DARYT

Kurį' laiką 
ir bu- 

Pas- 
c” ir rašy- 
s t ra ipen i ils 
redaktorių.

Užmušo aštuonis pasažierius 
PORTLAND, geg. 10. 

dųrus dviem pasažieriniam tarų 
kiniam vakar čia užmušta aš- 
tuoni pasažieriai. 38 sužeista.

mėnesiui .............. .65
ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)
................................. 17.00

4.00
2.00

kovoti — kasdami į žemes. Da
bar, prie Lietuvos valdžios, kiek 
lengviau.

Subatoje susirinks Kaune Stei 
giamasis Lietuvos Seimas.

Kaip jau žinome, 59 vietas ja
me turės klerikalai, o 53 — kitos 
partijos, daugiausia socialistai. 
Turėdami tokią menką didžiumą, 
klerikalai negalės perdaugjsmar- 
kauti Seime; bet vis dėlto jie pa
naudos savo galią tam, kad sus
tiprinus savo pozicijas šalyje ir 
suvaržius kitų žmonių teises.

Šito pavojaus dabar nebūtų, 
jeigu socialistai turėtų tris-ke
turis .atstovus daugiaus. To at
siekti butų buvę galima lengvai, 
jeigu darbo žmonių pusėje būti) 
buvę truputis daugiaus pasiryži
mo ir vienybės. Bet, deja, dar
bininkų tarpe iki paskutinio lai
ko buvo svyravimo, ar dalyvaut 
Seimo rinkimuose, ar ne; o kai 
kurie elementai dėjo visas savo 
pastangas, kad sulaikius darbi
ninkus nuo rinkimų. Jie skelbė, 
kad Lietuvai reikią ne “buržua
zinio parlamento”, o sovietų dik
tatūros.

Tie svyravimai ir ta agitacija 
sutrukdė darbo žmonių veikimą, 
ir davė klerikalams paimti viršų.

Nepamesk kantrybės, kai gauni per ♦
telefoną Busy Signal. Tai reiš
kia, jog kas nors pirm jūsų var
toja liniją, čia niekas neesti kai-

NAUJIENOS
JE LITHUANlAN DAILY NEW8 

enbliahed Daily *xcept Sonday by 
tba Lithuania* N*w* Pub. Co. Ine.

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

Pinigus reikia siųst Pašto lioney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

idėjos, kurią jisai skelbė 
Toks be principų žmogus turė
tų “pttmuts’us” pardavinėti, c 
ne politika užsiimti.

Subscription Ratai:
66.00 per year in Chicago.
15.00 per year outside of Chicago.
87.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

A. Bimbai, “Darbo” redakto
riui Atsakinėt į Tamsios 
plūdimus ^Naujienų#” neketi

na. Kadangi Tamsta nesiliauji 
varto! rubsiuvių unijos organą 
socialistų spaudos ir organizaci
jos niekinimui, tai “Naujienų” 
redaktorius kreipėsi laiškais į 
269 lietuvių rubsiuvių skyrių ir 
į generalį unijos ofisą, reikalau
damas, kad unija sutvarkytų sa 
vo laikraštį. M i nė tasai skyrius 

►jau padarė nutarimą, kad p. 
Bimba turi būt prašalintas iš 
“Darini” redaktoriaus vietos. 
Tikimės, kad generalis unijos o- 
fisas taip-pat neužilgo apsvars
tys tą dalyką.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

L.M.P.S. V. Rajon konferen
cija, laikyta kovo 7d., Baltimo- 
re, Md., priėmė rezoliuciją, ku- 
roj taių) kitko sako: “Kadangi 
Keleivis, Naujienos ir taip vadi
nama jų L.S.S. pastaruoju lai
ku pirštu rodo, įtardami L.M. 
P.S. organą “Moterų Balsą” 
anarchistų organu” ir t.t.

Priimdamos tokią rezoliuciją 
deligatės tyčiomis .a r netyčiomis 
parodė pilną nesupratimą orga
nizacijų tvarkytuos ar visišką 
nesiskaitymą su savo žodžiais.

Jei deligatės nors biškį butų 
pagalvojusios, butų 
sios

Keli mėnesiai atgal 
ėle savo atskirų

“KAIRIAUSIO REVOLIUCI 
ONIERIAUS” — LIAU

DININKAS.

Antanas Liekis rašo savo Mi
nui, Antanui, Chicagoj:

1915 m., 14 balandžio atvažia- 
vau į Skaudvilę, į turgų. Tą die
ną vokiečiai pradėjo siaust Skau
dvilę ir kitus miestelius. Tada 
mane paėmė rusų kareiviai ir su 
furmanka išvarė ant Kelmės. Se- 
redos rytą, balandžio 15, susėdus 
gerti i arbatą, vokiečiai pradėjo 
duoti iš armotų... šokome greitai 
nuo stalo ir leidomės toliau, ant 
Šiaulių, Bėgome iki Joniškio. Ma
nėme, kad ten bus ramiau. Kur 
tau! Nespėjome į Joniškį išva- 
žiuotižiuoti, kaip - vėl pradėjo 
kulkos ūžti ir kristi. Ne 
žinojome kur sprukti, nes visas 
miestas ūžė nuo šovinių sprogi
mo. Nuvažiavome į Rygą, ir dar 
dvi dieni ruskiai laikė vežimus 
priliodavę. Po dviejų dienų pa
leido. Galėjome važiuoti kur no
rėjome. Bet kur dingsi nuva
žiavęs į tolymą šalį be maisto 
ir be pašaro arkliams? Po po
ros dienų rusai vėl atmušo vo
kiečius. Tada aš gfįžau atgal. 
Bet kur grįžti, kad vokiečiai bu
vo prie Šiaulių. Šiauliuose pabu 
vęs vieną naktį, atgal išbėgau ir 
nuvažiavau septynis kartus už 
Šiaulių į Keblių kaimą. Ten iŠ-

K. Norkus yra da jaunas ra
šytojas ir veikėjas, bet jau sus
pėjo pasižymėt, kaipo žmogus 
be jokių principų 
jisai dirbo “Naujienose' 
vo socialistų pritarėjas 
kui dirbo “Liiihivoj 
davo šmeižiančius 
apie “Naujienų” 
Paskui redagavo ncprigulmiii- 
gųjįj katalikų organą “At
gimimą” ir garbino vyskujiti 
Mickevičių ir “tikrą katalikišką 
tikėjimą”. Pagalios patapo tau 
tininkų organo redaktorium ir 
mėgino būti tai liaudininku, tai 
konservatyvišku liberalu.

Vargiai galima tikėti, kad ji
sai nuoširdžiai laikėsi bent vie
nos

JUNGTINES VALSTIJOS.
, [Federuotosios Presos žinia] 

Detroit, Mieli. Trobų s ta t y 
mo kantraktoriai darė pastan
gų išprovokuoti darbininkų si r 
eiką, bet nepavyko. Mat jaučia 
ma didele stoka statomosios 
medžiagos; darbai eina silpnai, 
ir kontraktoriui manė, kad da
bar butų gera proga sulaužyti 
darbininkų uniją, jeigu ji pas

iek Canal 6222,
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
W. 22nd & So. Leavttt Sta.

CHICAGO.
Valandos.' 9:30 ryto iki 12 diena.

nuo 1 po pietų iki B vakare.

Pullman 662
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Avė., 
Chicago-Roseland, 1)1.

Paskutiniąme “Sandaros” 
numeryje jos redaktorius, Kas
ta n tins Norkus, praneša, kad ji- 
sa: pasitraukia iš savo vietos ir 
ketina išvažiuoti, kai tik gaus 
leidimą, į L’etuvą. Jo vietą prie 
‘Sandaros” užimsiąs Vincas 

), kuris kitą-

“ Keleivis” rašo:
♦ Buvęs Amerikoje (Mo n tol

ioj) M. O. Tuinyfla atsidūrė 
liaudininkų partijoje. Tarp 
liaudininkų kandidatų į Stei
giamąjį Seimą, paskelbtų 22 
“Dl.irbc” numeryje, randa
me T jo vardą. Ar jį išrin
ko, ar ne, tai antraeilis da
lykas, bet įdomu tas, kad tas 
žmogus būdamas Amer. “by- 
tino” visus “kairiuosius” sa
vo “kairumu”. Jis buvo dl- 
džiausis priešas privatinių 
socialistų krik ra šefų ir Lietu
vių Socialistų Sąjungoj jis 
atstovavo tą frakciją, iš ku
rios paskit išsivystė “komu- 
nisiii”. O kokioj kompani
joj dabar mūsiškių “komu
nistų” “tėvas?” Taią) liau
dininkų, kurie skelbia komu 
nistams mirtiną kovą

supratu- 
kad L.S.S. nėra savastis Ke

leivio ir Naujienų, bet kad ji at
skira organizacija, turinti savo 
kuopas ir valdybas ir kad tik 
vyriausioji valdyba — Pildoma
sis Komitetas — gali kalbėti 
vardu visos L.S.S. Prigulėjimas 
tų laikraščių redaktorių prie L. 
S.S. dar jos nepadaro jų savas
timi, kaip nepadaro tų laikraš
čių L.S.S. savastimi. Gal ir pats 
L.M.P.S. nesuliktų vadinti save 
savastimi Moterų Balso.

lai viena. Antra, moterįs 
sakydamos, kad ‘/L.S.S. pirštu 
rodo, į turam a LJM.P.S. organą 
Moterų Balsą anarchistų 'orga-

buvau trw mėnesiu#. O iš tejj 
išvarė ruskiai į Panevėžį. O pp- 
.ain paleido, tai aš radau dau
giau draugų; susitarėme ir bė
gom* su arkliais ir vežimais 

j. Bet partažeVfs aš 
radau gyvenimą visai apleistą... 
Ir visą kares laiką turėjome duo 
ti grudų, sviesto, kiaušinių ir 
I>enėti vokiečiu* ir storkaklius 
Siutam*. Taigi per visų vo-

Iš tų trumpų žinių, kurios iki 
šiol tapo paskelbtos apie ją, ma
tyt, kad partijos vadovavimas 
yra rankose rimtų žmonių. Vi
sų delegatų konvencijoje yra a- 
pie 200, o “kairysis sparnas”, va
dovaujamas chicagiškio Eng- 
dahl’io, sugebėjo surinkti tiktai 
29 balsus.

Konvencija nominuos kandida
tus į Suv. Valstijų prezidentus ir 
vicc-prezidentus. Nėra jokios a- 
bejonės, kad kandidatu į prezi
dentus bus paskirtas Debsas.

Kalbant apie partijos konven
ciją, prisimena tas triukšmas, 
kurį “kairieji” elementai kėlė 
partijoje metai laiko atgal. Ne
įstengdami paimt partiją į savo 
rankas, jie atsimetė nuo jos ir 
susiorganizavo skyrium, kaipo 
“komunistai”. O kur jie šian
die? Pakriko ir išsiblaškė į vi
sas puses, šimtai jų pasekėjų pa
kliuvo į kalėjimus ir turėjo užsi
ginti savo “revoliucioniško” pro- 
gramo, kad išsisukus nuo baus
mės.

Tas-pat butų buvę ir su visa 
Socialistų Partija, jeigu ji butų 
ėjus tuo keliu, į kurį “kairieji” 
elementai tempė ją. šiandje ne
turėtume partijos.

Telephone Drover 6052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandose nuo 10 iki B vai raka 
re. Nedaliomis 
1261 So. Halsted

“Laisve” visuomet taip vers
davosi: šmeiždavo kitus laik
raščius, kad įgijus vardą “vie
nintelio tikrai darbininkiško lai 
krašto”, ir kaulindavo aukų iš 
tų durnelių, kurie patikėdavo 
jos šmeižtais ir pasigyrimais. 
Pasirodo tečilaira, kad amžinai 
varyti šitokį parazitų biznį ne
galima.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
3255 So. Halsted
St., Chicago, 111

Dar ne taip seniai Amerikos 
bravarai dirbo degtinę ir alų, o 
karčia m in inkai tuos svaiginan
čius gėrimus pardavinėjo žmo
nėms. Pelnas už tuos gėrimus 
pasidalindavo į keturias dalis. 
Viena dalis pelno eidavo išdirbę 
jams, antra dalis valdžiai, tre
čia dalis tekdavo miestui už 
karčia m ų( laisnius, o ketvirta 
likdavo karčiamininkui.

Bet dabar slapieji pralaimėjo 
ir užviešpatavo sausieji, visa ša
lis paliko sausa ir bravarai už
sidarė. Ir kas iš to?

Nors šalis yra sausa, bet tik 
iš vardo, o vieton užsidariusių 
didžiųjų bravorų^ atsidarė šim
tai mažų bravhrėlių. • Ir šian
die nėra tokio miestelio, kur 
nebūtų varoma slaptai degtine. 
O didesniuose miestuose tokių 
bravorėlių yra šimtai.

Degtine išdirbinėjima kaip ir 
pirmiau, tik dabar ji išdirbipčja 
ma ir pardavinėjama yra slap
tai, ir tik tuo skirtumu, kadjcaip 
minėjau, pirma pelnas už deg
tinę dalindavosi į keturias da
lis, o dabar pasilieka tik vie
nam ar dviems žmonėms. Val
džia uždėjo didelius mokesčius, 
kad surinkus tuos pingus, ku
riuos ji gaudavo pirma už gėri
mus. Reiškia, dabar patįs žmo
nes turi sumokėti tuos mokes
čius, kuomet naujieji išdirbėjai 
ir pardavėjai svaigalų nuo tų 
mokesčiu pasiliuosavo. Žmo
nės moka mokesčius už svai
galus, ir už laisnius, kuomet da
bartiniai svaigalų pardavėjai 
kraunasi dfclelius pelnus, nes ir 
degtinę kelis sykius brangiau 
pardavinėja, ir jokių laisnių 
daugiau nebemoka.

— Slapukas.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visokius reikalas, kaip krimlnaUikuose 
taip ir civilitkuoae teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras j

Namų Ofisas:
2321 S. lalttMlSt
.‘Ant trečių lubų
T«L Drwar !»!•

aa. t s*.

WASHINGTON, (geg. 10. — 
Čia paskelbta, kad neužilgio ka
ro departamentas žada parduo
ti du milionu overallų.

Pirmas Pavasarinis Piknikas 
Leafy Grove Wllliw Spring, III.

BLINSTRUPO DARŽE
Tą iškilmingą pikniką rengia 

Sūnų Lietuvos Draugystė Gegu
žės 16 d., su visokiomis pramo
gomis tarpe to bus dar išlaimėji- 
mai ir bėgtynės. Taipgi bus pui
kus gėrymai, gardus užkandžiai, 
kvepiantis Havanos cigarai ir ki
tokie įvairus pasilinksminimai. 
Todėl užprašome kaip jaunus, 
taip ir senus, o ypatingai vaiki
nus su merginomis, kurie galės 
prie puikios muzikos pasišokti ir 
linksmai laiką praleisti.

Kviečia KOMITETAS.

to anglų Laikraščio nuomone 
negali turėt jokios svarbos, ka
dangi jo redaktoriai, nepažin- 
Jainj lietuvių kalbos, nežino 
nei kas yra rašoma “Keleivy-

“Laisvė” 
numerių 

kainą nuo 2 ant 3 centų.
Bet lame pačiame numeryje, 

kuriame “Laisvė” verkia, kad 
“tolinus taip gyventi negali
ma”, ji nesidrovi šmeižti kitus 

’.aikrašd iks. Pasiremdama tuo, 
kad vienas anglų laikraštis Bos 
tone, aprašydamas tos vietos 
lietuvių laikrašč>usi, prielankiai 
atsiXcpė apie “Keleivį”, ji pri
pliauškė apie jį daugiau kaip 
špaltą visokių nesąmonių. Gir
di, “Kelų'vivS” esąs geras kapi- 
talistaans, kadangi kapitalistų 
spauda “glamoinėja” jį ir “ko- 
kietuoja su juo”. Rodos, ir ma

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1506.

Užatakomojl Kala*:
Chicago ja — paštn:

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

Chlcagoje — per nešiotojus: 
Viena kopija ............. «...
Savaitei ............................... .
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .....................................85.00
Pusei metų............................... 3.00
Trims mėnesiams ............... , 1.65
Dvfem mėnesiams ................. 1.25
Vienam

Lietuvon

FRANCU A.
[Federuotosios Presos žinia]

JLoriot areštuotas. - Paryžius. 
Eirnest Loriot, žinomas Fran- 
oijos^ darbininkų vadas ir radi
kalais, socialistų judėjime laiką
sis kairiojo sparno,tapo areštiio 
tas. Jį kaltina, kad jift konspi
ruojąs prieš šalies saugumą, są- 
rišy su gelžkciiečių streiku.

Marscille ir Havre, dėl uostų 
ir d<ukų (larb’niinkų streiko, su
stojo visoks judėjimas. Trau
kiniai tailpjau menkai tevaikš- 
čioja. t

Musų Išdirbėjų 
Išpardavimas 

Tęsis visų šių sųvaitę.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Uatuvia Gydytojai Ir Chirurgai 
26 E. W*ehin 
Marahall FieL

18th fl. Ruimai 1827 
Phšne Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

1121 North Weatera Arą.
Valandos! 6 iki 8 vakare. 

Z-Spindulial. Phone Armitage 2016 
Hezidencljos telefonai Weet 612B

Mlter P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephon* Canal 150<

AUSTRALIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

Sidney. • Australijoj kilo 
stiprus darlvninkų judėjimas, 
iskkiądis panaikinimo darbo 
sulkilomis. Darbininkų sąjun
gos reikalauja, kad butų įvesta 
Ii valandų darbo savaitėje, te
dirbant penkias dienas.Apie dve 
jalas unijų darbo įstaigų jau 
įvedė penkių dienų darbo savai
tę. Kai kurie, samdytojai stip
riui tani pi/ešinasti, bet darbiniu 
kai tikisi, kad greitu laiku Au
stralijoj bus visur įsteigta pen
kių dienų darbo savaitė. Kasyk 
lų darbininkai reikalauja, kad 
šioj pramonėj butų įvesta 30 
valandų darbo savaitė, dirbant 
[lenkias dienas savitoj, po 6 va
landas kableli.

Brooklyno buvusiųjų komu
nistų orgniias rašo, kad jo lei
dėjai (turį tuoj pakelti savo lai
kraščio prenumeratą “nors iki 
12 dolerių”, u kad ne, tai “ga
lima bus greitai pasilikti visai 
Ik' dienraščio”. “Laisvė” pa
silaikanti aukomis, bet taip gy* 
vent>\ girdi, ilginus negalima. 
Sako:

Musų supratimu, “Lais
ves” Koop. Direktoriai turė
tų nors kiek apie tai pagal
voti ir nors kiek, nors iki 12 
dolerių, pakeli: prenumera
tos kainų. Juk toliau taip 
gyventi negalima. Juk iš
maldomis galima pratęsti mč 
nesj. kitą, pusę, metų, metus, 
bet neilgiau. Darbininkų lai- 
knaščiai negali sekti kapita
listų laikraščių kainas, 'nes 
jų tarpe nesiranda tobų, ku
rie galėtų palaikymui savo 
laikraščio paaukoti kelintą 
desėtkų tukstanmų, kaip kad 
kapitalistai daro.

Jeigu poip|’eros kaina puki- 
lo daugiau, negu trigubai, tai 
prenumeratos kaina turi pa
kilti nors dvigubai. Lei
džiant enrašlį už pusdykį, 
galima bus greitai pasilikti 
visai be dienraščio.

— im —— ■ i ■imu i i i ■■■■■ i !■■■■! i ii ■■iw—

Skaitytoju Balsai

I II 1^,1, .

Redakcijos Atsakymai

nu” turėtų tai aiškiai prirodyti, 
kadaL.S.S. tai padarė, arba ka
da L.S.S.ar koki nors jos įstaiga 
kada nors, nuo jos reorganiza- 
viinosi, padarė kokį nors tarimą 
apie L.M.P.S. Jos to neprirodo frontą 
ir negali prirodyti. Taigi reiš
kia, deligtės pačios nežino ką kai 
bančios.

Laisvės Mylėtojas..

kelbtų streikų, Triobų staty
mo organiztioitėjį darbininkai 
nepatenkinti dabartiniu mokes
niu, norėtų gauti daugiau, bet 
jie. taipjau supranta, kad išėję 
stn ikan darban,kuomet darbni 
stipriai sumažėję, jie ne tik nie
ko nelaimėtų,bet dar kontrakto 
riams gerą padarytų. Dėlto jie 
nutarė laukti iki vėl darbyme- 
tč prasidės. , ••

— Phimbejiai ir stymfiteriai 
tebesimi kiliojo, norėdami išsiko 
voti mokesnio $L25 valandai. 
Apie 60 molderių taipjau su
streikavo.

Medžio darbininką streikas.
- Rhinelan<kkr, Wis. Medžio 

darbininkų streikas, apėmęs 
Wisconsi(ną, Mieli iganą ir Min- 
nisotą eina gerai. Streikuoja 
apie 20,000 suviršum dairbl'nin- 
kų, priklausančių Imtenuiciona- 
Hnei Medžio Darbininkų Uni
jai. Reikalauja 8’ vai. darbo 
dienos.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Moterų Internacionalas 
kovai su karais. .

[Federuotosios Presos žinia] 
Berlinas. — Vokietijos moteręs 
daro pienus organizuoti moterų 
intarnacl’onalinę sąjungą kovai 
su karais. Jos jau išleido atsi
šaukimą į visų šalių moterų or- 
ganizacijats, kuriuo graudena 
jas pasižadėti, jogei “mes n’e- 
kados daugiau neberenisžnie ka
ro, ne tik su svetimomis 
mis, bet ir naminio karo 
remsime nė ifnigais, nė propa*- 
ganda, nė darbu”. Vokietijos 
moterįs sako, kad būtinai reika
lingi esą visų- šalių .moterimis 
išanksto susiprasti ir būti prisi- 
ruošnsiomis, idant atėjus pavo
jaus valandai jos galėtų sujung- 
tonnis'jėgomis griešlai Įiasistaty- 
ti prie> valdžias ir tetos, kurie 
trokšta karo. Savo atsišauki
me jos sako: “Musų, kaipo mo
terų ir nuotinų, kurios šiame 
pasaulio kare kentėjome neap
sakomų skausmų ir bais<‘nybių, 
tebūnie dabar uždavinys sutrin 
ti karo slibinui galvą pačioj jo 
užmazgoj. Jeigu mes busime 
susivienijusios, karas ir taika 
bus musų rankose. Prieš mu- 

žas kūdikis galėtų suprasi!, kaiLjsų- val'ą, apiankant mums už
pildyti visas spragas namie ir 
Įialaikytii visokiu šalies pramo
nę, transi|)orlaciją ir visas 1d tas 
visuomenes ir valstybės, gyve
ninio įstaigas, anuotos skerdy
nių laukuose negalėtų ne valan
dos laiko savo baisaus 
žudingojo darbo dirbti.”

K,fETRXTIS>^
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Lietuviu Rateliuose

Pavasarinis
LIET. BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAS. KLIUBOInujuemose

Subatoj, Gegužio 15,70Saugumas MUZIKA F. JERECK

Patarnavimas

Telephonaii

Solo,

Solo

Darbininkas

$6,000,000.00 dolerių banka

Mes prigelbėsime jums įsigyti nuosavą namą

Rusiškos ir Turkiškos Vidos

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS

ĮRENGTU 
AFETY& 
ERVICE

Schoenhoffen salėje, 
Milvvaukee ir Ashlan Avė.

THE JOHN H. GELHARDT ORGANIZITION
1009 Woods Theatre Bldg., Chicago, UI.

12th STREET 
Tol. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST
Artį St. Louie Avė. 

CHICAGO, ILU

o krutinę. Vidi 
mėnesių išgerdavau kas sa- 

v 3 mėn. savo paveiksle pa
kuoju Salutaras mylistų ge-

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJH St. ksmpJHarshfield av
Valandos: Iki 9 rytb; u«q | iki

4 Ir gso 7 Iki • vakare. 
TeL Proapeet 11*3

Mes perkame Pergales Bondus pilna 
Ja verte, ir Laisves Bondus pilna pi 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkais, Ketvergei* 
ir Subatomis 9—3

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St 

Chicago

i visų ligų. BCgiu 
alutaras, Bitteria, ir 
.urnų ir 1000 sykių <

tyčiomis prirengtas 
su pa t- 
teisėjo

Užmušo negrą.
BEAUMONT, Tex., geg. 10. 

— čia gautomis žiniomįe, Tay- 
lor paviety, netoli Woodvillc 
mietslelio, gauja apsimaskavu- 
sių baltvcidžių užpuolė negrą, 
Charles Artine, ir mirtinai su
kapojo rykštėmis. Negras bu
vo kaltinamas dėl pasikėsinimo 
ant tūlo 'battveidžio ir policija 
jį gabenosi kalėjimam Kely

Nedaliomis iki 6 V. vakare, 
S. GORDON,

Chicago, m.

Dr. Charles Sopi 
Persikėlė | savo naują Hfisą 
Pta 4729 Sd. Aaland Avė, įJli 
gydo ligas vyrą, moterų ii val
kų. Ofiso valandos nu» 10 iki 
12 rytmety], 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.

Suvažinėjo vaiką.
Donald Kcrns, 9 m., 4714 W 

Vau Buren St., tapo suvažinė
tas ir užmuštas t roko jam1 važi
nėj anties dviračiu.

Teisiami yra 24 iš 39 apkaltin 
tų narių. Bros* Lloyd tarp 

teisiamųjų.

įsigyk Nuosavą 
Namą

PIKNIKAS. Rengia Jaunų Vyrų Kliubas 
• Nedėlioję Gegužės (May) 16 d. 1920 m. 
CHERNAUSKO DARŽE, Lyons, 111.

Pradžia 9 vai. iš ryto. Inžangaw25c
Muzika Alexanders Jazz Band. Prašome visus atsilankyt

Telephone Yards 5834

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

KOMUNISTŲ DARBO PARTI 
JOS NARIŲ Ę^LA PRA

SIDĖJO.

Prapuolė mergelė.
Mrs. Helen O’Lctary Sey- 

mour, 20 m., 2845 Abbott Ct., 
išėjo į bažnyčią ir prapuolė. Ją 
matę daugelis žmonių, beit ji 
dingo iš akių, tarsi butų ant vie 
tos sutirpus. Jos tėvai sako, 
kad jos vyras pulk. Eugene Ed- 
ward Seymour, 60 m., bekojis 
su kuriuo ji yra persiskyrusi, 
bus ją užhipnotizavęs ir paslė
pęs ją. Jis ją buvo išvogęs ke
letą dienų atgal ir išgabenęs į 
Milwaukee, bet jai pasisekę pa
bėgti. Bet jis sako, kad vei
kiausia jos pamote, o gal ir tė
vas užhipnotizavo ją. Teismas 
dabar riša tfneišriša tos painia 
vos. /

Telephonų Boulevard 2166

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 3—12 ryto 2—3 vakare 
UM S. Merga* St, Chicago, HL

Prasidės 7:30 vai. vak. Tikietas 50c su War Tax

Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jums namą, kokį 
norėsite.

MOKYKLOS — BAŽNYČIOS

Gražioj daly j North-West Sideje. Galima įsigyti pa- 
gyvenimą už \

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau 
Ine.

35 S. Dearbom St., Chicago 
Room 206.

?o iki 50% kiekvie- 
ai kurie dalykai pi- 

‘ ‘_. Vyrų ir
gatavai paaiuti ir ant or- 
yti siutai ir ovarkotai; su 
liemeniu, formaliai pritin-

—fL- u Žmogus kasoki galvų,
L . - __  .. ' kad palengvint niežėjimų.

—FKasimasi pasidaro papro- 
j j f l L1' 1/4 čiu, ir tuomet žmogus ka-

\ C sos‘ nejučioms. Bet jis
__ | Į L—H/dC?žino/kad jam niežti, ir 

\ Tk/ ' ■> v*s* kit* tą žino. •
*n\ Vyrai ir moteris kenčia

\ niežėjimą nuo pleiskanų,
.1 I'o kenčia bereikalingai, 

nes niežčjim^ galima 
‘ V X / lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

kuffles , ,
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
& Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: •
—■—r. AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadw»y, New York •«—

Susitvėrė lietuvių duonkepyklų 
darbininkų unija.

Pagalios ir lietuvių, duonos 
kepyklų darbininkai pradėjo or 
garrizuotles. Pereitą subatą, 
geg. 8 d., svetainėj prie 3400 
A u bar n Avė. buvo pirmas ke
pėjų susirinkimas. Į jį atsilan
kė apie 25 darbininkai ir visi 
noriai prisidėjo prie kuriamo
sios unijos. Taipjau tapo iš
rinkta ir laikinė valdyba ir rei
kalingi komitetai.

Sekamas lietuvių duonk-epy- 
klų darbi įtinku susirinkimas 
bus subatoj, geg. 15 d., 7:30 V J 
v., po mini.-3400 So. Auburn 
A ve. Viri kepyklų darbininkai 
kviečiami atsilankyti.

Gal kada tvirtai suriorgani- 
zuos/me gal ir mes susilauksi
me nors kiek geresnio gyveni-1 
m o DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kerti 32 «t.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone .Yards 687.

DR. M. HERZMAN 
IS RUSIJOS 

(tarai lietuviams linonuu psr 33 
ks*P° Patyrus ardytojas, shlrargas

Gydo aitrias ir ehroniikas Haas, vy
rų, moterq ir vaf' 
metodas X-Ray ir

Išvogė du džiovininkus.
Sveikatos do.Į>artainientas va

kar per prievartą išgabeno du 
cjžiovin inkus
2314 N. Sceley Avė., ir Mrs. Jo- 
sephine Gardie, 5307 S. Aber- 
deen St. Abejuose atsitikimuo
se liko neapruipintos dideles šei
mynos, kurios pasipriešino to
kiam departamento žygiui. Kį- 
lo sumišimai, subėgo kaiminai, 
kurie atėjo pagelbon išgabena
miems, taip kad tik per didelę 
kovą ir wu policijos pagelba 
juos pasisekė išgabenti.

PARKAI — APSUPIA APIELINKS

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 mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

The

C A S H
J. G. SACKHEIM & CO. 

1335 MILWAUKHB AVB. 
tarp Paulina Ir Wool Sta.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 8t.

Tol. Boulevard 163.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 Iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 3 iki 12 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinl

Koncertas ir Balius
PROGRAMAS:

Lietuvių Kanklių Choras.
P. Stogis
Eleonora ir Sofija Jasinskaitės
A. Maslova (rusiškai) —
Mikas ir Aldona Rugučiai
P. Stogis
Extra....

S ubą toj e, Gegužės 15 d
Pradžia 7:30 vai. vak.

Inžangos tikietai nuo narių perkant, 40c.; prie durų 50c.
Kviečia atsilankyti į šį vakarą
Lietuvių Rubsiuvių Unijos Skyrius 269tas A. C. W. of A

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THEBRIDGEPORTELECTRICCO, Ine.

A. BARTKUS, PrM.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chlca*o, UI.

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuo 
me Jums nuo 10 
name pirkime. 1 
Ssni negu olselio kaina.

inų-vyn] 
de.rio užsa 
diržais, su _ _____________
kami, ir konservatyvio atyliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo $85 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% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon. /

Atidaryta kiekvienų dienų iki 9 
vai. vakare. Subaf - - -- 
vakare.

1415 So. Babtai St

M. Meldažio Svet
2242-44 W. 23rd PI.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvų 
sųlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

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

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
..........LIETUVON. . ..........

Reikalaudami platesnių infor- 
macijų rąžykite sekančiu adre
su: »

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION ‘

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

Telephone Jardų 5022

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytų 
Ir nuo i iki G vakare.

Važiuokite į Lietuvą
/ PER

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ.

• ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

Duetaą
Solo
— Duetas

" ® Kreipiama
kuz, VaL: nno 9 ryto iki _____
nedėliomis. nuo 9 iki 12 dienų 
4643 S. Ashland ar. kamp.47 et 

Telephone Yards 4112 
Boulevard 6437

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGA.S

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 
Leavittt St. Phone Canal 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 dienų

Rez. 933 S. Ashlajnd Blvd. Chicago 
Telephone llaymar|ket 25<4 «

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DR. I- E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3183 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Kėtvergų vakarais nuo 1:88 
—7. Tek ,Yard* 728.

ikų, pagal naojaoataa 
Mtoktua alaktroa prie- 

taiaua.

VALANDOS: Nuo 1*—11 platų, to 
nuo 6 Ud 8 vai. vakarai*.

Dienomis i Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drezel 
950 - Drover 4186 

rnnmiLAB: mis s. HaM euMt 
▼ALANDOBt 8—t ryto, tiktai.

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue

. CHICAGO, ILLINOIS

pagerinta Oph>« 
thalmometer* X* 
patinga domint 

vak.

BRIDGEPORT
Kunigiškoji krikščionybė

Muiik* pranešama, kad kele
tas dienų atgal pasimirė Štnisla 
va Mekaitė. Apie tai buvo pa
garsinta Visuose vietos laikraš
čiuose, jų tarpe ir

Palaidota ji turėjo būti va
kar su visomis bažnytinėmis iš
kilmėmis. Apie tai jau buvo 
subarta su kunigu ir užmokėta 
kunigui už patarnavimą.

Bet kada klebonas -pamatė 
paskelbimą apie jos mirtį ir 
Naujienose, jis atsisekė kūną 
priimti bažnyčion, ar latkyti pa 
maldas.

Tiesa, kūnas liko priimtas ir 
pamaldos atlaikytos, bet tik ta
da, kada kunigui išdėta buvę 
dar daugf.au dolerių. /

Lietuvi* Dentizta* 
13657 Michi 

Valant

Užvakar teisėjo Hebei teisine 
prasidėj o a |>ka 11 in tų j ų Komu- 
nistų Darbo partijos narių by
la. Viso teisiama yra 24 žmo
nes, jų tarpe ‘^komunistas mili- 
onierius” Wiliiain Bross 
Lloyd. Bet dviejų teisiamųjų 
teisme nebuvo kadangi jie pe
rėjo prokuroro pusėn ir liudys 
prieš pačius koinunistus. Ant 

Į jų liudijhnų prokuroras ir 
rems visą bylą.

Viso buvo apkaltinta 39 žino 
nes, bet kitų nesugauta, ar pa
bėgo į kitas šalis. ‘ •

Teisimas 
tokios bylos tardimui - 
riotintas. O užpakalyj 
pakabinta didelę Amerikos vė
liavą ir George Washington pa
veikslas.

Pirmą dieną, užvakar, jau iš 
rinkta trįs prisaikįntieji teisėjai 
— jury.

Žymiausiais teisiamaisiais, iš 
ėmus Bross Lloyd yra: nacionu 
lis organizatorius L. E. Katter- 
fickl, “Class Struggle” redakto
rius Ludvvig Lore, “Truth” re
daktorius Jack Kerney, L. K. 
Engianti ir k. Kaltinamieji tlau 
ginusia nariai partijos naciona- 
lio pildomojo komiteto ir Gook 
pavieto valdybos.

’ ’ • ^'unni*1>1 * • šv-yy •
-■K. / *"■ ' 1 ll*W***M*’«****R

Darlymple grųsina ir Clynui.
Paskilbęs Don Kichotiškas 

,pr oh ibiici įjos kom is'ion ierius
maj. Darlympile, kuris suyvisais 
kovojo ir'visur pralairtiėšo, va
kar sugrįžo iŠ WaslriiiriTono ir 
tuojaus paskelbė mirtiną, kovą 
distrikto prokurorui Clyne, ku 
ris stabdė nelemtus Darlymple 
išsišokimus. Esą bus kovoja
ma su Clynu iki galo ir bus ne
paisoma jokių jo reikalavimų 
vvarimtų. Prohjbicijos1 agentai 
darys ką-norės ir nieko nosi- 
klaus.

Afl ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dlspe* 

_ ___1—___ / Kraujo, inkstų, Nervu ir
I nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

__w_____  .isur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame«
riko] ir ui rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 
. Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėto* gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai C------ 2 *
matizmas pranyko diegliai nebebadė 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir 
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykių < _ _
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėna*. Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, UI, 
^SI.- - .... ..................................... I - ...I . I :----------- --- - - ..Į- II Iflir

Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dlspep 
sija.nevirinlma* pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ii 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kai 
begyvensi

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo vabrto- 
duolės, tai po suvartojimui

ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
ų rėžimas

Sereda, Geciižės 12 (1

daugf.au


DR. F. O. CARTER

6;

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State gat. 2 lubos ant
ros duris nuo Fair sankrovos 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 
septintadieuiais nuo 10 iki 12.

Gazolinas pabrangs.
Standard Oil Co. vakar pas

kelbė. kad nuo šiandie Chicago
je gazolinas -parsidavines po 
30c. už galioną nžda-mu. Taigi 
mažieji pardavėjai kaip tik išsi
baigs dabartinis gazolinas, tu
rės pardavinėti ji po 34c. už ga
lionų.

Pranešimas.
Visiems Lietuvių Prekybos 

Bendrovės šėrininkams ir priete- 
liams šiuomi pranešame kad p. 
A. J. Suktus, iŠ Waukegan, Illi
nois, iš musų agentų skaičiaus 
yra išbrauktas, bet dar įgalioji
mą musų bendrovės duotą mums 
neprisiuntė, todelei kas por jį su 
Lietuvių Prekybos Bendrove da
rote kokius reikalus malonėkite 
greičiaus užbaigti ir sutvarkyti. 
Kol dar bendrovė su juonii at
skaitos galutinai nėra užbaigus.

— Lietuvių Prekybos B-vė.

SALDžIAUSIS IŠRADIMAS
Nesenai tapo išrastas saldumy 

nas (skystimo pavidale), kuris y- 
ra 120 .kartų saldesnis už cukrų. 
Jį išdirba: Shugroz Products Co. 
šitas saldumynas, yra vartoja
mas, vieloje cukraus, dėl užsaldi- 
nimo kavos, arbatos ir kitų gėri
mų. Kaina $1.00 už bonką; 3 bon 
kos už $2190; 4 bonkos už $3.85. 
Su viena Įninka šito saldumyno 
užsaldinsite tiek, kiek su 15 sva
rų cukrau#. Pirkite ir vartokite 
šitą puikų išradimą, nes jau tūk
stančiai šeimynų jį vartoja, kai
po gerinusį ir piginusį cukrų.

Galimu užsisnkyti pas:
CIIAS. P. URBONAS, 

Dept. N.
942 W. 34th £t., Chicago, III.

. JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambąrio Milwaukė>je 

prie lietuvių. Geistina su valgiu. Atsi
šaukite:

M. G. (Roorn 5)
90 Biddle St., Milwaukee, Wis.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO„ 
1405 W. 21 BL, Chicago.

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

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

AUTOMOBILIAI

Pranešimai

-...

VYRŲVYRŲ

MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ

RE 1 1, į DAEUL’HrniUI E II !' /v O/MH >. IH •! IU ' h l.!

REIKIA PATYRUSIŲ MOLDERIŲ
Apsipažinusių su Malleable ir Cray Iron Foundrės dar
bais. Mes duodame geriausias darbo sąlygas ir augštą 
mokestį. Darbas nuolat. Taipgi mums reikia vyro, ku
ris galėtų būti formanu Gray Iron faundrėje ir kito, 
kuris užžiurėtų darbus Core 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.

PARDAVIMUI Fordas, 5 sė, 
dynių, labai gerame stovyje. 
Kaina $350.

3206 Wallace St.,

PURITAN
ifciiiiiii

Roseland. »— LSS. 137 kp. ekstra 
susirinkimas bus ketverge, geg. 13, 
kaip 7:30 vai. vakare. Aušros mokyk
loje 10900 Michigan Avė. Yra labai 
svarbus reikalas. Visi draugai prašo
mi dalyvauti. — Organizatorius

Puritan Salyklas Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos ge
resnės aptiekos jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

Ar Skauda Galva
Galvos skaudėji

mas gali paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų posakis jums ką a£ 
jiems gero padariau. I.eiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
alengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tuino, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

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

Ashland Ava. Tel. Drover 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chronii- 
kų, — nerviškų ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

North Side. — Vaitoj draugijėlės 
Bijūnėlio tėvų susirinkimas įvyks ket
verge, geg. 13 d., 7:30 vai. vak. Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė. Bus 
apkalbama dalyvavimas Tautiškose 
Kapinėse, priėmimas konstitucijos ir 
tolimesnis draugijėlės veikimas. Visi 
leidžiantįs ar munantįs leisti savo vai
kus tėvai prašomi atsilankyti.

— Komitetas.
-----;-----Ą-----

Kuriamos Kooperatyvės Valgyklos 
ant Bridgeporto susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, geg. 14 d., 7:30 vai. vak. 
Aušros svet. 3001 So. Halsted St. Vi
si pritariantis tokios valgyklos įkūri
mui prašomi atsilankyti.

— Sumanytojai.

Brighton Park. — LDLD. 104 kp. 
susirinkimas įvyks geg. 12 d. Pociaus 
svet., 7:30 vai. vakare Visi nariai ma- 
ionekite atsilankyt ir atsiimt atėjūnas 
knygas. Sekr. A. Sodaitis.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių Jono ir 

Kazimiero Bendorių ir pusseserių Vik
torijos ir Olesės šlupaičių iš Šiaulių 
apskr. Gruzdžių vai., Povilaičių kai
mo. Meldžiu atsišaukti adresu:

JOSEPH BANDER
1530 N. 4th St. W. Cedar Rapids. Ia.»

TfiVAS LIETUVOJE pajieško savo 
sūnų: Petro ir Jono Petraičių. Prašo
ma atsiliepti adresu:

ALEX BALUTOVICZ
50 — N. 3rd St. Duąuesne, Pa.

PAJIEŠKAU Onos Gustaitės-Pet- 
kienės, išvažiavusios apie 2 metai at
gal iš Springfield, III. į Chicago, III. 
Jinai ir dabar tenai kame-nors Chica
goje gyvena. Ji pati, arba žinantieji 
josios adresą, malonės man pranešti, 
nes turiu svarbų reikalą prie jos.

ONA čERNAUSKIENfi.
212 North English Avė., Springfield,III

PAJIEŠKAU savo vyro, Kazimiero 
Dargužio, kuris pereitą rudenį paliko 
manę sergančią ligonbutyje, o vaiką 
Antanuką paliko pas svetimtaučius. 
Prašau atsišaukti pats, dar viską do
vanosiu; o jeigu suras policija tai ga
li būt blogai. Jeigu kas apie jį žinote 
praneškite, už ką busiu labai dėkinga.

LEOSfi DARGUŽIENfi, 
1207 Prospect Ally, Charleroi, Pa.

PAJIEŠKAU savo sunaus Marcijo- 
no Pranašo, Šiaulių apsto*., Joniškės 
miestelio. Penkeri metai kaip išvažia
vo į kasyklas Donkom, Ky. Jau treti 
metai kaip negaunu nė kokios žinios.. 
Žinančių kame jis randasi prašau man 
pranešti.

F. PRANAŠAS, 
6543 Minerva Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Vladislovo Raudonio; 
4 metai atgal gyveno Chicagoje pas 
mane. Gavau laišką iš Lietuvos nuo 
jo motinos, nori žinoti kur gyvena.

FRANK VENSKUS, 
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Simano Čepo iš Sa- 
marsko kaimo, Virbališkių vai. Uk
mergės pavieto; jis dabar gyvena Ar
gentinoj, bet kokiame mieste nežinau. 
Yra svarbus reikalas. Meldžiu jo ar 
ginančiųjų man pranešti apie jį: 

JURGIS ČEPAS,
810 W. 20th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 18 — 26 metų be skirtumo tikėji
mo, geistina kad butų dailios išvaizdos 
ir meili, ir kad mokėtų angliškai kal
bėti. Atsišaukite, atsakymą duosiu 
kiekvienai.

P. G. 263J W. 18th §t. 
Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
NUOMAI Kambaris, be valgio, vy

ram ar mergaitėms, arba pačiuotai 
porai be kūdikių; elektros šviesa, ga
ru šildomas, arti prie karų ir elevato
riaus “L.” Kreipties:

J. KULPIS, 
4642 Indiana Avė., Kenwood 5200.

JAUNA lietuvių porelė turi gražų 
kambarį, norėtų išnuomuoti padoriam 
jaunikaičiui lietuviui. Kreipties vaka
rais: 2 augštis.
3415 So. Halsted St., Chicago.

NUOMAI kambaris prie pat Wa- 
shington parko; pusė bloko nuo eleva
toriaus ir gatvekario stoties; vana, e- 
ektros šviesa ir telefonas. Vienam ar 

dviem vyrams be valgio.
J. PETRAUSKAS.

416 E. 50th PI. Tel. Drexell 8370

MERGAIČIŲ 16 metų ir sene
snių lengvam ir maloniam dar
bui toilet muilo dept. ir dėžių 
dirbykloje.* Mokėsime 30c į va
landą ir bonus laike mokini mo
si. Mergaitės gal uždirbti nuo 
$20 iki $30, j savaitę uždavu. 
Valandos nuo 8 iki 4:30 vai. 
vak. Pusė dienos Subatomis. 
Ateikite pasirengusios darbui.

ALLF.N B. WIUSLEY CO., 
<125 S. Wells St.

REIKIA 6 merginų 15 metų amžiaus 
ir senesnių prie klijavimo labelių. Pa
tyrimas nereikalingas.

Phone: Main 4445. 
LARSEN and W00D 

23 So. Clinton St.

REIKIA moteriškų mazgoji
mui indų ir valai. Puikios sąly
gos. Gera mokestis. Nedirbama 
nedeliomis ir Šventadieniais.

Kreipties:
Mr. Kaplan.

The HARMONY CAFETERIA 
• 27 West Randolph St.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

lengviam assembling darbui ir vynio
jimui mažų šmotelių. Nuolat darbas.

Kreiptis:
GARDEN CITY PLATING

AND MFG. CO.,
Cor. Ogden Blvd. ir Talman Avė.

REIKIA MOTERŲ 
Sortavimui popieros. * 

Nuolat darbas. 
Gera mokestis,. 

GUMBINSKI BROS.
2611 So. Union St.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

Puiki proga esti musų dirby- 
kloje prie benčiaus ir lengvių 
mašinų. Patyrimo nereikia. 
Mes suteiksime jums nuolat 
darbą ir mokestis bus greitai 
pakeliama.
ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Boulevard

REIKIA
MOTERIŠKŲ

Abelnam
Patyrimo 
mokestis.

Kreipties '
1107 West Congress St.

4

IR MERGAIČIŲ. 
Kepyklos^ darbui, 
nereikia. Gera 

Dienos darbas.

MERGAIČIŲ lengviam dirbyklos 
darbui; $15 pradžiai; nuąlat darbas; 
greitai pakeliama mokestis.

G. FILSENTHAL & SONS 
/ 446 N. Wells St.

REIKIA DARBININKŲ
~ VYRŲ IR MOTERŲ % ■

Reikalingas patyręs knyg- 
vedys vesti knygvedystei di
delei įstaigai. Gali būti mo
teris ar vyras. Vieta ant vi
sados tinkamai ypatai. At
sišaukite tuojaus j Naujie
nų ofisų.

TĖMYKIT
VYRAI MOTĘRS. 

ar norite nuolatinį darbą su 
gera mokestimi ir bonus? ‘

Kreipties:
wraTERN FELT

411(5 Ogden Avė.
Arti 22nd ir Crawford Avė.

m

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

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisą.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

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

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA DARBININKŲ 
prie darbo spaustuvės juodilo. 

Tur būti ištikiami.
Patyrimo nereikia. Nuolat darbas. 
Gera mokestis.

SIG. ULLMAN, 
501 Plymouth Ct.

REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Darbas pastovus. Del platesnių žinių 
kreipties ypatiškai

F. A. L.
2159 West 22nd Place., Chicago.

REIKALINGAS jaunas vaiki
nas mokinties į duonkepyklą. 
12001 Indiana Ave.t

Phone: Pullman 5444.

REIKALINGAS darbininkas trum- 
po m s valandoms, gera mokestis, gera 
proga tiems, kurie lanko mokyklą. 
Darbas prasideda iš ryto 6 vai., bai
giasi 9 vai ryte. Atšišaukite greitai.

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

REIKIA
Vyrų lankstymui ir lioda- 
viinui ir užgrudimui plieno 
štangų.

OLNEY J. DEAN & CO., 
1925 South 54th Avė.

Cicero, III.
Paimk Douglas “L” arba 22 

St. karą iki 54-tai Avė ir eik 1 
bloką į šftfcirę.

r

REIKIA
SCHEARMANO.
NUOLAT DARBAS;
TAIPGI LĖIBERIŲ.

S. S. P. S. co. 
5833 SOUTH THROOP ST,

REIKIA — trimerių taisyklė
je automobilių. Kreipties:

A. FOLEY,
2215 Michigan Avė.

COLUMBIA SUGAR CO.
Bay City, Mich. ' 

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

Matyti Mr. Frank Palla, atstovą.
PRUDENTIAL HALL 

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

Chicago, III.

REIKIĄ
Tvirtų vyrų dhrbui prie cold 
Storage.
UNITED STATES COLD 

STORAGE CO.
2101 W. 39th St.

REIKIA 
100 karų karpenterių. 
patyrusių prie freightkarių

Taipgi 23 darbininkų 
Kreipties: >

ROCK ISLAND LINES 
124th St. Shops 

124th St. ir Ashland Avė.
Blue Island.

‘ VYRŲ REIKIA .
Gera mokestis mokama. 

B. COI1N and SONS
1100 W. 22nd St.

REIKIA vyrų prie wholesale 
skudurų biznio.

UARRYDRAY.
1447 Blue Island Avė.

REIKIA
- ♦ --

Tvirtų vyrų prie darbo ship- 
pnig arba krakmoliaus dept.

Kreipties

STEINHALL MFG. Co.
2841 So. Ashland Avė.

REIKIA Buss boy darburšva- 
rioj vietoj. Puikios sąlygos. Ge
ra mokestis. Nedirbama neda
liomis ir šventadieniais.

Kreipties:
Mr. Kaplan,

The HARMONY CAFETERIA
27 West Randolph $t.

REIKIA vyrų mazgojimui in
dų ir valai. Malonios sąlygos, 
gera mokestis; nedirbama nedė- 
liomis ir šventadieniais.

Kreipties:

Mr. Kaplan,
The HARMONY CAFETERIA 

. 27 West Randolph St.

REIKIA dviejų gerų vyrų mokin
ties gerai apmokamo biznio; tur būti 
sąžiningi ir norintis mokinties; gera 
mokestis ir proga iškilti. A§ noriu vy
rų gyvenančių tik North West SiJč- 
je. Jeigu esi nuskuręs pinigiškai —- 
neatsišauk ant šito paskelbimo. Man 
reikia vyro, kuris jiesko vietos, kame 
jis galėtų padaryti 'didelius pinigus 
biznio keliu, o' he dirbant sunkų darbą. 
Jeigu šios rųšies žmogus, tai ateik 
šiandie tarpe 4 ir 8 vai. vak. ir maty
tos su manageriu Lietuvių Dept. 
Roorn 1009.

50 W. Randolph Street.
................................... i i -T-*— 1 m

REIKIA pečkurių; $85 kambaris ir 
valgis. Klausti:

Chief Engeneer. 
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51st ir Cornell Avė.

iritįs mokinties; gera 
a iškilti. A§ noriu vy-

REIKIA salesmenų, jaunų, gabių 
vyrų; augščiausi mokestis. Kreipties 
per “Naujienas” No. 88 arba nedėlio
mis 4980 So- Archer Ąve. ir kampas 
Crawford Avė.

REIKIA darbininko darbui prie 
Lietuvių Tautiškų Kapinių. Kreipties 
vakarais 5 iki 8 vai. į J. SKUTAS.

3106 So. Halsted Street, 
arba tiesiog į Tautiškas Kapines.

VYRŲ REIKIA darbui filio

1820; vyro ąy moters pri-
nhmų’ gpra. mokoms, len

gvas darbas.
THUS x _ .

469 Collinsville Avė. East Št. Louis, III 6226 Harper Avė., iš užpakalio

REIKIA paintorigus pagelbininko. 
F. SHERIEN,

RAKANDAI

NAMALžEMfi

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Sereda, Gegužės 12 d., 1920

PARSIDUODA automobilius 1917 
m. penkių pasažieriu; yra labai dai
lios mados. Parsiduoda už mažą kainą 
noriu parduoti į trumpą laiką, iš prie
žasties to, kad aš važiuoju į Lietuvą. 
Telefonuokite ar ypatiškai ateikite. 

708 W. 18th St.
Telephone: Canal 3348.

PARSIDUODA automobilius Olim- 
pic 4 sėdynių, geras sportui. Kreipties: 

ANTANAS BUŠINSKAS,
2224 Carver St, ' Chicago. 

Tel. Humboldt 9466

PARDAVIMUI automobilius Jeffery 
1917 m. labai gerame padėjime; ma
žai naudotas, geras kaip naujas. Par
duosiu pigiai už geriausią pasiūlymą. 
Galima matyti adresu: , 
1543 W. 46th St., Phone: Yards 7126.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklls—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI barzdąskutykla (bar 
berne), randasi labai geroje lietuvių 
apgyventoje vietoje. Parsiduoda pigiai. 
Atsišaukite j Naujienas po num. 87.

PARSIDUODA barzdaskutykla. Pir
tis apačioj. Gera proga lietuviui, kuris 
vartoja rusų kalbą. Gali padaryti ge
rą? biznį. Kreipties:

M. TITIŠKIS,
1109 Madison St., Gary, Tnd.

POOL ROOM — pardavimui 
ar išnuomojimui, 6 stalai. 
Kreiptiep vakarais po 6 vai.

8301 Lowe Avė.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO 
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš
dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

PARSIDUODA 4 giedančios kanar- 
kos. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite.
1557 Girard St., 1 lubos.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
tarp lietuvių ir svetimtaučių apgyven- 
toj vietoj. Biznis cash gerai išdirbtas. 
Kam reikalinga tokia biznis prašom 
atsišaukti greitu laiku.
1835 Wabansia Avė, Chicago, III.

.............Į,. ..  ■», -............  .... , .

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI 
aft ■ ■ ■■■ ■■

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus < didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipg 
daugel totų daiktų 
pigiai parduodamu. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad adkainavus.

, Priimami Liberty
Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus 

...................... “ ‘ D,miestus prisiunčiamo per Č. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedeliomis nuo 10 iki 4 po piet

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yrą priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.
TfiMYKIT!

35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 8 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. 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 pno- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

IŠVAŽIUOJU LIETUVON 
Tadel esu priveistas paaukauti sa

ve 6 kambanų dar naujus rakandus: 
seklyčios setas, valgomojo kamb. se
tas, didedlis gramofonas, kaipetus, lo
vas ir daug kitokių daiktų. Visos ar at 
storai. AtidubSiu už bile teisingą pa
siūlymą.
714 W. 30th St., kampas Union Avė.

2-ros lubos.

\ z

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. • Mes turime sato pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mo larniš- 
kirusių tr’ų šmotų parloto rakandų,

.Taipgi mes turime .35 fonografus.
• šiandieninės mados; groja visų iš
dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

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

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

PARDAVIMUI nauji rakandai (fur- 
niture). Parduosiu pigiai, nes išvažiuo
ju iš Chicągos. Atsišaukite tuojaus. 
Galėsit paimti su kambariais.

P. RAGAIŠIS, 
1807 Blair St,______ Chicago.

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.

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

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
% akro .................................. ,. $275
% akro ......................... * $425
1 akras,....................:.......... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki 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 į ištaisytas jau 
gatves, kurius įneš parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. 18th St. Chicago, UI.

< Phone Canal 6296

Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 S. Balete#, *1407 W. Madleon, 
1850 N. Wella St.

157 Mokyklos JungL Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK. Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, pir- 
dybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dib 
iarašystėB ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
ki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
ki 10 valandai.

1106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO




