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True translation filed w!th the post* 
master at Chicago, III. May 17, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 0,1917
ŠALIN RANKAS NUO RYTŲ!

A

Šitaip grūmoja Japonija.

? Dideli areštaif 
Lietuvoje

MASHINGTON, geg. 15 — Se 
natas 43 balsais prieš 38 šiandie 
priėmė s«»toriuu» Knox’o pa
šildytą taikos rezoliuciją, ap
šaukiančią karo delaraciją prieš 
Vokietiją ir Austriją.

Panedėlyj šitas patvarkymas 
bus atiduota artstovų butu . At
stovų butas jau yra priėmęs pa
našią rezoJiuciją (principe), ir 
mankoma, kad jis be jokio velki- 
nirnosa sutiks su senato pataiso
mis.

Jeigu neįvyks koka nors ne
permatoma klintis, rezoliucija 
pradžioj sekamos sąvaitės bus 
atiduota prezidentui. Kad pre
zidentas tuoj ją vetuos ir gra
žins kongresui, tatai yra skaito
ma kaipti* tikrenybe. Kai ku
riuose rateliuose jau spėlioja
ma, kad kartu su nurodinėjimu

IIELSINGFORS, geg. 15.
Finlandįja yra palinkusi pradėti 
taikos tarybas su Rusijos bol
ševikų valdžia ir atsieki mui šito 
neužilgo pasiūlys laikų ir vietą 
taikos konferencijai. Apie tai 
Finlendijos užsienio reikalų mi 
nisteris, M. I luiste, pranešė Ru
sijos užsienio reikalų komisarui 
Cičerinui.

Tasai žingsnis yra pasekmė 
E’nlcndijos valdžios tariinosi de 
lei nesenai jai įteikto Maskvos 
valdžios pasiūlymo 'pradėti tai
kos tarybas. Klinčių, kurių tu
rėta tarybose delei paliaubos mu 
šių, Finlendija nepaisysianti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 17, 1920 
as reąuired by the ac( of Oct. 6,1917
RUSAI BELAISVIAI PRAŠO 

MAISTO.

vetuojama, prezidentas gražins 
kongresui ir jiačią taikos sutar-

Senatoriaus Knox’0 rezoliuci
ja užgina:

Karo dcklcracijos prieš Vo
kietijų ir Austriją atšaukimą.

Visų priešo savasčių, kurios 
karo laiku buvo paiuitos svetim
šalių savasčių globotojo, pašilai 
kymą tol, kol bus išpildyta rei
kalavimai nužymėtieji Jungti
nių Valstijų ir Vokietijos taikos 
sutarty.

Visų karo laikui išleistųjų j- 
statynijų atšaukimą.

Visų teisių, privolių ir paran- 
ktunų, kurių gavo Jungtinės 
Valstijos Versoilles’o sutarčia, 
pašilu ik ymą.

Baigiant debatus šiandie kal
iojo ir senatorius Harding, iš 
Ohio valstijos, vienas republi- 
konų kandidatų prezidentinėj no 
minacijoj. Jis reikalavo užgir- 
tji šitą rezoliuciją kaipo įmonę 
autokratinei prezidento galei nu- 
gniftužti. Dideliu griežtumu ji
sai smerkė prezidentą Wilsoną 
delei jo uzurpacijų.

NEW YORK, geg. 15. — šmn- 
die čia Jungtinių Valstijų Young 
Men’s Chrislian Association i>a- 
skelbė rusų belaisvių sltovyklos 
komiteto (Stargarde) atsišauki
mą, prašantį maisto ir drabužių 
200,000 msų belaisvių Vokieti
joj-

“Mes kenčiame, — sakoma at
sišaukime, — kadangi taikos su 
tartis, padarytoji Versaalles’e, 
kartu siunušo 'ir mus. Mes esa
me išalkę, be drabužių, ir to
kioje šalyje, kur visa vokiečių 
tauta tikusi išgalėjusios teisy
bės auka“.

Atsišaukime sakoma, kad Vo 
kietijos valdžia t‘r vokiečių pa
šalpos komisija daro visa ką ga
li, idant reikiamos pagalbos su
teikus. Bet “tikrai sušelpti mus 
jie negali, kadangi šalis neturi 
maisto reikmenų — jie ir patįs 
badauja ir neturi drabužių’*. 1

Pasak atsišaukimo, Stargardo 
stovykloje randasi keturiolika 
tūkstančių rusų belaisM’ų.

True translation flled with the post- 
master at Chicago, III. May 17, 1920 
as reąuired by the net uf Uct U, 1917
DANIJA PERTRAUK® TARY- 

6AS SU RUSIJA.
» """

True translation filed witn the posl- 
master at Chicago, III. May 17, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

LENKAI SUNAIKINO 
BOLŠEVIKŲ DIVIZIJĄ.

Bolševikai buvo priversti bėgti 
mušyj ties Beriozina.

VARšAVA, geg. 14. —- šian
die jMiskelbtašai oficiaiiuis pra
nešimas sako, kad mušy ties Be 
riozina upe dešimtoji bolševikų 
kariupmenės divizija turėjo 
l>ėgti. Likučiai šitos divizijos, 
kuomet jie bandė pabėgti per
sikeliant per Dnicpr upę. tapo iš 
mušti arba jMiiniti beTaisvėn.

True translation flled with the post- 
raastor at Chicago, III. May 17, 1920 
as reąuired py tnc oct of Oct. 6,1917

RUSIJA SIŪLO PALIAUBĄ 
MŪŠIŲ.

VLADIVOSTOKAS, geg. 15. 
—Gauta iŠ Irkutsko žinia sako, 
kad Rusijos sovietų valdžia pa
siūlė paliaubą mtSų tarp japo
nų k* sibiriečių.

VVASHINGTON, geg. 15. — 
Valstybės departamentas patyrė, 
kad specialioj i; Danų taryba Ko- 
penhagene, nesenai su bolševi
kų pramonės ir prrklybos minis 
teriu Krašto u susitarusi delei su
šaukimo internacionalinės kon
ferencijos gegužės mėnesy, da
bar ir vėl su bolševikų pasiun
tiniu nutraukusi visus ryšius.

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, III. May 17, 1920 
as reąuired by tue act of Oct. U» 1917
VOKIETIJA TURI IŠMOKSTI

20 BILIONŲ DOLERIŲ.

LONDONAS, geg. 15. — Pu- 
tikėtinom/s žiniomis, galutinoji 
suma pinigų, kortos bus reika
laujama iš Vokietijos, yra nusta
tyta ant 90,000,000,000 markių 
auksu. Nustatyta premierų 
Lloyd George ir Millerando. Ma 
noma, kad toji suiųa (beveik 
dvidešimts bCltonų detalų) tu* 
rėą būt išmokėta begiu sekamų 
trįsdešimts metų — ntoktemt po 
tam tikrą sumą kas metais, ir 
kad Vokietijai busią leidžiama 
gauti internactonalės paskolos.

WASHINGTON, geg. 15. — 
“Visoms valstybėms, šalin ran
kas nuo rytų!” Šitokį persergė
jimą Japonija davė regimai no
rėdama pritaikinti Monroe dokt 
riną rytuose.

Japonijos nuomonė yra išdės
toma t u įimto dok u mente, kurio 
turinį šiandien trumpai pakar
tojo* valstybes de|Nirtamentas. 
Tasai dokumentas yra Japonų 
komanduotojo Vladivostoke, ge
nerolo Oi prokliamadja. Ji sa
ko:

“JajMinijos militarinSs spėkos 
S iberi j oj veik ia , vieni n tėliaj t ik 
savęs gyninmi, kadangi Japoni
ja negali kęsti ne vienos jMjliti- 
nvs organizacijos, jMistojančios 
kelią pasaulio taikai arba atme
tančios žmoniškumą by vienoje 
kitoje arti prie Japonijos šaly- 
]<*”•

Japonija—-vienintelis spren
dėjas.

Vietos valdininkai mano, kad 
šitoji pro'khimacijtv negalėjo bu 
ti išleista be susižinojimo su 
Didžiąja Britanija ir tautų lyga.

Dokumentas pažymi, kad visi 
piliečiai tai*) grąžinti ir kad ja
ponai evakuosią Siberiją, tik jie 
ten pasiliksią tol, kol “visoks 
pavojus” Japonijos valdiniams 
bus prašalinta — ir Ru

sijoje ir Korėjoje.
Japonijos politinis krypsnis re 

ginta' yra toks: jeigu bolševikai 
sutiks su Japonijos valdžios są- 
ygomis, Rusija bus pipažinta; 
jeigu gi ne tiktai Japonija te- 
nuspęjJ, būtent, kaip ir kada ji 
apleis Rusiją.

True translnUon filed with the post- 
master at Chicago, III. May 17, 1920 
as reąuired by the act of Oct. b, 1917

KARO STOVIS RUSIJOJ.

Armija valdys centralinės ir 
šiaurinės Rusijos provincija.

MASKVA, g<ig. 12. (suvėlin
ta) — Nutartoms, kurį |>adarė 
centralinis pildomasai koniite- 
as, ir kurfH yra datuotas g įgū

žės 11 dieną, paskelbia kart slo 
vį centralinės bei šiauruiės Fįusi- 
os provincijose ir Archan eis-

IVovinciad^niams p totomiem- 
S(:(uns koanitetiuus duota pil
niausias galės gtotį/geležrnke
tos, militarim^reikmenis, san

dėlius bed /stotis ir kartu kontro- 
liuo)^ siuJjHiekiiną telegrafu ir 
telefonu.

ė
Dvidešimta keturių valandų 

darbo diena.
Adiniirstrativiniuose biuruose 

nutarta dvidešimta keturių va
landų darbo diena, ir bus/ią pa
naudojama įmonių karo reik
menų išdirbimo padidinimui.

Kol bus panaikinta karo sto
vis, pildomieji komitetai turės 
takios jau galės kaiipir miiita- 
riniai tribunolai; galeš šitą pro
gramą pravesti, įskaitant ir baus 
mes nepaktaunusiems jo įsa

kymų.
Patvarkymą pasirašę Kulnin 

ir Leninas./ , •
True translation fHpd witb the post- 
master at Chicago, III. May 17, 1920 
as reąuired by tnc act of Oct. 6,1917

TURKIJOS SULTANAS 
REZIGNUOSIĄS.

pil-

Tai protestas prieš taikos 
sutartį.

^KONSTANTINOPOLIS, geg. 
15. — Daugely ratelių vaigŠto 
gandai, kad Turkijos suUtmas ut 
sisakya savo sosto, kad tuo ųž- 
protestavus prieš rastumą tai
kos Sutarties, kurią Turfdfhii į- 
teikė talkininkai.

Areštuota keturi-Šimtai žmonių; 
jie esą “bolševikų agitatoriai”,

LONDONAS, geg. 15. Gau
tomis iš Kauno žiniomis, praei
tą savaitę L-elųvoje buvo daug 
areštų. Viso areštuota keturi 
šimtai žmonių. Jie varę didelę 
“bolševikinę agitaciją” ir buk 
esą bolševikų agentai.

Daugel iw ąireštuotų žmonių 
internuota.

Be to, Šveicarijos valdžiai rei 
kalaujant, iš Lietuvos ištremta 
“bolševikų konusairas Platen”, 
šveicaras. Tąsai Platen jau ge
roka valanda buvo laikomas 
Kauno kalėjime, kilę jis uždary
ta po to, kai|a, skrendant Lie
tuvos teritorija, jo orlaivis pa
sigadino ir nusMeidus jį pataisy
ti buvo areštuiotas.

[Kilta žinia, taipjau gauta iš 
Kauno, sako, kad praeitą savaitę, 
netoli VirbaliHis, trįs asmens 
bandę praeiti rubežių. Iškrėtus 
juos patirtu, kad tai vokiečių 
spartakų pasiuntiniai į Maskvą. 
Pas juos buk rasta raportas apie 
komunistų veikimą įvairiose Eu 
rojuos valstybėse. Ar jie grąžy
tą iš kur aitėję ar uždaryta

Hėjiman, žinia nesako].

KOMUNISTŲ DARBIEčIŲ 
BYLA.

[Federįlotosios Presos Žinia] 
Komunistų darbiečių byla tei

sėjo Hebei teisme nesijudina iš 
vietos. Ikišiol perklausineta 
apie 2(X) pašauktųjų būti teisė
jais, bet vos tik du žmones at
sirado, kurie pasirodė pri m fi
nais abiem pusėm. Viso yra tei
siami 24 Komunistų Darbo par
tijas nariai. Buvo apkaltinti 39 
narini, bet kitų valdžia negalėjo 
surasti.

jų į teisėjus matyt, kad teisia
mieji nesipriešins naudojimui 
prirodymą urs komunistų litera
tūros, taipgi neužsigins savo ko
munizmo, taip kad visas klau
simas eisis apie tai, ar kaitina
mieji norėjo valdžią nuversti 
prievarta ir nelegaliais budais.

Prokuroras stengiasi nepra
leisti į teisėjus nė vieno pažan
gesnio žmogaus. Vienas liko 
paleistas kada pasisakė, kad jis 
kartą balsavo už Socialistų par
tijos kandidatus. Kitą paleido, 
kadangi jjsi abejojo ąpie reika
lingumą Amerikai stoti karėn. 
Dabar prokuroras klausinėja 
kiekvieną pašauktąjį į teisėjus 
net ir apie tai kokias knygas jis 
skaito.

a-

SOCIALISTŲ PETICIJA 
PREZIDENTUI.

Reikalauja paliuosuot Debsą 
visus kitus politinius nusižen

gėlius.

WASHINGTON, geg. 16.

ir

sija vakar prezidento sekreto
riui Tumulty į teikė pet iciją, re i 
kalaujančią paliuosuoti partijos 
kandidatą į Į/rez.idontus, Euge- 
nių E. Debsą, ir visus kitus po
litinius nusižengėlius. Prėzi- 
dento. sekretorius komisijai be k i 
ta^plfreiškęs, kad “tai labai svar
bus klausimas ir aš esrni tikras, 
jogei prezidentas jį nuoširdžiai 
apsvarstys”.

WašhingtoJie vakar buvo dau 
giau kaip šimtas nacionales kon
vencijos delega-tų. Jie čia susi
rinko tuo pačiu politinių nusi
žengėlių reikalu ir rengia mi
tingą.

True trenslotion filea with ths post- 
master at Chicago, XII. May 17, 1920 
M reųuired by tfaa aat of Oct. G. 191 /

FRANCUZAI APLĘlbžIA 
RUHR APSKRITI.

PARYŽIUS, geg. 15. — Mar
šalas Foch šį vakarą davė įsa
kymą generolui Degoutte, kad 
nedėltoj kaip dvylikta valandą 
naktį butų pradėtu cvakuavimaš 
Frankfurto, Darmtfladto ir Ha- 
nau’o. Manoma, kad panedelio 
rytą visa kariuomenė jau bus 
pasitraukusi.

- . < .. i . i '---------- -

Dvidešimts metų kalėjimam

CHICAGO. — Teilsėjas Ka- 
vanagh nuteisė dvidešimčiai me 
tų kalėj iman tūlą Leon Dubins- 
kį. Jisai, sako, nunuodijęs nėš
čią moterį, Auna Kalanievič.

i i-f.. r . ...................... .

PINIGU KURSAS,
Subatoje, geg. 15, užsienio pinigų 

kaina, perkant tų ne mažiau kaip už 
25,000 • dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ........... . $ 3.83
Austrijos 100 kronų ............... 0.54
Belgijos, už $1........... frankų 14.80
Danijos 100 kronų ............... $16.75
Finų 100 markių ............... $ 5.35
Francijos, už $1 ....... frankų 15.20
Italijos, už $1 ............... lyrų 20.25
Lietuvos 100 auksinų........... $ 2.15

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

Lenkų 100 markių $ 0.65
Norvegų 100 kronų........... $18.00
Olandų 100 guldenų........... $8M0
švedų 100 kronų . ........... m,... $21.10
šveičiau, uz $1.......  frantas it.«b
Vokiečių 100 markių........... $ 2.15 .

Kariuomenė malšina 
streikininkus

Paryžiaus streikininkai susirė
mė su policija ir kariuomene; 

daug sužeistų.

Tnir translMion fil*»d with the post- 
master at Chicago, 111. May 17, 1920 
ai reąinred by the act of Oct. 6,1917

TURKAI GINKLUOJASI.

Priešinsis taikos sutarčiai.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
15/— Anatolija ir Trakija už
ėmė karingą nusistatymą prieš 
/Turkijos sutartį ir viešai grū
moja atmesti jos sąlygas nevei
zint to, kaip jhisielgtų Konsitan- 
t’noipolio valdžia.

Tuo pačiu laiku Mustafa Kė
niai telegrafavo Paryžiun} Jogei 
tiurkų nacjoiuiĮlistai neskaito 

savi* esant surištais; tąja sutarti
mi. Mustafa Kernai jau baigia 
savo kariuomenės koncentravi
mą S mynios ronte, tikėdama
sis, kad jo atsakymą nusilenk
ti sutarčiai seks įtinus graikų di
vizijų veržimąsi Anatolijon.

Kaimiečiai sukįla.
Veik visa kariuomenė, kuri 

buvo suverbiiota Konstantinopo 
ly, prisidėjusi prie Mustafa Ke
msai ir valdžios kariuomenės ko
ma nduotojas Anatolijoj didįjį 
vezirą painformavo, jogei jo ko
mandoje nebėra kareivių.

Iš keturių tūkstančių karo 
ofiso suverbuotų kareivių lik še
ši šimtai atėjo, kad savo parei
gas išpildžius. Visi buvo gavę 
savo mėnesinę algą iškalno. Iš 
to galima spręsti, kad valdžios 
nuosprendis nužudyti Mustafą 
Kernai yra tik farsas.

Trakijoj kaimiečiai jau kįla, 
kad atrėmus graikų įsiveržimą. 
Jie sustli>rįnami reguliare ka
riuomene. iš A<lrionai>olio. Prie
šinimąsi (graikam^) organizuo
jama kiekviename miestely ir 
kaime.

SAMDYTOJAI PRAŠO 
VALDŽIOS PAGALBOS.

Nori, kad geležinkelius tvarkytų 
tarpvalstijinė komercijos 

komisija.
WASHINGTON, geg. 16; — 

(releŽinkedių savininkai kreipės:’ 
į tarpvalstijiųę komercijos kom 
siją prašymu, kad ji sutiktų tvar 
kyti geležinkelių susisiekimą ir 
tuo budu išgelbėtų “badą” vago
nų”. Tasai “ba<las vagonų”, su
prantama, yra pasekmė 'geležin
keliečių streiko.

Peticiją įteikė geležinkelių 
asociacijos valdyba. Komisija 
šitų samdytojų reikalavimą jau 
'svarsto. Jeigu jis bus išpildytas,
tai reikš kad ant geležinkelių ir 
vėl bus uždėta panaši kaip kad 
karo/ laiku kontutolė. Tai eitų 
samdytojų naudon.

PĄRYE1US, geg. 16. — Vakar 
rylą Paryžiuje kilo riaušių. Ke
liose vietose streikininkui sus- 
reine su policija, kariuomenė ir 
dagi “lojaliais piliečiais”. Pasek
mėje to — ir vienoj ir kitoj pu
sėj daug žmonių lapo sužeista. 
S't reik i n inkai, sako, užpuolę no
rinčius* grįžti darban darbinin
kus streiklaužius.

Stipriausias susirėmim|a*i į- 
vyko prie tūlos metalo dirbtu
vės, kur pusė darbininkų grįžę 
darban. Streikininkai upsloję 
vartus ir bandę neįleisk streik
laužius. Neužilgo paleista dar
ban vėzdai ir akmens. Kada 
policija bandžiusi “atsteigti 

tvarką”, ir areštuoti vieną strei- 
kjninką, prasidėjo “visuotinasai 
mušis”. Sudažyta vienas tram
vajus, Tuoj pašaukta kariuo
menė.

Suremime be darbininkų dar 
sužeista keletas policistų ir ka
reivių. Sužeista akmenimis. Ka
riuomenė tečians vrikiai išvai
kiusi riaušininkus ir tvarka ta
po atsteigta.

Miestas neteks gaso.
Tarp dalyvavusių susirėmime 

buvo ytin daug gaso parupina- 
nMšiU įstaigų (larbiįvnkų. Jie 
tik-ką metė darbą. Sustreika
vo, kad parėmus geležinkeliečių 
kovą už geležinkelių ir kitų in
dustrijų nacionalizavimą. Jie 
patįs nieko nereikalauja. Gaso 
darbininkų streikas dar labiau 
surūpino ir taipjau nervingą Pa 
ryžių. Norsevaldžia ir sako, kad 
gaso busią galima gauti pagal
ba “savanorių” (streiklaužių), 
bet ątrelkininkai tikrina, jogei 
bėgiu sekamų dviejų dienų Pa
ryžius neteks gaso.

Šiaip, kitose industrijose, pa
dėtis gerėjanti. Transporto <tar 
bininkai jau pailsę ir grįštą dar
ban. Tuo MiBerando esąs pa
tenkintas/ Jis mat laikąsi tos 
nuomonės, kad leisti tegul strei
kas sugniužta pats sava imi.

Anglių kasyklose tečians da
lykai stovi kur kas blogiau. Ten 
darbininkai laikosi ir gauna vis 
daugiau jiems reikiamos pagal
bos. Gia rasi prisieisią stvertis 
“griežtųjų įmonių”.

True transhition filed with the post- 
master at Chicago, III. May 17, 1920 
as reąuired by the act of Ocl. 6,1917 

i
Darbininkai užėmę Prūsijos 

miestą.

BERLINAS, geg. 15. — U)kal 
Anzeiger gavo iš Halle’o prane
šimą, kuris sako, kdd praeitą 
naktį būrys apsiginklavusių dar 
bininkų užėmė Prūsijos mieste
lį Sangerhausen ir miesto ro
tušėje įsikūrę “veikiamąjį ko-

SUftMfi 2000 CARRANZOS 
KAREIVIŲ.

Pats Carranza pabėgęs į kalnus.
MEXICO CITY, geg. 16.

Generolo Obregon kvatiera pra
neša, kad praeitą pėtnyčią po 
tris valandas tverusio mūšio 
ties/ Ricdnanda sukilėlių kariuo
menė suėmusi du tuksiančiu pre 
zidento Carranzos kareivių, 
daug aukso ir sidabro, orlaivių

lydimas penkių šimtų raitelių 
pabėgęs į kalnus, netoli Vera 
Cruz. Su savim jis paisėmęs

rinių pinigų.
Sukilėlių kariuomenė vejasi 

juos.

SKERDYKLŲ KARALIŲ 
PELNAI.

WAS11INGTON, geg. 16.
Federalinė pramonės komisija 
vakar čia paskelbė ytin įdomių 
skaitlinių apie “penkių didžių
jų** Chicagos skerdyklų karalių 
pelnus karo metu. Jos rodo, 
kad bėgiu trijų metų nuo 
1914 iki 1917 — skerdyklų sa
vininkų pelnai pakilę ant 223 
nuošimčių. Komisija šituo ste
bisi ir sako, kad lai “stačiai, ne
nuosaikumas”.

Bet užtai skerdyklų darbinin
kai yra “nuosaikus”: daugelis jų 
ir dabar tegauna po 24 dolerius 
savaitėj.

STREIKAI ITALIJOJ 
ATŠAUKTI.

ROMA, geg. 16. — Pašto, te
legrafo ir telefono dari/ninkai 
grįžo darban. Darbininkų rei
kalavimai dalinai esą patenkin
ti. Kas neišpildytai, dėlto teksią 
pagalvoti busimam min'sterių 
kabinetui.

Trnr Irnn^Hflnn filcrl w<th the post- 
Chicago, III. May 17, 1920 

a* rpniured bv the art of Oct. fi. 1917
Bolševikų priešai užėmę 

Maskvą?
LONDONAS, geg. 15. — Pa

ryžiuje šiandie vaikšto gandų, 
kad generolas ' Brusilovas už
ėmęs Maskvą ir ten dabar eina 
iriušrai.

Public Utilities komisija at
metė miesto reikalavimą, kad 
butų leisllh pačiam miestui per
žiūrėti gatvčkarių kompanijos 
knygas, kad ištirus jos turtą ir 
|)elną. Miesto advokatas Cleve- 
land pareiškė, kad paskuti nuo
šė rinkiniuose kompanija yra iš
leidusi politiniai agitacijai ma- 
žiluisFa $9.000. Beto yra ir ki
tų dalykų, kuriuos galima butų 
sužinoti tik j>eržiuiiėjus kom
panijos knygas. Bet komisija 
neMdo tų knygų peržiūrėti, kad 
žmonės nepatirtų kaip jie api
plėšiami ir kam sunaudojami 
žmonių pinigai.

Harry Notarą, 6 m., 2312 W. 
Oltf.o Avė. rastas sužeistas gat
vėje ii* tuojaus mirė. Manoma, 
kad jį suvažinėjo atutomobi- 
lius^bet niekas to nemiatė.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

IKI ŠIOL daugelis įvairiu didelių ir mažų agentūrų 
ir bendrovių ėmė dvigubus ir trigubus pihigus 
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, 
Chicago, III.

M
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W A i 1 fl I y i Tenai sakoma, kad jie priva- 
B lo stengties jvykinti revoliu- 

j ei ją savo krašte ramiu keliu, 
| jei tiktai taip galima; kac 
jie turi vengti skaldymo sa
vo judėjimo ir laikyties vie- 

I nybėje; kad jie turi nedaryt 
| nepribrendusių streikų is 
maištu ir saugoties provoka
torių, kurie kursto darbinin
kus prie maišto ir spėkos 
vartojimo visai netinkamo- 

I se tam aplinkybėse.
Tai yra, be abejonės, labai 

| geri patarimai. Butų puikus 
dalykas, jeigu visi tie žmo
nės, kurie tiki j Leniną, pri
imtų juos ir laikytųsi jų. A- 

I merikai tie patarimai tinka 
ne mažiaus, kaip Anglijai.

Bet reikia pastebėt, kad 
socialistams jie nepasako nie 
ko naujo. Socialistai visuo
met stengėsi laikyties tokios 
taktikos, kokią dabar reko
menduoja Anglijos darbinin 
kame Leninas. O jisai ir jo 
vienminčiai kaip tik ir buvo 
tos taktikos priešai. Jie pa
darė Rusijoje visas tas klai
das, nuo kurių Leninas da
bar nori apsaugot Anglijos 
darbininkus.

Kartus patyrimas, matyt, 
privertė jf prasiblaivyt.
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KRITIKUOJA” KAUT8KĮ.

no Rusijos valdybės, o privedė 
ją prie to, kad iš jos pasidarė 
krūva 
tarptautinės Rusijos galybės, 
tkia ji pasibaigė tada, kada įvy
ko bolše vikiškas perversmas. So 
vietų valdžia yra taip “galinga”, 
kad iki šol da neįstengė net iš- 
m a Idant sau pripažinimo kitose 
valstybėse!

P-as S-kis tečiaus parodo vi
sišką neėinojimą istorijos, kada 
jisai pasakoja, kad jakodiiiitiečių 
k liūliai didžioje Francijos revo
liucijoje buvę menkniekis, pa
lyginus su bolševikų sovietais. 
lAtiiesą tiki yra kaip tik atbulai. 
Bolševikų'* sovietai negali nė 
sapnuot apie tokią galybę, ko
kios buvo pasiekę jakobilniečiai 
Francijoje.

Jbkobiiniiečių kl'ilibad buvo 
milžiniška organizacija, išsiša
kojusi visuose Francijos mies
tuose ir kaimuose. Ta organi
zacija jau vasarą 1792 m. (tre
čiuose metuose revoliucijos) 
kontroliavo Paryžių, o per Pa
ryžių ir visą šalį. Jakobiniečiai 
diktavo Konventui (šalies atsto
vų susirinkimui) ir kredpč*kaip 
tinkamai vidujinę ir užsieninę 
pabos politiką. Jakobiniečimns 
vadovaujmit, revoliudi'nč Fran
cijos valdžia sutriuškino kontr- 
revodiuoinius sukilimus šalyje, 
Htnnišė susivienijusiųjų Kuro
nys monarchijų įsiveržimą ir 
icrkėlė karę į priešų žemes.

Jakobiniiečių kliubai buvo, tie | tatai padaryti kova, 
sa, buržuaziški pradžioje savo 
gyvavimo, bot juose tolyn vis lu 
liaus įsi'galėjo elemenetai, atsto 
vaujantįs beturčius, arba, kais‘p

| jie tada buvo vadinami, “san- 
kiulotus”. Jau 1791 m. juose 
ėmė lošt vadovaujančią rolę Ro- 
bcspierre’o f‘nt>kvija. Vėliaus 
Paryžiaus beturčiai intnaikino 
to mfesto valdybą ir įsteigė jos 
vietoje Komuną (tai buvo pir
mutinė Paryžiaus Komuna). 
Tie patįs “saukiu lot a i” paėmė į 
savo rankas ir šalies armiją.

I Kraštutine jakobiniečių frakci
ja jste gė pagarbos savo diktatū
rą, ir jos valias, Robespierre’as, 
l>atapo diktatorium.

Na, ar he panašiai dedasi ir 
Rusijoje?

Bolševikai remiasi panašiais 
elementais, kaip jakobiniečiai. 
Frttnci'jos revoliucionierių kliu- 
bai antrais-trečiais revoliucijos 
metais paM’rto beturčių organi
zacijomis, kokiomis daug-maž 
buvo, iš pat pradžių, Rusijos so
vietai. Tuose kliubuose, taip- 
ixat kaip ir sovietuose, paėmė 
viršų kraštutine frakcija ir įseir 
gė diktatūrą, su terroiii ir ki
tais dralykaįs.

Panašumas yra ir tame, kad 
I ir infežastis, deled kurios iškilo 
kraštutinė frakcija revoliucijo
je, buvo tia pati Francijoje, kaip 
ir Rusijoje, būtent, karė. Savo 
naivume S-kis įsi vaizdi’na, kad 
bolševikų atsilaikymlas prieš 
konlr-revoliucionierius, kuriuos 
dagi rėmė užsienių kapitalas, ro 
dąs baiisią bolševizmo galybę. 
O ištiesų, tai užsienių interven
cija ir karė buvo bolševikų stip 
rimu) pamatais! Ju’gu ne ji, tai 
jie niekuomet nebūtų gjaieję pa
daryt beteisiais didžiumą Ru- 
sijos žmonių, pamikmt spaudos jmlCKniaš'
ftaisvę, šaudyt savo priešus ir j<a(or]y j 
t.t. Bolševikų diktatūra yra pi
lietinės karės pasekmė, lygiai 
kaip pilietinės kares pasekmė

srkeveldrų. Kas-gi dėl
srovė*, todėl patikėjau (beraš
čio organizatoriams ir pirkau 
penkis to dienraščio Šerus.

Bet kaip tik pradėjo tas didn- 
raštis eiti, pamačiau, kad “Lie
tuva” jau visoj kitokios nuomo
nės laikosi, negu kad ji laikėsi 
būdama savaitraščiu. Ji jau ne
besitaikė netik su skaiitytojais, 
bejt nepaisė ir šerininkų protes
tų ir patarimų. Dienraščio ve
dėjai pradėjo gretinties prie kie
mą. “Lietuva” visus tuos, kurie 
reiškė klerikalams nepastikėji- 
mą. “Lietuva” visus tons, kurie 
nenorėjo taiki uties su klerika
lais, vadino išgamomis, parda- 
v'kais ir reikalavo, kad tokiems 
nevalia butų grįšti į Lietuvą.

Klerikalai gi, kuriems “Lie
tuva” siekėsi tarnauti, visai ne
panorėjo “Lietuvos” remti, Še
riu i n kai gi irgi matydami!, kad 
į jų protestus ir patarimus ne
atkreipiama domės, pradėjo rei
kalauti, kad “Lietuva” nebe
siu n tinėtų jiems daugiau savo 
dienraščio, nors da ir užmokė
toji prenumerata nebuvo pasi- V I ' ,

baigusi. (Pasibaigus prenume
ratai jąu niekad jųjų nebenorė- 
joa jos atsinaujinti, tuo agitaci
ja už dienraštį labai sumažėjo, 
senieji skaitytoja/i pasitraukė, 
naujų nebea t atrasdavo ir mirtis 
pažiurėjo “Lietuvai” j akis.

“Lietuva” ir mirė. Nors $50 
pražudžiau, bet visgi yra ge
rinus, kad “Lietuva” mirė, ne
gu kad ji butų gyva ir nenau
dinga žmonijai.

J. J. žiflis, 
“Lietuvos” dienraščio dalinin
kas. .

Kazimieras Gugis
Vtda vitokitu rtikalua, kaip kriminatilkuo— 

taip ir cMUikaoit ttimuoto. Daro 
vitokiat dokumentui irpopitraa
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• Trauks teisman.

Genenalis prokuroras Palmer 
pranešė distrikto prokurorui 
Clyne, kad sankroVirtinkų per-i 
davinį j alinas cukraus tik per
kant kartu iš groserių yra no 
legalia ir paliepė tokius aankrt> 
vfrilinkula, kurie aMaakyš par
duoti vieną cukrų, traukti juos 
teisman.

Clyne prašo publikos jam 
pagelbėti ir pranešti apie tokius 
sankrovininkus.
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d<r: statistikos, di.igratnų etc. Ra mui ir sustiprinimui vidurinės 
perto yra įdomių straipsnių apie 
kooperatyvų judėjimą, praneši
mų apie siuvimo industrijos pa
dėtį, statistikos žinių parodan
čių apie Amalgumeitų darbuotę 
per pusšeštų savo gyvavimo me 
tų, apie streikus, algas, organi
zacijas visose rūbų siuvimo in
dustrijos centruose ctc. Savo 
pradžioj raporto pareiškia, kad 
praeitosios konvencijos nutari
mas kovoti dėl įvedl’mo 44 va
landų darbo savaitėj, vietoj 48 
vai., tapo rūbų siuvimo pramo
nėj laimėtas. Kova buvus (Ode
lė ir atkakli. Ją visų pirma pra
dėjo sųmlių 28, 1918, geųeraliniu 
streiku New' Yorko vaikų rūbų 
jriuvėjtti. Tuojau po to išėjo 
Streikuoti vyrų rūbų siuvėjai ir 
streikavę iki sausio 23, 1919 m., 
kaita tarpininkai gabaus pripa
žino darbininkams 44 vai. darbo 
savaitę.

“Laimėjimas 44 valandų sa
vaitės *Ncw Yorke buvo toks 
sensacingas atsitikimas, jog su
judino visą šalį, yi^itiingai, su- 
lyrantamas dalykas, visą rūbų 
siuvimo pramonę”, sako rapor
tas. “Iškarto numatyta, kad ta- ■ 
sai laimėjimas New Yorke nu
sprendė laimėjimą toje indus
trijoj ir visur kitur. Ir taip, 

buvo. Jei kame koks samdyto- (i 
jas neturėjo pakankamai išma» |j 
nymo gerumu įvesti trumpesnį ’; 
darbo laiką, jis buvo priverstas i 

Darbiniu-' i 
I kai niekur nebenorėjo tenkintis i 
'ilgesnėmis darbo valandomis, ne i 
kad buvo jau toj industrijoj pri J 
imta. Į generalinę Amalgamei-Į 
tų valdybą iš visur, netik iš ! 
Jungtinių Valstijų, bet ir iš Ka- i 
nados ėjo sveikinimą’. Orga
nizacijos nariai visur naudojo- | 
i proga, kad nešus gerų žinių j 

tiems siuvimo pramones darbi
ninkams, kurie dar nebuvo or
ganizuoti, ir traukė juos į or- j 
<^anizuotųjų eiles”.

Taryba savo raporte nedaro ’ į 
:iė jokių konkrečių pasiūlymų • 
dėl dalyvavimo kooperatyvinia- a 
me judėjime, nors praeitą savai- j 
lę taryba parėmė sumanymą Į 
kurti kooperatyvipį banką kaipo = 
pirmą žingsnį į kooperaciją.

Apie kooperatyvinį judėjimą .į 
taryba sako: “Kooperacijai dar
bininkai turi didelę ir dėkin
gą dirvą. Esamoji industrines 
organizacijos mašina gal bu P ge
rai pavartota kooperatyviniam 
darbui pradėti. Jeigu mes imsi
me darbuoti kooperatyvų dirvo1 
su pasiryžimu padaryti tatai da 
litui industrinio ir politinio dar 
bininkų judėjimo, jie duos m 
tik didesnės ekonominės naudoi 
atskiriems nariams, bet ir su 
teiks didesnės jiegos visam or 
ganizuotajam proletariatui.

Konvencijoj bus apsvastytai 
plačiausio dabininkų švietimo ii 
auklėjimo programas. Tai yni 
vienas opiausių šios dienos klan 
siinų, ir apie tai taryba savo ra
porte sako:

“Visi organizacijos nariai 
reikia būtinai ir gerai supažin
dinti' sudidžiulcmls šios dienos 
problemomis, kadangi nuo jos 
tinkamo išsirišimo priklausė 
musų labas ir pasisekimai. Dar-

PIIIIIIIIIIIIIMIIMH

DELEGATAI LIETUVON

Vienas “Laisvės” literatas iš
girdo, kad d'dis Vokietijos so
cialistas, K. Kautskis, savo nau
joje knygoje (Terrorizmas ir 

I Komunizmas) lygina sovietų 
valdžią prie kliubu viešpatavimo 
didžioje Francijos revoliucijo
je, ir baisiai pasipiktino tuo. 
Sako:

Proletariato diktatūrą tasai 
žmogus lygina prie kliubų 
viešpatav’mo. Nors jis ir ne
pasako aiškiai, kokius kliu- 
bus turi omenėje, bet, vei
kiausiai, čia eina kalba apie 
radikalų kliubu^, veikusius 
laike Fnancuzų Revoliucijos.

Vorai, žiūrėkit, kad jūsų pil I 
vas netruktų iš juoko!
Po šitos “juokingos” intro

dukcijos “Laisvės” L tena tas ima 
prirodinėt, kodėl “vyrų pil
vams” gręsda pavojus, kada ly
gini sovietus prie revoliucinių 
kliubų Franci joje, thiklausy- 
sim: \

K a u t iškiš lygina jakobinie
čių kliubus su Sovietais! Kliu- 
bai atstovavo tiktai dalelę ra
dikalės Paryžiaus inteligenti
jos, o Sovietai atstovauja 90% 
Rusijos gyventojų — visą ša
lį, vadinasi. Pilietinės karės 
ugnyje, iš visų pusių priešų 
puolami, Sovietai netik išsi
laikė, bet ir išaugo į visasvie- 
tinę pajiegą. Rusija, Sovietų 
vedama, išaugo į didžią vals
tybę, kuri gali diždiuotięs ne 
tik savo g inklo spėka, bet ir 
savo intelektuale stpėka, o 
Kautais, karp tas suvaikėjęs 
senis, lygina Sovietus su kliu
bais. '
Nežinau, kaip jums, gerbia- 

| mas skaitytojau, bet man, ra- 
šajnč’am šį straipsnį, pilvas ne- | buvo ir jakobiniečių diktatūra 
truko iš juoko. Tuose “L.” li
terato išvadžiojimuose aš net vi 
>ai ncųžtikau humoro. Piktu
mo ir liisterijos — tai huip.

Neima manęs juokas net ir ta 
da, kada, skaldydamas lobaus 
“L.” literato raštą, atrandu, kad 
jisai vadina jakobiniečių orga
nizacijas “buržuaziniais klru- 
bąis”.

Ne, man darosi ne juokai, o 
pikta ir gaila, kad tokie ignoran 
tai, ka p p. S-kis, dar šiandie 
gali kaikuriems lietuviams dar
bininkams rody ties dideliais so
cializmo žinovais.

Visa to smarkaujančio vyru
ko pasaka yra nesąmone nuo 
pradžios iki galo.

Nesąmone yra, kad špvietinč 
Rusija “išaxigq į visasvietinę pa- 
j’egą” arba “išaugo į didžią vals 
lybę”. Visi gerai žino, kad so- 
vieUai kotiiroliuoja tfctai dalį I atspausdinti} rapoi-lę. 
senosios Rusijos; sovietų “va- ra knyga, susidedai 

mus Anglijos darbininkams.' dovavimas” ne liktai ne išaugi-1 puslapių teksto ir 61 pusi, prie-1 kalingas yra dienraštis palaiky-

i-1 iiiim i ■■ ■ ■ fii i. ji — ibi

Debsas ir Stedma- 
nas nominuoti.

Socialistų partijos kon
vencija New Yorke nomina
vo kandidatu j prezidentus 
Eugene V. Debs’ą, o kandi
datu i vice-prezidentus Chi- 
cagos advokatą, Seymour 
Stedman’ą.

Tokį kandidatų parinki
mą pasveikins visi žmonės, 
kurie pritaria socialistų ju
dėjimui. Abu kandidąįai y- 
ra užsitarnavusieji Socialis
tų partijos veteranai, turin
tis pasitikėjimo plačiose dar
bininkų miniose. t

Nominuodama savo kan
didatus, Socialistų partija įs 
tojo į rinkimų kampaniją.

Važiavimas 
Lietuvon.

Daugelis amerikiečių va
žiuoja arba rengiasi važiuo
ti Lietuvon, bet retas aiškiai 
įsivaizdina, kokios sąlygos 
tenai laukia jų.

Reikia atsiminti, kad Lie
tuva šiandie beveik neturi 
industrijos. Darbininkui, 
parvažiavusiam Lietuvon, 
turi būt sunky susirast už
siėmimo.

* Lengviau ' gali būt tiems 
žmonėms, kurie ketina Lie
tuvoje versties kokiu biz
niu, bet ir jie privalo neuž
miršt, kad dirva bizniui Lie
tuvoje nėra išdirbta. Tiktai 
praėjus eilei metų, biznis te
nai gal pradės nešti gerą 
pelną.

Patogiausia važiuot Lie
tuvon yra tiems, kurie te
nai turi žemės. Žemės ūkis 
Lietuvoje dabar gali gerai 
tarpti, kadangi ūkio produk
tų kainos tenai, kaip ir vi
sam pasaulyje, yra labai pa
kilusios.

Bet pirma negu leidusis į 
kelionę, geriaus yra gauti ti
krų žinių apie dalykų stovį 
Lietuvoje. Gyvenimas tenai 
da toli-gražu nėra įėjęs į nor 
malinęs vėžes. Da ir su Lie
tuvos nepriklausomybe gali 
visaip būti... i

Taigi, kaip matote, Kautskio 
palyginimas bolševikų sovietų 
su jakobiniečių kliubais yra vi
sai teisingas. O tas “L.” straka
las, kuris smarkauja prieš gar
sųjį socialistų mokslininką, padu 
rytų daug geriaus, jeigu paimtų 
knygą į rankas ir pasimokintų. 
Ignorancija dar niekam naudos 
neatnešė.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Geri patarimai.
Subatoje mes išspausdino

me Federuotosios Presos pa
skelbtuosius Lenino patari-

Amalgameitų Konvencija.
[Federuotosios Presos žinia]

Boston.’— Seredoj, trečiame 
Amalgamated Clotbing Workers 
of America konvencijos pos€- 
dyj, generalinė pildomoji tary
ba įteikė konvencijai milžinišką 

Tai sto-

pilnas provo
11. Mes turiir išdaviki 

ine žinoti, kaip nuo jų pasisau
goti ir nesileisti, kad tie. darbi
ninkų priešai nuvestų mus į 
spąstus. Mes turime išmokt 
atsakomo darbininkų judėjimo 
terminologijos vartojimo ir nu-

frazių ir tikrojo darbo”.

Skaitytoju Balsai
{Uį išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

TAUTININKO DŽIAUGSMAS.

Tai labai gerai, kad “Lietu
va” mirė! Nors tas mirimas

lių nuostolių ir suvilimą. 
Kada “Lietuva” organizavo
si dienraščiu, . daug žmo
nių iš vidurinės srovės pirko to 
dienraščio Šerus manydami, kad 
tuo pasitarnaus silpnutei viduri
niai srovei. Tarp daugelio tų ir 
aš laikinus nuomones, kad rei-

LIET. AMERIKONIŠKOS RŪBŲ 
IŠDIRBIMO BENDROVĖS

DELEGATŲ ĮR NARIŲ IšLEITUVIŲ

VAKARAS
----- įvyks------

SUBATOJE, GEGUŽĖS 22 d., 1920 m. 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 

1822 Wabansia Avenue.
Pradžia lygiai kaip 7:30 vai. vakare.

Gardus užkandžiai, švelnus gėrymai viesims 
už dyką.

Tikietus galime gauti pas bendrovės narius, 
Naujienų ofise ir bendrovės ofise, 3249 So. Hal
sted St., Tel. Boulevard 611.

» Inžanga vienai y patai 50 centų.

Phone: Yards 4001.
GROLL & YANKUS

PLUMBING GAS-FITTING 
HEATING & DRA1NAGE 

900 West 52nd St., Chicago, III.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■asBmiaBsnnanmaimBSlUi 

Telephono Drover 2052 

Dr. A. Juozaitis 
DANTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki S vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, 
2281 8o. Halsted Si. Chicage, m.

Pullman 652
APTIEKA 

August Yonaitfe
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Ave^ 
Chicago-Roseland, III.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistaa

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

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

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

* uvuc uariteid 7830
DR. D. G. BERENS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

Res: 3726 Grenshaw St.

Važiuokite į Lietuvę
PER

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

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

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

Galingi Vyrai su 
ii Geležies Jųjų

ivraujuje —
Jie yra tie kurie spėka ir energi 
ja gali laimėti. Yra priro< 
dyta kad viršz3,000,00(L jgagjS 
žmonių kas ‘metas^

NUXHTED
Del raudonojo kraujo, stiprumo ir pakantrumo

ENGLANDER
COUCH-dED

Šokt everjnvheit? by fumfturo dealers 
and deparnneni storos ♦

ENGI ANDLR SI'HING ftED CO. 
New York. -Brooklyn- CJiicn^o^

TRENGTHV 
AFETY& J 
ERVICE /&

AizTS

1 Saugumas
Patarnavimas

Kada jus deposituo- 
jate sayo 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. >Į

Ir atminkite štai ką,
1 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 r
STOCK YARDS V 

) SAVINGS BANK 
4162 So. Halsted St.,

IMPERFECT IN ORIGINAL



Lietuviu Rateliuose

Tos bankos saugumą galite spręst iš to, kad

^elephonah

LIETUVIS VETERINARAS

Kirmėlės ženklai

Yards 3654
Gerkles kliutįs

WAUKEGAN
PHARMACY,

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

kų Ligų.
LNDOS: 
pietų ir nuo 
ėliomis nuo

Waukegano 
Lietuviai—

1005 Marion Street. 
Waukegan, III.

Telephonų Boulevard

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: 1—13 ryto

Kapitalas ir Perviršis $245,000.00 
Banko Turtas Daugiau $1,000,000.00

Parinktų šėrininkų turtas vertas daugiau negu $7,500,000.00

s per 22 metu 
; užtikrinu są

state kai 
klauskite

■ c a s m
J. G. SACKHEIM & CO.

1135 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina fr„Woo4 Sta.

Tai yra gera gvarancija už pinigus sudėtus taupymui šioje bankoje 
Moka 3% į metus už taupinamus pinigus.
Juos galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.

. Geriausias užrubežinis Skyrius Suvienytose Valstijose. Siunčiame pi 
nigus j visas dalis svieto, trumpu laiku ir saugiu budu.

Lietuvon keliaujantims pasportus parūpiname.
Jau galima važiuoti per Liepojų. 1
Bankos valandos: Kasdien nuo 9 vai. ęyto iki 4 vai. po pietų.
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare.

Dr. Charles Sagai
Persikėlė | savo liaują fefbą 
pn. 4729 Si. Asląnd Avė. Pis 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuff 10 iki 
12, rytmety], nuo 2 Iki 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.

Pirmutinis Lietuvių Valsti 
jinis Bankas Amerikoj

_ jeral dirbt,
ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 

o krutinę. Vidurių režimas 
mėnesių išgerdavau kas sa- 

> 3 mėn. savo paveiksle pa* 
tuoju Salutaras mylistų ge-

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

DR. G. M. GLASER
• Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
8149 S. Morgan st jį kerti 32 st.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chronišf

OFISO V AL A 
Nuo 10 — 8 po 

6—8 vakare. Ned 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687,

$8.00 į mėnesj. 
9

Mes prigelbėsime jums jsigyti nuosavą namą.

THE JOHN H. GELHARDT ORGANIZTHON
1009 Woods Theatre Bldg., Chicago, III.

DR JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1637 WA1 St. kampJHarshflsK «v 
Valandos: Iki 9 ryto; n«Q I Iki 

4 ir aao 7 Iki G vakarė.
Teb Prospeet III)

Visai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudėsio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
120 So. State St. 2 lubos. Antros 
durjs i Šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

Pėtnyčioj Y.M.C.A. Audi toriu 
me buvo dalinami diplomai bai
gusiems šiemet veterinarijos 
mokslą Chicago Veterinary Col- 
lege. Tarp baigusių tą mokyklą 
ir gavusių veterinaro daktaro 
laipsnį yra ir jaunas lietuvis Al
binas S. Einoris. Praktikuoti 
jis mano Michigano valstijoje.

Dr. A. S. Einoris yra senas L. 
S. S. narys ir Naujienų B-vės da
lininkes. Kaip ir daugelis kitų 
mus, atvažiavo į Ameriką be 
augštesnio mokslo, bet savo 
darbštumu ir gabumu prasimu
šė sau kelią, iškįlo į viršų ir da
bar atsistojo ant plataus pasi
sekimo kelio.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- 
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—G 
Utarninkais, Ketvertai! 
Ir Subatomis 9—I

MOKYKLOS — BAŽNYČIOS

Gydytojas ir Chlrargaa 
Ofisas: 1757 W. 47 St. 

TeL Boulevard 1M. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

po pietų; 6:30 iki 3:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dienų. 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 183

Ant tos pačios linijos iš Chicagos į Belgiją, Klaipėdą ar Lie
pojų. Gauk visas informacijas ir laivakortes pas:

FEDERAL LAND AGENCY AND LOAN COMPANY, 
666 W. 18th Street, Chicago, III.

AKUŠERKA
Al( '

■ ' rijos
ilgai

I vusi l’ennsilva■ nijos hospitale-
I gai patarnauja

■ \ Pdc gimdymo.
I Duodu rodą vili jokiose ligosemoterims ir

merginoms.
8118 So. Halsted St. Chicago, III.

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.
Phone Yards 4061

Vyrėjų ir patarnautojų strėiktfs.
[Federuotosios Presos žinia]

Didžiųjų viešbučių vyrėjų ir 
patarnautojų streikas tebesitę
sia, nors samdytojai bando visais 
Įmanoinjas budais jį sulaužyti.

Viešbučių savininkai gavo 
prieš streikierius ‘injunetion’, 
bet delei to pikietavimas strei
ko paliestų viešbučių neapsisto- 
jo« Nors policija kasdie areštuo 
ja pikietuotojus, bet jų vietoj 
atsiranda nauji desėtkai, kurie 
užima areštuotojų vietas. * Visi 
areštuotieji reikalauja ‘grand 
jury’ teismo. Keletą streikierių

PILDOME DYKAI 
Baltic Consultation Bureau, 

Ine.
35 S. Dearborn St., Chicago. 

Room 206.

PARKAI —APSUPIA APIELINKE

Reikalauja uždraust geležinke- 
liečiama streikuoti.

Gelžkeliečių vaikščiojimo pri
žiūrėtojai vakar LaSalle viešbu
ty) laikė savo susirinkimą ir ta
rėsi kaip pagerinti padėtį, pasi
dariusią delei svičmenų streiko.

Nors laikraščiai senai jau pa
skelbė, kad svičmenų streikas 
yra užsibaigęs, bet geležinkelių 
manažeriai prisipažino, kad tas 
streikas visai nėra pasibaigęs ir 
kad svičjnenai visai negrįšta į 
darbą, kaip kad; buvo skelbiama 
pirmiau. Jie nuėjo dirbti į dirb 
tu ves, kur jie gauna geresnę al
gą in daugiau nebemano grįžti 
prie, geležinkelių.

Dabar It raūkiniai vaigščioja, 
bet tilę dedant nepaprastas pa
stangas. Bet taip ilgai negalės 
traukties ir neužilgo tavorinių 
traukinių vaigščiojimas turės vi 
sai pairti. Jau dabar esą 100,- 
000 neiškrautų vagonų.

Susirinkimias galvojo, galvojo 
ir nieko geresnio neišgalvojo, 
kaip reikalauti, kad butų išleis
ti įstatymai, kurie uždraustų 
geležinkelių darbininkams strei 
kuoti. t

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted St., Chicago.

Federal Land Agency & Loan Company, Ine
666 W. 18th Street, Chicago, III.

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vi 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 die 
4G49 8. Ashlaad av. kamp47 

Telephone Yards 4312 
Bouletard G437

DR. M. HERZMAN 
■ S RUSIJOS

florai Betariamo tinomaa per M Mš* 
ta s,4rtojas* •**"*■■*

Gydo aitria. ir chronUka. Hgas, vy
rų. moterų ir valkų. pagal naujaoaia. 
metodas X-Bay ir kitokiu. elektrai prfo* 
takus.
_ Ofiaaa ir Labaratorlja I IMS W. IM 
■t. Meteli Plak St.

VALANDOS: Nuo 10—11 pM< Ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

f Dienomis 1 Canal
8110 arba Wl

Naktimis Drezel 
960 - Drovai <136 

GYVENIMAS: *411 S. MalsteS fltMOt 
VALANDOS: S-S ryto, tiktai.

PASIŲSK ŠI KUPONĄ DELEI INFORMACIJŲ
Vardas .............................  -..... -..... -......... -..... -.......
Adresas.................. •......................... ~.........-.... ........ -— ——

I specialius siutus 
15, $17.50, $20.00, 

Juodi siu- 
Mėlino serga siu-

Gali paeiti nuo 
nesveikumo migdą 

I linių gilių (tonsi- 
1ų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk- 
lės tusi urnos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūti. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūti. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu isegza 
minuoti jums nosį. Tq aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra Išgyv 
prie State gatvės.
vo sugebumą. Jus gal 
kuriuos šitų žmonių, 
manęs jų pavardžių.

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRY8

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavltt St4 

CHICAGO.
Valandos! fl:3O ryto iki 12 diena, 

nuo 1 po pietų iki • vakare.

Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 
nlui. r 
me Jums nuo 10 
name pirkime. 1 
gesni negu olselio kaina. 
Jaunų-v 
derio m

" ulraab,'.____ ___ ____ _....
kami, ir konaervatyvio styliaus, $82.60 
iki $60.00.

Pamatykit mi 
Ir overkotus po 
$22.50, $25.00 ir $80.00. 
tai po $45 ir $65. 
tai nuo $35 iki $< _____, __

f kų siutai ir overkotal $6.50 ir dau- 
* giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau.

Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.
Specialia nupiginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuria turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvienų dienų IH 9 
vai. vakare. Subatomis iki 1D vai. 
vakaro. Nedaliomis Iki e v« yakara.

S. GORDON,
/ UIS So. Halated SU CMcaio. DL

Kelione i Lietuva
Važiuok į Lietuvą ant gero laivo ir tiesios linijos ant kurios 

nėra Lietuviams jokių kliūčių ir keblumų nuo pat pradžios iki

AA ADOMAS A. KARAUAUSKA8. SEKANČIAI BAAAU.
A. labai sirgau uer 3 metus. nuslabnCjęn gtil-velis buvo. IM.pe, 

Bija.nevirinimas pilvelio, nuslabnejJmas. Kraujo, inkstu. Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Amo. 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po sw 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvds atsigaut, stiprėt, f< 
Kraujas išsivalė. Nervai C_2 __1, 
matizmas pranyko diegliai nebebadė 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir 
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykių c _ „ ___ _ _
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to* 
klais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, UI,

Pvllnu^a 8*4.
DR. I». R. ZALL.YS

Lietuvi! Dentiitu
10657 Mlehl

Žmonės sergantis taja biauria liga XX
paprastai skundžiasi dideliu pilvo a n^_

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas ’lTI5'5'
i gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne- 
turi noro, galva skauda, viduriai sukle- J
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę. ZtaT YJ

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

Gydau taipjau Ir kitokias ligas kaip y “ 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai, k ^7,'Mrr

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Jarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vaL vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų.

Naujas Ofisas
Pranešame gerbiamai publikai, kad mes perkėlėm musų “Real Estate” ofisą iš 663 

W. 18th St., į naują ir didesnę vietą 666 W. 18th Street, kame dabar esame visais atžvil
giais įsitaisę geriau, parankiau ir atsakančiau. Kaip pirmiau dirbome taip ir šiame nau
jame ofise dirbsime ir tarnausime sąžiniškai, atsakančiai ir visada teisingai visuose rei
kaluose visai publikai, ypatingai važiuojantiems į Lietuvą, ar norintiems atitraukti gimi
nes iš Lietuvos į Ameriką, ar siunčiant pinigus ar laivakortes kur teisingi patarimai yra 
neatbūtinai reikalingi. Mes parduodame Namus Farmas, ir Farmoms žemes. Parduoda
me Gelžkelių Tikietus ir Laivakortes ant geriausių garlaivių ir linijų, ant kurių važiuo
jantiems į Lietuvą ar iš Lietuvos į Ameriką nėra jokių kliūčių. Parūpiname gerus pas
portus ir Tax Clearance Popierius.. Siunčiame pinigus į Lietuvą ir kitur. Skoliname pini
gus. Apsaugojame nuo ugnies ir kitokių nelaimių. Užstatome visokias Kaucijas. Sutei
kiame visas ^reikalingas informacijas, kaip gauti veltui fąnnpms žemės (governmept 
homestead lands). Egzaminuojame, padirbame ir už notaruojame visokius dokumentus, 
ir duodame visuose reikaluose teisingas informacijas.

Šviežų ir pajiegų suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
l dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Pree.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, 01.

įsigyk Nuosavą 
Namą

Gražioj dalyj North-West Sideje. Galima jsigyti pa
gyvenimą už

Telephone Yards 6032

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo i iki | vakarų.

DR. I- E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avo, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3183 
Chicagos ofisas: 4516 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 6:31 
—7. TeL Yards 723.

$795
Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jums namą, kokį 

norėsite.

MELROSE PARK .
Chuliganų grąslnlmai.

Antanas Jasinskas geg. 10 d. 
gavo anonymišką laišką, rašytą 
gcg. 8 d., prigrasinanti mirtimi 
už kokius tai išdavimus, kurių 
jis sakosi niekad nedaręs ir apie 
kuriuos nieko nežinąs. Laiške 
rašoma:

“Aš šiuo turiu už garbę pra
nešti dėl jūsų, kad aš gavau 
nuq švento Petro paraginimą, 
kad aš tave pasiųsčiau pas Ab
raomą ant metų. Šventas Pet
ras laukia raktais tavęs gata
vas, pasiėmęs raktus į ranką ir 
jis mjane labai kikina, kad aš 
perdaug ilgai laukiu tavęs pasi
taisant. O aš tau jau kelintą laiš 
ką siunčiu, o tu vis da nesustoji 
šnipinėjęs. Tu išdavei Kava
liauską ir kitus darbo žmones, 
tai tau dabar suskaitytos dienos 
ir rypinkies apid kelionę pas po
ną Abrahomą ant pietų. Ir yra 
tau dinamito šmotelis paskirtas 
ant maisto į kelionę įsidėti; ir 
suskaitytos tavo dienos ir adi- 
nos, kada važiuosi pas poną Jė- 
zusą. Tai ir atsisveikink su sa
vo motere ir sūnų ir su visa šei- 
mina, nusipirk grabą ir buk ga
tavas. O aš esu pasiųstas nuo a- 
niolo sargo ir Gabrieliaus. Gab
rielius mane kikina, kad aš per
daug ilgai laukiui tavęs pasitai
sant ir jis strioke, kad ir pas jį 
atsirado daug komunistų. Jam 
reikalingi šnipai, tokiu budu ne
galiu. ilgiaus laukti iki paskirto 
laiko ir linkiu geros kelionės dėl 
jūsų.
“Aš, pasiuntinis švento Petro”.

Sveikam Kūne stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- s 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie \ B M 
buvo nebetekę vilties pasveikti. Įj ,0 ! r? //

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie | 'j- ff
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai \ 1! b/
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy- \ ff' £(

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd St. Kampas Leavitt St.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA

Gvarantuojame, kad sutaupysl- 
" iki 50% kiekvie- 

kurie dalykai pl
yni ir 

uti Ir ant or- 
overkotai; su
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) Iš raportų paaiškėjo, kad pe-Į REIKIA DARBININKŲ

areštavo ir tardė valstijos pro
kuroras.

Streikieriai išleidžia savo dien 
raštį “Culinary Times”. Pinigus 
išleidimui dienraščio sudeda pa
tįs streikieriai, nes apgarsinimų 
nepriimama ir laikraštis dali
namas streikieriams ir jų drau
gams dykai.

Streikieriai taipjau turi įpi- 
steigę savas valgyklas maitini
mui savo narių.

raitais melais susitvėrę penkios 
naujos industrinės unijos, 115 
naujų lokalų ir abelnai unija pa
didėjo nariais. Dabar unija tu
ri 11 laikraščių, kurių 9 eina 
Cbicagoje. Dabar svarstoma 
apie pakėlimą narinės mokės- 
ties nuo 50c ant $1.00 į mėne
sį. Didžiuma delegatų tam pri
taria.

MOTERŲ

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

abelnam darbui kepykloje. Paty
rimo nereikia. Gera mokestis. 
Darbas dienomis .

Kreipties:
1107 West Congress St.

▼YRU IR MOTERŲ
REIKIA

PATYRUSIO VEITERIO AR
VEITERKOS

W. JUCIUS, 
3805 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
______ ,, '■J'gMJ.I.L.Į'i '■ Į. .!■'■■■ .By

PARDAVIMUI NAMAI-žEMfi
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Iš 1. W. W. konvencijos.
[Federuotosios Presos žinia]

Keletą dienų atgal Workers* 
Hali prasidėjo dvylikta metinė 
Pasaulio Pramonės Darbininkų 
konvencija. Konvencijoj daly
vauja delegatai nuo visų valsti
jų, atstovaujantįs 13 industrijų. 
Pirmiausia konvencija vienbal
siai nutarė pasiųsti pasveikini
mo telegramas Eugene V. Dobs, 
Kate Richards O’Hare ir visiems 
kitiems politiniams kaliniams, 
taipjau nesenai nuleistiemsiems 
I. W W. nariams Winnipeg, Ka 
n ado j e. *■

Iššoko per langą. •
Thomas \Vilkinson, 47 m., ku 

ris buvo pašauktas į psichopatų 
labaratoriją išti rimui jo proto, 
belaukdamas ten savo eiles, šo
ko per langą iš 11 augšto miesto 
sales ir ant vietos užsimušė.

Užkas “Bubbly” upelį.
Vakar sanitarinio distrikto 

globėjai svarstė ką daryti su tuo 
smirdančiu “Bubbly Creek” upe 
liu, ką eina pro gyvulių skerdyk 
las. Nutarė tą upelį užkasti, o 
jo vietoje pavesti plačią 39 gat
vę net iki valstijos miškų.

REIKIĄ 
MOTERIŠKŲ INDAMS 

PLAUTI
Darbas švarioj šviesioj vietoj.
Puikios sąlygos. Gera mokestis. 
Nedirbama šventadieniais ir ne
dėliomis.

Klausti Mr. Kaplan.
THE HARMONY CAFETĘRIA, 

27 W. Randolph St.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

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

900 W. 18th St 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA BUSS BOYS • 
DARBAS ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
VIETOJ. GEROS SANLYGOS. 
GERA MOKESTIS. NEDIRBA
MA ŠVENTADIENIAIS IR 
NEDEGIOMIS.

KLAUSTI MR. KAPLAN.
HARMONY CAFETERIA, 

27 W. Randolph St.

n
nio, kuris galėtų incštiuipie $3,000.
Geistina be šeimynos arba su mnža 
šeimyna. Biznis geras ir geroje vie
toje. Užtikrinama gera alga ir įdėti 
pinigai atneš virš 25 nuoš. metinio 

pelno. Kreipties į Naujienas No. 90.

REIKTA bučerio prisidėti prie biz-

“Aušros
Pasimirė teisėjas.

Ketverge šv. Luko ligonhutyj 
pasimirė Circuit teismo teisėjas 
Charles M. Walker. Tą vielą 
jis laike per 17 metų.

PARDAVIMUI saldainių (kendžių) 
krautuvė. Parsiduoda su visais rakan
dais. Biznis išdirbtas gerai. Priežastis 
pardavimo — išvažiuoju Lietuvon. 
Mane galit matyti subatomis, nedėlio
mis ir panedeliais.

1908 Canalport 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 i p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

PARSIDUODA Pirmos Klesos sku- 
tykla labai pigiai: 3 krėslai', maudynė. 
Bizniavoj ir puikioj vietoj. Nuo senai 
apgyventa lietuviais ir kitų tautų..No- 
r^ntfcgpirkti atsišaukite į Naujienas

PARSIDUODA seifas 3 pėdu aug- 
šČio, 2 — pločio; taipgi parsiduoda 
groserio lentynos ir kiti .visi daiktai*. 
Kam yra reikalingi atsišaukite į 
Naujienas No. 91.

RAKANDAI

KODĖL MOKĖT RANDA?

Jei Tamsta randavoji namą, 
tai mokėdamas randą nupurki 
kitam.

NUSIPIRKITE SAU NAMĄ.

Mokykloj
Yra šie skyriai:

1).Anglų kalbos.
2.) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geonietrojos ir kitų 

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

Luomons; 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
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.
3001 South Halsted Street

■ ■■ ■ ■■ —— T"" 11 ■■ 1 ■"

PRANEŠIMAS
Mokinausi akušerijos pas Dr. 

Ch. Boddiger, 1805 Ashlanc 
Avė. Dabar jam susirgus, aš mo- 
kinuosi pas Dr. D. G. Berens, 
1805 Ashland Avė. Phone Cana 
330. Todėl mano pažįstami ma
lonės atsilankyti pas mane da
bar toj pačioj vietoj: nuo 9 iki 
12 diena, nuo 1 iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vakare.

Malvina Dolobowskaitė.

REIKIA
Moteriškų prie Saločių.
Patyrusioms gera 
mokestis.
Nuolat darbas. .

Kreipties:
SPOEHR’S

179 N. Michigan Avė.

REIKIA
100 karų karpenterių. • 
patyrusių prie freightkarių 

Taipgi 28 darbininkų 
Kreipties: . >

ROCK ISLAND LINES 
124th St. Shops 

124th St. ir Ashland Avė.
Blue Island.

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

REIKIA

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHięAGO, 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. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečią ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaru vaka

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

Saugok akiy regėjimą

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai-' 
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausj patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCKUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS I

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

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

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

■■■■
Tele Yards 6492

AKUJERKA 
A.SHUSHO

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

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

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—11 ryto; 2-—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.

Pranešimai
Didelis gegužinis piknikas Lietuviu 

Janitorių Vyrų it Moterų Paš Kliubo 
įvyks nedėlioję, geg. 23 d. G. M. 
Chernausko darže, Lyons, III. Meldžia
me Lietuvių ir lietuvaičių skaitlingai 
atsilankyti. Kvieča Rengėjai.

Paj ieškojimai
ASMENŲ" JIESKOJIMAI
PAJIEšKAU savo sunaus Marcijo- 

no Pranašo, Šiaulių apskr., 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 Antano Jansbe- 
lį; aš atvažiavon į Chicagą ir 
pamečiau antrašą. Malonėkite 
atsišaukti.

KOTBINA KULVINSKAITĖ, 
Į 938 W. 31 PI. Chicago, III.

PAJIEŠKaU Juozapo Bertašiaus. 
Jis pirma gyveno Chicago, III. Bet da- 
dar nežinau kame. Meldžiu jo paties 
arba kas žino jį man pranešti, nes tu
riu labai svarbią žinią iš Lietuvos nuo 
jo motinos.

JONAS BALANAITIS,
R. T. D. No. 1 Box 81 Key, Ohio.

PAJIEšKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nejaunesnės kaip 30 me
tų iki 45 metų. Nejieškau turtingos, 
tik geros ir išmintingos gaspadinės. 
Aš esu 45 metų turiu gerą stubą ir 
bizniavą namą ir laikau biznį per 10 
meti; — mėsinyčią, grosemę ir dry 
goods. Katra atsišauksite tai meldžiu 
prisiųsti paveikslą adresu: ,

JUOZAPAS MIKUCKAS, 
Box 235 Benld, III.#

PAJIEšKAU brolio Juozo Navicko 
iš Naukaimio, Šimkaičių vai. Raseinių 
apskr., Jis gyveno Pensylvanijos val
stijoje. Meldžiu jo paties ar kas jį ži
no pranešti adresu.

PETRONĖLĖ POCIENĖ, 
3310 So. Halsted St., Chicago, III.

DIONIZAS TAUJANSKAS, Lietu
voje pajieško savo brolio Vinco Tau
jansko, kuris yra gyvenęs Argentino
je, o dabar buk gyvenąs Suv*. Valsti
jose. Jis pats, ar pažįstami teiksitės 
pranešti sekamu adresu:

P. M. S.
2546 N. Ashland Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA MOTERŲ 
Sortavimui popieros.

Nuolat darbas.
Gera mokestis,.

GUMBINSKI BROS.
2261 So. Union St.

Foundry Leiberių 
Visada darbas 
Gera mokestis 

MAGNUS METAL CO 
4041 Emerald Avė.

REIKIA mergaičių ir Motriš- 
kų darbui dešrų dirbykloje. 

1215 So. Halsted St.

'REIKIA 
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

Abelnam darbui kepykloje. 
Patyrimo nereikia. 
Gera mokestis. 
Naktimis darbas.
MOODY & WATERS 
1107 W. Congress 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.

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

švariam ir lengviam dirbyklos 
darbui. Patyrimo nereikia. Mes 
išmokinsime jus. Gera proga 
iškilti.
THE JOSEPH KLICKA CO., 

20th St. ir Califomia Avė.
VYRŲ

Mechanikų $150 — 8 vai.; boiler 
meikerių ir pagelbininkų 56-—75c va
landai; ūkės darbininkų arti Chica- 
gos; janitorių — 8 vai. dienomis ar 
naktimis; 3 oilerių; carpenterių ir par 
gelbininkų; mašinistų ir pagelbininkų 
55 — 80c valandai; millwrightų 75c. 
vai.; 3 watchmonų, senyvų vyrų len
gvam darbui 50 — 55c valandai; dar
bininkų prie drill pressų $6 dienai. 
Hotelio ir valgyklų visokiems dar
bams $75 ir daugiau. Pečkurių ir pa
gelbininkų 55c — 70c valandai. Vyrų 
>rie elevatorių, mechanikų prie auto
mobilių $50 į savaitę; vyro prie n«r 
mų ir daržininko; kalvio ir pagelbi
ninkų 60 — 80c valandai.

MOTERIŠKŲ
Moteriškų namų darbui ant ūkės, 

?al būti su kūdikiu, maža šeimyna, 
’irmos ir antros virėjos vasariniame 

resorte. Visokiems darbams restau- 
ranuose $18 — 8 vai., nėra dirbama 
nedėldieniais; MoterišTcų trumpėms 
darbo valandoms.

10 vai. ryto iki 5:30 vai. vak.
6 vai. ryto iki 12 vai. dieną. 
6 vai. vak. iki 12 vai. nakties.. 
5:30 vai. vak. iki 11 ar 12 v. ąąjc. 
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4193 So. Halsted St, 2-ras augštas.

Visi darbai South North lr West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

, ‘ REIKIA
. • »

Mums reikia patyrusių moteriškų Pocket meikerių.
Prie kelnių. Reikalaujama mokestis pradžiai; 
Geros darbo sąlygos. Valgykla siuvykloje.

Kreipties:

EDERHEIMER ŠTEINO©., 
1»11 West 12th Street.

■*—f—i

REIKIA
LEIBER1Ų

Vidaus darbui dirbykloje.
Gera injoke&tis ir bonus.
Nuolat darbas.
Samdos ofisas atdaras 
visą dieną.

HBPPERS — NELSON 
ROOFING CO., 

4500 FIHmore St.

REIKIA

JLABMAN BROS. 
W2Afawell St

REIKIA VYRŲ INDAMS 
PLAUTI

DARBAS ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
VIRTOJ. GEROS SANLYGOS 
GURA MOKESTIS. NEDIRBA 
MA ŠVENTADIENIAIS IR 
nedaliomis.

KLAUSTI MR. KARLAIS 
HARMONY CAFETERIA, 

27 W. Randolph St.

REIKIA jauno vyro darbui 
grosernėje.

. CH. STATKUS, 
2217 Lake St., Melrose Park, III.

Phone 745.

PATYRUSIŲ 
OFF PRESERIŲ

prie

FULL DRE9S COATŲ

OVERCOATŲ

HART SOHAFFNER * MARX

NuoWt‘

K U0VBB CO 
arahall Blvd.

REIKIA
Cabinet makerių 

prie taisymo rakandų.
Kreipties:

GLABMAN BROS.,
832 MaxWelĮ St.

1

REIKIA vyrų darbui stogų 
dirbykloje. Nuolat darbas. 
Gera mokestis.

Klausti Superintendento.
LEHON CO.,

West 44th St. ir Oakley Avė.

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 

- .. .i (parlor). Reikia ma-
h U tyti, kad apkainavus.
M Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus 
........................ “ * D.

štai keletas bargenų:
Mūrinis 2 augštų narnas su 

bnseinentu, du fialai po šešis 
kambarius už ............ $2,500.00

2 augštų labai gražus mūrinis 
namas, su vanomis, 40 pėdų 
platus lotas. Aukštas basemen- 
tas už ..................... $5,000.00

Gražioj vietoj mūrinis 3 aug
štų namas su mūriniu namu už
pakalyje. Viso 4 pagyvenimai 
po 6 kambarius. Abu namu 
už ............................  $7,500.00

Šitie namai turi būti parduo
ti greitai.

Mes turime daug namų ant

A. PETRATIS & CO., 
3249 So. Halsted Street, 

Chicago, II.

miestus prisiunčiama per Č.’O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURN1TURE

STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet

PARDAVIMUI farma 40 ak
rų, su gyvuliais ir budinkais. Netoli 
yra miestelis Corridon, Mo.

L. KIBARTAS, 
1217 N. 9th St. East St Louis, III.

SALES MANEGER 
REAL ESTATE

Man reikia Sales Manegerio, kuris 
galėtų sutartinai dirbti su jam paves
tais vyrais, nurodyti jiems ir pamo
kinti juos. Tur būti sąžiningas ir tik
ras darbininkas. Atiduok visą laiką 
mano bizniui. Jeigu jieškai progos, 
paduok savo kainą už savo tarnavimą 
ir jeigu tikėsi išsilanvinti, atsakyk į 
šį paskelbimą; kitoniškai nenaudok 
stampos berekalo. Mr. J. P. White. 
Netelefonuok. Ateik.

WM. ZELOSKY CO., 
Room 253 111 W. Washington St.

REIKIA Borddingierio gyventi sy
kiu su kitu viename kambaryje. Kam
baris ir valgis.

R. ZORN, 
2722 W. 22nd St.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

REIKIA RARBERIO, 
Gera mokestis.

B. SODAUSKIS, 
611 E. Lincoln Highway, 

DeKalb, III.

REIKIA pakuotojų pakavimui i 
skrynias ir keliavimo maišus. 

755 West Polks St.

REIKIA gero vyro mokinties gerai 
apmokamo biznio, gera proga vyk- 
riam vyrui; aš mokėsiu $50 ir dau
giau į savaitę vyrui, norinčiam išmo
kti. Kreipties nuo 10 iki 11:30 val- 
ryto ir nuo 4 iki 8 vai. vak. Room 
1009 54 W. Randolph St.

Klausti Mr. SZYDLOWSKI.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausią ir molacniš- 
kirusių tr.’ą Šmotų parloro rakandų

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

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nogramų 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. No- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

PUIKIOS FARMOS
80 akerių farma Illinojuje, puikus 

namas ir kiti budinkai, 2 mailės nuo 
miestelio, 30 akrų puikus sodnas mai
šytų vyninių obuolių ir kitokių. Kele
tas arklių, karvių, vištų ir t.t. daugy
be visokių įrankių, mašinų. Parsiduo- 
dą pigiai arba mainoma ant namo Chi- 
cagoje.

60 akerių farma III. su gerais bu
dinkais, gyvuliais, mašinomis. Parsi
duoda pigiai.

20 akerių farma, III. geri budinkai, 
visi ūkės įrankiai; žemė visa išdirbta. 
Kaina tik $1,200; dalį įmokėti.

Pasiskubinkite nes minėtos farmos 
turi būti parduotos trumpu laiku.

Turime ir daugiau gerų farmų par
davimui pigiai arba mainysime ant 
namų mieste.

Atsišaukite pas:
S. SLONKSNIS, 

.3357 So. Halsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

KALVIŲ FINISHERIŲ . 
PRIE AUTOMOBILIŲ 

IR VEŽIMŲ. 
158 E. GRAND AVĖ-

AUTOMOBILIAI
W^R***WW**»f*******M*«M*<**ii*****^-,’***-*,*^**^**^^**,*MI11******^ 

BARGAIN 
AUTOMOBILIAI

Pursduoda eash ar ant išmo
kėjimų. Nauji ir vartoti. 
1918 Oakland 5 passenger 
1918 Studebaker 7 Pass. . 
1917 Oakland 5 Pass. 
1915 Haynes 5 Pass.

Automobiliai yra geram pa-

P. VIZGIRDAS, ’ 
6445 So. Western Avė.

PARSIDUODA trokas 2% tono. Ge- 
tajeriai beveik nauji ir Fordhs. Paf- 

ivimo priežastis išvažiuoju į Lietuvą. 
WM. DOMBRAUSKAS, 

817 W. 34 St -
PARDAVIMUI Fordas, naujai ma- 
votas. 5 sėdynių. Priežastis parda- 
mo — perku Įritą troką. Galinta 
ana matyt bile kada.
55 So. Paulina St., Chicago,

PARSIDUODA automobilius Enger 
17 metų, penkių pasažierių; yra la- 
. dailios mados, Parsiduoda už mažą 
Iną noriu parduoti į trumpą laika, iš 
iežasties to, kad aš važiuoju i Lie- 
vą. Telefonuokite ar ypatiškai atei- 
:e. 708 W. 18th St.

Telefonas: Canal 3348.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir grosemė 
rp lietuvių ir svetimtaučiu apgyven- 
| vietoj. Biznis eash gerai išdirbtas, 
im reikalinga tokia biznis prašom 
sišaukti greitu laiku.
80 WabansU Avė, CHeagd, HL

PARSIDUODA restourantas. 
ieŽabtiš pardavimo patirisit 
t vifetbs.

ALEX BITEIKIS, 
945 W. Van Buren St.

TĖMYKIT!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktą 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 ją vertės. Mm taipgi 
parduosime pigiai keletą gerą phe- 
nemrepbą* su deimanto adata, dy- 
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WEST1RN FURNITURE 
STORAGE,

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

IŠVAŽIUOJU LIETUVON 
Tadel esu priverstas paaukauti sa

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

2-ros lubos.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Dešigning Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
|ųs 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 mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MABTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

’ VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

6295 S. Halsted, 2467 W. MadUon, 
1850 N. Wells St.

137 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.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių labai 

pigiai. Galima matyti vakarais po 6 
valandai. Antros lubos iš fronto.
2721 So. Halsted St., Chicago,

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Derigntng
Saite 923 74 W. Washington Street 

Mlkinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

t-ji.

NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI 2-jų flatų mūrinis 

naujas namas po 7—8 ruimus; šiltu 
vandeniu apšildomas, labai puikus, 
modemiški įtaisymai, platus lotas, 
randasi prie 64-tos ir Peoria. Kaina 
$13,500; vertas $16,0000; pasiskubin
kite. »

2 namai ant vieno loto: mūrinis ir 
medinis, 828 W. 34 St.; randos neša 
$70 į mėnesį. Parsiduoda pigiai.

2 augštų 4 pag. medinis, geras, tvir 
tas namas; gerai ištaisytas viduj, ga
gas, toiletai; randos neša $48 į mė-« 
nešt Savininkui reikalingi pinigai; 
Parduoda tik už $9,800.

3 augštų medinis; randus neša $40 
mėnesį. Parduoda tik už $2,400.
Platesnių žinių kreipties i

S. SLONKSNIS, 
3357 So. Halsted St., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir. lietuviš

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

Mokinnno valandos: nuo S ryti 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo f 
Iki lė valandai.
tiM fln W4r,fl'rwn st nvvrann

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.




