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SteigiamojoĮSeimo atida
rymo iškilmės ,

Pirmasai posėdis Kauno 
miesto teatre

Prancūzijos premiero Millerano raštas dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės pripažinimo

Gegužės 18 dieną, vakare, 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo iš Kauno nuo agentūros 
“Elta“ tokį pranešimą:

“Gegužės penkioliktą dieną 
visa Lietuva, ypatingai Kaunas, 
iškilmingai šventė Steigiamojo 
Seimo arba Konstituantos ati
darymo dieną. Kaunas pasipuo
šė vėliavomis, vyčiais, vaini
kais, iškilmingais vartais. Visų 
rusių kariuomenė paradavo Vie 
šoj aikštėj akyvaizdoje Steigia
mojo Seimo narių, Valstybės 
Tarybos, Lietuvos Prezidento, 
Ministerių Kabineto ir Užsienio 
atstovų. Visų tikėjimų bažny
čiose buvo iškilmingos pamal
dos. Svarbiausios pamaldos bu 
vo Katedroje, visų valdžių at
stovams, Seimo nariams ir Už
sienio atstovams dalyvaujant. 
Visuomenės organizacijos, mo
kyklos ir žmonių minios su ma
nifestacijomis nukeliavo devin
tai! Kauno fortai!, kur Valstv- 
bes Prezidentui, Seimo atsto
vams, vyriausybės nariams ir 
užsienio atstovybėms dalyvau
jant tapo iškilmingai pasotinti 
atminties ąžuolai. Šeštą valan
dą vakare miesto teatre tapo iš
kilmingai Steig amojo Seimo 
susirinkimas atidarytas. Valsty
bės Prezidentas Smetona pada
rė Valstybės Tarybos ir Laiki
nosios Vyriausybės darbų apy
skaitą, ir pareiškė, jog atiduoda 
Steigiamajam Seimui visą sa
vo ir Valstybės Tarybos, M mi
sterių Kabineto, Valstybės Kon
trolių ir Vyriausiojo Karo Vado 

kompetenciją Steigiamojo Sei
mo nariai atsistojimu pagerbė 
žuvusių karžyg ų atmintį, šio 
posėdžio pirmininku buvo pa
kviesta Gabrielė Petkevičaitė, 

kaipo seniausias Steigiamojo 
Seimo narys, sekretorium-gi Mu 
raškaitę, kaipo jauniausis narys.

Steigiamasis Seimas yra ga
vęs labai daug pasveikinimų. 
Tarp kitko nuo Anglų Konsu
lo, nuo Anglų Komisaro Balti
jos valstybėms Tallentso ir 
daug kitų.

Pirmiausiai Steigiamasis Sei
mas vienbalsiai priėmė pilną 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo formulą. Tat sutiko 
trukšmingą pritarimą šauks
mais valio skaitlingos inteli
gentijos ir viso pilnintelio tea
tro. Steigiamojo Seimo prezi
dentu išrinktas Stulginskis, 
krikščion:s-demokratas, sekre
torium Natkevičius—socialistas 
liaudininkas. Steigiamojo Sei
mo Prezidentas yra paprašęs ir 
įgaliojęs Valstybės Prezidentą, 
Smetoną, Ministerių Kabinetą, 
Valstybės Kontrolius ir Vyriau
siąjį Karo Vadą eiti ir toliau sa
vo pareigas ligi Konstitucijos 
nustatymo ir padėkojo Valsty
bės Tarybai ir laikiiląjai Vy
riausybei. Steigiam|ojo Seimo 
deklaracijoj tarp kitko Seimo 
Prezidentas yra pasakęs, jog 
Seimas vykinsiąs žemės refor
mą, rūpinsiąs agrikultūra, pra
mone ir ypatingai darbininkų 
būvio pagerinimu ir visiems ly
giai prieinančiu švietimu ir 
stengsiantis sudaryti gerus sen
tikius su kaimynų valstybėmis. 
Posėdis pasibaigė devintą va
landą vakare. Sekantis paskir

tas pirmadienį 17 dieną gegu
žės. Vakare Ministerių Kabine
tas priiminėjo Steigiamojo Sei
mo narius iškilminga vakarie
ne. Sekmadienį vakare ligi vė
lybos nakties Kauno gatvėse 
pilna žmonių. Ūpas pakilęs, 
įvairiose vietose feierverkai, vi
suotina iluminacija. Atidarant 
Slegiamojo Seimo susirinkimą 
buvo saliutuojama artilerijos. 
Sodinant ąžuolus kalbėjo Bir
žiška, Vidunas ir Tumas. Iškil
mėse dalyvavo Jonas Basanavi
čius. Biržiška yra atvežęs Vil
niaus miesto ir apskrities lietu
vių pasveikinimą Steigiamajam 
Seimui. Sekmadienį vakare 
Steigiamojo Seimo nariai buvo 
pakviesti iškilniingon vakarie- 
nen prie anglų Konsulo Wardo 
ir Komisaro Tallentso.’’

Tą pačią dieną nuo Lietuvos 
Atstovo Francijoj Oskaro Mila
šiaus, gautas buvo toksai kable- 
gramas:

“Gavome nuo Francijos pre
miero Millerando raštą delei 
pripažinimo Lietuvos de facto 
nepriklausomybės ir draugė pa
sižadėjimą greitai išrišti klausi
mą delei pripažinimo L'etuvos 
de jure.“

I riie transmnon fiie/i wiih the post 
master at Chicago, III. May 22, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 
ŠVEDIJA PADARĖ SUTARTĮ 

SU BOLŠEVIKAIS.

KOPENHAGEN. KoK. 21.___
Vietos laikraštis Politikei! iš

spausdino savo korespondento 
(Stockhoime) pranešimą, kuris 
sako, kad švedai padarę kon
traktų su bolševistine Rusija, 
kur e siekia 100,000,000 kronų. 
Reikiamas tuo klausimu tary
bas su bolševikų komisaru Kni
simi vedęs M. Hellbprgas.

Busi,ja padės Švedijos ban
kuose dvidešimt penkis milio- 
nus kronų auksu ir kartu. su
tinka užtikrinti saugumą Švedų 
valstybės savastims —. legaci- 
joms ir konsulatams. Švedija 
gi savo prieplaukose Rusijos 
laivams pripažįsta tokių pat 
teisių kaipir by vienos kitos 
valstybės laivams. Be to, Šve
dija, taip greit kaip tik bus ga
lima, siųs savo tavoms Rusijon 
ir manais gaus Rusijos išdir
binius.

šitas kontraktas neturi nieko 
bendra su diplomatiniais tų 
dviejų valstybių santykiais.

Trn«* tntnpMIon filcn w<th tho pn«t- 
mastdr at Chicago, III. May 22, 1920 
«« remi! r ed bv the art of Oct. 6.1917

PERSIJA REIKALINGA 
PAGALBOS.

Kreipėsi j tautų lygą, kad 
sustabdytų bolševikų 

puolimą.

LONDONAS, geg. 21.—Persi
ja kreipėsi į tautų lygą prašy
mu apginti ją nuo bolševikų 
puolimo. Prašymas, kuris sekė 
išsodinimą bolševikų kariuome
nės ant Persijos žemės (iš Kas
pijos juros), įteikta Persijos už
sienio reikalų m misterio, kuris 
dabar randasi Paryžiuje.

frue translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. May 22, 1920 
h rrgaired by the act of Oct. 6,1917

Lenkai atbloškę 
bolševikus

VARŠAVA, geg. 21. Pasak 
oficialio praneš im), šiaurinėje 
dalyje fronto lenkai surengė 
kontr-ataką prieš bolševikų ka
riuomenę ir nuvijo ją atgal dvy
liką ir pusę mylios netoli Krzy 
zezopolio. Dar pasteb:ma, kad 
bolševikai tapo atblokšti ir vi
dury Berezinos sektoro, kuo
met jie bandė persikelti per 
upę.

BOLŠEVIKAI DAR VEJA 
LENKUS.

LONDONAS, geg. 21.—Ofi- 
cialis Maskvos pranešimas, gau
tas č a šiandie, sako, kad Rusi
jos sovietų kariuomenė vis dar 
vejasi lenkus Polocko srity ir 
Dauguvos upės kryptimi. Pra
nešimas sako:

“Ties Pitolovu priešo pastan
gos veržtis į šiaurę nuo Žiobino 
tapo atmuštos. Borisovo srity, 
kiek tolėliau į pietus, po atkak
laus mūšio mes užėmėme tūlą 
skaičių kaimų. Pereinant Be- 
rezina upę musų kariuomenei 
gelbėjo eskadronas orlaivių. 
Klevo srity nieko nauja, vis dėl
to mes užėmėme tūlą skaičių 
kaimų į šiaurvakarius nuo Zve- 
nigrodo.“

Rusai paėję 30 mylių.

LONDONAS, geg. 21.—Pati
kimieji anglų šaltiniai čia pati
krino, būtent, kad bolševikai 
yra užėmę miestus Polocką ir 
Lopei, Vitebsko gubernijoj. Pa
reiškiama, kad 40 50 mylių 
fronte bolševikai esą paėję apie 
trįsdeš mis mylių į priekį.

Brusilovas lenkų fronte.
VARŠAVA^ geg. 21.—Čia ma

noma, kad buvusis caro vald
žios armijų komanduotojas, ge
nerolas A. A. Brusilovas, dabar 
komanduoja Ivolševikij kariuo
menei josios puolime ant Len- 

kijos.
Lenkų militar niuose rate

liuose kalbama, kad sovietų 
ataka turinti tikslo perblokšti 
Lietuvą ir tuo budu pratęsti 
bolševikų frontą į vakarus— 
prie rytų Prūsijos.
Vokiečiai padėsią bolševikams.

Gaunamosios mili tariniuose 
rateliuose žinios rodo, kad tūli' 
elementai Vokietijoj yra pasi
ryžę padėti Rusijos bolševi
kams. Paskiausiai gautoji ži
nia liečia augštesniąją Sileziją, 
kur verbuojama vokiečių ka- 
r uomenė visu plebescitui nu
žymėtosios teritorijos pasieniu. 
Laikraščiai paskelbė žinių, kad 
augštesniojon Silezijon specia
liu traukiniu atgabenta keturi 
tūkstančiai apsaugos sargybos 
kareivių.

Sakoma, kad per kelintą sa
vaičių vokiečiai gabenę Silezi
jon amuniciją. Gabenę ją bu
rokų prikrautuose vagonuose. 
Militarinė valdžia sako, kad vo
kiečiai tatai daro tuo tikslu, 
kad privertus lenkus siųsti sa
vo kariuomenę į rytus ir tuo 
budu susilpninti savo spėkas 
bolševikų fronte.

NORI PASMAUGT
SOCIALISTŲ LAIKRAŠTĮ.

PARYŽIUS, geg. 21.—Val
džia traukia tieson Airyžiaus 
socialistų laikraštį Populaire, 
kurį redeguoja Jean Longuet. 
Tai dėlto, kad laikrašty buvo iš
spausdintas straipsnis, smlerkiąs 
negrų kareivių sauvaliavimą 
Frankforte ir kitose okupuoto
se teritorijose.

Kikulskis mirė
Policija jieško žudenkų.

CHICAGO.- Paskilbusis len
kų darbin'nkų organizatorius ir 
skerdyklų darbininkų tarybos 
pirmininkas, John Kikulski, va
kar pasimirė Lutberan Deaco- 
ness ligoninėj. Pasimirė pašau
tas ir sumuštas nežinomų žu- 
deikų, kurie jį užpuolė praeito 
utarninko naktį.

Pradžioj buvo manyta, kad 
Kikulskis pasveiksiąs, 1x4 vakar 
jis staiga ėmė silpnėti ir už ke
lių valandų mirė.

Sakomd, kad prieš mirtį Ki
kulskis buk pasakęs vardus tų 
žudeikų, kurie jį užpuolė ir kad 
polici ja dabar visur jų j ieškan
ti.

Kas ir koki no tikslu nužudė 
Kikulskj, tai dar paslaptis. “Di
džioji spauda’’ skelbia, kad tai 
esanti pasekmė kilusių organi- 
zacjoj nesutikimų, ir kad todėl 
Kikulskj nužudę “tūli jo opo
nentai.’’ Kiek tame tiesos, sun
ku pasakyti, tuo labiau, kad to
ji spauda devynia»dešimts devy
nis kartus mėgstu meluoti ir 
tik vieną kartą tepasako teisy
bės.

PARYŽIAUS STREIKAS 
ATŠAUKTA.

Generalinė Darbo Federacija 
lippia darbininkams grįžti 

darban.

PARYŽIUS, geg. 2L—Gene
ralinė Darbo Federacija šiandie 
nutarė atšaukti streiką. Tatai 
padarė centraliais Federacijos 
komitetas-, 96 baisais prieš 11. 
Dvylika komiteto narių posėdy 
nedalyvavo, o penkiolika susi
laikė nuo balsavimo.

Darbininkai grįšią darban ry
to.

Federacija sako, . kad šitą 
žingsnį ji daro po to, kada, pa
galios, valdžia įteikė atstovų bu
tui geležinkelių reorganizavimo 
ploną.

UŽPUOLĖ STREIKLAUŽIUS.

KANSAS CITY, geg. 21.
Įpykusi minia vakar čia užpuo
lė Terminai Raihvay kompani
jos pasamdytus svičmenus- 
streiklaužius. Vienas streiklau- 
žis pavojingai sužeistas. Septyni 
žmonės areštuota.

Potviniai Arkansas valstijoj.

TETARK ANA, geg. 21.—La- 
fayette paviety kilo dideli pot
viniai. Lester plaptacijoj pa
semta daug namų. Daugelį 
žmonių prisiėjo gėibėti valti
mis. Kai kurių namų tik sto
gai tekyšo iš vandens.

Saliuninimkų “streikas” 
Paryžiuje.

PARYŽIUS, geg. 21.—Visi 
Paryžiaus saliunų savininkai 
nutarė paskelbti “generalį dvie
jų valandų streiką,“ kad tuo pa
reiškus protesto dėl naujų mo
kesčių a n tdė j i mo—degt inei.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 21 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $3.83
Austarijos 100 kronų ..........  0.54
Belgijos, už $1 -----  frankų 13.40
Danijos 100 kronų ........... $10.40
Finų 100 markių ....... '....... $ 5.35
Francijos, už $1 ....... frankų 13.77
Italijos, už $1 ........... lyrų 19.35
Lietuvos 100 auksinų ....... $2.55

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

Lenkų 100 markių .................$ 0.65
Norvegų 100 kronų ........... $18.20
Olondų 100 guldenų ........... 36.50
švedų 100 kronų ............... $21.00
šveicarų, už $1...........frankų 5.63
Vokiečių 100 markių ........... $2.55 

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, 111. May 22, 1920 
as re<|iiire(l by the net of Oct. 6,1917

Atstovų butas priėmė 
taikos rezoliuciją

________ )

Rezoliucija bus atiduota prezi
dentui; veikiausiu vetuos.

W AS IMN( iT()N, geg. 21 .- 
Atstovų butas šiandie po pietų 
priėmė Knox’o pasiūlytąją tai
kos rezol'iiciją, kuria tariama
si užbaigti karą su centralinė- 
mis valstybėmis.

Šilą rezoliuciją senatas pri
ėmė praeitą subatą ir dabar ji 
bus atiduota prez dentui Wilso- 
nui pasirašyti. Manoma te- 
čiaus, ka<^ rezoliucija bus ve
tuota ir maža vilties, kad kon
gresas pajiegtų priimti ją nevei
zint prezidento veto.

Rezoliucija priimta 228 bal
sais prieš 139. Už rezoliuciją 
balsavo keturiolika demokratų, 
gi prieš ją—vienais republiko- 
nas.

PADEREVSKIS NEBENORI— 
MILIONO DOLERIŲ.

Užmetęs pianą kerčion—kartu 
su premiero portfeliu.

GENEVA, Šveicarija, geg. 21. 
—Garsusis lenkų pianistas, Ig
nacas Paderevskis, kartą ant vi
sados atsižadėjęs piano. Ang
lai ir amerikiečiai jau kelintą 
karių kreipėsi į jį siūlydami di
deles sumas pinigų, kad tik jis 
dar karią paskambintų jiems. 
Bet Ignacas nepalenkiamas: at
sisako ir visa. Tūla Jungtinių 
Valstijų kompanija siųliusi jam 
net visą milioną dolerių, bet 
lenkų pianistas jų nenorįs.

True tmnslntfon filed with the post- 
master at Chicago, 111. May 22, 1920 
as reuulred bv the act of Oct. tt, 191/

FRANCIJA SIŲS KARIUO
MENĘ SYRIJON.

Norinti užimti Aleppo.

KONSTANTINOPOLIS, geg.
20. ) . Yra ctmiįfylie
ženklų, liudijančių, kad Franci

jos kariuomenė apleis Ciliciją; 
apleis bėgiu sekamų trįsdešimts 
dienų ir koncentruos ją Syrijo- 
je. Tatai palengvintų sunkią 
dalykų padėtį Adane, Aintabe, 
Orfoj ir tūlose kitose vietose, 
kur turkų sukilėliai priešinasi 
francuzajns ir vis dar siaučia 
šalę teritorijos, kuri yra nuskir
ta Francijai.

Manoma, kad Francija suver- 
buos savo kariuomenę, tikslu 
užimti Aleppo ir įsteigti ten 
savo armijos kvalierą.

Hį POLICIJOS VIRŠININKAS 
PATEKĘS BĖDON.

Moteris reikalaujanti— 
alimonijos!

CICERO.—Cicero policijos
viršininkas, pons John Chris- 
tcinson, turįs pr’cpolį. Jo pri- 
s ieka re ilka la u j a n t i—a 1 imon i- 

jos. Girdi, jis sausio 21 dieną, 
viešpaties metais 1919, palikęs 
ją vieną ir atsisakęs grįžti “kur 
reikia.“ O kadangi pons Chris- 
tenson turįs už apie šimtą tūk
stančių) dof. savasties, ta;i ali- 
moniją mokėti jam nebusią 
sunku.

“Nekalbėkite, bet įkalinkite 
juos”.

INDIANAPOLIS, geg. 20. čia 
dabar laikoma Indianos valstijos 
republikonų konvencija. Joj 
dalyvauja ir dabartinis Jungti
nių Valstijų vice-prezidentas, 
Marshall. Ir jis turėjo progos 
kalbėti — apie spekuliatorius. 
Ir pasakė: “nekalbėkite apie 
juos, bet įkalinkite juos!”

Maisto riaušės 
Madride

Mieste paskelbta karo stovis.

MADRIDAS, geg. 21. Ispa
nijos sostinėj, Madride, kilo di
delių maisto riaušių. Riaušinin 
kai surengė demonstracijų ir 
užpuolė krautuves. Daug krau
tuvių išplėšta. Esą išplėšta ir 
keli privačiai butai. Pasekmėje 
to, valdžia paskelbė karo stovį.

Vidaus reikalų ministeris, 
kalbėdamas apie paskelbimą ka 
ro stovio, be kita pasakė, kad 
panašių dalykų įvyksta ir kito
se valstybes v’etose. Šitą judėji
mą ministeris vadina “nevisai 
socialistiniu,“ bet “sindikalistb 
n o pobūdžio.“

SKERDYKLŲ KARALIAI 
PROTESTUOJA.

Jie nesą jokie pelnagaudos.

WASHINGTON, geg. 21.- 
Jungtimių Valstijų vice-prezi- 
dentui Marshall’ui šiandie įteik
ta šeš:asdešim'ties “nepriklau
somųjų“ skerdyklų kompanijų 

.protestas dėl kaltinimų juos 
esant jye.lnagaudlonūs. Girdi, 
skerdyklų savininkai tedarą lik 
po du centu gryno pelno nuo 
kiekvieno bizniu kieto dolerio, v

NEW YORKO REAKCININKAI 
GAVO NOSĮ.

Gubernatorius vetavo Lusko- 
Fearono bilius.

NEW YORK, geg. 21.—Ne\v 
Yorko reakcininkai nelaimėjo. 
Valstijos gubernatorius Smith 
vetavo Lusko-Fearono bilius ir 
dar kelintą kitų, kuriais norėta 

! padaryti Socialistų Partiją be- 
! teise ir panaikinti mokslo lais
vę.

KAD NOJUS BUVO GIRTAS, 
KODĖL JAI NEGERTI?

CI I'ICAGO. ---- Ponia Mary
Duffy, apie septyniasedešiinls 
metų senė, andais taip nusigėrė, 
kad ją pasrt'ikęs ipolicistas malė 
esant reikalingu nugabenti į po
licijos stotį. Vakar buvo byla. 
Ponia Duffy tumpai pasiaiški
no: “Tamistos malonybė, aš 
skaičiau bUblSjoj, kad ir Nojus 
kartą buvęs girtas, bet Dievas 
jį nebaudė“...

Teisėjas ponią Duffy irgi ne
nubaudė. Paliuosavo.

“Krikščioniško mokslo 
reikalams.”

CHICAGO. — Milionininko 
Svvifto moteris vakar paskyrė 
vadinamai Young Womens’ 
Cliristian asociacijai dešimt 
tūkstančių dolerių—“krikščio
niško mokslo reikalams.”

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

Pagal Dienos Kurso
su damokėjimu keliolikos punktų už riziką bei pa
siuntimą, o taipęi Lietuvos bankui užjpatarpinikavi- 
mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

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

V...............--r- - ......... ....................................

True translnUon filen with the«|)ost- 
master at Chicago, III. May 22, 1^20 
ms reąuired by the act of Ucl. 6,1917

Anglų-Rusų taika 
nebetoli

LONDONAS, geg. 21.—Gerai 
painformuoti oficialiniai rate
liai pareiškia, jpgei esą galimy
bės, kad neužilgio tarp Anglijos 
ir bolševikų valdžios bus pada
ryta ylių plati taikos sutartis. 
Sovietų valdžios delegacija, ku
ri dabar randasi Londone, to
kios teisės dar neturi. Laukia
ma atvykstant bolševikų komi
saro Krusi no, kuris esąs autori
zuotas pasiūlyti tuo klausimu 
“tam tikrų sąlygų.”

IR PARAPIJONĮ NAUDOJASI 
INDžIONKšENU.

Nori atsikratyti negeidaujamo 
Kunigo.

STEVENS PO1NT, Wis. gčg. 
21.—New Hope parapijos na
riai gavq indžionkšeną prieš sa
vo kunigą, Rev. F. N. Kilę. Drau 
džiamas reikalauti parapijos 
turto ir... laikyti mišias. Para- 
pijonįs, sako, nieku budu nega
lėję jo atsikratyti. Tatai dabar 
padarė teisėjas.

VAT KAM GERI LAIKAI. 
Cukraus spekuliatoriai “uždir

bę” 10,000 nuoš.
OKLAHOMA CITY, geg. 21. 

—Vienuolika cukraus spekulia- 
torių traukiama tieson dėl per
žengimo t.v. Lcver akto, kitaip 
sumpkslo pasipelnyti keliant 
kainas cukrui. Kiek sužinota, 
tūli šitų pelnagaudų pastaruoju 
laiku padarę gryno pelno 10,- 
(KM) nuoš. daugiau nei kada nors 
pirma. Jie tikrai |Milenkinti da
bartiniai® “aukso laikais“.

MATEWAN, W. Va., geg. 21.
Čia laukiama atvykstant dar 

daugiau valstijos kariuomenės. 
Po įvykus'ų praeitą seredą riau
šių tuo tarpu dar ramu, vis dėl
to, prisibijoma naujų riaušių, 
kadangi žmonės esą labai įpy
kinti kompanijos samdomų žu
deikų'—detektyvų siautimu.

(iHANITK CITY, III., geg. 21.

Policija įieško tulo pakvaišė
lio, kuris šiandie čia nušovė 
vieną streikininką ir kitą pavo
jingai pašovė. Jieškomasai va
žiavęs automobiliu ir iš jo pa
leidęs keliatą šūvių į susirinku
sią prie vieno gatvės kampo 
minią.

CHICAGO.—Aurora, Elgin ir 
Chicago elevatorių kompanijos 
darbininkai reikalauja padidin
ti algas. Tūliems darbininkams 
reikalaujama padidinti iki do
lerio ir penkių centų į valandą.

NEW YORK, geg. 21.—Vie
tos laikraštis Globė šiandie pa
skelbė, kad nuo pėtnyčios viena 
to laikraščio kopija kainuosian
ti tris centus. Iki šiol imta po 
du centu už kopiją.
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Didelis Gegužinis

IKNIKAS
Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų Pas Kliubo 

NEDĖLIOJ, GEGUŽIO-MAY 23 d., 1920 m.

George M. Chernausko Darže No. 1., Lyons, III.

Pradžia 9 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlybos nakties

Grajis muzike lietuviškus ir visokius šokius
Taigi gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, meldžiame visus skait

lingai atsilankyti smagiai ir linksmai laiką praleisti ir pakvėpuoti ty 
ru oru. Tikimės, kad visame busite užganėdinti atsilankiusieji.

Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI.

PASARGA: Iš visų dalių miesto važiuokite iki 22 gatvės karų; a 
■ 22ros karais iki galui ir paimkite Lyons karus, kurie daveža iki daržui. I

PRIPAŽINTI SOVIETŲ RUSIJĄ!

Isaac McBride
(Kątik pagrįžęs iš Rusijos, autorius 

“Barbariška Sovietų Rusija”).
Kalbės Temoje

Ką Aš Mačiau
Sovietu Rusijoj

Subatoje, Gegužio 29 d., 1920
Pradžia 8 vai. vakare.

ASHLAND (CARMEN’S) AUDITORIUM 
West Van Buren ir Ashland Blvd. 

/
Inžangos 35c. ir 55c. Sykiu su Kares Taksais.

Tikietai parsiduoda: Jewish Daily Forward, 
1128 Blue Island Avė. ir Cook County Socialist 
Party, 220 South Ashland Blvd.

True Irąnclntion flkd wi1h the post- 
rnągter at Chicago, III. May 22, 1920 

reųuircd by tn« ucl oi Ocl, b, 1017 

Amnestijos reikalu.
TRECIAS

Koncertas
Socialistų amnestijos 

memorialas.
PIANISTĖS
ELZBIETOS

[Federuoto«ios Prcsos žinia]
WASH1NGTON. Sekamas 

yra tekstas socialistų amnesti
jos memorialo, kurį specialia 
komitetas, lydimas 200 delega
tų Socialistų partijos naeiona- 
les konvencijos pereitų subatų 
per sekretorių Tuniully įteikė 
prezidentui VVilsonui.

Tokį pat memorialų dienų 
pirmiau komitetas įteikė gene- 
raliam prokurorui Palmerui. 
“Geri). Woodrow Wilson,

Jungi. Valstijų prezidentui 
“Pone:

“Šis memorialas nuolankiai 
įteikiamas paraginti, kad\ jus 
suteik tumėt tuojau tinę amnes
tijų ir pardonų visiems federa- 
Tams kaliniams, nuteistiems 
ne už išdavystes aklus tarnau
jant priešui, bet už jų politines 
kalbas ir raštus, ar veikimų dar
bininkų unijose. „

“Persekiojimas piliečių už 
la'kymųsi ar išreiškimų politi
nių pažvalgų, priešingų pažval- 
gom,s valdančiosios administra
cijos, ar už dalyvavimų darbi
ninkų klesos judėjimuose ir ko 
vosi', kurioms ji (administra
cija) nepritaria, yra grieštai 
priešingas demokratijos dva
siai. Kada tai daroma karo me
tu, tai neatmainomai pateisini
mą, kad kritiški reikalavimai 
karo meto sąlygų daro reika-

nes. Todėl visų apšviestų šalių 
neatmainoinu papročiu buvo 
suteikti amnestijų kaip tik už
sibaigia kariavimas.

“Sulig tuo papročiu Italijos 
valdžia išleido platų .amnestijos 
dekretų vasario mėn., 1919 m., 
papildydama jį dar platesniu ir 
pilnesniu patvarkymu tų pačių 
metų, rugsėjo mėn. Anglijos vai 
džia suteikė pilnų amnestijų 
esantiems kalėjimuose žmo-

Piknikas
Rengiamas 

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS DRAUGYSTĖS “RŪTOS” N. 1.

Didėt
Nedėlioj, Gegužio 23 d., 1920

Geo. M/Chernausko Darže No.2
.Lyons, Ilinois.

Pradžia 9tą vai. iš ryto. ' Inžanga 30c. su war tax.

Kviečiame jaunus ir senus atsilankyti; užtikriname, kad busite užga
nėdinti.

Su pagarba, KOMITETAS.

MAKARAMS
ir jos studentų

įvyks

NEDĖLIOJ, 
BIRŽELIO 6 d., 1920 m. 

SCHOOL HALL
48th and Donore S,t.
Pradžia 7:30 vai. vai.

ir ONA RUDAUS-
Kcncertc apart viršmi- 

netos artistės rengėjos da
lyvaus dar p-les: M. NOR
KAU!
KAITĖ, dainininkės, p. K. 
Sarpalius, baritonas, J. J. 
Zolp, tenoris, duetai, kvar
tetai ir kiti.

Tikietai parsiduoda pas 
kiekvieno studento, p. J. 
Zolp, 4547 Hermitage Av., 
p-lč F. Okmoniutė, 4515 
Wood SI., Draugo ofise, 
Naujienų ofise, J. J. Elias 
banke, Dr. Makaro ofise.

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

Po programui šokiai.
KOMITETAS.

nėms už politinius ir karinius 
nusidėjimus sųryšyj su pereitu 
karu, birželio 5 d-, 1010 m.

“Belgijos valdžia pasekė rug
pjūčio 4 <1., 1919 m., su genera
linės amnestijos .dekretu, o 
Francijos atstovų butas priėmė 
panašų dekretų spalių 24 d., 
1919 m.

“I talkininkų šalių amnesti
jos dekretus įskaitoma tokius

mas vėliavos,” “prasikaltimai 
papildyti per spaudų,” “prasi
kali imlai papildyti sųryšyj su 
viešomis demonstracijomis ir 
imitacijomis pasekmėj politinių 
r ekonominių priežasčių,” “pra 
įkaitimai, kįlusieji iš politinio 
;r ekonominio pobūdžio kon
fliktų,” “prasikaltimai sųryšyj 
su susirinkimais, streikais ir de
monstracijomis” ir net “pikta
darybes ir nusidėjimai prieš 
valstybes saugumų.”

“Pilna amnestija taipjau ta
po suteikia centralinių valsty
bių ir Rusijos valdžių.

“Jungtinės Valstijos yra vie
natinė šalis, kuri nesuteikė am
nestijos savo menamiesiems 
kares prasikaltėliams. Šiuo lai
ku, už. pusantrų metų nuo pa- 
'siliovimo kariavimo, šimtai 
Amerikos piliečių vis dar tebė
ra <kalėjini|Uosc, nuleisti ilgiems 
melams už menamus prasikal
timus grynai politinio pobūdžio. 
Didžiumoj atsitikimų jie buvo

Tai Musu Vaikai!
Visi pasidžiaukime jaunuolių jauna daile — eikime j

JAUNOSIOS BIRUTES VAKARAS
Gagesnieji Chicagos lietuvių šiame vakare pasirodys visu kuo, ką jie gali atlikti 

dailaus / '*
Scenoje jie pastatys dviejų veiksmų žingeidi} veikalų LINKSMOS DAINOS

DAINUOS JAUNOSIOS BIRUTĖS CHORAS.
Dainuos solo jaunieji dainininkai ir dainininkes. Viskas po vadovyste Salomes Sta- 

niuliutės. Vakaras po globa S. L. A. 208-tos. Moterų Kuopos.
Visus kviečia atsilankyti į šį visiems malonų vakarų — Komitetas.

Nedelioje, Gegužio-Mąy 23=čią Dieną, 1920
' M- MELDAŽIO SVETAINĖJE

2242 W. 23-rd PI.
Pradžia 6:30 v. vakare.

Panedelyje, C
Gegužio-May»

Dalivaus Apie 
30,000 žmonių

Aštuntame Apvaikščiojime 
Lietuvių Tautiškų

Kapinių

Kapinių Puoši
mo Dienoje

[Decoration Day]

Programas Prasidės 10 vai- 
ryte ir Susidės iš Prakalbų 
tam tinkamų Dainų ir Muzikės 
Programe dalyvaus geriausi

Amerikos Lietuvių Kalbė
to jai, puikiausi Chicagos 
Chorai ir geriasia Muzikė

i * i’O «.f«t

Kviečiame dalyvauti Chicagos ir 
apielinkių draugijas ir pavienius 
ypatas tame skaitlingame Lietuvių 
Tautiškų Kapininų Apvaikščiojime. 
Po Programo Piknikas Naudai Ka= 
pinių LEAFY GROVE = Blinstrupo 
Darže.

Kviečia Rengimo KOMITETAS

teisiami kada karinis lipas bu
vo augštumoj, užsidegimo ir 
prietarų atmosferoj. Jie niekad 
nebūtų buvę nuteisti prie nor
malių aplinkybių.

' “Sakyti, kad Jungtines Val-4 
tStybes vis dar tebėra kare yra 
Atsakyti į reikalavimų teisingu
mo nevertu išsisukinejimųvir 
technikališkumu. Jungtines 
Valstijos šiuo laiku neevda karo 
ir nedalyvavo kariavime per aš- 
h\)niolikų menesių. Tolimes
nis kalinimas taip vadinamųjų 
politinių karo prasikaltėlių ne
gali būti rimtai pateisintas karo 
melo reikalu, bet priima pobū
dį gynimo politinių priešininkų 
persekiojimo.

“Socialistų partija paskiro 
savo kandidatu, į Jungtinių Val
stijų prezidentus ateinančiuose 
rinkimuose p. Eugene. V. Debs, 
yiršmineto pobūdžio kalinį. l)c-, 
ivi paties teisingumo ir paprA-į 
sto politinio bešališkumo, mes, 
reikalaujame, kad jis butų luo- 
jaus paliuosuolas. per generali
nę amnestijų, kad jis pats ga
lėtų kalbėti Amerikos rinki
kams tomis pačiomis sąlygomis, 
kų ir jo oponentai, kandidatai 
kitų politinių partijų.

“Gegužes 15, 1920.”

Puikus Pavasarinis Piknikas
Parengtas Lietuviu Tautiškos Luosybės Draugystės

Nedėlioję Gegužės 23d., 1920

LEAFY GROVE (BLINSTRUl’O DARŽE) 
Wiliow Springs, III.

Prasidės 10 vai. iš ryto; tęsis iki vėlyvam vakarui.
Kviečia visus KOMITETAS.

P/CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveiksips, su- 

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

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl prl- 

vatiSky Ilgy. Frunouziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Palng
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Patarnavimas
Kada jus deposituo- 

jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių

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.

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St,

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

VOKIETIJA.

Spartakiečiai nutarė dalyvaut 
rinkimuose į Reichstagą.
[Federuotosios Presos žiniai

Koelnas. — Pasak Koelnische 
Zeitung, Vok cčių Komunistų 
Partija (kitaip Spartakiečių 

Susivienijimas) laikyloj savo 
ketvirtoj nacionalinėj konven
cijoj Berline kaip vienu balsu 
nutarė dalyvauti ateinančiais 

rinkiniais atstovų į parlamentą 
(reichstagą), lai reiškia, kad 
dabar vėl visos Vokietijos par
ijus dalyvaus rinkimuose ir 
statys savo kandidatus išski
riant nebent nesenai įkurtą taip 
vadinamąją Komunistų Darbo 

(Partiją, su'•i dedančią iš kuope
lės krašlutiniųjų elementų, ba
landžio mėnesio pradž’oj atsi- 
.ir tiisiu nuo Spartakiečių Susi
vienijimo. kurs jiems pasirodė 

Į >sąs nepakankamai radikalus.

True translntlon filcd with the posi 
mastei- at Chicago, III. May 22, 1920 
is reųuired by the nei oi Ocl. 6, 191 >

Bėdinas. Fed. PrJ. — Die 
Freihe t. Nepriklausomųjų So- 

i cialdemokratų organas aštriai 
kritikuoja valdžios politiką su 

į Rusija ir sako, kad dabartinis 
konominis kriz's reikalauto 

reikalauja daryti taiką su Rusi- 
1 ja. Freiheit perspėja Vokiečių 
J;laibininkus nuo masinio emi- 
4rav ino Rusijon, kadangi pa
čioj Vokietijoj esanti didele 
larbo jiegų stoka.

AIRIJA.
Nenori tokios “demokratijos” 

kaip Amerikoj. I 
[I'cdcruotosioH Presos žinia] 

Duhi’inns. — Airijos darbi-
r-IISHIlGIlIBSiailllBIlRlllllliafllIiaillil■■

Į įsigyk Nuosavą
i Namą
■ * . *
■ Gražioj dalyj NorthAVest Sideje. Galima įsigyti pa-
■ gyvenimą už

1 $795
■

Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jums namą, kokį
■ norėsite.

Dr. A. R. Blumentlial
1000 Overkotu ir Rainkotu 1000

Kainos nuo $18.50 iki $35.00

didžiasis išpardavimas
VYRIŠKŲ PAVASARINIŲ OVERKOTŲ IR RAINKOTŲ

Nepraleiskite šitos irogos, nes gal kitos tokios negausi*? 
Mes turime 1000 visokios rųšies apsiaustų (coats) ir parduosime 
ūžtą kainą kokia mums kaštuoja padaryti. Storuose mokėsite už 
tokius pat apsiaustus dvigubai. Overkotai kurius storai parduo
da už $45.00 — mes parduosime už $22.50; nusipirk dabar o ne
sigailėsite. šitas išpardavimas tęsis tik 8 dienas, pradedant Su- 
batą Gegužio 22 d. iki Birželio 5-tos Todėl pasiskubinkite. 
Atdara vakarais iki 9 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų.

Žukauskas Tailoring Co.
814 W 33rd St.,' ; Phone Boulevard 3941

UNIVERSAL STATE BANKO NAME

įlinkai neturi tikslo kurti tokią

Amerikos Valstijų, sako Ama
lų Kongreso sekretorius Tanias 
lohnson. Priežastis, delko Ai-: 
rijos darbininkai nemėgstą 
made-in-Amer'ca “demokrati- 
ios” tipo, esanti ta, kad jų ma
nymu, asmens laisvės idėja, 
Jungtinėse Valstijose esanti vi-! 
sai nežinoma. Jie smerkia 
Ameriką taipjau už. tai, kad č‘a 
žmonės, vyrai ir moterįs, smer-

baudžiami vien už išsitar nią, | 
kad Jungtinės Valstijos nesanti!

AUSTRALIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

Sidney. — Anti-darbininkiš- 
koji Australijos valdžia rengia 
įstatymų projektą, laikoma 
tam, kad/nej'Sileidus Australijon 
nė jokių anarkistų, bolševikų ir 
kitokių “negeidžiamų” svetini-

BPKCIAU8TA8
vamlnuoja Dyka!

Gyvenimas yra 
* tuščias, kada pra 
fn ayksta regėjimas 17 Mes vartojau 
Y, pagerinta Oph- p thalmometer. Y*

• kreipiama I vak 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4949 S. Ashland ar. kamp.47 et* 

Telephone Yards 4312 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

C«rai lietuviam* linomaa p*r 23 ma
tų kaipo patyrų* gydytoja*, chirurgą* 
ir aktil*rl«.

Gydo aitria* ir ehronilka* liga*, vy
rų. moterų ir vaikų, pagal naujau**** 
metodas X-Ray ir kitokiu* elaktro* prW- 
tat*u*.

OfbM ir Labaratorija: HM W. Uth 
St. n.toli Fi*k St.

VALANDOS: Nūn 10—11 Ir
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis i Canal
8110 arba 857

Naktimis Drexal 
950 - Drover 4186

OTVKKIMABt >412 8. Hal.t«d 8tr««t 
VALANDOS t »—t ryto, tiktai.

Telophonail

■ MOKYKLOS — BAŽNYČIOS■
■ PARKAI — APSUPIA APIELINKE■«

$8.00 į mėnesį.
Mes prig ei besime jums įsigyti nuosavą namą.

■ THE JOHN H. GELHARDT ORGANIZITION
1009 VVoods Theatre Bldg., Chicago, III.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

£ PASIŲSK ŠĮ KUPONĄ DELEI INFORMACIJŲ

Vardas ....................................................................... „..................
Adresas................. .......................... . .............................................E

BJ ..........“........ .. ............................................ .............................................

■>■■■■■■Ksisiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiar

Specialu žema Kaina Akiniams

L W. W. nebeatakuos kitų 
darbininkų partijų.

[Federuotosios Presos žinia]
Chicago, 111. — Laikomoji čia 

Pasaulio' Industrijos Darbinin
kų (Industrial VVorkers of the 
World) konvencija nutarė, kad 
tos organizacijos oficialiniai 
organai nebesmerktų ir nebe- 
ataikuotų kaip Socialistų, taip 
Darbo, Komunistų ir Komuni
stų Darbo partijų.

Oficialioj I. W. W. laikraštį 
One Big Union Montbly 
ia leisti kas mėnesis 61 
pių didumo.

Konvencija taipjau
nebeduoti daugiau čarterių at-, 
skiroms svetimkalbių organiza
cijoms. Nei tokių svetimkalbių 
organizacijų nebeturės būti. Sve 
timkalbiai darbininkai, norėda
mi priklausyti I. W. W. organi
zacijai, turi dėtis išvien su ang
liškosios kalbos skyriais.

Afi ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Jicškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame* 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrėnas, Prot 

<707 So. IHHted SU Telephons Canal 8417 Chicago,

to-

m !

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pu. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrą, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmety), nuo 2 Iki 5 v* 
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
deliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

a -....................   r

| DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 

I Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan st., kertė 32 st. 

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.

n ui ar

ini tarė
Per visą šį mėnesį

Mano siekis, paduodant šitokias žemas kainas, 
parodyti visiems, jog akiniai PRISKIRTI jums 
MOKSLINIU budu per AKULISTĄ ne kainuoja 
daugiau, netfu pirkti SANKROVOJE ir JUMS 
PATIEMS PRISISKIRIA NT.. Atmink tai — jogfc 
niekad neataugjsi kitos poros akių, todėl pavesk^ 
jas globai Experto, kada joms reikia akinių, y- 
pač kada tai nekainuoja daugiau, šios kainos 
iki pabaigai šio mėnesio.

Paauksuotais rėmeliais $2.95, $3,95 ir daugiau.
Tyro aukso rėmeliais $5.95 iki $11,95 

Didelis Pasirinkimas Kainose.
Nieko nerokuojama už priskyrimą ir egzami

navimą akių. Stiklus mes priskirsime jūsų akim 
ir įdėsime į rėmus. Mes patįs tekiname lensas.

DR. F. O. CARTER
120 So- State St., 2-ros lubos, Chicago.

23 metai prie Įstate St.

Raumatizmas Sausgėla

Rmilkos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausius 
mados iš petrinų ir desaing 
kirpti ir siūti vyriškus aprėdė- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai’ ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo I ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGN1NG 
SCHOOL

3103 So. Halsted SL, Chleage.

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal
vą ! Išbandžiau visokius masgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!”

MARE. “Na, tai kam tau kęst be- 
reikalingai t Žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, švelnus ir Čysti. O tai 
todėl, kad uš vartoju RUFFLSS l“

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLElS yra tai paprasčiausis

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Angly kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

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

Luomons; Liet u vi y kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
M išeik a.

Aušros Mokykla — seniausia ii 
geriausia, jos tikslas suteikti neat 
būtinai reikalingą mokslą, kad su j< 
pagelba galima butų pagerinti gy 
venimą.

Dėlei didesnės naudos sau ir pu 
rankumo mokyklai pradėkite tuo. 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telefonas Pvllma* 8*9.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistss 
106*7 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Saugok akių regėjimą

Telephone Yards *032

Dr. M. Stupnicki
SI07 S. Morgan at Chicago

VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto 
ir nuo i Ūki 8 vakar*.

į |Į r ii i* ----V V) <1 l'C ’ll - . r 1 ‘ j■ ’ — . _ plaukų ir odos sustiprintojis, j
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt i 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j

K UFF «
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar moncy order šiokiu adresu: j

•F. ad. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York*—

DR. M. T. STRIKOLIS 
L i e t a v I s 

Gydytoja* ir Chirurgą* 
1757 W. 47 St

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

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

Namai: 2914 W 43 St
Tol. McKinley 263

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambarį s 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselsnde: 10900 S. Michiga* Are. 
Telefonai, Pullmau 342 ir 3189 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertų vakarais nuo i:30 
-7. Tek Yards 721.

VIKNATINI8 SSGUITBUOTAB RUSAS APTIKKOKIUS ANT BRIDGKPOBVO 

VYRAMS IR SUAUGIEMS 
Akiniai aulrao rimuos* nuo $8.00 tr 
grlčiau. Sidabro rimuose nuo #1.00 tr 
augidiau. Pritaikomo akinius uftdyka 
Atminkit: Galvot* sopėjimas, nerviiku- 
mss, akių skaudėjimas, ulvilkima* ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurio* ga
li būti praSalinto* gerų akinių pritaky- 
mu. lity rimas uidykų, jei p«riti ar 
skauda akis. Jei jo* raudonos, jei sal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta. netęek ilgiau, o jieikok pagelboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykų. Atmink, kad mes koB- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenka*

8. M. MF8IROFF? Ekspertu Optika*.
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pu mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimu* DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokiu* rusiškus vaistu*. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al **u 
draugu įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan SL, Chicago, III.

Telephone Boulevard 2168 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryta 
2—9 vakaro 

3393 8. Merga* St Chicago, III
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kauly Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo 

CAPSICO COMPOUND mch 
stis lengvai prašalina viršmt- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Jusliu Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III. 

Knyga :‘‘š ALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydvties. kai
na 50c.

DR. C. K. KLIAUGA
Den tįstas

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ1 St. kampJMarshfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare, 
TeL Prospeel 1117 

......—.      i*Z
l’ATH
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Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta
is verte, ir Laisvės Bondus pilna piuigiu. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais

_ ne verte.
J. G. SACKHEIM & CO.

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sis.

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

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

CHICAGO.
Valandose 9:30 ryto iki 13 dieną, 

nuo 1 po piety iki 3 vakare.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St. Chicago?
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NAUIIENOS
llME LITHUANIAN £A!LY NF.W8

Pnblished Daily «xcept Sunday by 
the Lithuanian Newa Psb. Co„ Ine.

- J - ,
l Mite* P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tekphot* Canal 1504 »

Sahscrlptioa Rate*:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canad*.

2c per copy.
Entered a* Second Clas* Mattcr 

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

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

Užsisakomoji Kala*:
Chicago]* — paštą:

Metams ................................. $6.00
Pusei metų .......................... 3.50
Trim* mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiams .............  1.45
Vienam mėnesiui .............  .75

Chicagoje — per aeiiotoju*: « 
Viena kopija ..... .................... 02
Savaitei ..................................... 12
Mėnesiui ....................................   50

Suvienytose Valstijose, ae Chicago]. 
paštu:

Metams ................................. $5.00
Pusei metų................ . ..........  3.00
Trims mėnesiam* .............. 1.65
Dviem mėnesiams .............  1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

Metams ................................ *• $7.00
Pusei metų............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
’ Orderiu, kartu su užsakymu.

UI-.U KT»—■■ " —JMMJMiV
True translation filed with the post 
master at Chicago, III. May 22, 1920 
us reųuircd by the act of Oct. 6,191*

Lenkų ir Rusų 
kare Ukrainoje.

Lenkai su rusais, matyt, 
stato visas savo jiegas, ko
vodami dėl Ukrainos. Kat
rie jų laimės, sunku dabar 
įspėti.

Pradžioje lenkams labai 
pasisekė,-. Jie toli įsiveržė 
į Ukrainos gilumą ir paėmė 
svarbiausią jos miestą Kie- 
vą. Bolševikai tuomet tur
būt turėjo nedaug kariuo
menės Ukrainoje.

Paskui rusai ėmė atsig
riebt. Vienoje vietoje jie 
atstūmė lenkus atgal tris
dešimčiai mylių penkių de
šimčių mylių plotyje. Ma
tyt, kad rusai, atsigabeno į 
Ukrainą daugiaus kareivių 
ir amunicijos.

Bet paskutinės telegra
mos vėl sako, kad lenkai at
mušė rusus.

Jeigu panašiai eis šita ko
va ir toliau, tai ji gali il
gai užsitęsti. O tai turėtų 
tokią pasekmę, kad viena ir 
antra pusė sukoncentruotų 
visą savo energiją karės ve 
dimui. Jose jau ir šiandie 
yra labai išsiplėtojęs milita- 
rizmas; o tada jisai išsiplė
totų da labiau.

Tuo šita karė yra didžiai 
pavojinga Lietuvai ir ki
toms mažomsioms senosios 
Rusijos tautoms. Išpiplė- 
tojęs Rusijoje ir Lenkijoje 
militarizmas? gali sutremti 
jas.

Šitas pavojus tečiaus pa
sidarytų da didesnis, jeigu 
viena arba antra kariaujan 
čiųjų pusių smarkiai sumuš
tų savo priešą. Jeigu karę 
laimėtų lenkai, tai jų apeti
tams nebūtų galo. Bet pa
didėtų apetitai ir rusų, jei
gu jiems pasisektų apgalėti 
lenkus.

Daugelis žmonių nemano, 
kad Rusija kariauja Ukrai
noje užgrobimo tikslais. Bet 
jeigu ji neturi grobikiškų 
tikslų, tai ko ji lindo į Uk
rainą ? Sakysime, sumušt 
savo priešą, Denikiną? Vie

nok jeigu jai tiktai tas butų 
rūpėję, tai ji butų turėjus 
pasitraukti iš Ukrainos, 
kaip tiktai Denikinas tapo 
sumuštas. O bolševikai ne 
tiktai ne pasitraukė, bet 
stengėsi sustiprint savo po
zicijas Ukrainoje.

Rusai nori gauti duonos 
iš Ukrainos, todėl jie nesi- 

krausto iš jos. Bet pas 
juos taip-pat atgįja ir sena
sis palinkimas viešpataut 
ant mažesniųjų tautų. Ka
rė su Kolčaku ir kitais 
4<ontr - revoliuciniais prie
šais privertė bolševikus pas
tatyt pryšakyje savo armi
jų senuosius caro genero
lus, ir šių įtekmė turėjo to
lyn augti vis labiaus, juo il
ginus tęsėsi karė. O iš ant
ros pusės patįs bolševikai to 
lyti vis labiaus turėjo ape
liuoti į tautiškus rusų jaus
mus, juo labiaus jiems teko 
išsižadėti savo komunistiš
kų pienų.

Šiandie Rusijos armijas, 
kaip girdėt, jau veda gen. 
Brusilovas, ir valdžia mėgi
na sukelti žmonių entuziaz
mą prieš lenkus, skelbdama, 
kad visų rusų reikalas esąs 
apginti šalį nuo senojo rusų 
tautos priešo. Jeigu jiems 
pavyktų, po šalies gynimo 
priedanga, galutinai užval- 
dyt Ukrainą, tai neužilgio 
po to ateitų eilė ir-Lietu
vai ir kitoms silpnoms tau
telėms.

Šioje valandoje Lietuvai, 
žinoma, butų geriaus, kad 
gautų į kailį lenkai, nes jie 
jau dabar yra įlindę į jos že 
mę; o rusų nacionalizmas 
pasidarys pavojingas vė
liaus.

Socialistų apsvie- 
tos darbas.

Lietuvių Socialistų Są
jungai reikia atkreipti dau
ginus domos į apšvietos dar 
bą.

Praeities patyrimas jau 
parodė, kas išeina jš tokių, 
organizacijos narių, kurie, 
būdami joje per keletą me
tų, nepasistengia susipažin
ti net su jos programų. Pa
pūtė naujas vėjas ir nunešė 
juos kažin kur.

Dabartiniai aršiausieji so 
cialistų priešai, komunistai, 
da nesenai buvo socialistų 
organizacijos nariai. Jie 
šiandie niekina visa tą, ką 
pirma jie garbindavo. Mat, 
jie buvo išmokę tik garbinti 
socializmo principus,, o ne 
suprasti juos. Su jais atsi
tiko tas pat,kas atsitinka su 
tikinčiu žmogum, kada jisai 
netenka tikėjimo: jie ėmė 
fanatiškai neapkęsti senųjų 
savo dievų.

Jeigu sąjungiečiai butų 
buvę išmokinti suprast so
cializmą, o ne tikėti į jį, kaip 
į kokią šventenybę, tai taip 
nebūtų atsitikę su jais.

Bet dabartiniai komunis
tai yra ne vienintelis tokio 
atsimetimo pavyzdys. Pir
ma negu atėjo komunizmo 
sloga, jau šimtai, o gal ir 
tūkstančiai, buvusiųjų L. S. 
S. narių buvo perėję į socia
listų priešų eiles. Tokių so
cializmo atsimetėlių yra pil
na abiejose musų dešiniosio- 
se srovėse. Beveik visi tau
tininkų laikraščių redakto
riai, organizacijų viršinin
kai ir agitatoriai yra kada- 
nors buvę musų “draugai” 
ir “guldę galvas” už socializ 

mą; nemaža buvusiųjų soci- 
listų yra ir pas klerikalus. 
Tuo žymiam laipsnyje išsi
aiškina tas piktumas, su ko
kiu dešiniosios srovės kovo
ja prieš socialistus. Už sa
vo dvasišką puolimą žmo
gus pikčiausiai keršija savo 
buvusiems idėjos draugams.

Šitie socializmo atsimetė
liai tečiaus pavirto musų 
priešais 'taip-pat daugiausia 
dėlto, kad jie nesuprato so
cializmo. Pustuzinis socia- 
listiškų frazių, pasemtų iš 
populeriškų brošiūrėlių ir 
agitacinių prakalbų, buvo 
visas jų “moksliškas” baga
žas, ir jie nepasijuto, kaip 
išbarstė jį įvairiose gyveni
mo kelionėse. Jeigu kas ne
tiki, kad taip buvo, tai te
gul paima bent kurį senesnį 
socialistų laikraštį arba 
bent kurją musų buvusiųjų 
lyderių parašytą knygelę ir 
pažiūri, kiek yra socializmo 
supratimo.

Socialistų organizacijos 
narius reikia apšviesti, jei 
gu ji nori, kad jie ateityje 
nepavirstų tokiais, kokiais 
pavirto Sirvydas, šliupas, 
Račkauskas, Baltrušaitis, 
Paukštys ir šimtai kitų. Ap 
šviest reikia ir tuos, kurie 
stovi pryšakyje organizaci
jos, ir paprastus narius. Ir 
į pastarųjų apšvietą reikia 
atkreipti da daugiaus do
mos, negu į pirmųjų. “Ly
deriai”, jeigu tiktai turi no
ro ir gabumo, gali patįs pa
sirūpinti savo išsilavinimu, 
o paprastiemsiems nariams 
reikia padėt lavinties. Ir 
kada uariai bus išsilavinę, 
tai “lyderiai” bus prispirti 
stenties daugiaus suprati- 
mo įgyt- Žiūrėkite, kaip y- 
ra pas draugus finus; ma
note, kad tenai nesirado pa
našių, kaip pas mus, rėks
nių, ir kad jie nemėgino nu
tempti socialistų organizaci 
ją į tokias-pat pelkes? Kur 
jų šiandie nesiras! Bet fi
nų Sąjungos nariai buvo ap
sišvietę, žinojo kas yra soci
alizmas, ir jie nesidavė su
klaidint.

Dabartinis laikas yra 
kaip tik geras tam, kad mu
sų sąjungiečiai kibtų visoms 
spėkoms į apšvietos dąj*bą. 
Socialistų Partija savo kon
vencijoje priėmė visą eilę 
nutarimų, turinčių didelės 
svarbos socializmo principų 
žvilgsniu. Su tais nutari
mais susipažinti ir juos ge
rai suprasti yra kiekvieno 
sąjungiečio pareiga. Be to, 
socialistus šiandie atakuoja 
priešai ne tiktai iš dešinės, 
o ir iš kairės pusės; norint 
apgint savo poziciją, socia
listui šiandie nepakanka 
vien mokėt nurodyt dabar
tinės visuomenės ydas, jisai 
turi taip-pat žinoti, kuo ski
riasi socialistų kovos budai 
nuo tų kovos būdų, kuriuos 
rekomenduoja kiti dabarti
nės tvarkos priešai. Ginčų 
delei to dabar yra tiek ir 
tiek visur, taigi yra ir pas
katinimo protaut ir studi- 
juot.

L. S. S. uždavinys yra pa
naudot šitą laiką,^ad pagi
linus savo narių susiprati
mą?

Lietuvos Atstatymo Ben
drovė turi $10,000 vertės 
nabašninkės “Lietuvos” se
rų. Klausimas > kiek pelno 
jai atneš šitas “investmen- 
tas”?

Socialistu Partijos Platforma
Priimta konvencijoj geg. 8-14 1920 m.

7. Vis! šalies žmonės, vyrai ir moterįs, j 
turi turėt lygias balsavimo teises be jokių 
faktinių ar įstatyminių apribojimų.

8. Jungtinių Valstijų konstitucija turi 
būt taip pataisyta, idant ji sustiprintų pi
lietinių ir politinių laisvių garantijas, pa
šalintų visokius industrinių ir socialinių 
reformų trukdymus, pripažintų jų reika
lingumą kartu su išdėtomis šiame ptogra- 
me permainomis, taip, kaip žmonių valia ir 
jų labas reikalauja. Kontstitucija turi būt 
taisoma taip, kaip didžiuma šalies balsuo
tojų nubalsuoja sulig jų pačių iniciativa, 
arba kongreso iniciativa.

Socializacijos reikalavimai.
1. Visos žmonių gyvenimui ir gerovei 

būtiniausios pramonės, kaip antai gelžke- 
liai, ekspreso įstaigos, garlaivių linijos, te
legrafai, kasyklos, aliejaus šaltiniai, varo
mosios jiegos įstaigos, elevatoriai, skerdyk
los, konservinės, šaltnamiai ir visos kitos 
industrijos operuojamos šalies gyventojų 
reikalams tenkinti, turi būt paimtos visuo
menės nuosavybėn.

2. Visos viešosios pramonės turi būt 
bendrai valdžios ir darbininkų atstovų tvar
komos ir vedamos ne pajamoms ir pelnui 
semti, bet vieninteliu tikslu, kad darbinin
kai gautų teisingą atlyginimą ir žmoniš
kas darbo sąlygas, o visuomenė gerą, pato
gių ir nebrangių patarnavimą.

3. Visi bankai turi būt paimti į valdžios 
rankas ir sutvarkyti vienodon žmonių rei
kalams bankų sistemom

4. Valdžia turi paimti į savo rankas vi
sas apdraudos įstaigos, o jų veikimas turi 
būt išplėtotas taip, kad apimtų apdraudą 
nuo nelaimingų atsitikimų, nuo ligos, ne
sveikatos, senatvės ir nedarbo; darbinin
kai turi būt paliuosuoti nuo mokėjimo ap
draudos mokesnių.

5. Kongresas turi padaryt pildytinu 
Keturioliktojo konstitucijos priedo nusa
kymus dėl negrų; turi būt išleisti federali
niai įstatymai garantuojantįs negrams pil
niausias pilietines, politines, industrines ir 
švietimo teises.

Industriniai reikalavimai.
1. Kongresas turi sutaisyti deramus 

įstatymus, kuriais butų panaikinta vaikų 
darbas, nustatyta minimum algos, kad ata
tinkamam brangumui darbininkas galėtų 
/žmoniškai ir su ištaiga gyventi; kad butų 
apsaugoti keliaujantis ir bedarbiai darbi
ninkai nuo priespaudos; kad butų panaikin
tos detektyvų ir streiklaužių agentūros; 
kad butų įsteigta trumpesnė darbo diena 
atatinkamai su industrinio produktyvumo 
padidėjimu.

Fiskaliai reikalavimai ir karo skolos.
1. Visos karo skolos ir kitokios fede

ralinės valdžios skolos turi būt tuojau pil
nai atmokėtos. Tiems skolų atmokėjimams 
pinigai turi būt surinkti progresyviais mo
kesniais nuo turto, kad tuo budu visa jų 
našta pultų ant lobininkų, ypatingai ant di
džiulių lobių prisiplėštų karo laiku.

2. Turi būt įsteigti nuolatiniai progre
syvus mokesniai nuo pajamų, ir laipsniški 
mokesniai nuo paveldėtojo turto, idant val
džia turėtų pinigų visiems savo reikalams, 
tame ir padidėjusių savo socialinių ir indus
trinių funkcijų išlaidoms padengti. •

3. Nenupelnytas žemės turto prieaugis 
turi būt apmokesčiuotas; laikoma be var
tojimo žemė turi būt apmokesčiuota pilna 
jos nuomojimo verčia.

[Tesimas]
Reikalavimai Užsienio Santikiais.
1. Jungtinės Valstijos turi panaikinti 

visas savo paskolas, kurias karo laiku davė 
santarvės šalinis, tąja sąlyga, kad visos tos 
šalįs taipjau visas savo karo skolas panai
kintų. Suvargintoms Europos tautoms tu
ri būt duota kiek galint didesnio kredito 
maistu, žaliaja medžiaga ir įvairiomis ma
šinomis, idant tuo budu padėjus joms at
statyti sunaikintąjį pasaulį.

2. Jungtinių Valstijų valdžia turi pra
dėti judėjimą, kad panaikinus tą nelemtą 
organizaciją, vadinamą “Tautų Lyga”, ir 
kad įsteigus tarptautinį parlamentą, suside
dantį iš visų pasaulio tautų išrinktų atsto
vų, vaduojanties principu pripažinimo kiek
vienai tautai lygių teisių, apsisprendimo 
teisės, kolonijii ir kitokių valdybų naciona
linio gyvenimo teisės, laisvės tarptautinės 
prekybos ir prekybos kelių sausa žeme ir 
jūrėmis, ir visuotinio nusiginklavimo. Ta
sai tarptautinis parlamentas turės išnaujo 
peržiūrėti taikos derybas teisybės ir susi
taikymo principais.

3. Jungtinės Valstijos turi tuojaus pra
dėti pirklybinius ir diplomatinius santikius 
su Sovietų Rusija. Jos turi tuojau pripa
žinti Airių respublikos nepriklausomybę.

4. Jungtinės Valstijos savo politikoj su 
užsieniu turi nustatyti ir paskelbti kaipo 
nepajudinamą principą, kad Amerikos ka
pitalistai, kurie svetur įsigyja koncesijų 
arba investuoja savo kapitalus, daro tatai 
savo pačių rizika; ir kad musų valdžia nė 
jokiais atvėjais neprivalo kištis j dįploma- 
tinias derybas arba ginčus, arba pavartoti 
ginkluotos jiegos dėl kieno nors nuosavy
bės pretenzijų svetur.

Pilietinės ir politinės teisės.
1. Turi būt atsteigta konstitucinėj žo

džio, spaudos ir susirinkimų laisvė, atšau
kiant šnipybės įstatymą ir visus kitus spau
džiamuosius' įstatymus, ir uždraudžiant 
prezidentui savintis sau viršiausiąją galią.

2. Visi persekiojimai šnipybės įstaty
mu turi tuojau pasiliauti; visi asmenįs, pa
smerkti ir sukišti į kalėjimus už tariamus 
prasižengimus dėl savo religinių įsitikini
mų, politinių pažvalgų ir industrinių veiki
mų, turi būt tuojau paliuosuoti.

3. Nė vienas ateivys neturi būt deportuo
jamas iš Jungtinių Valstijų dėl jo politinių 
pažvalgų arba dalyvavimo darbininkų ko
vose, ir nė jokiu atveju be atsakomo tardy
mo specifinių prieš jį kaltinimų. Sayava- 
linga galia deportuoti ateivius administra
cijos įsakymu, turi būt panaikinta.

4. Teismų galia draudžiamuoju raštu 
(injunction’u), ar kitaip kaip, varžyti darbi 
ninkus jųjų kovose su savo samdytojais, o 
taipjau teismų galia niekais versti kongre
so priimtus įstatymus, turi būt panaikinta.

5. Federaliniai teisėjai turi būt pačių
žmonių renkami ir jų, reikalui esant, atšau
kiami. .

6. Jungtinių Valstijų prezidentas ir 
vice-prezidentas turi būt teisioginiu budu 
visų žmonių renkami ir jų atšaukimo pri
valomi.

URA! KOMUNISTAI LAIMĖJO 
PERGALĘ.

Brooklyno komunistai, kurie 
dabar dėl tūlų diplomatiškų iš- 
rokavimų veikia po L. 1). L. D. 
firma, laimėjo didelę pergalę 
ant buržuazijos.

Jie šitaip aprašo ją savo or
gane. Girdi, mes, tokie ir tokie 
garsus kovotojai prieš buržua
ziją, nutarėme apkalbėti Lietu
vos buržuazinės valdžios parda
vinėjamus bonus ir pasiryžome 
tuo liksiu pašaukti j debatus 
Lietuvos Misiją.

J. Vileišiui tapo parašyta se
kamo turinio laiškas:

“Gerbiamas Tamsta:—
“Lietuvių Darbininkų Lite

ratūros Draugijos pirma kuo
pa laikytame savo susirinki
me 8 d. balandžio, 1920 m., 
nutarė surengti debatus temo 
je: ‘Ar darbininkai privalo 
pirkti Lietuvos valdžios bo
nus?* Todėl mes kviečiame 
Lietuvos valdžios atstovus nu 
skirti iš savo pusės tinkamą 
ypatų, kuri palaikys afirma- 
tyvę pusę.

“Debatai įvyks 14 arba 15 
d. gegužės mėnesio, 1920. Iki 
25 d. balandžio, 1920, mes ti
kimės gauti iš Tamsios atsa
kymą.

Ačiū iš anksto.
“Su pagarba,

L. D. L. D. 1 l>p. Komisija: 
“S. K. Laurinaitis,

C. K. Briedis,
A. Davifs.*’

Tas laiškas buvo užregistruo
tas ir išsiųstas, ir j jį da buvo 
įdėta krasos ženklelis atsaky
mui. Vienok (čia prasideda^ 
tragedija)—“tie ponai nei kokio 
atsakymo mums nedavė“! Įsi
vaizdinkite: jokio atsakymo!

Iš to yra aišku, kaip diena, 
kad komunistai pergalėjo. O 
jeigu jums da' neaišku, tai pasi
klausykite, ką jie patįs sako:

“Reiškia, jie bijosi stoti į 
debatus. Jie gęrai žino, kad 
susipratę darbininkai sumuš 
jųjų tuos argumentus.’’
Taigi dabar jau nėra jokias 

abejonės, kad komunistai laimė 
jo didelę kovą. Ura! Ura!!

DR. YUšKA i 
į 1900 S. Halsted St. ! 
: Tek Canal 2118

ssa

A

'Severos Gyduoles užlaiko 
. v , - • '

šeimynos sveikata.

I
 Skaudėjimas 

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

Severa’s 
Kidney and Liver 
Remedy

(Severos Inkstą ir Kepenų Vaistu) 
kuris yra patariamas visur, kur 
inkstai ar pusti reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo pustės ir inkstą užde
gimo, šlapimo susilaikymo, šlapimo 
sutirštėjimo, skausmingo šlapinimo
si, sutinusią koją ir skausmo strė
nose, paeinančio nuo inkstinią kliū
čių. Kainos: 76g ir $1.26, su B ar 
6 centais mokesčią visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS IOWA

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumų, nusil
pimą, narių silpnumų, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedeliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Mihvaukeo Avė., Chicago, 111.

Phone: Humboldt 4589
♦

Kazimieras Gugu*
• ADVOKATAS

Ved* vitokitu rtikattu, kaip krimlnaUlkuott 
taip ir civiliikuot* itiimuott. Darę 

vitokitu doktttntniat ir popitrati

Miesto Oflnat
127 I. Beartam St.

Šalty Bttt.
Tai. Cantrsl 4411

Namų Ofbaa: 
llži t. Halsted St

Ant tračių lubų
Tel. Drover

DR. A MONTVTD 
CHICAGO

I/ietavfa Gydytoja* Ir Chtnoff*
25 E. WaehfngtoB St. 
Marehall Fieid Adb*x 

18th fl. Ruimą* 1827 
Phone Central 5362 

▼•lando*: nuo Ifi iki 1$ ryto

2121 North Western Avė.
fnlasdoe: B !fa I ndtarK 

Xaltai Pbope >rjnitaf> 2A<l
Rezidencijos telef. Albany 8710

Tele Yards 6492

MUSERKA 
A, SHUSHO

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

GYDYTOJŲ RECEPTAS
Suteiks greitą palengvinimą prasišal- 
dyme, slogoje, karštligėje ir t. p. 
Gal būti vartojamas vaikų ir suaugu
sių su neabejojimu saugumu. Pri- 
siųsk 50c., mes prisiusime buteliuką 
išmėginimui.

GORDON LABORATORIES 
2438 N. Albany Avė., Chicago, IH.

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

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 Abstraktų* 

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

kiu patarimu* ir skolinu pinigu* 
ant Pirmų Mortgcčių ant lengvų 
s<Iygų.
West Side ofisas atdara* vaka

rais nuo 7 Iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2652.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. N%- 
d< Idieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampa* 

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

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.
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Ar Norite

Pasiskubinkite?
Laivai ne greit galima gauti, bet mes 
turime užtektinai UŽSAKYTŲ VIETŲ 
ant laivų, kurie išplaukia iš Amerikos 
sekančiomis dienomis:

Birželio 5
Birželio 19 
Birželio 25 
Liepos 5 
Liepos 14 

Liepos 28

Jei jums patogios šitos dienos, pasi
skubinkite ateiti pas mus ir užsisakyti 
vietas ant jums tinkamų laivų. Va
žiuojant Lietuvon, reikia daug visokių 
reikalų atlikti ir gauti gerų ir teisin
gų informacijų apie kelionę. Tą viską 
su mielu noru jums asmeniškai suteigs 
musų biuro vedėjas.

Lithuanian American 
Information Bureau

VLADAS NORKUS, Vedėjas,

3114 So. Halsted Str. Chicago, III.
Telef. Boule\ard 4899. 

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

I fig ir SAUGUMAS
Mes Esame Savininkais ir Pasiūlome 

BOERSMA COMPANIJOS 
šiaurvakarinis Kampas 111-tos ir Michigan Avė.

First Mortgage 62 Real Estate
* Bonds’us

CHICAGO TITLE AND TRUST CO., TRUSTEE 

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

11106-08 Michigan Avė.

Visas Turtas Virš $2,500,000.00
OMBBMBi

...

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE

CICERO, ILLINOIS.___ _____ ___
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00 ,
Resources .....................................  $1,000,000.00

RANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 P° pietų. Sukatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
j seną Tėvynę.

------- r ----- ----------

Truc trnnslntlon filc<Lwith thc post- 
master at Chicago, III. May 22, 1920 
as retpiired by tne act of Oet. (>, 1917

Ponas Palmeris ir 
ja darbuotė

[Fedcruotosios Presos koresp.] 
PAUL HANNA

(Specialė Naujienų koresp.)
WASIIINGTONAS. — Pusė 

milijono dolerių vertės valdžios 
šnipų, gaunančių algas iš justi
cijos departamento, nuo šių mc 

1 tų birželio 30 dienos ąebcteks 
savo “džiabų,” o tai dėlto, kad 
kongreso atstovų butas gegu
žės 10 dienų nukirto visų pus- 
milijonį dolerių iš to departa
mento biudžeto.

Generalinis prokuroras Pal- 
nįeris reikalavo, kad butų pa
skirta viso $2,500,000; iš tos su
mos, sakė jis, $1,000,000 reikė
sią radikalams naikinti, $500,- 
000 pehiaplėšoms persekioti ir 
$1,000,000 visokiems kitiems 
reikalams. Palmerio reikalavi
mų ypač rėmė kongresmanas 
Byrns (iš Tennessee). Kongres- 
manas MacCrate (iš N.„ Y.) pa
klausė jo:

“Ar jus galite mums pasakyt, 
kiek anarchistų p. Palmeris arcš 
tavo dėl Gegužės pirmosios su
moksiu?”

Byrfis nieko negalėjo pasaky
ti, o MacCrate kvotė toliau:

“Ar jų» žinote, kad nors vie
nas sąmokslininkas anarchistas 
butų buvęs areštuotas?”

Byrns prisižino, kad jis neži
nąs. Tada Palmeriui pagalbon 
pasiskubino Blantonas (iš Tex- 
as). Jis pareiškė, kad per pasta
ruosius tris mėnesius gen. pro
kuroras Palmeris buvęs areštuo 
dinęs GOOO anarchistų, bet dar
bo miiMSterio padėjėjas Louis 
F. Post ėmęs juos ir vėl palei
dęs.

“Nagi,” atšovė MacCrate, 
“jeigu tie šeši tūkstančiai anar
chistų buvo toj pačioj vietoj, 
kur ir tie Gegužines dienos boiti 
bininkai ir sąmokslininkai, tai 
jie niekur kitur nebuvo, kaip 
tik, pono Palmerio lymkaulej. 
Tarp sausio ir birželio menesių 
1919 m. p. Palmeris nepaėmė 
naga n nč vieno pelnaplešos, o 
tuo tarpu jis visų laikų rėkė, 
kad respublika esanti) pavojuj 
nuo radikalų. Jis sukėlė dau
giui k lesų antagonizmo, negu 
koks-nors kitas klesti nesikenti- 
nio skelbėjas. Jis reikalauja k re 
dilų justicijos departamento 
knygoms. Jeigu tam departa
mentui reikalinga kokia knyga, 
tai reikalingiausioj i bus Jungti
nių Valstijų konstitucijos eg
zempliorius; ištikrųjų, ne vie
nam departtl mente neapsireiš- 
kia tokio nežinojimo įstatymų, 
tokio savo galios ribų, kaip kad 
pono Palmerio ofise. 1919 me
tais, Albanyj, p. Palmeris pasi
skelbė, kad jis esąs tas Dovidas, 
pasfrifošę® nukauti Galijotų, 
grūmojantį Amerikos valgoma
jam stalui. Jis sake: ‘žmonių 
rūstybe privers pasmerkti sker
dyklų viešpačius.’ Bet 1920 m 
jis užsidaręs su tais pačiais sker 
dyklų viešpačiais pasišnekėjo ir 
padėjo jiems sveikiems ištrukti 
iš kriminalinio teismo rankų.”

Generalinis prokuroras Pal- 
meris žada neužilgo paskelbti 
savo pranešimų, kiek profilio- 
rių jis nubaudęs. Tuo tarpu jis 
tenkinasi paskutiniu išrodymu, 
kurį jo padėjėjas Howard Figg 
įteko senato komisijai. Figg 
prisipažįsta, kad nors kainos 
gyvenamoms reikmenims per 
paskutini uosi irs aštuonis mėne
sius nuolatos ir smarkiai kilu
sios, o pelnų plėšimas visoj šaly 
pasidaręs skandalingas, justici
jos departamentui tepavykę su
imti mažiau kaip tris dešimtis 
mažesniųjų spekuFantų ir pa
siųsti juos keletui menesių ka
lėjimai!; viso įskųstų esu 350 
profitierių.

Nelauk, Kol Neteksi! Susidėk 
Savo Brangenybes į Naujas 

(saugos dėžes)

SAFE DEPOSIT BOXES
Musų Dideliausioj Plieno Spin
toj. Jos taip geros, kaip nei 
viena Chicagoj.
Dėžė Metams Kainoja $3.00

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir į Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo
dama ant Visų 

LINIJŲ

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

Turtas Virš $6,000,000.00

-r"- - --------------- '■

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Tetephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŲSIES 
KALBAMAS _ _ ąg _
SIUVAMAS Mj ASILAS
SKALBIAMAS

Vacuum Cleaners ir Percolators;
Galinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

• Jau rengiasi.

Pradžioj ateinančio mčn. Chi 
cagoje bus republikonų ' kon
vencija, kurioj bus nominuotas 

j kandidatas į prezidentus.
Republikonų vadai' jau ren

giasi. Štai senatorius Penrose

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, JAIVAKARmS. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir k tur. Padaromu visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teismą už perkalbčtoją.

I. Zolp, A. M. Barčus
COMMERCIAL REALTY

BUREAU,
4547 So. Hcmnitage Avė., 

Chicago, III.

♦

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Penuailva- 
nijos hospitalė- 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterims Ir 
merginoms.

3113 So. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Phone Canal 5838.

PETER A. MILLER
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybč. 

DIPLOMUOTAS OPTIKAS
2128 West 22nd Street, Chicago, III.
Didžiausia Wcst Sidėje Auksinių Daiktų Krautuve. Pirksite Geriausį 
Tavorą, — Mokeste Žemiausią Kainą, negu Didmiestyje. Norėsite 
aukso — gausite auksą. Kitoniškai — pinigai grąžinami. Mano 
Tavoras gvarantuojamas.

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

Liekarstą, kurią galima išsigydyti RheumatM Aš

. Kas turi šalti, w
sopeji-

v:u 9 va ašaros iš a 
kilį —- ateiki 
pas mane: pri- 
taikysiu akinius, turėsi sveikas akis ant visados.

zmą, Kaulų Gėlimą. Man daugelis žmonių dekavoja.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiie- 

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serga 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 Bd 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nedėliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted SU Chiearo. VII.

s Keliones 15 Minučiy Sntaupinama $115:
’ Penkiolika minučių iš vidurmiesčio, nuošaliai augštų rendų ir au- J E gštų kainų, jus galite pirkti Kerzheim, geriausiai žinomą Amerikoje,
j patikėtiną visais atžvilgiais player-pijaną už $535, vieton už $650, ' 

lengvomis išlygomis — be nuošimčio.
; šis augštos rųšies playeris žemų Lendu distrikte kainuoja ma- !
, žiau, negu paprasčiausi s instrumentas augštų rendų distj'ikte.

J CHICAGOS DIDŽIAUSIS PLAYER PIJANŲ ■
■ PASULINIMAS.

$650 Kerzheim Player-Pijanas, Suolas, Uždangalas ....
Aslos Lempa ir 20 Gaidų, sykiu už ......................................

LENGVOS IŠLYGOS—Be nuošimčio.

Garsusis Kerzheim Pi 
janas, kuris esti lygus 
instrumentams $350. 
Musų kai-.. $300 
na

Jūsų Vartoti Pijanai arba 
Kalbamos mašinos gal būti 
išmainoma musų sąkrovoje. 
Liuosas įrokavimas musų tei 
kiama.

Vartoti ir Pavyzdiniai in
strumentai — visi gerame 
stovije čia parduodama labai 
pigiai. ________________________ >

Cable-Nelson Pijanai ir Player Pijanai $425 iki $800.
nu.

S NEPADARYK KLAIDOS J* „‘L8*™8 gprie Halsted gatves arti 20-tos.
' Męs uždarome nuo 5:30 vakarais. Subatoje nuo 6-jų Vakare.

nusisamdę 10 kambarių narna, joj nedalyvaus, betg\ iš savo 
Jis atvažiuos dar už savaites namo davines (įvairius nurody- 
prieš konvencijų ir nors pats mus ir paliepimus delegatams.

PINIGUS Į LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

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

“C ASH” PINIGAI ‘ 
parduodami MARKĖMIS, FRANKAIS, RUBLIAIS ir kitų tautų 

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

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

PASPARTAI DYKAI
keliaujantiems Lietuvon per mųsn ofisą pasportus parūpiname dykai. 

LAIVAKORTĖS
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon. 

DOKUMENTUS
, įgaliojimus, daviernastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kontraktus ir 

Įeitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popierius PADAROME IR 
UŽTVIRTINAME.

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

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS 

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

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

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

Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedėliomis nuo 10 iki 4

Apsauga Padėtiems Pinigams
securitv Bank

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depossitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu F*inigai

Atdara panedelmis ir subatomis iki 8 vai. vak

' NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI



NAUJIENOS, Chicago., HL 
ii......... ..  111 ... ■■■■■' i i ......

 Subata, Gegužės 22, 1920

MIEGA?

Kiti Borden Produktai: 
Borden’s Evaporated Milk Borden’s Malted Milk 
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate

KAIP JŪSŲ KŪDIKIS
Kiekvienas kūdikis privalo miegoti gerai, 

nes ramus tykus miegas yra ženklu sveika
tos. Jeigu jūsų kūdikis laike nakties ver
kia—jeigu neramus ir nervuotas, tai gali 
būti, kad maistas, kurį jis naudoja, visas 
tas negeroves sukelia. Jeigu jus negalit 
kūdikio žindyt arba jeigu jūsų pienas ne
tinka jam, vartokit

Borden ’s
EAGLE BRAND

(CONDENSED MILK)
Tai yra maistas, kuris išauklėjo daugiau kū

dikių į tvirtus ir sveikus vyrus ir moteris, negu 
kiti visi dirbtinieji maistai sudėjus į vieną. Už- 
girtas ir rekomenduojamas tūkstančių gydytojų.

Prisiųskit mums kuponą šiandien ir gausit jū
sų kalboje maitinimo instrukcijas, taipgi ir pen
kiasdešimts keturių puslapių knygelę apie kūdi
kius, kurioj pasakoma kaip užlaikyti kūdikius 
sveikais ir tvirtais. t

Augšta vertė, atsakantumas ir ekonomija 
EAGLE BRAND pieno yra tinkamiausias pasi- 
rinkimas dėl valgių gaminimo ir ant stalo. Var
todamos šį pieną gaspadinės neturės bėdos su cu
kraus stoka, prie to jis daug pigesnis. Pirkit 
blešine šiandien ir vartokit jį visokiems tikslams 

ir cukraus. Bandykit jį sublešinę š.--------
kur reikalinga pieno

šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK

INSTE1GTA 1857 M.

Iškirpk kuponą. Pažymėk no
rimą knygutę ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN.
Mrs.........................
Street ...................
City .......................
State ......................... (3)
......Nurodymai apie Valgius 
...... Kūdikių Gerovė

DIDELES KASAS
turi tos moteriškos, kurios vartoja Vervena DandrufF Destroyer ir Verve
na Tonic auginimui plaukų.

Pleiskanos (dandruff), atsilukštenančios nuo kiaušo ir krintančios iš 
plaukų, pranyksta po kelių išmazgojimų su Vervena Shampoo, tuom tarpu 
Vervena Hair Tonic sustiprina šaknis ir plaukus bei paskatina jų augimą.

Abu šie vaistai priduoda plaukams natauralę spalvą ir jų žibėjimą, 
prašalina pleiskanas, sutvirtina šaknis ir pagalios jus turėsite gražius 
plaukus. Kaina abiejų butelių, kurių jums pakaks beveik vienam me
nesiui, esti tik $2.25.

Jus nereikalaujate iš kalno siųsti pinigus, tik prisiųskite 25c. stampo- 
mis ar pinigų; liek; užmokėsi, kai gausi vaistus. Iš Canados reikia visi 
pinigai prisiųsti drauge su užsakymu. Abi šiedvi gyduoli gaunama tik 
iš musų. Adresuok:

VERVENA LABORATORY Ine.
1263 N. Paulina St... Chicago, III.
Sn"SW« ■ ■ ■■’t ■ ■ ■"bnnmnnnmn

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietuvius 
be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda nuo $50 ir augš- 
čiau.. Kas greitu laiku pirks senuosius lotus, gaus senąja 
kaina. Laikas balandžio ir gegužio mėnesiuose. Reikale 
kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiškai ar telefonu: 
Willow Springs 20-R.
■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■.■.■ 1

1 jfira -------  ’Sankrova Įvairumų
I Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių,

1 ĮTjt žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, \1 rekordų visose kalbose; armonikų ir (I
| kitokių muzikaliu instrumentų; britvų, \wf*

į peilių ir kitokių naudingų daiktų..
! čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika-

liai instrumentai.
K. PIKELIS

1907 So. Halsted St., Chicago, III. Į

Lietuviu Rateliuose
NAUJIENŲ B-VfiS DIREK

TORIAMS.

Naujienų B-vės direktorių 
tarybos posėdis įvyks nedelioj, 
geg. 23 d., 10 v. ryte, Naujienų 
Redakcijoj. Visi direktoriai pra
šomi atvykti laiku,

— J. šmoteliu sek r.

RAŠYTOJO ŠERNO REIKALU.

Suimtoj, gegužės’ 22 d., 9 vai. 
vakaro “Aušros" salėj, 3001 S. 
linkteri g-vė, bus Šerno Drau
gų susirinkimas. Prašome kiek
vieną rašytojo Šerno draugą ir 
simpatizuotoji, liek vyrą tiek 

moterį, atvykti ir dalyvauti su
sirinkime.

Šerno Draugų Būrelis.

Prakalbos apie Rusiją.

Š’oj subatoj, geg. 29 d., 8 vai. 
vak., Ashland Auditoriuine, 

kampas Ashland Blvri. ir Vau 
Buren gatvių, kalbės nesenai iš 
Rusijos sugrįžęs koresponden
tas ir rašytojas Isaac McBride 
apie tai, ką jis matė sovietų Ru
sijoje. Po prakalbų bus didelis 
koncertas. Įdomaujantis tuo 
klausiniu kviečiami atsilankyti.

NORTH SIDE
- N—

Klerikalų prakalbos.

Vietos klerikalai geg. 18 d 
buvo surengę prakalbas north- 
sidės bažnytiniam skiepe, kad 
pardavus L. L. bonų. Kada į jas 
nuėjau, radau jau kalbant dak
tarą-masažistą, iRielskį, pasiro
džiusi kapitono uniforma. Pa
sakojo apie Lietuvą, ką jis ten 
matęs ir girdėjęs ir kodėl rei
kalinga pirkti Lietuvos hunų. 
Kaipo kalbėtojas jis yra labai 
menkas, tuos pačius žodžius 
ant vietos pasimainydamas nia 
la ir mala, da savo kalbą pada
bindamas tokiais žodžiais “rau- 
Jpiuikai-raudonskuriai"—tai ru 
sai, “fricas, fricai” vokiečiai, 
“.šaudakojai-šaudadušai”—len

kai. Po jo kalbos sekė bonų 
parriavinefmas. Už valandėlės 
užlipęs ant pagrindų vienas iš 
pardavėjų nusiskundžia, kad 
mažai kas nori pirkti bonus, 
išsikalbinėdami visokiais bu
dais, bet čia pat urnai užreiš- 
kia, kad toliaus taip nebus, nes 
jau pradeda vesti surašą visų 
lų, kurie neperka bonų, taip 
kad busiąs padarytas ištikimųjų 
ir neištikimųjų surašąs, o kada 
parvažiuosią Lietuvon, tai busią 
pareikalauta ten nuo jų bonų, 
nes jie. esą ne geresni už kitus.

Po to viso jomarko, kalbėjo 
kun. J. Žilius, irgi agituodamas 
už bonus. Pradedamas abel- 
nais ruožais nuo Simono Dau
kantu laikų, iki aušrininkų, nuo 
tų iki spaudos atgavimo, ir ga
linus iki dabartinio nepriklau
somybės gavimo, pasigėrėjęs 
jau dabartinės valdžios nuveik
tais darbais, čia jau pradeda agi 
taciją už bonus. Pradeda piktai 
ir kerštaudamas kalbėti, ir tai 
dėlto, kad dar nė pusė žmonių, 
jo aprokaviniu, nėra pirkę 
bonų. Prižada rekordu vedi
mą, ir kad Lietuvoje bus išrei
kalauta iš pagrįžusių be bonų. 
O jai priešinsis, busią riestai.

Daug kliuvo ir biznieriams. 
Sako,—kaip ant vakarienių, 
banketų, pasitikimų ir išleidimų, 
parodose, tai jie pirmutiniai, 
bet kaip bonus pirkt reikia, tai 
jų nesurasi,—tik pašniĮakšt į už
pakalį ir per duris. Toliaus, sa
ko jis, daugumas stato sau’ klau 
simą, ką mes pirksime už bonų 
pinigus, lai pasakysiu trum
pai; pirksime reikalingiausių 
daigių dėl kariuomenės, mai
sto, drabužių, visokių ginklų, ka 
nuolių, šautuvų, kulkų. O kulkų! 
O ką jus veiksite su kulkoms? 
pasakys ne vienas. Gal mus pa
čius šaudysi!, ar musų brolius, 
gimtines? Čia kunigas trenkė, 
kumščia į stalą ir sušuko:! 
“Taip!” ir dar pridūrė paaiški
nimą: Kas tik pasirodys Lietu-

( Tąsa ant 7-to pusi.)

Pirmutinis Lietuvių 
Valstijinis Bankas 

Amerikoje
Metropolitan State Bank

2201 W. 22 Str., Kampas Leavitt St.

Tos Bankos saugumą gali spręsti iš to, jog ji yra po kon
trole Illinojaus Valstijos. ,

Jos turtas siekia daugiau kaip Milijoną dolerių.
Jos Direktorių ir šėrininkų turtas siekia daugiau kaip 

dešimtį milijonų.
Visi jie yra pasekmingi verteivystėje ir stovi užpakalyje 

šio Banko.
Chicagos miestas ir Cook pavietas turi savo pinigus pasi

dėję šiame Banke.
Keliaujantiems į Lietuvą parūpiname pasportus vienos 

sanvaitės laiku.
Siunčiam pinigus į visas dalis pasaulio trumpu laiku ir sau

giu budu.
Bankos valandos:
Panedėliais, Seredomis, Ketvergais ir Pėtnyčiomis nuo 9 v. 

ryto iki 8:30 v. v.

Extra Dykai—Tik vienam mėnesiui—Extra Dykai.
Rašyta gvarantija 25 me

tams. Laimėjimas nuo šito 
pasiūlymo tik šį mėnesį, še- 

| ši dalykai verti $16.50, duo- 
I darni absoliučiai dykai. šis 
■ pasiūlymas tęsis tik 30 die- 

I nų...............................................
ra L Dykai paauksuotas Įai- 

[ krodelio lenciūgėlis, puikiai 
išdirbtas . Reguliarč kaina 

I šio lenciūgėlio yra $2.00. 
I Mes duosim jj Jums visai 
I dykai.
į 2. Paauksuotas žiedas su 
I puikiu akmeniu—gvarantuo 
I tas. Reguliarč kaina $3.50. 
I jums dykai.
j 3. Viena pora rankovėms 
| užsagyti guzikus, paauksuo- 
I ti, kaina $1.00. Duosim 
I jums dykai. .

I
1 4. Paauksuota špilka . su. 
puikiu akmeniu, kaina $1.00. 
Jus gausit ją dykai.

5. Pirmos klesos rašoma 
1 plunksna — auksinė — gva- 
| rantuota, kaina $3.00. Duo- 
Isime jums dykai.
I 6. Gražus sidabrinis se
tas. šeši staliniai šaukštai, 
vienas sriubai šaukštas ir 
peilis sviestui. Puikiai iš
dirbti — gvarantuoti. Re- 
guliarė kaina $6.00. Jus 
gausit tai dykai.

Visi tie minėti dalykai verti $16.50, mes duosim juos dykai jums,

Railroad Style Watch

be jokio extra cento nUo jūsų. Todėl pasinaudokit šiuo pasiulymu, 
kuris tęsis tik 30 dienų.

Neužmirškite, kad visi šitie dalykai bus duoti jums visai dykai, 
jeigu jus užsisakysit nuo musų paauksuotą laikrodėlį, gvarantuotą 
25 metams, kpris yra puikiai užbaigtas ir graviruotas taip kaip ro
do paveikslelyj. Turi geriausį ėjimą ir 21 akmenį. Yra nustaty
tas geriausiai ir. mes galime gyarantuoti, kad jis visuomet rodys tei
singą laiką. Radykliai yra padaryti iš gryno nikelio ir rodys jums 
laiką labai aiškiai.

Kiekvienas darbininkas, jeigu jis nori turėti gerą laikrodėl;, gva
rantuotą daugeliui metų — jis neturi neko laukti, bet tuoj siųsti 
mums šiandien orderį. Reguliarč kaina šio laikrodėlio yra $25.00, 
bet kad kiekvienas darbininkas galėtų turėti šį laikrodėlį, mes par
duosime jį per 30 dienų, dirbtuvės kaina už $14.95 ir dar duosime 
priedo dykai 6 augščiau minėtus naudingus dalykus, kurie verti $16.50

Neatidėliokit, bet pasinaudokit proga tuojau, todėl, kad kitos to
kios progos nebus. Tik pagalvokit, jus mokat tik $14.9,5 ir mes at
siųsime jums už $31.45 vertės tavoro. , .

Tas yra nepaprastas pasiūlymas. Pagalvok apie tai ir pasakyk 
savo draugams. Kiekvienas dalykas yra gvarantuotas ir jeigu jus 
nebūtumėt užganėdintas, mes sugrąžinsim jums jūsų pinigus. Mes 
duosim jums vertę jūsų pinigų. Mes neprašome pinigų ls kalno, tik 
atsiųskit $1.00 rankpinigių, o kitus, t. y. $13.95 jus užmokėsit kaip 
viskas bus prisiųsta jums. Iškirpk šį apskelbimą, pnsiųsk mums 
$1.00 sykiu su jūsų pravarde ir adresu.

UNION WATCH CO.,
748 N. Robey St., Dept. 40, Chicago, III.

Pinigų Siuntimas Lietuvon 
Jau Atdaras

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

SENIAUSIAS BANKAS ANT WESTSIDES PINIGŲ SIUNTIMO 
IR LAIVAKORČIŲ

Duodame žinoti musų kostumieriams ir pažįstamiems, jog mes siun
čiame pinigus Lietuvon pigiausiomis kainomis ČekiXjs> bankinėmis 
peivadomis ir telegrama; mes turime jau daug rasyčių iš Lietuvos, 

j jog pinigai priimti, ir galim tai kiekvienam parodyti.
! Meldžiame ateiti pasiteirauti apie pinigų siuntimą ir laivakorčių į 
j Lietuvą — mes prigelbėsime jums išgauti pasportus iš čia ir Washing- 
! tone.
Į H. KRULEVVISII, 1122 So. Halsted St. Telephone Monroe 2397

l ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

t dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pree.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, DL

Liliana
ŽOLIŲ ARBATA

TIKROJI SU VAIZBOS
ŽENKLU “STAR”

«

Ji susideda iš importuotų žo
lių. Ji tvarkys ir gydys jūsų 
vidurius ir visą kūną, valys jū
sų vidurius, akins virškinimą, 
priduos norą valgyli, prašalins 
d ėglius ir galvos svembimą. 
Valys ir sutvirtins jūsų kraują, 
nuramins jūsų nervus ir suteiks 
sveiką miegą. Ji taip-gi esti 
labai gera nuo kirmėlių vai
kams. Esti taip mačijanti viso
kiose motriškų ligose. Kaina 
už pakelį $1.25.

Rašykite dėl jos:
STELLA DRUG & HERB CO.,
Dept. 30, 4359 W. Thomas St.

Chicago, III.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Dabar Pirma

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

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nernalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius alsirugėjimus; abcl- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BLTTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradčjystei..

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

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

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

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

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

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

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, u gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

l’arp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Sold everytvhcrc by fumiture dealers 
and deparimord storos 

ENttANūER "■■■• PUODUCTIOHS FOR
ENGLANDEH SPRING BED CQ 
Nevv Vbrk - Brooklyn - Chicago

Capudine
Pamėgink tai

Visai Patikėtinas
Del Galvos Skaudesio
10c 30c 60c butelis arba

Dosomis
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Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių Finansinė Įstaiga 
Visoje Amerikoje

PO VALDŽIOS UžžIURA

Universal State Bank
( Under State Government Supervision)

BANKO TURTAS VIRŠ 2.416,000.00
Pavyzdis Depositų Augimas:

lt)17 Kovo 3 (Dienoje atidarymo) ....L. $16,754.95
1918 Sausio 1 ....................................... 427,188.81
1919 Sausio 1........................-...... ! ........41,689.40
1920 Sausio 1 ....................... -.............  1.625,997.43
1920 May 11 ...................................... 2,051,437.11
Kiekvienas Lietuvys privalo užmegsti ir palaikyti ly

gius su šiuom Banku, nes Bankas randasi parankiausioj 
vietoj, yra atdaras vakarais du syk savaitėje, žmonių sudė
ti pinigai yra kuosaugiausiai apsaugoti didžiu kapitalu ir 
sumaniu vedimu bankinių reikalų patyrusių Valdininkų ii 
Direktorių. .

šiame Banke padėtus pinigus galima atsiimti ant kiek
vieno pareikalavimo. Mokama 3-čias nuošimtis.

SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE į Lietuvą per šią 
Didžiausią Amerikoje Lietuvių Agentūrą.
SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje arba 

Liepojuje tiesiai KAUNAN, iš kur pinigai pristatomi 
į artymiausią paštą.

Informacijos visuose reikaluose suteikiamos dykai.

H

BANKO VALDYBA 
JOSEPII J. ELIAS, Pres. 
WM. M. ANTONISEN,

Vice-Pres. and Cashier. 
JOS. J. KRASOWSKI,

Vice-Pres.
STASYS V.
VALANCIIAUSKAS

Assistant Cashier

Bankinės Valandos:
Panedėliais, Seredomis. Ket 
vergais ir Pėtnyčiomis nuo 
9 vai. iš ryto iki 5 vai. vak.

ir vakarais:
, Utarninkais ir Subatomis 

nuo 9 vai. iš ryto iki 
8:30 vai. vakare.

Universal State Bank
Kampas 33čios gatvės

3252 So. Halsted St., Chicago, Iii

KLEIN BROS.
HALSTED & 201h STS

NEPAPRASTAS PIRKINIS

Panedėlyje prasideda 
Musų 2-dienų Išparda* 
▼imas.

Dalyvauk — Pavasa
rinėj Parodoj.

45,000 $4, $5, $6

VIDUR-VASARINIŲ SKRYBĖLIŲ $2

a
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£1

B

Augštos Rųšics Rakandai—Lengvi išmokėjimai

■ Pagalios atėjo, metinis išpardavimas, kurio jus laukėte, skrybėlių, 
apie kurį bus kalbama visame mieste.

Męs inžengėme vasarą su dideliu velykinių skrybėlių rinkiniu — 
J Skrybėlės moteriškom ir vaikam.

Dresshats, leghorns, trans- » Papuoštos esti gėlėmis,
porent shapes, lace hats, <1 Jį d/n kviečiais, stygomis, akso- 

m georgate crepe hats, horse S ,nu. ar^a kitais. pastaros
k.,;,. ....k.. Jr mados spalvomis lygiai. $2 0 Zj i=.. J2

n

Lova; 2 colių ly
gios kojos; sunkios 
pagalvės; vatos mat
racai, gerai pripildy
ti; linkstančių aprė
minu vi- OE 
sa už fcfc-OU

Lengvas Išmokčji 
Jiinas.

7-šmotų Vinco ir Marės 
Valgomojo Rakandai; 54 
colių stalo viršus; vieno 
anžulo; Jokubino papuoši
mo i r pritaikytos 6 kė
dės pintų atspa- fi? 0(3 
rų; visa už

Lengvas Išmokėjimas.
Stalas $65; ko- 1 
dės, kiekviena V I I

Besiuliai Brusselio Kaurai; dydis 8.3x10.6 pd; 
labai kietai suausti; turtingi spalvo JĮO E n 
mis ir raštu, pasirinkti už
Printcd Cork Linoleum; 12 pd. platus; extra 
sunkios rųšies; čerpių, mosaikos ir medžio 
išvaizdos; uždengia visą kambarį be 4 
siūlės; ketvirtaine pėda * ■ «vU

Vytelių Pinti Kū
dikių Vežimėliai lai
velės iš- O J 
vaizdos', fc’tavV

Kaurai— Lengvas 
Išmokėjimas.
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Pullman 652
APTIEKA 

August Yonaitis
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Are., 
Ckicago-Roveland, III.

Phone Garfield 7830
DR. D. G. BERENS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

Res: 3726 Grenshaw St.

(Tųsa nuo 6-lo pusi.) v.
vos laisves priešas, kas jis nč 
butų ir keno, brolis, giminė, vis 
viepa jis yra priešas ir bus šau
domas, o jeigu da tokis vestų 
svetimtaučių prešus į Lietuvą, 
tai bus taikoma, kad jį pirmiau* 
šia nušauti.

Užbaigė savo kalbą agitacija 
už banką, kurį atstatymo ben
drovė steigianti Lietuvoje^

— M. Petrukas.

________ CICERO^______
Gražina miestelį.

Cicero miestelis buvo apleis
tas, neaptaisytas. Bet nesenai 
Cicero lietuvių namų savininkų 
sąjunga buvo sušaukus visus to 
miestelio namų savininkus ir 
tarėsi ka p geriau sutvarkyti ir 
pagražinti miestelį. Pasekmės 

susirinkimo labai geros. Visi 
'sutiko ir pasižadėjo remti suma 
nyinų. Dabar y siu* žmones dir- 

i ba prie gatvių, kasa, sodina mo- 
Idelius ir sėja žolę. Bus visiems 
i gražiau, kada miestelis visur ža
liuos. Butų gerai, kad ir ats 
ekusieji subrustų.

Italai ir lenkai irgi sutverė 
savo sąjungas, kurios veiks iš
vien su lietuviais, nes ir jie no
ri gražiadj gyventi. Pirmiau jei 
kas ir pagražindavo, tai viską 
vaikai numindžiodavo. Dabar g: 
tėvai pradeda valdyti vaikus ir’ 
nutarė neleisti ant gatvės vienų 
vaikų po 9 vai. vakare. Kada 
sušvilpia dirbtuve ir visi vaikai 
'turi liti namo. Butų gerai, kad 
visi tėvai tai pildytų.

— A. Balčunas.

22 degtines pardavėjai) areštuoti. 
• Federali agentai vakar pada

rė antpuolį ant namo prie 58 
\V. VVasliington SI. ir areštavo 
22 žmones, kurie/ kaip mano
ma, slapta pardavinėję degtinę. 
Pas vCeną rasta $22,000 pini

gais, kurie esą surinkti už deg
tinę. Jie esą išgaudavo nelega
liais budais degtinę iš sandelių 
ir paskui ją pardavinėdavo už 
didelius pinigus. Tarp areštuo
tųjų yra ir viena moteris.
• Kiek degtinės jie pardavę, ne
žinoma ir nemanoma, kad pasi
seks tai sužinoti.

Prigėrė mokfinis.
Šv. Viator kolegijos iš Kanka- 

kee studentai parengė savo pik
niką. Trjs studentai išplaukė 
valtele pasivažinėti, bet pakliu
vo verpetan, valtelė apvirto ir 
vienas jų, Harry Graetz, 17 m., 
prigėrė, o. kiti du liko išgelbėti.

Miesto darbininkų streikas 
užsibaigė.

S t rei k uo ją n tiems vėžė j a m s 
nutarus grįsti į darbų, sugrįžo ir 
kiti streikavę miesto darbinin
kai. Miesto tarybos finansų ko
mitetas nutarė apsvarstyti jų 
reikalavimus ir darbininkai nu
tarė palūkėti to komiteto nuo
sprendžio.
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Kikulski išdavęs savo 
užpuolikus.

•Pašautasis skerdyklų darbi
ninkų vadovas Jonas Kikttlski 
pasveiksiąs, nors pirmiau netu
rėta vilties jo pasveikimui.

Skelb'ama, kad Kikulskis da
bar gailaus pasakė vardus savo 
užpuolikų, kurie jį pašovė. Po
licija jų jieškanti.

LABIAU BRANGINTINA
SISTEMA. j

Labiau brangintina sistema 
esti nervų sistema. Kiekvienas 
paseknuingas biznijc žmogus 
pasakys, jog neesti pasekmes 
be gerų nervų. Jeigu dasigauni 
į priekį, tai dar mažiau turi po
ilsio; turi dar didesnes pastan
gas daryti, kad tik išsilaikius te
nai. Tr nerio Amerikoniškasis 
Eliksiras Karčiojo Vyno esti 
didelė pagelba kiekvienam jo 
kovoje prie savo siekinių. Jis 
suteikia sveik'ą norą valgyli, pri- 
gelbsti virškinimui ir sutvirtina 
nervus. Jis prašalina užkietėji
mą vidurių, galvos sopėjimą, 
nerviškumą, nemigę, nuovargį, 
nuliūdimą ir nėra kitos, tokios 

. gyduolės kaip Trinerio Ameri
koniškasis El’ksiras Karčiojo 
Vyųo, kuris bėgi j e 30 metų duo
da gerus rezultatus. Jis pirmu

- icmimu. ewiwrrii^ iil
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P-lė Salomija Staniuliutė yra visų chjcagicčių mėgiama dai
nininkė ir muzikė. Ir ji tuos savo gabumus sunaudoja labai 
kiltam tikslui—mokinimui liethvių vaikučių dainos ir muzi
kos. Ji vadovauja keliomis vaikų draugijėlėmis ir tie vaikai 
negali atsidžiaugti jos gabiu ir geru mokinimu taip gražių 
dalykų.
’ Ryto, Mildažio svetainėj, jos vedama vaikų draugijėle “Jau
noji Birutė’’ rengia gražų vakarą, kuriame vaikai pastatys 2 
veiksmų veikalėlį “Linksimos dienos,’’ taipjau bus solo, due
tų, sextetų ir vaikų choras. Rus ir kitokių pamarginimų. Ir tą 
viską atliks vien p-lės StaniuFutės sumokinti vaikai ir mergai- 
tęs.

Ar perki
Ar žinai, kad tas namas bus tikrai 

tavo? Ar nėra ant jo kokio seno 
morgečio- Ar nėra kur pavelde- 
jas, kurs gal už keleto metų pa
reikalauti iš Myęs tą namą, nors 
tu ir būtum užmokėjęs pinigus?

Tie visi klausimai ir daugelis kiti] 
reikia gerai atsakyti perkant na’ 
mą. Tas reiškia gerai peržiūrėti 
abstraktą Tas reiškia viską gerai 
apžiūrėti, duoti daug atidos.

JOKIO VARGO su tais visais keblu
mais jus neturėsite, jeigu pirkda
mi namą kreipsitės ten, kur gerai 
žino, kaip viską aprūpinti ir atlik
ti prie namo pirkimo. Vladas Nor
kus, Lithuanian American Inf. Bu- 
reau vedėjas kaip tik tą viską ge
riausia gali aprūpinti.

Taigi jeigu perkate namą, visvien nuo 
ko ir per ką jį nepirktum, dėl pa
tarimų, abstrakto peržiūrėjimo ir 
kitų reikalų kreipkitės į

LITHUANIAN AMERICAN 
INFORMATION BUREAU.

V. NORKUS Vedėjas, 
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Mokinausi akušerijos pas Dr. 

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

Malvina Dolobowskaite.

sykiu pasirodė 1890 metais ir 
visad pirmenybę palaiko, nes 
nei venas kitas “karčiųjų vy
nų’’ šiame alžvilgije negali su
silyginti su Trinerio Ameriko
niškuoju ICliksiru Karčiojo Vy
no. Mėgink laip-gi Trinerio An- 
gelica Biller Tonic; jūsų vaisti
ninkas arba verteiva gyduolė
mis laiko šias gyduoles. Joseph 
Triner Company, 1333 15 S. 
Ashland Avė. Chicago, III.

~~MINNEAPOLTS, geg. 21 — 
Paskubusi dainininke, Amelita 
Galli-Curci, patraukė tieson ope
ros savin/nką Charles L. Wag- 
nerj. Reikalauja šimto dvide
šimts penkių tūkstančių dolerių. 
Jo manageris įnik padaręs suk-

PASPARTŲ .BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau,
Ine.

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

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telcphone Hayniarkct 25M „

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7-r8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

MIIHI III ' Į

Pranešimai
Rockford, III. L. S.S. 75 kp. mėne

sinis susirinkimas įvyks nedalioj, ge
gužes 23„ 2 v. p. p., P. Kutros svetai
nėj. Visi malonėkite susirinkti. Taip
gi visi darbininkai privalo ateit ir pri- 
sirašyt prie L.S.S. 75 kp., nes šiemet 
Prezidento rinkimai, turėtume ir mes 
veikt smarkiau. — Valdyba.

LieĮ. Am. Rūbų Išdirbinio B-vės 
Atstovų išleistuvių vakaras įvyks Su- 
batoj geg. 22 d., 7:30 v. v. Liuosybčs 
svet., 1822 Wabansia* Avė.

Kviečiame visuomenę atsilankyti.
Komitetas.

Ateities Žiedo Vaikų choro dainų 
repeticija įvyks nedėlioję, birželio 23, 
10 vai. ryto, Mildos svet. 3142 So- 
Ilalsoe.l St. Visi vaikai būtinai tu
rit būti, nes bus dalinami tikietai 
rengiamo vakarėlio. Insitčmyki vai
kai. Komitetas.

Cicero. — Draugai norintieji daly- 
vautiAilomuičianis surengtose išleistu
vėse, panedėlyj, g'eg. 24 d., 8-se vakare 
J. hjeffo svet. 1500 S. 49th Avė. įsigy
kite tikietus, gaunamus pas V. Shilei- 
ką, Dr. P. Gurskį ir Antaną Lingę.

— Rengėjai.

Roseland — LSS. 137 kp. rengia 
draugišką išvažiavimą nedčlioj, geg. 
23 d., į Flošmor miškus. Visi, kurie 
dalyvausite išvažiavime, susirinkite 
111 ir Cottage Grove, III. ,Ceątral: Sto
tyje ten bus komitetas ir nurodys vie
tą. Laikas išvažiavimui 10:47 prieš 
piot, antras traukinys išeis kaip x 
12 :47 .vai. Visi, kurie norite .-pasilinks
minti gražiose vietose, nepamirškite 
dienos ir laiko. Kviečia LSS. 137 kp.

LSS. 138 kp. Agitacijos Kotn. nori 
užbaigti atskaitą rinkime aukų Liet. 
Socialdemokj-atamH remti. Todėl kurio 
turite paėmę knygutes, malonėkite ne- 
vilkinant sugražinti iki geg. 23 d., 

—LSS. Ag. Kom.

Lietuvių Duonkepyklų Darbininkų 
susirinkimas įvyks subatoj, geg. 29 d. 
8 vai. vak. ponr. 3400 S. Auburn Avė. 
Darbininkai malonekito susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų......— Valdyba.

TMD. 22 kp. susirinkimas įvyks ge
gužės 23 d., 2 vai. po piet, Fellowship 
House svet. 831 W. 33 St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes bus renka
mi delegatai į TMD. Seimą.

— Valdyba.
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Pai ieškojimai
ASMENŲ JlEšKOJIM U
PA J IEŠKAU savo vyro Antano Ve- 

lio. Del nekuriu priežasčių aš buvau 
nuo jo prasišalinusi. Kiek laiko atgal 
būdama Chicagoj patėmyjau “Naujie
nose” kad jis mane pajieškojo ir rei
kalavo kokio ten atlyginimo. Aš su
grįžau namo (lel atsilyginimo, bet jo 
neradau namie; jis išvažiavęs nežinau 
kur. Taigi, drauge, sugrįšk atgal taip 
greitai, kaip gali, o aš tai jau tikini 
atsilygisiif su jums.

MARE VELIEN15,
P. O. Box 951 Virden, 111.

PAJIEŠKAU savo brolio Jurgio 
Žalėno iš Maletų vals., Vilniaus apskr., 
Pirmiaus jis gyveno Grand Rapids, 
Mich. Meldžiu jo atsišaukti, arba ži
nančių jį pranešti man

VINCAS ZALfiNAS, 
2101 — 137th St.,

Indiana Harbor, Ind.

PAJIEŠKAU Jono Dobilo iš Taura
gės apskr., Girdiškes parap., Tujeinių 
kaimo. Malonėkite atsiliepti, nes tu
riu svarbų reikalą šiuo adresu:

ANTANAS GEŠTAUTAS, 
2124 W. 24 St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugų Juozo 
Juškos ir Prano Domeikos, juodu a- 
bu paeina iš Šakių apskr., Sintautų 
vai., Ežeriukų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti. Gavau iš Lietuvos laišką, 
daug indomių žinių.

FRANK LAZINSKI, 
2049 W. Carver St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo moters, kuri po
rą sąvaičių atgal su tulu rusu išva
žiavo Chicagon, paimdama su savi
mi 3 kūdikius: viena mergaitė ir du 
vaikai. Kas tokią porelę pastebėjote, 
meldžiu man pranešti:

KARALIUS GEGUŽIS,
316 Nipple St., Ambridge, Penn.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Sil
vestro, Aušros ir Biržulaukio kaimo, 
Šilalės vai., Tauragės apskr., 25 m. 
amžiaus. Yra laiškas iš Lietuvos. 
Meldžiu jo atsiliepti arba žinančiųjų 
man pranešti adresu:

FRANCIŠKUS AUŠRA
566 W. 18-th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos. Geistina, kad mokėtų lietuviš
kai rąšyti. Ne senesne, 28 metų. Aš 
esmių—vaikinas 25 metų šenumo. No
rėčiau susipažinti su mergina ir apsi
vesti arba katra netur vaikino ir my
lėtų susipažinti, tegul atsiliepia laiš
ku ir prisiunčia paveikslėlį. Platcs- 
nias žinias suteiksiu kiekvienai ir pa
veikslus grąžįsiu.

J. P. ML.
726 W. 18 Str., Chicago, 111.

_ »nEŽkd KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vyrui 

Brighton Park apielinkeje; geistina 
su valgiu. Pranešti

.V. STINE,
1749 So. Halsted St.

REIKIA kambario dviem vyram, 
prie švarios šeimynos. Su valgiu, Brid- 
geporto apielinkeje. Turintįs kam
barį malonėkite greiai pranešti.

P. M. T.,
726 W. 18 St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIDUODAMA nuomai du kamba

riai — parlor ir bedroom — tinka 
dviem broliam ar draugam. Kreip
ties po pietų ar vakarais; 1 augštis, 
užpakalyje.

2706 Emerald Avė.

IšRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS štoras puiki vieta 

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

3207 So. Wallase St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTEKŲ_________

REIKIA

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ.

Prie Punch Pressų,
Benčiaus ir Assembling.

Darbas nuolat.
Patyrimo nereikia.

VICTOR MTG. & GASKET CO.
7550 Rooscvelt R<1.

/

Ž

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

------------------------------Ą——M.

REIKIA
CO1L WINDERIŲ

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ

kurios susikalba angliškai ir yra 
nesenesnės 30 m. amžiaus. Dar
bas lengvas ir švarus. Sąlygos 
geriausios šiame mieste. įtaikė 
mokinimosi bus mokama 39c į 
valandą; uždirbdamos pirmą są- 
vaitę $19.47. Kiekviena apreitor- 
ka abelnai uždirba $25 į savaitę.

Patyrusios apreitorkos pada
ro $30 iki $40 į savaitę.

Kreipties:

48th Avė. ir W. 22nd St.

REIKIA

Moteriškos abelnai namų ruošai. Gera 
mokestis

Pašaukti Miss Jcnsen Austin 6180 
prieš 5 v. v.

REIKIA
MERGAIČIŲ MOTERŲ 

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

RElfciA

Mergaičių ir Moterų 
Abelnam darbui kepykloje.

Patyrimo nereikia. Gera mokes
tis. Dienos darbas.

Kreipties:
MOODY & WATERS

1107 W. Congress St.

REIKALINGA senyva moteris ar
ba vedusi pora, kuri negali dirbtu
vėj dirbti, pridaboti 3 metų kūdikį.

P. BUDRIK, 
3321 So. Morgan St. Chicago, III.

2 lubos, iš užpakalio.

REIKIA
Cloak ir Millinery Moteriškų 
pardavėjų. Velytina Lenkės 
ir Lietuvės. Augščiausi mo
kestis mokama. Nuolatos 
darbas visą metą.

B. B. BURROWS, • 
4742 So. Ashland Avė.

Drover 1859

REIKIA MERGAIČIŲ

Virš 16 m. amžiaus. 44 vai. 
Malonus darbas. Apsipažinu- 
sios su Clybourn Junction 
Station ir C. & N. W. Gera 
mokestis. s

NORTHVVESTERN YEAST CO. 
1750 N. Ashland Avė.

REIKIA MERGAIČIŲ ir moterių; 
$20.00 į sąvaitę. Švarus ir lengvas 
dirbyklos darbas.

HORWICH VITK1N. CO., 
2301 So. Paulina St.

REIKIA — Moteriškos sor- 
tavimui skudurų.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.



REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
—n į Į,

AUTOMOBILIAI RAKANDAI NAMALžEMfi
MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

REIKIA

10 moteriškų sortavimui skuduru ir 
popierų. Nuolat darbas. Gera mokės 
tis. Ateikite pasirengusios darbui.

2100 S. Morgan St.
BIRK M1LL SUPPLY CO.

REIKIA
LEIBERIŲ

Vidaus darbui dirbykloje.
Gera mokestis ir bonus.

Nuolat darbas.

REIKIA DARBININKŲ Samdos ofisas atdaras

VYRŲ IR MOTERŲ visą dieną.

Subata, Gegužės 22, 1920

NAMALžEMfi

REIKIA Cabinet meikerių prie 
Cedrinių spintų, Nuolat darbas. Gera 
mokestis.

1051 W. 16th Street.
3 blokai į vakarus nuo Halsted Street

REIKIA janitoriaus pagelbininko. 
Gera mokestis, geras kambarin.

F. THERIEN,
6226 Harper Avė., iš užpakalio.

PARDAVIMUI penkių sėdynių 
Nash automobilius, modelio 1919 m. 
Kaina $1,450.

S. LOVICK, 
3322 So. Halsted St. ' Chicago, III.

Phone Drover 7314

PARDAVIMUI

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

REIKIA DARBININKlT

HEPPERS — NECSON 
ROOFING CO.,

REIKIA
TRUCKERIŲ

j Shipping Ruimą 
Kreipties

FRANK McDERMOTT
Ist floor

2231 South Park Avė.

VISAI PIGIAI PARSIDUODA 
krautuvė muzikos mokyklos reikmenų, 
žaislų vaikams ir kitų reikmenų. Ge
ra vieta arti mokyklos. Priežastis — 
savininkas išvažiuoja Lietuvon/* 
10808 Michigan Avė., Chicago, III.

CIGARŲ ir CIGARETŲ, cukerkų ir 
žaislų sankrova pardavimui.

1044 W. 51st Street.

4500 Filhnore St.

REIKIA

VYRŲ
Vaikiukų virš 16 m. amžiaus; 
48 vai. Malonus darbas. Ap
sipažinęs su Clybourn Junc- 
tion Station of Chicago ir 
Northwestem. Gera mokestis.

REIKIA 
VYRŲ.

Mums reikia keletos gerų 
įvairiems dirbykloje darbams, 
turime vietų:

vyrų
Mes

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinj

Jarbų už $1.50 ir $5.00 į dieną, I NORTHVVESTERN YEAST CO.
tai kreipkitės , 1750 N. Ashland Avė

900 W. 18th St. --------------
NATIONAL LEAD CO.----------------------------- -----------

PROGA LIETUVIAMS PAR
DAVĖJAMS.

Truckeriams 
Naileriams
Sweeperiams

ir 
Hustleriams.

Įsigauti Didelėn Atsakomingon 
Kompanijon.

Patyrimo nereikia. Darbo sąlygos 
geriausios. Mokestis pradžiai labai 
gera, nuolat mokestis keliama, kol

REIKIA 
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

Mums taip-gi reikia keletos vaikiu 
kų, 16 m. ar senesnio amžiaus, 
riems darbams dirbtuvėje.

ivai-

Kreipkitės tuoj

Employment Dept.

Comtimienital Cani
Go.? Hune.

2221 S. Halsteil St.

REIKIA

Dirbyklos darbams. Patyrimo ne
reikia. Geros- sąlygos. 47% iki 50c. 
valandai pradžioje. Proga uždavu 
dirbti sutarties kainomis. Samdymo 
ofisas atidaras nuo 7:30 ryto iki 5 v. v.

U. S. RUBBER CO. 
2603 Grand Avė.

REIKIA

Prie Milling Mašinų Operatorių, Gear 
Cutterių. l^ithe Operatorių.

Nuolat darbas — aštuonios dienos 
arba naktimis.

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

REIKALINGAS darbininkas balno- 
jimui arklių; gera mokestis ir rui
mas; darbas ant visados.

STADMAN SADDLE HORSE 
LIVERY

4129 Emerald Avė.

■■ ' MŪSŲ ■

SPAUSTUVE
Yra įrengta sulyg paskiausią technikos 
reikalavimų. Pas mus darbai yra sutvar
kytas — kiekvienas darbininkas yra spe- 
cijališkai išsilavinęs savame darbe, todėl 
ir atlieka savo darbą geriau negu tie, ku
rie dirba visus darbus, o nemok* nei vie
no. - Kadangi pas mus dirbam* siste- 
matiškei, tai geriau, greičiau Ir pigiau 
darbus padarome. Musu spausdiniai turi 
visada skonį, gražumą. Męs vedame ori
ginališkume, o kiti mus seka.

Todži, kada tik tamstai ko prireiks, 
visada atsišauk pas mus. Męs dirbame 
didelius ir mažus darbus, vienoje ir kelio
se spalvose. SPAUSDINAME: Tikletu*. 
Apgarsinimus, Kortele*, Kvitą*, Pro
grama*, Blankas, Konstitucijas, Knyga* 
ir viakę ka* apauadinama. Ką kiti negali 
atlikti— męs padarysime. Jeigu nori gau
ti gražų ir greitą darbą, pavesk jį mums.

The Bridgeport Printing 
HOUSE

Pranas, H. Kirka, biznio vedėjas
3220 So. Wallace St. 

Chicago, III.

PARDUODA bučemę ir grosernę 
lietuvių ir svetimtaučių apgyventoj 
vietoj. Biznis cash ir senai išdirbtas; 
Parsiduoda su namu — namas kampi
nis. 31 St. netoli Halsted St.

J. MORKUS, 
828 W. 31 st St. Chicago, 111.

TftMYKIT!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dol 3 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.

PARDAV MUI 5 ruimų rakandai, 
beveik Nau. i, priežastis išvažiuoju 

dorintieji gali gauti nuo-Lietuvon, 
mai ruimų.

A. RIPKEVIČIUS,
1681 Milvvaukee Avė., 2 lubos

Extrai IBisurgeiMs
Parsiduoda 4 kambarių medinis 

namelis už $1100, nes savininkas iš
važiuoja J Europą. Atsišaukite ne
dėliojo nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare.

F. GIRDWAINIS, 
4980 Archer Avė., kampas Croyvford 

Avenue (40)

EXTRA. Kas nori mainyti ant ru
siškų pinigų namą arba mažą farmą; 
gera proga važiuojančiam į Lietuvą ir 
norinčiam mainyti namą arba mažą 
farmą netoli Chicagos. Atsišaukite 
tuojaus.

PETER GERLIKAS,
942 W. 34 St., Chicago, III.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

PARSIDUODA grosernė pigiai Lie- 
tuvių apgyventoj vietoj. Priežastį par 
davimo patirsite ant vietos.

GEO. JAKUBAUSKIS, 
3443 Auburn Avė.

PARDAVIMUI rakandai dėl dviejų 
kambariu. Parduosiu pigiai.

2852 Wallace St.
Iš fronto, basemente.

PARDAVIMUI kukninis pečius, ge
ras, pigiai. Kreipkitės po 6 vai. vak. 
1822 Wabansia Avė., 2 lubos priekyje.

PARSIDUODA forniŠiai labai pi
giai, priežastis pardavimo apleidžiu 
Chicagą.

2320 So. Leavitt St., 
Chicago, 111.

DOMOS! parduosiu trijų augščių 
mūrą, Storas, kampas. Podraug 1 
augščio namą su Bučerne ir Groser- 
ne ar be biznio, arba pavieniai na
mus. Tai yra naujoj Lietuvių Sėdybo
je- _ ...Savininkas,

ANTON PRASZKY, 
2856 Emerald Avė.

NAMAI-ŽEMĖ v

PARDAVIMUI — Kampinė gro
sernė; daroma geras biznis. Par
duodama dėl nesveikatos.

3801 Emerald Avc., 
Drover 6359

PARDAVIMUI Dunokepykla su ar 
be namo. Priežastis liga.

Kreipties:
4106 Archer Avė., Chicago, III.

Nepaprasta proga teikiama 
vyrams, kalbantiems' lietuvių 
kalbą, amžiaus 25 iki 40 metų, 
kurie geidžia pasidaryti daugiau 
pinigų. Didelė Organizacija Vi- 
durmiestyje turi vietų padoriai 
atrodantiems vyrams, kurie ne
sibijo darbo ir kurie siekiasi ko- 
nors atsiekti. Męs turime du 
Lietuviu musų Organizacijoje, 

REIKIA vyro abelnam darbui po- I kurie pasidaro didelius pinigus, 
vežikas prie vežimo ir pagelbininkas. Kadangi musų biznis auga, 

paprr co.. mums >'eikia dar 1 ar 2 daugiau. 
62G W. Taylor St., cor. Oesplaines St. | Čia. turi jūsų gyvenime

lengviu budu pasidaryti $500.00 
į mėnesį. Tai apsimoka truputį 
sugaišti, kad visą šį dalyką pa
tirti ant vietos.

Kreipties ir matyti mus /is- 
meniai *

68 W. Monroe St., 
Room 847

MR. SOLCII Sales Mgr. 
Nuo 9:30 ryto iki 1 v. d.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

REIKIA

100 karų carpenterių, 
Patyrusių ant Freightų.

Kreipties:
ROCK ISLAND LINES 

124th St. Shops 
124th St. ir Ashland Avė.

Blue Island.

REIKIA
Vyrų darbui scrap iron yarde.
$35 į savaitę. Taipgi vežiko 
prie vežimo.

711 W. 15th Place.

REIKIA

REIKIA VYRO darbui ant ūkės 18 
- mylių nuo Chicagos. Gera mokes

tis, nuolat darbas.
Kreipties:

W. PACK
1256 W. Harrison* St. (Tailor Shop),

VYRO ABELNAM darbui 
dirbykloje; gera mokestis.

CHICAGO BAG CO., 
1230 Bhie Island Avė.

REIKIA PARDAVĖJŲ 
PILNU IR DALINIU LAIKU.

BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

tiktai už pusę kainos. Lietuvių ap
gyvento  j vietoj, 3321 So. Morgan St. 
Pardavimo priežastis, savininkas iš
važiuoja ant farmų. Savininko ad
resas toksai pats. Taipgi mainau 
ant automobilio arba loto.

PARDAVIMUI Baltas šuva bull- 
dog, 3 veidrodžiai barberiui ir 3 pa
prastos kėdės.

J. J. YANKUS,
900 W. St. Phone Yards 4061

PARDAVIMUI Grosernė Lietuvių 
apgyventoj vietoj ant Bridgeporto. 
Parduodama pigiai. Kreiptis po 6 v. 
v. iki 8 v. v.

3133 Union Avė.
1 augštis. j '

rakandai___
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

_Deimanto adata ir 
24 jihrinktiniai rekor- 
dai/ 'Gražus didelis 
phonographas, kaip 

9 WrWM1 naujas, vertas $155
• ; už $42. Gvarantuotas

Šš ant 10 metų. Taipgi
■ t! <luuKel ^‘^4 daiktų 
M Burnai 1 parduodamų.
M| IIĮIIIImI I Turime labai gražių 
MB ĮmHSBhJ sulyg šios dienos ra- 

kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma- 

j tyti, kad apkainavus.
" Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedeliomis nuo 10 iki 4 po piet.

PARDUODAME
Sekančius puikius namus 

prieinamą prekę:
Bridgeportc 

murins namas, 
mėnesinė randa 
preke 7500 dol. 
namas ant Eme-

uz

Didelis 
6 fanu, 
82 dol. 
Mūrinis
raki Avė. 4 fam. mėn. 
randa 60 dol. preke 7500 dol. 
Murinis namas ant Eme
rald Avė. 2 fam. 2500 dol.

Du dideli mūriniai narna', 
8 mėnesių senumo, po 6 
kam,, elektriką, gasas, 
maudinės, 10,500 dol.

Keletas gerų namų po 5 ir 
6 kambarius, nuo 6500 
dol. iki 10,000 dol. ir 
daugiau.

A. PETRATIS & CO.
Gli’cago, UI.

PARDAVIMUI: 
3152 Emerald Avenue 
7-nių kambarių namelis 
šiltas vanduo, šildoma daržinė 
$2,300.

BACON & TIIAYER, 
700 West 69th St. 
Phone — Wentworth 2422.

FARMOS.
PARSIDUODA keturios farmos 

labai trumpam laike; su budinkais ir 
gyvuliais mašinomis ir su užsėtais lau 
kais. Didumas farmų, viena turi 160 
akerų, o kita 170. Trečia 80 ir ket
virta 70 akerų. Tos farmos randasi 
Sheboygan County, Wisconsin, netoli 
Chicagos. Labai geros žemės ir gra
žios vietos. Kurie manot pirki, tai 
nelaukite, kreipkitės tuojaus.

W. JANULIS
3331 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI lotas labai geroj vie
toj prie 106-tos ir Michigan Avė. 
tur būti parduotas į 10 dienų. Man lė- 
šavo $1850; parduosiu už $1000. Išva
žiuoju Lietuvon: Kreipties:

N. VAITKUS, 
4618 So. Wells Street, Chicago, III.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.

, akro 
% akro 
1 akras ...... ........

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, Žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažjsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimynų 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 i upę arba j ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

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

Phone Canal 6296

$275
$425
$550

1404

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

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

Atsišaukite pas.
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

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

PARSIDUODA puikus 2 pagyveni
mų po 6 kambarius medinis namas; 
rendos neša $360.00 j metus; parduo
siu už $2,750.00 atsišaukite greitai.

KAZ. URNEŽIS, 
3429 Wallace St. Chicago, III.

FARMOS ARTI CHICAGOS
Tiktai 50 mylių nuo vidaus Chicagos 

miesto į pietus, savininkas parduoda 
Dvarą-Ranch dėl Lietuvių kolonijos, 
tai yra į 11,000 akerių lygaus lauko, 
juodžemio, prie upės, dvi myiios nuo 
gelžko’io trjs dalįs išdirbtos Žemės, li
kusieji ganyklos ir miškai, čia svar- 
bii.ts-i augalai šie: komai, kv e-da;, in
giai. miexi»i, avižos, bulvės, šieną: o 
ypatingai daržovės; kopūstai, cibuliai, 
ag\i kai tomėtos, Salotės ir tt a D - 
kaJ< (lateže į Chicagą per dvi vaian- 
d.is, ramų dėl 5—6 šeimynų daug.-y*. 
bu<lavonių; visokios mašinos, įrankiai 
ir p£tclžiru.i ; 20 ai’lcliv}, piilc, <lvx tro- 
kai, 5 vežimai, 200 galvijų, 60 kiau
lių; taipogi paukščių, taip kad viena 
diena nuvažiavęs į ten, o ant ryto
jaus gali pradėti ūkininkauti, nes plo
tai jau yra apsėti įvairiais javais. 0 
labai pigiai bus parduota ant ilgų, 
lengvų išmokėjimų; farmoms po 40 ir 
80 akr-ų su javais, budavonėms, auga
lais, galvijais ir padarais. Delei pla
tesnių žinių apie kelionę, kainą, susi
rinkimą ir tt. rašyk, telefonuok į Lie
tuvių Ūkininkų Bendrovę: 
2257 W. 23rd PI. Chicago, III.
Telefonas Canal 1655 nuo 6 iki 10 va
kare.

LIETUVIS REIKALAUJA Lietuvio 
kaimyno ant 160 akrų farmos, Adams 
Wis. Yra visi budinkai ir mašinos; 50 
akrų ariamos. Nedėlioj, geg 23 d. 7 
vai. vakare galėtumėt su manim va
žiuoti. Kaina $4,500

6933 So. Hermitage Avė.
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CHA S. JAUTKUS
P. O. Box 52, Irons, Mich.

NAMAS PARSIDUODA
Parduosiu puikų namą, gražioj 

vietoj su plačiu lotu, su visomis vi- 
gadomis po šios mados už labai pigę 
kainą net ir pigiausis pasiulimas ne 
bus atmestas. Namas be skolos, ka
da gal sutiksime ir ant išmokėjimo. 
Kas nori gerą namą ir pigiausia ką 
galima Chicagoje pirkti, nepraleiski
te šios gal sykį atsitinkančios geros 
progos. Priežastis pardavimo, gyve
nu kitame mieste ir per toli nuo Chi
cagos, turėdamas gerą darbą ir pa- 
sistanavijau čionai apsigyventi, kada 
yra sunku apžiūrėti namą ir kolek- 
tuoti randas. Parašykite ir aš pasiu
siu adresą namo, kad galėtute apžiū
rėti. Adresuokite

B. M. BALIGRADZKI, 
Eagle River, Wis.

F-ARDAVIMUI I’AliMA.
40 akrų su budinkais, gyvuliais, 

mašinomis ir su užsėtais laukais, už 
$1450. Nesivėluokit. Adresas:

F. M. S., 
3423 So. Halsted St., Chicago, III.

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

ĮMA5TER
F5YSTEM

VYRŲ PRIE TAISYMO 
KARŲ; PAGELBININKŲ 
IR DARBININKŲ PRIE 
TAISYMO FREIGHT 
KARŲ. NUOLAT DARBAS 
GERA MOKESTIS. 
GEROS-DARBO ' 
SANLYGOS.

KREIPTIES: 
STREETS COMPANY,

W. 48th ST. ir S. MORGAN

Vyrai dabar dirbantis klerkai, me
chanikai, darbininkai ir t. p. gali pa
sidaryti dar $50 į savaitę šalip pa
prasto uždarbio, pašvęsdami mums 

keletą valandų savo liuoso laiko, 
kaip tai vakarais ar nedėldieniąis.

Męs parodysime jums kaip. Dova
nai teikiamos pamokos praktiškame 
pardavime apimančios “a. Proven 
System” greitai Jus prirengs, jog jus 
galėsite daugiau padaryti pinigų, ne
gu jus kadais galėtumėte svajoti.

Neskųskis dėl brangaus pragyve- 
Kaskis ir pasidaryk daugiau 

Jeigu esi ambitiškas ir esi 
metų ateiki

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
te priimtinų 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.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas su krautuve, groseris ir mėsini- 
čia, gražioj vietoj apgyventa švedų ir 
vokiečių. Kas norite turėti gražų 
namą ir gerą biznį pasiskubinkite. 
6530 S. Robey Str. A., Stankūnas.

PARDAVIMUI geras namas dvie
jų pagyvenimų po 6 kambarius, dide
lis basementas, ir garažius dėl 2 au
tomobilių. Lotas 50x125. Parsi
duoda labai pigiai.

3216 West 63 PI.
Prie Kedzie Avė.

Parsi-

PIGUS NAMAI BRIDGEPORTE 
fliatų murinis namas ...... $2,100
pagyvenimų ,......   $2,700
flatų murinis namas ........  $3,700
pagyvenimų murinis namas $6,500
Visus galima pirkti su maža suma

pinigų; kitus mokėti kaip rendą.
C. P. SUROMSKI CO., 

3346 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai 116 akrų. 
Parduodama ar mainoma į namą Chi
cagoje. Farma parsiduoda su gyvu
liais ir mašinomis, su gerais budin
kais, 6 metai statyti Illinois valstijoje. 
Del platesnių žinių kreipties adresu:

E. ŽIEDAS,
1350 W. 112 St. Chicago, III.

Po 6 vai. vakare.

nimo. 
pinigo, 
amžiaus tarpe 25 ir 40 
ir apkalbėkime. Atidarą vakarais. 
9 v. r. iki 9 v. v.

WM. ZELOSKY
111 W. Washington St.

CO.

REIKIA ant ūkės darbui du geri 
vyrai, šiek tiek patyrę ūkės darbe. 
Pradžiai $75 į mėnesį kambaris ir 
valgis.

Rašyti: 
JAMES GODITUR

R. D. 1 Aurelia, Iowa.

REIKIA Fumiture finišerių, rubbe- 
rių ir sprayerių. Nuolat darbas ir 
gera mokestis.

1051 W. 16th Street.
3 blokai į vakarus nuo Halsted Street

REIKIA vikrių vaikiukų 16i metų 
amžiaus ir senesnių — siuntinėjimui 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St. 

■ ___ __________

Iš PRIEŽASTIES išvažiavimo į ki
tą miestą, parduoda labai pigiai ra
kandus — (forntiure)) Puikus sekly
čios setas, cerpetas, phonograph, ko
modos ir valgomojo kambario setas. 
Kam reikalingi rakandai nepraleiskite 
progos. Matyt galima kas dieną iki 
9. vai. vakare, apart Nedėldnenio.

2912 W. 40th PI., 1-mos lubos.

PARSIDUODA nedidelis namelis, 
gerame stovije, geroj vietoj. Sutik
čiau mainyti į farmą. Atsišaukite 
greitai.

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

2 lubos užpakalyje.

PARSIDUODA 2 fliatų naujas mu
rinis namas 6 ir 5 kambariai; visos 
vigados, elektra, maudynės; cemento 
apačia drabužiams plauti įtaisymai; 
turi būt parduotas j trumpą laiką; 
reikia įmokėti $1500, kitus, kaip ren
da, kas mėnesį namas randasi Brigh- 
ton Parke; labai gražioj vietoj.

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

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Fordas, mainomas, 

transferuojamas. Iš to paties Fordo 
galima padaryti troką ir pasažierinį, 
5 žmonėms.

P. ADOMAITIS,

3329 So. Auburn Aye., Chicago. 
Phone Yards 879.

PARSIDUODA automobilius Paige 
5 sėdynių, 6 cilinderių; patsai prade
da; 5 tajeriai; parsiduoda pigiai.

J. GUDELIS,
1965 Evergreen Avė., Chicago.

Phone: Armitage 7898.
REIKIA

LEIBERIŲ
Jas. B. Clow & Sons 

534 Franklin St.

PARDAVIMUI automobilius Reo 
1918, 7 pasažierių; puikiame stovyje; 
labai pigiai.

A. PRASZKY, 
2856 Emerald Avė.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa^o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir molacniš- 
kirusių tr ’ų Šmotų parloto rakandų

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

dirbinių rekordus. Kaina tokiu fo
nografų yra $250 už $65. Ir uideli 
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.

PARDAVIMUI 2.augšt. muro na
mas; 2 po 7 kambarius; gerame sto
vije; visi patogumai. Pats savinin- 
ninkas parduoda pigiai.

3838 So. Union Avė.

PARDAVIMUI namas prie 3708 
Emeral Avė., 9 kambarių, murinis, 
5-4 kambariai, naujai dekoruoti, kai
na $2250; $500 pinigais, kitus ant iš
mokėjimo pagal sutartį.

' M. J. MORAN, 
7952 Carpenter St., Chicago, III.

Phone Winccnnes 1195

PARDAVIMUI pigus namas, 2 au- 
gštų, medinis, 4 pagyvenimų, po 4 ir 
5 kambarius, skiepas, vidui toiletai. 
Kambariai naujai ištaisyti ir namas 
gerame stovyje. Augštas ba-sementas. 
Renda 48 mėnesiui. Savininkui rei
kalingi pinigai dėl biznio. 1 atsiduo
da už 3,800. Lengvos išlygos. Atsi- 
Š,Hlkit”aa:S. SI.ONKSNIS /

3357 So. Halsted St. Chicago, III.

PARDAVIMUI automobilius Reo, 
1915 m. 5 sėdynių, gerame padėjime. 
Mane galima matyti visuomet.

3414 W. 37 PI.

PARSIDUODA geri mažai vartoti 
4 kambarių rakandai. Parduosiu už 
pirmą pasiųlymą. Atsišaukite greitai.

J. V.
922 W. 34th PI. Chicago.

Pirmos lubos iš fronto.

PARDAVIMUI Storas ir namas 5701 
So. Lincoln St. su 4 kambariais; Fur- 
nace šildomas pagyvenimas laukuose, 
elektros šviesa su groseriu ir intaisy- 
mais už $6000. Kreipkis Mr. Conroy 
5536 So. Ashland Avė.

TIKRAS BARGENAS
Tuoj tur būti parduotas namas 

prie 1901 Canalport Avė. Geriausia 
bizniui kampas šioj apielinkėje. 2 
augšt. namas ir basemantas: 2 pag. 
po 5 kamb., karčema ir svetainė už
pakalyje. Puiki proga jaunai porai 
ineiti į karčemos biznį. Ateikite ne
dėlioję po pietų apžiūrėjimui.

JOHN KRISTOFAK, 
1901 Canalport Avė.

GERAS MURINL4\NAMAS 
Raudonų plytų, 4 aupfičių, 7 familijų, 
maudynės ir privatos. Rendos atneša 
$1200 į metus. Namas randasi po No. 
722 W. 18th Street, prieš Lietuvių 
Apveizdos Dievo Parapijos Bažnyčią. 
Kaina $9999. Namas yra vertas daug 
daugiau. Parduosime ant lengvų išly
gų.
Federal Land Agency & Loan Co., 
666 W. 18th Street, Chicago, III.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas; labai didelė virykla ir mau
dykla. Skiepas ir 2 augščių daržinė.

5146 So. Homan Avė. $2800. 
WM. E. WITHALL.,

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. M* ils o n, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungi. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
at mokėjimais. 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
Saite 323 74 W. Wa«hington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir nėr laišku*

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA

BARGENAS 
PARSIDUODA murinis namas ant

2 pragyvenimų.
F. LUKMINAS,
2957 W. 39 Street.

Mokinama: angliškos ir lietuvtt 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo I ryta 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 4 
iki 10 valandai.
•10S SO. HALSTED 8T„ CHICAGO




