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True trnnslation med with the post- master at Chicago, III. Junc 2, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

Lenkija gal pertrauks ry
šius su Čechija

Senatas atmetė Armėnijos mandatų
Į II. I

Rusija gal pradės pirklybą su Anglija
LENKIJA GAL PERTRAUKS 

RYŠIUS SU ČECHIJA.

Lenkijos seimas jau nutaręs 
pertraukti ryišus.

PARYŽIUS, birž. 1. — Len
kijos legacija čia negavo pat
virtinimo bevielines žinios iš 
Varšuvos, kpd Lenkijos seimas 
nutarė pertraukti diplomatinius 
ryšius su Čecho-Slovakija, dė
lei kįhisių kivirčių Teschen dis
trikte.

Lenkijos legacijos nariai sa
ko, kad paskučiausioji nuo jų 
valdžios gautoji žinia sako, kad 
ginčai tarp Lenkijos ir Čecho- 
Slovakijos galbūt draugiškai 
bus išrišti.

True translntion filed with the pnst- 
master at Chicago, III. June 2, 1920 
as requircd hy Ine act of Oct. 6,1917

ATMETĖ ARMĖNIJOS. 
MANDATĄ.

Senatas atmetė prezidento 
pasiūlymą.

VVASHINGTON, birž. 1. — 
Didelė didžiuma balsų, 52 bal
sais prieš 23, senatas šiandie 
priėmė ir pasiuntė atstovų butui 
rezoliuciją, atsisakančią išpil
dyti prezidento \yilsono prašy
mą, kad kongresas autorizuotų 
mandatą ant Armėnijos.

LONDONAS,
True translatton filefl wilh thę Konstantinopolio 
master at Chicago, III. June 2, 1920 1 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
RUSIJA ATIDARYS PIRKLY- 

BOS BIURĄ LONDONE.

Biuras organizuos apsimaitiy- 
mą tavorais tarp Rusijos ir 

Anglijos.

LONDONAS, birž. 1. — Pa
sak Evening Standard, kaipo 
pirmoji pasekmė vakarykščio 
Rusijos bolševikų pirklybos ir 
pramonės m misterio Krasino 
pasitarimo su premieru Lloyd 
George ir kitais Anglijos minis- 
teriais, sovietų valdžiai leista 
tuojaus atidaryti centralinį pir
klybos biurą Londone.

Laikraštis sako, kad tas biu
ras dės pastangų suorganizuoti 
apsimainymą tavorais su Ang
lijos pramonininkais.

Mūšiai su lenkais.
Kariaujančios prieš lenkų ir 

ukrainų spėkos Tarašča apygar
doje, į pietus nuo Kijevo, bol
ševikų spėkos pasitraukė į nau
jas pozicijas, po “mūšio su di
delėmis priešo spėkomis,“ sa
ko vakar išleistas Maskvos ofi- 
cialis pranešimas.

Keli miesteliai Molodečno 
apygardoje, į šiaurryčius nuo 
Minsko, kuriuos bolševikų ka
reiviai apleido subatoje, liko 
vėl atgauti po smarkaus mūšio.

Šiandie
LSS. VIII rajonas ren

gia Mildos svetainėje, 3138 
So. Halsted st. labai įdo
mų referatą tema “DID
ŽIOJI FRANICJOS REVO- 
LIUJA.“ Skaitys “Naujie
nų“ redaktorius, P. Grigai
tis. Pradžia lygiai 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga 10c.

Mušis čia dar tebesitęsia.
Centre mūšio fronto, Zloči- 

nos-Moziro distrikte, mušis 
siaučia palei Režicos geležinkelį. 
Mūšy j laimi bolševikai.

True Iranslntlon flled w<th the post- 
master at Chicago, III. June 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

RUSIJOS PRAMONĖ DUODA 
DIDELIUS NUOSTOLIUS.

Deficitas siekia virš 23 bilionų 
rublių.

LONDONAS, geg. 31. — 0- 
frcialis Rusijos bolševikų or
ganas rašo, kad apskaitomasis 
deficitas 1920 m. nuo operavi- 
mo nacionalizuotos pramonės 
sieks 23,756,700,000 rublių, sa
ko Berlino žinia.

I tą sumą įeina 5,630,000,000 
išleisti valdininkų algoms ir or
ganizavimui industrijų. 11,393,- 
000,000 rublių pražudytų par
duodant prekes pigiau, negu 
produkcijos kaina ir 1,210,000,- 
000 rublių išleista įvairioms po
litinėms priemonėms, kurios 
buvo reikalingos palaikymui 
darbininkų nuolankiais.

True transletinn ftled w,(h the pnst- 
master at Chicago, III. June 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PRANCŪZAI SUSITAIKĖ SU
TURKAIS.

birž. 1. — Iš 
pranešama, 

kad Turkijos nacionalistų spė
kos ir franeuzų kareivių ko
manda Cilicijoj, Mažojoj Azi
joj, padarė 21 dienos mūšių 
paliaubą, kuri laikui pasibaigus 
gal būti vėl atnaujinta.

True trnnslation ftled with the post- 
master at Chicago, III. June 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

NUTEISĖ VOKIEČIŲ OFIC1E- 
RIŲ.

Nuteistas 16 m. kalėjiman už 
apiplėšimą franeuzų.

GENEVA, birž. 1. — Franeu
zų karinis teisėjas okupacijos 
zone nuteisė 16 metų Franci- 
jos kalėjiman vokiečių kapito
ną Imhof, kuris buvo kaltina
mas apiplėšime franeuzų dvaro 
laike karo, sako Baselio žinia.

Tru“ translntion fileo wlth the post- 
master at Chicago, III. June 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
JAPONAI VIS DAR UŽPUL
DINĖJA RUSUS SI BERI JOJE.

WASHINGTON, birž. 1. — 
Amerikos konsulas Harbine 

praneša, kad japonų ir bolševi
kų spėkos buvo susirentusios 
mūšyje subatoje tarp Čitos ir 
Verchne Udinsko. Smulkmenų 
nepaduodama.

Teis angliakasius lapkr. 8 d.

INDIANAPOLIS, geg. 27. — 
Federalis teisėjas Anderson nu
skyrė lapkričio 8d. tyrinėjimui 
bylos 57 angliakasių vadovų ir 
kasyklų savininkų, kurie yra 
kaltinami suokalby] pakelti kai
nas. Buvo daugiau kasyklų sa
vininkų apkaltinta, bet jie tapo 
paliuosuoti teisėjui nusprendus, 
kad dalis 'Leverio akto yra ne- 
konstitucinė.

POPIEŽIAUS “MIELAŠIR- 
DYSTfi.”

Leido kitiems karaliams aplan
kyti Italijos karalių.

RYMAS, geg. 31. — Popie
žius Benediktas išleido encikli
kos laišką, paskelbiantį, kad jis 
“Dievo valia“ nuima paliepimą, 
uždraudžiantį katalikiškiems 
karaliams aplankyti Italijos ka
ralių.

Tas paliepimas buvo išleis
tas kada popiežius prarado svie
tišką galę ir iš piktumo užsida
rė savo Vatikane, pasižadėda
mas niekad jo neapleisti, kad 
nepamatyti “bedieviškojo“ Ry
mo. Katalikiški karaliai vienok 
uoliai pildė popiežiaus uždrau
dimą d pas Italijos karalių nesi
lankė. Dabar nuėmus tą už
draudimą, manoma, kad pir
muoju apsilankys pas Italijos 
karalių Ispanijos karalius Al
fonsas.

PERKA BALSUS.

VVASHINGTON, birž. 1. — 
Šiandie senato komitetui tyri
nėjant apie nominacijų kam
panijų išlaidas, išsiaiškino, kad 
nors Missouri valstijoje nebu
vo nominacijos balsavimų, bet
gi Lowdenas išleido ten arti 
$39,000, kad gavus sau tinka
mų delegatu Į republikonų kon
venciją.

Du tokie delegatai, Moore ir 
Golstein, prisipažino, kad jie 
prisižadėjo republikonų kon
vencijoje balsuoti už Lmvdeną 
ir už ’sj k*ckvienas jų gavo po 
$2,5(;» turbūt, (lovc'i.u Tur
būt ir kiti tokie delegatai irgi 
gavo pinigų.

Nereikia referendumo prohibi- 
cijos klausime.

WASHINGT()N, birž. 1. ~ 
Augščiausias teismas Ohio valst. 
byloje nusprendė, kad federalės 
konstitucijos priedai negali bū
ti paduoti ratifikavimui refe
rendumui, nors valstijos ir tu
rėtų referendumų įstatymus.

Todėl teismas paskelbė nevei
kiančiais Ohio valst. referendu
mo įstatymus, ant kiek jie pa
liečia ratifikavimą federalių 
priedų.

Tokį nuosprendį išnešė teis
mas apie prohibicijos priedo re
ferendumą, kokį buvo norėta 
padaryti Ohio valstijoj.

Vienok teismas jokio nuos
prendžio neišnešė apie patį pro
hibicijos priedą. Tai jis atidėjo 
kitam kartui.

TOKIO, geg. 31. — Du italų 
aviatoriai šiandie užbaigė kelio
nę iš Rymo į Tokio. Jie abu 
atskrido beveik kartu.

Nuteisė kalėjiman.

MADISON, Wis., birž. 1. — 
Broliai Frank ir Lcsilie Kruge- 
ra, kurie nušovė žmogų, kada 
juos bandyta areštuoti kaipo 
išsisukinėtojus nuo drafto, tapo 
augščiausiojo teismo pasmerkti 
visam amžiui kalėjiman.

VALDŽIA NEBEKONTRO- 
LIUOS KVIEČIŲ.

WSAIHNGTON, birž. 1. — 
Valdžia šiandie užbaigė kontro
lę ant kviečių ir kviečių pro
duktų. Kartu užsibaigė karo lai
ku valdžios gvarantuotoji kai
na $2.20 už bušelį kviečių.

SANTA BARBARA, Cal. — 
Ohio universiteto prezidėnto sū
nūs Thompson ir mergina liko 
užmušti ir du kiti žmones su
žeisti, automobiliui atsimušus į 

akmeninį tiltą.

True trnnslation filcd with the post- 
master at Chicago, 111. June 2, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Si berija dar nesusi
tvarkė

• ’ ■ i
Visur dygsta naujos) valdžios.

IIARBIN, Maųžurijoj, geg. 25. 
(Rašo Chicagos Tribūne kores
pondentas Frazjer Ilunt).— Su
sidūrimas nepriklausomos de
mokratinės buferinės valstybės * 

tolimųjų rytų respublikoj, čia 
skaitoma didelės svarbos daly
ku. • Ji prižada pasaulio vald
žioms taiką ir tvarką, sušauki
mą steigiamojo Susirinkimo, už
tikrinimą privatinės nuosavy
bės ir apsaugą visoms klesoms, 
taipjau ir svetimšaliams. Tas, 
manoma, patrauks prie jos tal
kininkus.

Nėra abejones, kad višas su
manymas susispietusios Verch- 
ni Udinske naujos buferinės val
stybės, paeina iš Maskvos. Mas
kva jau telegrafavo pripažini
mą. Taipjau nėra abejonės, kad 
visa rytų Siberija, į rytus nuo 
Baikalo ežero, išėmus reakcio
nierius, sutinka su tuo sumany
mu.

Tai reikš likvidavimą ateityj 
dabartinės laikinės valdžios 
Vladivostoke, kaip tik bus su
šauktas steigiamasis susirinki
mas ir sudaryta nauja valdžia. 
Jeigu Japonija sutiks tarties su 
šia valdžia, Japonijos pozicija 
nebus tiek patogi, kiek Vladi
vostoke, kadangi Vladivostoko 
valdžia yra pilnai po japonų mi- 
lilare kontrole.

Bušai čia mano, kad japonai 
gali pradėti tarybas su Verchne 
Udinsk ir galinus sustoti rėmę 
gen. Semionovą Čitoje. Be ja
ponų paramos Semionovas neįs
tengtų išlaikyti nė dešimties die
nų.

t k

Dabartinė galva Verchne U- 
dinsk buferinės valstybės yra 
A. M. Krasnošejcv, buvęs Chi
cagos advokatas, atvykęs į Sibe- 
riją pradžioje revoliucijos. 1918 
metų vasarą jis buvo bolševi
kų komisaras Serbijoj.

Japoniija nori savo valdžios.

PEKIN, geg. 31. (Baso Chica
gos Daily News koresp. Wm. R. 
Giles). — Japonijos atstovas 
Vladivostoke Tsuneo Matsudai- 
ra pranešė to miesto zemstvai, 
kad jo valdžia nori užinteresuo- 
ti žmones Siberijoj ir Japoni
joj sudaryme demokratinės 

valdžios tolimuose rytuose. Jis 
sakė, kad ta valdžia neturi 
remties ant Europos Rusijos, 
bet , remiama žmonių, turi pati 
padaryti iniciatyvą.

Skaitoma, kad tuo japonai 
nori įkurti buferinę valstybę.

Čitoje 5 atamanas Semiono
vas išleido sekamą manifestą:

“Vladivostoke laikinė valdžia 
užgriebė galę sausio m. ir lai
ke ją iki bal. 4 d., veikdama su 
sovietų Rusijos atstovais. Da- 
bargi valdžia praveda įstatymus 
ir skelbia dokrinas, kurios pri
ves šalį prie pražūties ir parda
vinėja svetimtaučiams Rusijos 
žmonių nuosavybes Vladivosto-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birž. 1 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras.................... $3.92
Anstrijos 100 kronų ............... 0.80
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.30
Danijos 100 kronų ............... $17.00

'Finų 100 markių ................... $5.45
Francijos, už $1 ....... frankų 12.77
Italijos, už $1 ............... lyrų 16.80
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.75

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

Lenkų 100 markių ........   $0.70
Norvegų 100 kronų ........... $18.05
Olandų 100 guldenų ........... 36.45
Švedų 100 kronų ................... 21.60
Šveicarų, už $1 ........... frankų 5.55
Vokiečių 100 markių .................2.75

ke. Kaipo legalis įpėdinis Rusi
jos augščiausių valdonų toli
muose rytuose, aš neleisiu, kad 
nacionalis turtas hutų vagia
mas ir lodei aš paskelbiu, pir
ma, kad taip vadinamoji laiki
nė valdžia daugiau nebegyvuo
ja; antra, kad visos jos pada
rytos sutarlįs ir koncesijos yra 
panaikintos; ir trečia, aš paskir
siu savo atstovus Komčatkos ir 
Sachalino provincijoms ir suda

lysiu pajūrio zemstvų tarybą.“
Nuomonės skiriasi apie lai, ar 

Semionovas veikia išvien su ja
ponais, ar savystovai.

Japonų kareiviai vis dar tebė
ra gabenami į Siheripą ir jie val
do šalį į rytus nuo Čitos.

Jurininkai sukėlė rasines, 
riaušes.

WAUKEGAN, III., birž. 1 — 
čia buvo vakar naktį iškjlę ne
didelės rasinės riaušės, kurias 
sukėlė Great Lakęs jurininkai. 
Sakoma, kad negrai vaikai va
kare mėtė akmenis į pravažiuo
jančius automobilius ir vienam 
automobiliui pataikė į priekinį 
stiklą. Tame automobiliuje bu
vo lieutenantas su pač’a. Pagir- 
dę apie tai paleistieji jurininkai 
susirinko dideliu buriu ties neg
rų viešbučiu Sherman House ir 
pradėjo užpuolimą ant viešbu
čio. Sakoma, kad keli negrai 
per langus paleidę keletą šūvių, 
kurie dar labiau įsiundę juri
ninkus. Jie išdaužė viešbučio 
langus, sulaužė niekurius ra
kandus ir gal butų ir daugiau 
ko pridarę, jei nebūtų atvykusi 
policija, kuri suėmė 6 jurinin
kus, o kitus nuvijo nuo viešbu
čio. Keletas negrų sumušta gat
vėse.

Dabar esą jieškoma dalyva
vusių riaušėse jurininkų.

PALMERIS LABAI PYKSTA > 
ANT POST.

Pyksta, kam post paliusuoja su
imtuosius ateivius radikalus.

WASHINGT()N, birž. 1. - 
Genera'lis prokuroras Pahneris 
šiandie liudydamas prieš atsto
vų buto komitetą apie savo 
darbuotę, stengėsi kuosmar- 
kiausiai pasmerkti darbo pa- 
sekretorių Post, kad buk tasis 
sunaikino visą jo darbą ir jo 
medžioklės ant “raudonųjų“ 
pasekmes. Girdi, Post panaiki
no deportavimus net tokių žmo
nių, kurie atvirai prisipažino 
esą anarchistai, ar prievartos 
šalininkais, nes, mat pats Post 
pritariąs tokiems žmonėms. Jis 
skundėsi ant Post kiek tik ga
lėjo ir kiek sumanė.

Kada jo paklausta apie kal
bas, kad justicijos departamen
to agentai patįs organizavo Ko
munistų partiją, tvėrė jos kuo
pas, kad paskui padarius areš
tus, Pahneris išpradžių buvo 
to užsigynęs ir vadino visa tai 
0melu,“ betgi klausinėjamas 
jis vėliau prisipažino, kad jo 
depadamenlo agentų yra toje 
partijoje, tik, girdi, jie nėra 
tvėrę kuopų ir nieko nėra veikę, 
bet vien šnipinėję.

WASH1NGTON, birž. 1. — 
Atstovų butas šiandie nutarė 
užsidaryti subatoje, birželio 5 
d., 4 vai. po pietų.

ANGLIJA TURI OPIUMO 
MONOPOLĮ.

LONDNAS, birž. 1. .. Atsa
kydamas į kaltinimus Ameri
koje, kad Anglija turi monopilį
ant opiumo, Indijos ofisas pas
kelbė skaitlines, kurios lik pat
virtina kal’:i ?mą, kad opiumo 
pardavinėjimas nuolatos didėja.
Oficialčs skaitlines parodo, kad 
opiumo eksportas padidėjo nuo 
8,710 skrinių 1916 m. iki 10,467 i 
škrinių 1917 m. Į

True translHtlon filcd with the post'master at Chicago, III. June 2, 1920 
hs reųiiired by the act of Oct. 6,1917

Lenkijos sutartis su Petlura
Ukrainos “patriotai’* pardavė 

savo šalį, kad išsigelbėjus 
nuo bolševikų.

[Federuotoji Presą].

Pabaigoj balandžio mėn. iš
leistieji Finlandijos laikraščiai, 
kuriuos ką tik gauta šioje šaly
je, paduoda pilną teiksią slap
tos sutarties tarp Lenkijos val
džios ir Petluros, reakcinio va
dovo taip vadinamos Ukrainos 
žmonių respublikos. Tą sutar
tį pirmiausia išspausdino uk
rainiečių laikraštis “Vpiriod,“ 
kuris ją kažkokiu budu išgavo.

Tekstas to indomaus slapto 
dokumento yra sekamas:

“1. Lenkijos valdžia pripa
žįsta apsisprendimą ir neprik
lausomybę Ukrainos žmonių 
respublikos ir taipgi dabartinę 
Ukrainos valdžią.

“2. Lenkijos valdžia nepripa
žįsta sovietų valdžios (vadovau
jamos Radovskio Charkove), 
bet skaito ją uzurpatoriais.

“3. Specialiu susitarimu Len
kijos valdžia gvarantuoja llc- 
rainos respublikai teritoriją, 
rubežiuojamą Dniepru, Sbruč 
ir Styr ar Gory ir šiaurėje Pri
petės. Taikos tarybose su sovie
tų Rusija, Lenk, valdžia skaitys 
tą teritoriją dalimi Lenkijos, 
sulig jos senais 1772 m. rūbe- 
žiais.

“4 Lenkija padarys su Ukrai
nos respublika karinę sutartį, 
tikslu paliuosuoti Ukrainos te
ritoriją ant dešiniojo kranto 
Dniepro nuo bolševikų, bet ji 
neverčia jos spėkas pereiti į 
kairįjį krantą Dniepro.

“5. Taipjau parodoma, kad 
Lenkijos spėkos pereis kairįjį 
Dniepro krantą, bet Lenkija 
prisižada ištraukti savo spėkas 
Ukrainos valdžios pasiūlymu, 
kada Ukrainos spėkos galės at
likti savo darbą.

“6. KaijM) atlyginimą už tą, 
Ukraina prisižada atiduoti Len
kijai visas Ukrainos teritorijas, 
kurios yra vakarų pusėje nuo 
Sbruč-Styr ar Sbruč-Garni lini
jos, svarbiausia Rytų Galiciją, 
vakarinę dalį Volynijos, Polie
sių ir Cholino teritoriją.

“7. Ekonominėj srityj Lenki
ja gauna speciales koncesijas, 
svarbiausią jų laisvą priėjimą 

į PINIGAI LIETUVON 

JAU NUEINA
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

gavo iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
iš Kauho telegramų, kad pinigai, kurie buvo 
žmonių išsiųsti per Naujienas nuo kovo 29 d. iki 
balandžio 12 d. jau atėjo Kaunan ir tapo išsiųsti 
tiems, kam jie buvo siunčiami. Greitas pinigų 
pasiuntimas Lietuvon yra užtikrintas.

Naujienų Pinigų siuntimo Skyrius siunčia Lietuvon 
pinigus tiesiog be jokių agentūrų tarpininkys- 
tės, todėl pinigus gali išmainyti ir pasiųsti pigiau 

negu kas kitas.
Naujienų Pinigų giuntimo Skyrius išduoda čekius 

arba draftus ant Berlino banko, o taipgi ant 
Kauno banko, LYGIAI PAGAL DIENOS KUR
SO.
Siunčiant pinigus į vietines Lietuvos paštas su 
Naujienų atsakomybe yra imama kelioliką 
punktų daugiaus virš dienos kurso.

Pinigai išmainyti arba pasiųsti yra pigiausia ir ge
riausia Nujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje, kurs 
Yra įsteigtas pagal Illinois valstijos leidimo tuo 
tikslu^ kad apsaugojus Naujienų draugus nuo iš
naudojimo. Taigi mainant ar siunčiant pin igus 
Lietuvon visuomet kreipkitės į Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrių.

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

prie Odesos.
“8. Politinėje srityje, absoliu

čiai turi būti Ukrainos kabine
te du lenkai, vienas jų turi bū
ti lenkų reikalų ministeris.

“9. Lenkijos valdžia pasiža
da kaip galima greičiausiai ra
tifikuoti šią sutartį, padarytą su 
diplomatiniais Ukrainos atsto
tais.“

TRIS ŽMONĖS NUŽUDYTI.

PHILADELPHIA, Pa. birž. 1. 
—Le Roy Eichelberg iš West 
Grove tapo nužudyta lovoje sa
vo ukėje. Taipjau tapo nužudy
ta už mylios gyvenusi Mrs. Dun- 
lap ir jos duktė. Buvo matyta 
nežinoma “balta moteris” tuoj 
po Le Roy nužudymui. Ret da
bar manoma, kad žmogžudystę 
atliko Mrs. Dnulap, o paskui pa
ti nusižudė.

2 ŽUVO URVE.
SAN BERNDAINO, Cal., birž. 

1. — Du žmonės žuvo šiandie 
Mirties klonyj, įgriuvos kasyk
los tuneliui, kur jie buvo pasis
lėpę nuo tyryno karščio.

DU ŽMONĖS NUŽUDYTI.
GAjRY, Ind., birž. 1. — John 

Grier nušovė Minnie Worthy ir 
kitą vyrą ir paskui pats nusižu
dė.

STREIKAI ISPANIJOJE.

MADIBDAS, birž. 1. — Gru
pės žmonių patruliavę šiandie 
Valencijos gatvėmis ir vertę Už
sidaryti kiekvieną sankrovą ir 
dirbtuvę. Uosto darbininkų 
streikas tęsiasi ir prezidentas 
to distrikto unijų tapo areštuo
tas.

liaukų darbininkai streikas 
tapo paskelbtas keliose apygar
dose, o San Lucar darbininkai 
atsisakė pjauti javus, jei nebus 
mokama didesnė alga.

Streikas taipjau paskelbtas 
Jaen.

Indionų sukibimas.

VVASHINGTON, birž. 1. — 
Indionų sukilimas Caja Bamba, 
Ecuador, Pietinėj Amerikoj, 
nuolatos plėtojasi ir priima rus
tų pobūdį. Manoma, kad sukili
mą iššaukė naujosios valdžios 
įvestieji mokesniai.
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Telephone Canal HM

Subccription Ratea:
86.00 per year in Chicago.
(5.00 per year outside of Chicago.
17.00 per year in Canada.
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. Entercd as Second Claai Matter 
March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, Ilk, under the act of 
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago Je — pašto:

Metams .................................... 96.00
Pusei metų ............................ 3.50
Trims mėnesiams ............... 1.85
Dviem mėnesiams ............... 1.45
Vienam mėnesiui ............... .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašto:

Metams .................................... 15.00
Pusei metų ................................ 3.00
Trims mėnesiams ............... 1.65
Dviem menesiams ........ 1.25
Vienam mėnesiui ........................ 65

Lietuvos Ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ..............   17.00
Pusei metų................................ 4.0P
Trims mėnesiams ............... 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymą

i. L.!aLJMįnAmKgMSMms—menai

Vakar tapo paskelbta, 
kad kiekviena republikonų 
partijos konvencijos sesija 
prasidės malda. Kaipo tų 
maldų vedėjai, pagarsinta 
astuonių dvasiškių vardai. 
Jų tarpe randante ir vyriau 
siąjį šioje šalyje katalikų 
dvasiškijos vadą, kardinolą 
Gibbons’ą.

Taigi tie dvasiškiai pra
šys “Dievo palaiminimo” re 
publikonų partijos dar
bams. O kas yra ta parti
ja? Ji yra aršiausių darbi
ninkų išnaudotojų partija. 
Kokius darbus dirbs ta kon
vencija? Ji darys pienus, 
kaip atsiekti, kad šalies val
džia vėlei butų pavesta į di
džiojo kapitalo kontrolę.

Ir “Dievas” “laimins” tą 
partiją ir jos darbus kardi- 
noloUJibbons’o ir kitų kuni
gų lupomis!

Ypatingai gražiai išrodys 
tas “Dievo laiminimas” po 
to, kaip išėjo aikštėn, kad į- 
vairios kapitalistų grupės 
jau išleido šimtus tūkstan
čių ir net milionus dolerių, 
idant įstačius į kandidatus 
tinkamą sau žmogų.

Darbininkų kandi
datas ir atžaga
reivių spauda.

Vos spėjo Socialistų Par
tija paskirti savo kandida
tu j prezidentus drg. Deb- 
są, kaip atžagareivių spau
da ėmė šmeižti jį.

Pirmutiniai pradėjo tą 
garbingą darbą komunistai. 
Viena didelė nuodėmė, ku
rią jie išrado ant Dėbso, y- 
ra ta, kad jisai priėmė kan
didatūrą iš socialistų; o 
antra nuodėmė ta, kad Dėb
so kandidatūrai karštai pri 
taria progresyviškos darbi
ninkų organizacijos.

Organizuotieji rubsiuviai 
nutarė padovanoti seneliui 
Debsui eHę šilkinių rūbų, 
kad parodžius jam savo pri
sirišimą ir simpatiją. Ši
tas faktas mūsiškiems ko
munistams davė progos pa
smerkti jį, kaipo “negerą” 
i^voliucionierių.

Po komunistų ėmė užpul
dinėti Debsą klerikalai. Jų 
organas “Draugas” irgi at
rado, kad ta rubsiuvių su
manytoji dovana gali būt la 
bai patogi priekabė sociali
stų kandidato diskreditavi
mui, ir sako:

Gal jie nori šilkais pri
dengti rudinę Dėbso širdį 
ir dvasią.
Mes čia, žinoma, nekriti

kuosime tų paikų plepalų. 
J juos užtenka nurodyti, 
kad kiekvienas suprastų jų 
vertę.

Bet kunigų organui mįs 
galime pasakyti, kad tam 
kandidatui, kuriam jisai pri
tars, tai susipratusieji dar
bininkai padovanotų ne šil
kinius rubus, o gerą kana
pinę virvę!

Kunigija ir kapita
listų politikieriai.

Chicagoje jau laiko posė
džius republikonų partijos 
nacionalis komitetas ir daro 
prirengiamąjį darbą parti
jos konvencijai, kuri prasi
dės už savaitės laiko.

į Apžvalga I
VALDŽIOS AGENTAI VEIKIA 

SU KOMUNISTAIS.

“Naujienos,” kaipo vieni n tū
lis lietuviu laikraštis, kuris ima 
žinias iš darbininkiškos žinių 
agentūros, “The Federated 
Press,” turėjo progos pereitą 
aetnyčią ir subatą paskelbti 12 
'aršių Amerikos advokatų pra
nešimą apie “nelegalinius Jus- 
Ucijbs departamento žygius.” 
Paine pranešime tarp kitko bu
vo nurodyta, kad minėthsai val
džios departamentas liepė savo 
agentams veikli tarpe vadina
mųjų komunistų, idant paskui 
butų galima pastaruosius išgau 
dyti ir sugrusti i kalėjimus ar
ia išgabenti iš šios šalies.

Per savo slaptus agentus, įsi- 
kverbusius j komunistų tarpą, 

Justicijos departamentas steng- 
lavosi daryt Įtaką Į komunistų 
laibus. Tuo tikslu jisai išsiun- 
linėdavo agentams instrukcijas- 
sakymus, khip jie turi elgties ir 

kokią agitaciją vesti. Kada pra- 
Ižioje šių metų Justicijos de
partamentas sugalvojo pradėt 
‘ablavas” ant komunistų, tai ji- 
ai paliepė savo agentams-pro- 
zokatoriams agituot, kad komu 
dstai rengtų paskirta diena p ra 
kalbas ir susir nkinms, idant 
uo budu butų lengviau juos vi
nis antsyk suimti. Slaptas palie
pimas, kurį delei to davė tardy
mo skyriaus viršininkas savo 
nagi Ibininkams, skambėjo se
kamai:

“Jus turite, jei galima, pa
rengt kartu su Jųsų slaptai
siais agentais Komunistų Par 
tijos ir Komunistų Darbo 
Partijos mitingus paskirtuo
ju vakaru. Aš girdėjau nuo 
Ikaikuriu skvr’aus valdinin
kų, kad tai bus parengti!. Tuo 
budu bus, žinoma, lengvinus 
padaryti areštus.”
Viena šito paliepimo! kopija 

pateko Į rankas tų advokatų, 
kurie pasku' iškėlė aikštėn pro
vokatoriškas Justicijos depar
tamento žygius. Tų advokatų 
.kaičioje yra ir Swinburn Hale, 
kuris nesenai paskelbė, kad jžy- 
niausas Komunistų Partijos 
vadas, Louis'Fraina, esąs apmo
kamas valdžios agentas.

Taigi dabar skaitytojai mato, 
kokie gaivalai dirigavo taisiais 
komunistais, kurie pereitais 
melais suskaldė Socialistų Par
iją, skelbdami, kad ji esanti 
“parsidavus buržuazijai”!

Aišku dabar yra taip-pat, ko
du budu valdžia išgaudė dau
gybes komunistų. O betgi Brook 
yno “Laisve” mėgino suversti 
callę už tuos areštus ant socia

listų, kurie stengėsi persergėti 
lietuvius darbininkus nuo pro
vokatorių! Ji da ir dabar, kada 
jau yra žinoma, kas išdaviuoju 
komunistus, nesiliauja skelbus, 
kad socialistai padedą valdžiai 
gaudyt komunstus.

Iš šitokio “Laisvės” elgimosi 
galima padaryt liktai ta išva
da, kad ji tyčia stengiasi nu
kreipti žmonių akis nuo provo
katorių; žodžiu, sužiniai padeda 
jiems. Gal kada-nors išeis aik
štėn, kokių ji turi tame išroka- 
vimų.

KOKIA PARTIJA, TOKIA 
IR JOS SPAUDA.

Kad provokatorių bendradar
bių “partijos” (kitaip sakant, 
Komunistų Partijos) organai 
jau senai yra sumušę visus ko- 
liojimosi rekordus, tai yra vi
siems žinomas faktas: bet ne vi
si tur-but žino, kad šitoje sri
tyje jie da vis “progresuoja.” 
Brooklyiu.šlkiam tas “partijos” 
organe, pav. randame paskuti
niu laiku šitokių naujų komu
nistiškos literatūros perlų:

“Politinės glindas, kurioms 
nelemta išsivystyti iš utėlių.

“Tamsta » ‘gabus’ advoka
tas, bet bėda, kad Lietuvoje 
neganci kiaulių ir nežinai, 
kad kiekvienas kiauliaganis 
supranta...”

“Idiotiškas pienburnių bū
das.”

“Socialpalrioliirai svolo-
Y! • M ciai.
šitoks “dvasiškas penas” yra 

teikiamas diena iš dienos to la’k 
raščio skaitytojams. Kokios to 
pasekmes, nesunku įsivaizdinti.

Prakalbos su Paveikslais
Apie Pragarą

Kalbės
Kun. M. X. Mockus 

Ketverge, birž.-June 3,1920.
MILDOS svetainėje, 

Pradžia 7:30 Inžanga 35 centai 
3138 So. Halsted Str.

šitose prakalbose bus darodimai, 
Kur yra Pragaras — su paveikslais, 
mapomis, planais ir fotografijomis.

Bus darodyta faktais:
1. Kiek yra mylių nuo Chicagos iki 

Pragarui ?
2. Kiek lėšuoja kelione nuo Chica

gos iki Pragarui?
3. Kiek dienų trunka ta kelionė į 

Pragarą?
4. Kiek pėdų yra gilus Pragaras?
5. Kiek yra gradusų kraščio Pra

garo dugne?
6. Kur tikrai yra ta vieta ir kaip 

ji išrodo dabar?
Taipgi bus rodomi paveikslai ir aiš

kinama: Vieta sudnos dienos arba Pa
kalnė Juozapato; Kalnas alyvų; Dar
žas alyvų; Upelis Cedrono; Kalnas 
Ziono; Kalvos Kalvarijos arba Gol
gota; Bažnyčia Salamono; Via Do
loresa; Pakalnė Hinnom — Tophet, 
Gehenna ir t.t. ir t.t.

Visi, katrie tik žingeidaujatės virš 
paminėtais klausimais, būtinai pribu
kto į šitas paveikslines prakalbas.

Rengia 1 kp. L. L. Federacijos.
Kviečia Komitetas.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą. >

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginčis su tuo, kad 
apskrita sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suvirškinimo. 
Jei šitas darbas susilpnėja, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtonkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
mes turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butų normalia.

9

Severas 
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vertė yra priparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 85c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekoso.

W.>. SEVEhA co.
CEDAR RAPIDS IOWA

Livėr Remedy
(Severos Gyduolė nuo Inkstų 
ir Kepenų) geriausiai pagelbs 
ti kaip diuretic ir disinfekcija 
uždegime kepenų ir pūsles; 
šlapiųhrnosi kanalo , skaudaus 
šlapinimosi, sutinusių kojų ir 
skaudėjimu nugaroje. Kaina 
75 c. ir $1.25, ir 3 arba 5c. tak 
sų.

Geras Lfaintentas
privalo būti kiekviename name. Vi
suomet po ranka turi rastis iš priežas
ties netikėtų susižeidimų, nusibrieži- 
mų, sutinimų ir panašiai. Musų pu
čių patyrimas sako mums, kad už
simokės jums laikyti po ranka 
namuose daug sykių išbandytas 
rnentas vardu

jūsų 
lini-

Rheumatic Remedy 
(Severos gyduolė nuo Rheu- 
matizmo) yra rekomenduoja
ma kaipo gera gyduole nuo 
užsisenėjusio ir šiaip reuma
tizmo, sujungimų arba raume 
nų reumatizmo, neuralgijos 
paeinančios nuo reumatizmo 
ir kentėjimuose, kur reumatiz 
mus yra priežasčia tų kentė
jimų. Jis veikia urnai. Kaina 
$1.25 ir 5 c. taksų.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vUokiae reikalui, kaip krlmlnalilkuoM 
taip ir civilUkuose teUmuoae. Daro 

visokius dokumentus ir popierasi

Severa’s
Regulator

Severą’ 
Gothard Oil

(Severos Reguliatorius) yra 
gera gyduolė moterims ir 
merginoms, kurios kenčia no- 
reguliavimą ir skaudėjimą jų 
lyties organų. Jis duoda nau
jo stiprumo ir prašalina 
skausmus. Tikras draugas 
kentančių moterų ir regulia
torius systemos. Kaina $1.25 
ir 5 c. taksų.

Jis(Severos Gathardiškas Aliejus).
yra parodęs savo kokybę gydyme reu
matizmo, sumažinime sutinimų, sulai

kymo skaudėjimų ir diegimų, to
kiuose atsitikimuose linimentas vi
suomet yra vartojamas. Jo veikimas 
visuomet yra greitas ir pasekmingas. 
Pabandyk butelį šios gyduolės pasi
taikius pirmai progai. Kaina 30 c. 
ir 60 c. __________

Severos šeimynoms pritaisymas yra 
pardavimui kiekvienoje aptiekojo. 

Jei negalite gauti jų prisiųskite už
sakymą tiesiai mums.
W. F. Severą Co., Cedar Rapids, la

Severa’s
Nervo ton

(Severos Nervotonas) k kaip 
pats vardas rodo, tai yra ge
ras tonikas nuo visos ner
vų systemos. Tai yra gyduo
lė nuo silpnų ir nuvargusių 
nervų. Rekomenduojame gy
dyme nuo nemiegos, nervų 
nusilpnėjimo ir nervingumo. 
Jo efektas yra neabejotinas. 
Kaina $1.25 ir 5 c. taksų.

Namų Ofisas:
I»11. Hilrtsdlt

Ant trečių lubų 
Tai. Drover 1310

Miesto Ofisast
W N. Beirtam tt.

Ulbi! OnHyBM t- 
Tel. Central 4411

v

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
Tai Visų Lietuvių Siekis.

Piniginė Nepriklausomybė 
Tai kiekvieno Protingo Asmens.

PRADĖKI taupinti savo pinigus didžiame Valstijiniame 
Banke prie Stock Yardų.

PEOPLES s BANK
Kampas 47-tos ir Ashland Avė.

Amerikos Valdžia, Chicago’s Miesto Administracija, 
Cook County ir 26,000 darbininkų daugiausia iš Stock Var
dų laiko savo pinigus šiame Banke.

Jeigu jus keliaujate į Lietuvą, tai įsigykite pasportą ir 
laivakortę šiame tvirtame Banke.

Pinigus siųskite į Lietuvą.

čia jums patarnaus Lietu
viai ir jausitės kaip namieje

BANKAS ANT KAMPO
47-tos ir Ashland Avė

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

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

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

Didelis M Išpardavimas 

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

SIUNČIAME T A VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubcltavais spring- 

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

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich

Naujausi Lietuviški Rekordai. Kaina po $1. vienas. Mažiau 
kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame.

E4535 Jaunavedžio Pasiskundimas ir Tarditoja, Dialogas.
E4536 Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas.
E4536 Piemenėlis ir Pavasaryje, M. Petrauskas.
E4237 Jonas Smikis ir Maušo Kelionė, Dialogas.
E4475 Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai.
E4272 Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas.
E4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas.
E4416 Mylimoji Polka ir Vestuviij Valcas.
E4S63 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias.
E3417 Padespanas ir Mazurka.
E2356 Lietuvą Tėvynė Musų ir Tykei' Nemunėlis Teka.
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
E2358 Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą.
E3191 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo.
E4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas.

Katalogą pasiunčiame kožnam dykai.
Didžiausia Krautuvė Gramafonų, Knygų, Auksinių daiktų,

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

O Žmogue kasosi galvą, I 
’ kad palengvint niežėjimą, j 

Kasįtnasi pasidaro papro- Į 
čiu, ir tuomet žmogus ką- | 

s sosi nejučioms. Bet jis j 
A žino, kad jam niežti, ir s 

visi kiti tą žino. ® !
Vyrai ir moteris kenčia g 

niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 5 
nes tą niežėjimą galima I 

_ , lengvai prašalinti. Nebus |
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

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

RUI'FLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. # Į
• Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j\ 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • į

r. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

AKUSERKA
Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
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 Boulevard 491
ASHLAND. JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland
Avė., Chicago, 111.

SALDŽIAUSIS IŠRADIMAS
Nesenai tapo išrastas saldumy 

nas (skystimo pavidale), kuris y- 
ra 120 kartų saldesnis už cukrų. 
Jį išdirba: Shugroz Products Co. 
šitas saldumynas, yra vartoja
mas, vietoje cukraus, dėl užsaldi- 
nimo kavos, arbatos ir kitų gėri
mų. Kaina $1.00 už bonką; 3 bon 
kos už $2.90; 4 bonkos už $3.85. 
Su viena bonka šito saldumyno 
užsaldinsite tiek, kiek su 15 sva
rų cukraus. Pirkite ir vartokite 
šitą puikų išradimą, nes jau tūk
stančiai šeimynų jį vartoja, kai
po gerinusį ir pigiausi cukrų.

Galima užsisakyti pas:
CHAS. P. URBONAS, 

‘ Dept. N.
942 W. 34th St., Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

METUVIS ADVOKATAS 
E9 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomia: 9 Ud 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egaamiaaoju Abstraktu 

perkant
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirba visokius 
Legaliikua Dokumentus. Sutei

kiu patarimu* ir skolinu pinijyu* 
ant Pirmą Mortgeėią ant lengvą 
sąlygą-
West Side ofhuui atdaras vaka

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

DR. A. MONTVTD
CHICAGO

Lletnvis Gydytojas ir Chlntfgas 
25 E. W*snington St, 
Marahall Field Annez 

18th fl. Ruimas 182? 
Phone Central 8382 

Valandos: nuo 19 iki U rytą

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

^-Spinduliai. Phone Armitage 2011
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

Valandos: nuo 10 iki 4 vai veke 
re. Nedaliomis pagal sutarimo* 
8251 So. Halsted St. Chieage, HL 

b-1 --------------------- - ■ . ■ w

PINIGUS LIETUVON 
SIŲSKITE PER ATSAKOMĄ 

ĮSTAIGĄ.
Čia taipgi galite išsimainyti dolerius 

ant auksinų arba markių.
Teisingas patarnavimas.

LITHUANIAN AMERICAN 
INFORMATION BUREAU 

V. Norkus, vedėjas
3114 S. Halsted St. J Chicago, III.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Rez. 1139 Independente Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vilk. Nedėlioms 10—12 dienų.



Sereda, Birželio 2 d., 1920

Važiuokite į Lietuvą
PER

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

•*' CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

Dr. A. R. Blumonthal

nyksta regėjimas 
Mes vartojam 

pagerinta Qpki

Akla
BPECIALIfiT 

anoji Dykai

etinga doma M 
eipiama I rak 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedMiomis, nuo 9 iki 12 diena 4*49 8. Ashland katnp.47 at, 

THcphone Yards 4112 
Boulevard 6427

DR. M. HERZMAN

Teleph*nafl

PRANEŠIMAS
Pranešu Gerbiamiems Roselando ir apielinkes lietuviams ati

darymą vyruškų aprėdalų siuvyklos. Siuvu visokios rųšies jau
niems ir suaugusiems vyrams pagal naujausios mados už že
mesnes kainas kaip kitur. Darbas užtikrinamas. Nepasisekimo 
atlkti darbą gerai rankpinigius gražiname. Taipgi priskiriu ke
lines prie senų siutų. Parduodu gatavus drabužius visokios rų
šies jauniems ir seniems vyrams. Dėlto esant visiems patogu
mams—patarčiau kiekvienam, kuris norit nusipirkti sau gerus 
drabužius ateiti prie manęs. Aš užtikrinu, kad 'tamstos busite 
visuomet, užganėdinti. Liektu laukiant kiekvieno iš tamstų 
savo krautuvėm užką tariu ačiū iš kalno, užtikrindamas malo
nų ir teisingą patarnavimą.

Garai lietuviams linomu p* 23 M4< 
hj kaipo patyrei ardytojas. skfaw*as 
Ir akuiorls.

Gydo aitrias Ir ebronHkas liras, vy
rų, moterų ir vaiko, pagal naujanalaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisos.

Ofisas Ir Labaratorija: IMI V. IMK 
Bt. netoli Plak 8t.

VALANDOS: Noo 14—11 piett Ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomisi Canal 
9110 arba 857

Naktimis Drezel 
950 - Drover 41M 

GYVENIMAS: 1412 8. Halsted Street VALANDOS: 8—1 ryto, tiktai.

V. PETKUS
10715 Šo. Michigan Avė., Roseland, III.

Dabar Pirma

' Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują Hfisą 
pa. 4729 Sg. Asland Ąve< įJIs 
gydo ligas vyrą, moterų ir val
ką. Ofiso valandos nu® 10 Iki 
12 tytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. <L 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligą. TeL Drexel 2880.
— ■■ , . ■ ■ ---------— /

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

8149 S. Morgan 81., kerti 82 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

6—8 vakaro. Nedaliomis nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687.

Telephone Yards 1032

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st Chicago 

' VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki | vakare*

DR. S. BIEŽIS

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 pilvallo nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; 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 
BITTERIS 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 .Geradėjystei.

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 influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamoso ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00. ‘ 

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufactriring 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, 111. Tel. Boulevard 7351

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 

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

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 114 4
■

LIBERTY BONDS

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakarai

8898 8. Marga* St. Chicago, I1L
........  N.*— .1 .. ... III J

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1637 W-I1 St. kampJCanhfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo | iki

4 Ir auo 7 Iki 9 vakare.
TaL Prosgeet 119«.........  .......

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta ^/ A IHI 
fa verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte,M “ *
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utaruinkaia, Ket vergais 
ir Subatoinli 9—1

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKFE AVĖ. 
tarp Paulina ir Woo< SU.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Lietuviu Rateliuose

Pinigus i LietuvaWEST SIDE

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
sulig pigiausio dienos kurso.

Išrūpina Pasportus j Lietuvą

;erai dirbt,

išnevozija

Ar Skauda Galva

mu

DR. JOSEPH ZIFF

Laidotuvėse dalyvaus Moterų 
Draugija vardu Lietuvos Dukto-

Visi tie Chicagos Lietuvių Draugi
jos Sav. Paš. nariai, kurie turi kokių 
nors reikalų su Draugija, tegul krei
piasi sekamu adresu (į sekretorių):

Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi- 
rard St.

Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

JUOZEFA SKINDERIENfi 
iš namų Zibertaitė.

ir j visas kitas šalis 
greitai ir saugiai nusiunčia

ai kuria dalykai pi- 
Vyrų ir 

gatavai pasiūti Ir ant or-

Pasilieku su dideliu nuliudi- 
Juozas Skinderis.

120 So. State gat. 2 lubos ant 

ros duris nuo Fair sankrovos i 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

Tele Yards 6492

Akių Specialistas
Akis egzaminuoja už dyką.

Jūsų galvos skaudė- 
jimus ir negalėj!- 

mus matyti aiškiai jBBy 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser'u ofise ant 1 labų 
8149 So. Morgan St.

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
Home Office

1712 Washington St., Wilmington, Del.

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION 
Nuosavas Namas New Yorke

294 Eight Avė., cor. 25th Str. New

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

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*.

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

nuo 1 po pietų iki 1 vakaro.

Dr-ste Pažintis Lietuvių Amerikoje 
laikys pusmetinį susrinkimą prie 4628 
So. Wood Str. Dirvinskio svetainėj. 
Kviečiame visus draugus atsilanky
ti apsvarstyti draugystės reikalus. 
Draugyste laiko susirinkimus kožno 
menesio pirmą subutą. — Valdyba.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Buitie Consultation Bureau, 
Ine.

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

Mirė, panedėlyj, 31 <1. Gegu
žio, 192!O, 2 vai. ryto. Iš Lietu
vos paėjo Pašilio parapijos, Pa 
plekšnių kaimo. Su vyru išgy
veno 4 Va metų, turėjo 28 m. 
amžiaus. Paliko dukterį Kristi
ną. O jos vyras, Skinderis dar 
turėjo 3 vaikus: Birutą, Algir
dą ir Vytautą.

Be Mockaus buvo dar ir ki
tokių prograiuo painvairinimų 
Po prograiuo gi prasidėjo šo- 
kiai-ža ismės. —Tipu-Tapu.

Sustato įgaliojimus (daviernastis) dalių atjieškojime bei turtų pardavi 
mo raštus ir kitus notarialius dokumentus.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Ki............................
gesni negu olselio kaina, 
jaunų-v 
denO ULocmk^t v. b.uku aa uvci.uvai. nu 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00. '

Pamatykit musų specialius siutus 
Ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. 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 kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvienų dienų ik! 9 
vai. vakare. Subatomis iki 1Q vai. 
.vakare, Nediliomis iki 6 v, vakare, 

S. GORDON,
1415 So. Halsted St„ Cklcago, UL

TIK VYRAMS Turime iš Fran
cijos Paveikslų gražiausių mergi
nų. Prisiųskite $1.00, o gausite 10 
paveikslų. ♦

W. M. LABY. P. O. DRAW B. 
Rutland, Mass.

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

sijos.
šiandie, biri. 2 d., Mildos sve

tainėje bus paskaita apie Did
žiųjų Francijos Revoliucijų. Jų 
atliks P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius.

šitą paskaitą rengia L. S. S. 
VIII rajonas; todėl visų rajono 
kuopų nariai privalo ateiti pa
siklausyti jos ir paskleisti apie 
jų žinių tarpe savo pažįstamų.

Butų gerai, kad tie žmones, 
kurie tikrai įdomauja referato 
tema, prisirengtų ir padisku- 
suoti jų, nes referentas atsaki
nės į klausinius, kurių jam no
rės užduoti publika.

Susipažinti su Francijos Re
voliucijos įvykiais turi kiekvie
nas asmuo, kuris nori svarstyti 
bent kokį revoliucijos klausi
mų, kadangi ta revoliucija įve
dė šių dienų buržuazinę tvarką 
Eu ropoję. x

Laidotuvės bus Ketverge, 3 d. 
birželio, 10 vai. iš ryto į Tau
tiškas Kapines, iš namų 3206 
So. Halsted St. Meldžiu drau
gus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse, nes ypatiškai neturiu 
lako pakviesti.

Brighton Park. LSS. 174 kuopos mė
nesinis susirinkimas atsibus Pėtnyčioj, 
Birželo 4, 7:80 vai. vak., Pociaus svet. 
38-th PI. ir Kedzie Avė. Draugai ma
lonėkite visi atsilankyt, nes turim 
daug svarbių dalyku aptart.

—P. Gura Organizat....

DR. VAITUSH, O. D.
__ C.Lietuvis Akių 

gįįŠil Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

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

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

A& ADOMAS A. KARALIAIJSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispejl 

slją,nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abėlnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jleškojau 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, gi .......... .
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1009 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnai, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Cana! 6417. Chicago, U!,

Laisvamanių pramogos.
Pancdėlio vakare, gegužės 31 

d., Meldažio svetainėj Liet. 
Laisv. Federacijos 1-inoji kuo
pa surengė pramogų vakarą. 
Be kita kalbėjo ir M. X}. Moc
kus. Kalbėjo dviem atvejais. Pir 
mu atveju kritikavo bibliją, an
tru—nurodinėjo kokios galios 
turi kunigai Naujojoj Anglijoj.

Kadangi tai buvo pramogų 
vakaras, tai kalbėtojas savo te
mą turėjo trumpinti. Jisai pats 
sakosi, kad pasitenkinąs “tik 
keliais bendrais palyginimais.” 
Savo temų jis pilnai išplėtosiąs 
specialiai (jam vienam) parcng 
toj prakalboje—West Sidėj. Ji 
bus surengta neužilgio.

Biblijos pažinojime Mockus 
tikras specialistas. Jisai valdo 
jų “kaip penkis savo pirštus”— 
pasakė vienas klausytojų. Gir
di: “tas laisvamanių kunigas 
biblija pažįsta geriau negu mu
sų kunigėlis”... Gi atatinka
mais “palyginimais” Mockus 
puikiai sugebi patraukti publi
kų . “Bnevozijęs’’ kunigų “mok
slų” jis, rodos, labai supykina 
savo klausytojus—parapijomis. 
Bet štai vienas-kitas netikėtas 
“palyginimas,” ir visa svetainė 
juokiasi, ploja ir laukia kito 
okio jau “palyginimo.” Netik 
a ūkia, bet ir visai nebepyksta | 

už sekamus 
prakalbos būrelis “gerų parapi- 
jonų” šnekasi:

— Ne, tas Mockus kadir be
dievis, bet aš jį laikinu.

— Nugi?
— Well, jis visuomet pasako 

ką nors na va t na...
— Bet jis niekina kunigus...
— Tai kas? Ar tu misliji, 

kad kunigai negriešija? O ką 
išdarė Cicero Antanas, kaip nu- 
griežė skripka, a?

— Tai teisybė, bet...
— “Bet” — Mocikus olrait! 

Mockus pasako kų jis mislija. Ir 
aš taip misliju, kad kunigas ir 
jo gaspadinė tai ne tikėjimas.-

— Bet biblija, r; Jis ir bibliją

skaitė iš pačios biblijos?
— Tai kas. Juk ir kunigėlis 

sako, kad nevisa valna skaityti 
ir biblijoj...

— A-lia, o jam tai valna? 
Gerai Mockus ir daro, kad skai-

Liet. Laisvamanių Susiv. 1 kp. ren
gia dideles prakalbas su paveikslais 
Ketverge, Birželio 3, kaip 7:30 v. v., 
Mildos svetainėj. Visus kviečiame atsi
lankyti. — Komitetas.

Jaunų Lctuvių Kliubo pusmetinis su
sirinkimas atsibus Felowship svetai
nėj, Ketverge, June 3, 1920, 8 vai. va
kare. Visi nariai turite atsilankyt 
būtinai.— Valdyba.

Cicero. — Lietuvių namų savininkų 
sąjungos mėnesinis susirinkimas bus 
2 d. birželio, Neffo svet. 1500 So. 49th 
Avė., kampas 15-th St., 8 vai. vakare.

—A. Balčiūnas.
L. S. J. L. 1-mos kp. mėnesinis su- 

sirinkmas įvyks pėtnyčioj, birželio 4 
d., Aušros svet., 3001 So, Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai susirin
kite laiku, nes turime daug /reikalų 
aptarti. — Valdyba.

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

sti, kuomet' galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir klintį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra k;dp tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės. Šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tų priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

GTLEIITA
Silpnybės, paeinančios nuo norsidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra' greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPEIXERI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Ezpellerls ir dol jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

■ ANCHOR (ĮK.aras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus:
F. AD. R1CHTBR & CO., 326-330 Broadway, New York

Telephone Yards 5834

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



NAUJIENOS, Chicago, III.
REIKIA DARBININKŲ

VYRUMOTERŲ
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 S. Michigan Av., Roseland 
Valandos: 9 iki 9 vakare.

REIKIA DARBININKŲ
Sereda, Birželio 2 d., 1920

■*■.■■■■.....  ■ ■■— i

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

REIKIA 
VE1TERKŲ

Trumpos valandos; patyrimo nerei
kia; mes išmokįsime; augštos klesos 
Tea Room;ponų ir ponių lankoma.

Kreipties 
SPOEHR 
172 W. Adams St.

REIKIA VYRŲ JAN1TORIŲ. VA
LANDOS 6:45 V. V. IKI 4:45 V. R. 
$3.00 I DIENA. KREIPTIES 9-tas 
AUGŠTIS JENKINS ARCADE BLDG 

PITTSBURGH, PA.

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI 
į Lietuvą. Su gražiausiomis eilutė
mis ir pasveikinimais, pas Tėvus, Mo
tinų, Brolį, Seserį, Gimines ir tt. 
gatunkų. Kaina $1 už tuzinų 
konvertais ir su prisiuntimu. 
šyk į Knygynų.

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

40 
su 

Ra-

Pa j ieškojimai
Asmenų jieškojimai

REIKIA MOTERIŠKŲ 
$17 sąvaitei.

Kreipkis tuoj
21-st & Loomis Sts.

Chicago, III.

REIKIA

——4-----------
REIKIA 

LEIBERIŲ 
dirbyklos darbui.
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

REIKIA visokiam dirbtuves f
darbui, šie darbai yra truke- 
riams, hustleriams, šlavėjams ir 
t.t Pradžiai algos yra geros. Dar
bo sąlygos yra labai geros. N erei 
kia patyrimo ir jums bus pake
liama alga kaip tik jus susipažin- 
sit su darbu.

Ateikite ir pavelykite išaiškin 
ti Jums apie darbą. Mes esame 
užsitikrinę, kad mes užganėdin
sime Jus.

REIKI DARBININKŲ
REIKIA vyrų prie darbo dirbimui 

uatomobilių viršų, vagonų ir taisymo. 
Medžio darbui, kabinet dirbėjų, kal
viu, finišerių, malevatojų, trimerių ir 
upholsterių. Nuolat darbas. Geros 
sųlygos ir algos. Atsišaukto arba ra
šykit.

H. McFARLANE and CO.
517 W. Harrison St.

Phono Wabash 1670.

REIKIA vyro prie darbo Hard- 
ware krautuvėj, malevų ir pakinktų 
skyriuje. Nuolat darbas. Savaitinė 
alga. Nuošimčiai ir pensija. Didelė 
ateitis.

Samdymo Departamenetas: 
HIBBARD SPENCER BARTLETT 

& CO.
State and So. Water St.

Ateikite tuojau.

Samdymo ofisas

RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

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

, tyti, kad apkainavus.
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus ----- .------ .... - - D.miestus prisiunčiame per C. ’O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

PARSIDUODA labai pigiai namas 
ir 7 lotai, Harvey, III, 157-tos gatvės 
ir Paulina. Didelė bamė, gera dėl 3 
karvių ir 100 vištų. Cimentiniai said- 
vokai apie namų ir puikus šulinis ne
toli nuo dirbtuvių, 15 minučių eiti.. 
Savininkas ant vietos, arba kreipties 
ant 3200 So. Ashland Avė. Chicagoj 
ir mes tamistą nevešime aprodyti.

ALEX AM BŪT.

PAJIEŠKAU savo brolio Mikolo 
Jeciko iš Lylavių kaimo, Pagraman
čio parap., Tauragės apskr. Yra svar
bus reikalas. Atsiliepki ar praneš- 
ki man, už ką busiu labai dėkingas: 

ANTANAS JECIKAS,
549 W. 37th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Stanis
lovo Mikniaus, paeina iš Kano rėd., 
Raseinių apskr., Skaudvilės vai., Ada
kavo parapijos. Apie 16 meti) kaip 
Amerike, seniaus yra gyvenęs Chicii- 
go. Jeigu kas apie jį žinote arba jis 
pats, meldžiu atsišaukti ant tokio ad
reso:

FRANK MIKNUS,
P. O. Box 240, Kenosha, Wis.

Margaičių ir Moterių 
abelnam kepykloje darbui. Pa
tyrimo nereikia. Gera mokes
tis. Naktinis darbas.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & VVATERS CO.

Coratiimeiratell Caru]
Co., Done.

REIKIA vyrų — generaliam 
dirbtuvės darbui. Labai geros 
algos yra mokamos.

E. K. POND PACKING CO. 
515 W. 24 PI.

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

PARDAVIMUI namas 4 kambarių 
su gerais viškais netoli šv. Kazimie
ro Kapinių, 5 blokai nuo lll-tos gat- 
vekarių ir gelžkelio stoties; graži, 

sveika vieta Namas randasi prie 112- 
tos ir Homwood Avė., kampinis; Sa
vininkai Andriejus Smith ir J. Lebeda, 
3305 So. Halsted St., Chicago, 1)1.

2-ras augštas užpakalyj.

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
4-4 kambariais flatas; balta porceli- 
nė sinka, klosetas kiekviename flate, 
gerame stovyje, mėnesiui rendos 

$42.00, turi būti parduota už $2.850. 
$1000 rankpinigių, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais

1742 W. Washbum Avė.
Netoli Wood St.

Nedėliom is nuo 10 iki 4 po piet

PAJIEŠKAU sesers sunaus Jono 
Karecko ir sesers Kaziunės Rimkai- 
tės iš Naujamiesčio miestelio, Pane
vėžio apskričio; jei kas žinote arba 
jie patįs malonėkite atsišaukti, nes 
tūrių svarbų reikalų.

JUOZAS RIMKUS
440 N. Fifth Avė, Kankekee, III.

REIKIA
Dešimties mergaičių dienos 

darbui prie vaisių. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.

L -

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

2221 So. Halsted St.

h

PAJIEŠKAU brolio Konstantino 
Pranckevičiaus ir pusbrolio Antano 
Sušinsko. Pirmiau gyveno Pennsylva- 
nijos valstijoj, o dabar nežinau kur. 
Abudu paeina iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Kirsnos gmino, ir kaimo. 
Prašau atsišaukti patys, ar kas juos 
žino, prašau pranešti, už kų busiu dė
kingas.

JOE KLUCHINSKAS
162 W. Huron St., Chicago, III.
PAJIEŠKAU SAVO brolio Vladis^ 

lovo Girdvainio. Jau šeši metai kaip 
jį mačiau. Noriu žinoti ar gyvas ir 
sveikas esi. Bukit laskavi duoti man 
žinia.

LEONAS GIRDVAINIS 
12300 Emerald Avė., 
West Pullman, III.

REIKIA MERGINŲ
Dirbtuvės darbininkių tuojau.
Geros valandos.
Gera alga
Puiki proga ateičiai.
Atsišaukite nuo 8 ryto iki 5 

vakare.
VVINIIOLTZ SCIIELL CO.

308 S. Canal St.

REIKIA DARBININKŲ Į 
SCRAP GELEŽIES VAR
DĄ—60 c. Už VALANDĄ. 
DARBAS 91/2 VALANDŲ, 
O MOKESTIS UŽ 10 VA
LANDŲ.
PRICEIRON & STEEL CO. 

67-th St. and 48-th Avė.

REIKIA
DARBININKŲ IŠDIRBINRJI- 

MUI DŪDŲ ŽINOMAI CIIICA- 
GOS KOMPANIJAI.

MINIMUM ALGA 5.06 Už 10 
VAL. DARBO PRADŽIAI.

GERA ATEITIS.
DARBAS NUO ŠTUKŲ IR 

BONUSAI IR NUOLAT BUS 
KELIAMA ALGA.

ATEIK YPATIŠKAI ARBA 
RAŠYK LAIŠKĄ LENKIŠKAI: 

MARKS MFG. CO. 
EVANSTON, ILL.

REIKIA PORTERIŲ Į DE- 
PARTAMENTINĘ KRAUTU
VĘ. NUOLAT DARBAS, GE
RA MOKESTIS.

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

REIKIA sargų prie durų, se
nyvų vyrų — 46 c. į valandą. 
Nuolat darbas.

OMAHA PACKING CO.
2320 So. Ilalsted St.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimų. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mo lacn.š- 
kirusių tr *ų šmotų parlovo rakandų

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

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

Grarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Atęikite tuojaus.
South-West Sample Fum. Storage. 

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

TfiMYKITE LIETUVIAI.
Pasiulimas labai pukioj vietoj Rose- 

lande Lietuvių apgyventa 2 pragyve
nimų medinis namas 6 ir 5 kambarių 
namas 50x126 pėdų lotas. Gatvė ir 
šaligatvis išmokėtas, galima mainyti 
ant loto ar ant automobiliaus. Atsi
šaukite greitai, nes po laikui galėsi- 
ties:

F. M. JAGMINAS 
11212 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 439.
Roseland, III.

REIKIA dešrų dirbėjų ir cel- 
lar man. Labai geros algos. At
eik tuojau.

AG A R PRO VISION CO. 
310 N. Green St.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtinų pasiūlymų. 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.
r 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 12 kambarių na
mas: 4—4—4, 3 sinkos, 2 toiletai, ga- 
sas, šiltas vanduo. Kaina tik $1200. 
Pinigais arba ant lengvų išmokėjimų. 
Savininkas turi apleisti miestų urnai.

711 W. 46 PI.

"PARDAVIMUI muro namas, 3 pa
gyvenimų po 6 kambarius, Elektra, 
gesas, vanos ant 1 floro steam heat. 
Parduodu iš priežasties važiavimo Lie
tuvon.

S. VAINAUSKIS 
3018 So. Union Avė.

‘" PARDAVIMUI per savininkų, 3708 
Emerald Avė — 9 kambarių mūrinis 
namas; 5 ir 4 kambarių. Naujai ištai
syti. Kaina $2,250. Klausk savininko: 

M. J. MORAN 
7952 S. Carpenter St.

Vincennes 1195

PAJIRŠKAU Martyno ir Jokūbo 
Užunarių, Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskričio, Biržų valsčiaus, Melaičių 
kaimo.

MIKOLAS UŽUNARLS
326 N. 5 St., East St. Louis, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės. Aš esu 38 metų senu
mo. Turiu gerų darbų ir gerai uždir
bu. Ji gali būti be skirtumo tikėji
mo ir kad sutiktų imti ši i ubų ant kor
to.

REIKIA

3853 Emerald Avė.

GERA PROGA merginoms, kurios 
norėtų susipažinti su manim, mylin
čios darų gyvenimą. Aš pajieškau 
apsivedimui merginos jaunos nuo 20 
iki 25 metų amžiaus arba senesnės. 
Aš esu 24 metų, turiu gerų darbų ir 
gerai uždirbu; myliu dorą gyvenimą; 
įnikite malonios atsišaukti laiškais su 
pavekslu. Kožnai duosiu atsakymų. 
Arba pati atvažiuokite. Jos Yodelis, 

4856 So. Bishop St., Chicago, 111.

_____REIKIA TĖVŲ
JAUNĄ MERGAITĘ

PAJIEŠKAU tėvų, katrie mane už
augintų; esu 3Vį metų, mėlynos akis, 
geltoni plaukai; motina mirusi. Tėvas 
turi 4 vaikus, priverstas vienų atiduo
ti auginimui. Katrie neturite vaikų, 
arba turtingi žmonės. Atiduodu su 
apsi rašymu arba taip meldžiu atsi
šaukti ant šito adreso:

FRANK VASILIAUSKIS
118 Midlind Avė., Joljet, Rackdale, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ-
PAJIEŠKAU kambario vienai ypa- 

ta ir arti L. lainės. Taipgi geistina, 
kad šemininkė pagamintų valgį. To
dėl kas turite tokių vietų, prašau pra
nešti:

J. STAKUTIS
2058 W. 23-rd St.

Trys vaiknai pajieškom burdo 18 
gatvės apielinkėje ar ant Bridgeporto. 
Butų geistina, kad gaspadinė paga
mintų valgį. Meldžiu atsišaukti:

J. STROKLA
810 W. 20-th St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA
mergaičių prie siuvimo Velvetams. 
Patyrimo nereikia. Męs išmokįsime 
jus. Geros darbo sųlygos ir nuolat 
darbas.

ALFRED ISRAEL CO.
126 N. Union Avė .

REIKIA kambarinės.
PIEDMONT HOTEI 
6236 So. Kalstė# St. 

Klauskite M r. Steinberg.

REIKIA moterų į finshing depar
tamentų prie kenų. Nuolat darbas. 
Gera alga ir geros darbo sųlygos. 
GERIEFF FLEGER CANNING CO.

884 N. Halsted St.

REIKIA moteries sortavimui
regsų. Atsišaukite po num.
618 So. Canal St.—Basement.

REIKIA

ORDER FILLERIŲ

Pastovi vieta, naujai atidaryta 
dėl kelių mergaičių ir moterių 
su ar be patyrimo pripildymui ir 
sutvarkymui orderiij naujoviniam 
išsiuntinėjimų ofise ----  prie sankrovos
Korsetų Kompanijos 
Graži apielinkė, malonios 
apystovos ir gera proga pakilti. 
Valandos 8:30 iki 5. Subatomis 
iki 12 v. d.

1006 So. Michigan Avė.

AMERIKONIZUOTŲ 
LIETUVIŲ 
LENKŲ

IR
SLAVOKŲ

darbui prie storage battery ir 
casting dept. Nuolat darbas ii' 
gera mokestis.

Kreipties—Samdos of isan: 
VESTA ACCUMULATOR CO.

2100 Indiana Avė.

REIKALINGAS duonkepis, gerai 
suprantantis kepimo darbų. Geistina, 
kad mokėtų padaryt juodų (“lietuviš
kų”) duonų baltų ir “keksus”; ge
ram kepėjui, geras užmokestis, ir jei
gu norės dirbt, tai su lengvom išly
gom priimsiu už pusininkų prie biz
nio.

Atsišaukit per laiškų ar ypatiškai: 
EUROPEAN BAKERY

1634 Mead Str., Racine Wis.
Tel. 5302.

REIKIA
DARBININKŲ 

Į faundrės darbą 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO. 
39-th & Siewart

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re) dėl 5 kambarių. Rakandai tik 
dviejų metų senumo. Jei kas pirks 
sykiu visus, parduosiu už $400.

D. PETRAVIČIA 
3147 So. Union Avė.

MES GALIME DUOTI
JUMS NUOLAT DARBĄ
SU GERA ALGA IR GERA

ATEIČIA IR SU ĮSIGIJIMU

SAVO NAMĄ. ALGOS
YRA DIDELĖS IR MES
MOKAME NEDĖLDIE-

REIKIA MOTERIŠKIŲ JANITO- 
RKŲ; VALANDOS 6:45 V. V. IKI 
445 V. R. $2.00 I DIENĄ. KREIP
TIES 9-tas AUGŠTIS JENKINS AR- 
CADE BLDG, PITTSBURGH, PA.

REIKIA darbininkų prie karų 
Medžiaga ir darbas nuo štukų 
prie tavorinių karų. Taipgi pa
prastų darbininkų.

Atsišaukit:
STREETS CO.

W. 48 St. and So. Morgan.

NIAIS ANTRATIEK. ATSI
ŠAUK BILE KADA ŠIAIP
DIENOMIS APART NE-
DĖLDIENIŲ.

SAMDYMO

DEPARTAMENTAS

CORN PRODUCTS
KEIKIA VYRŲ

REFINING CO.

REIKIA darbininkų vidui dirb 
tuvės darbui; — nuolat darbas, 
gera mokestis.
R. & IĮ. SPECTALTY MFG. CO.

2235 So. Western Avė.

REIKIA kalvių, finišerių prie
n.utoinoL>iliy ii- vfijęonų.

108 E. Grand Avė.

TfiMYKIT!\
85 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 8 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

PARSIDUODA mūrinis namas 
dviejų pagyvenimų 4 ir 2 kam
barių. Toiletai ir vanos. Parsi
duoda už $2900.00. Kreipkitės 
pas savininką:

3219 Lowe Avė.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

REIKIA pališerių prie rėmų pa 
veikslams.

GEORGE SMITU MFG. CO., 
424 Armour St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius White- 

limozinas, 8 pasažierių, modelio 1912. 
Viskas gerame stovyje — išrodo kaip 
naujas. Parduosiu už $400

D. PETRAVIČIA
3147 So. Union Avė.

TURIU PAAUKAUTI moderniškus 
rakandus; grojiklį pianų; parloro se
tų, valgomojo kambario setą; misin
ginę lovą, šėpą, pastatomą lenmpą, 
stalų, karpėtų, puikų paveikslą. La
bai pigiai.

21OG South 56 Avė., 1 flatas, 
Cicero, III.

Vyrų ir Moterų Kubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

AUTOMOBILIUS
Parsiduoda Fordas 5 sėdynių, gera
me stovyje ir nauji tire. Pardavimo 
priežastis: savininkas pirks didesnį. 
Galima matyti bile laiku po 5 vai. 
vak.

2106 W. 24th St., Chicago, III.
Tel. Canal 4802.

STEBUKLAI!
Žmoftys perka rakandus ir stebisi 

kaip aš galiu taip pigiai parduoti, 
“tiesiog stebuklai”, shko. Ateikite 
ir pamatykite kad aš ištikrųjų ste
buklus darau. šimtais pamiliju 
džiaugiasi ir laimingai gyvena pas 
mane pirkę rakandus. Pasimatykite 
su manim ir sužinokite kaip aš tuos 
stebuklus padarau.

K. BALTAS,
714 W. 30 Št., Chicago, III.

Kampas Union Avė., 2-ros lubos

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato. . .Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skvrius, 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.

MASTEK DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

MOTERŲ 
lengvam dirbtuvės darbui. $17 j 
savaitę pradžiai.

NUOLAT DARBAS 
Atsišaukite tuoj:
OLSON RUG COMPANY 

1508 West Monroe St.

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei
kia.

Geros sųlygos.
47 iki 50 c. į valandų pradžiai. 

Proga dėl darbo nuo štukų; liberalė 
mokestis.

Samdymo ofisas atdaras nuo 7:30 
iki 5 vai. po piet.

U. S. RUBBER CO.
2603 Grand Avė.

63-rd St. & Archer Avie

PARSIDUODA automobilius Elgin 
six 5 sėdynių, modelio 1920., mažai va
žinėtas. Norėdami gerų mašinų turėt, 
galit matyt vakarais, subatoj po piet 
arba nedėliom iki pietų. Kreipties: 

2459 W. 45-th Place, 2 lubos.

NAMAI-ŽEMĖ

ARGO, ILL.

REIKIA dviejų moterų gene
raliam darbui ir valymui ir vie
nos moters j virtuvę.
PREBISTERIAN HOSPITAL 

1753 W. Congress St.

REIKIA patyrusių moterų par 
davėjų į audinių ir siutų depar
tamentą. Gera vieta, gera alga.

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

REIKALINGA Bučeris mokantis at
sakančiai savo darbų. Geram bučeriui 
gera mokestis.

Atsišaukit greit:
PEOPLES CASH MARKET 

1919 S. Halsted St., Chicago, III.
Tel. Canal 3605

REIKIA bučerio, lietuvio, pirmos 
klesos. Gera alga.

A. ORDMAN
1423 So. Jefferson St.

Aš reikalauju $500 marketui par
davinėjimui Cukraus-Rite; cukraus 
užvaduotojo artima kaina po 5 c. už 
svarą. Turiu didelius užsakymus nuo 
didelių ištaigų Chicagoje, bet nega
liu išpildyti jų dėl stokos kapitalo. 
Ateikite persitikrinti. Rašyk arba at
eik nuo 5 iki 6:30 vakare tiktai; ar
ba subatoj nuo 1 iki 2:30 po piet.

D. HIRSCHMAN
Suite 412, Standard Trust Bldg.

105 W. Monroe St., Chicago.

PARSIDUODA 5 passengeriu 
“Buick”. — Gerame padėjime 
Parduosiu labai pigiai.—$300.00 

5530 Shields Avė.

HENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotų arba mažų ūkę

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosemė ir bučer- 

nė Lietuvių apgyventa. Galima pa
daryti gerų biznį..

Tel. Stewart 497.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IH MOTERŲ

REIKIA kriaučiaus prie seno 
ir naujo darbo.

L. METROSONIS
4502 So. Wood St!

Tel. Yards 4140.

PARDAVIMUI saliunas. Vieta 
lietuvių apgyventa. Yra svetainė 
prie saliuno. Parduodama pigiai. 
Kreiptaies.

J. A.,
3925 So. Kedzie Avė., Chicago, 111. 

Phone McKinley 2878

REIKIA — ženatos poros, kurioj 
moteris neina darban, kad prižiūrė
tų namus Duodama kambarys 
dyką. Atsišaukite.

AKUŠERKA P. URBONAS 
3313 So. Halsted St.

2-ntros lubos.

už

REIKIA darbininkų j cold sto
rage. Gera mokestis.
CALUMET REFRIGERATING

CO.
Archer & Stewart Avė.

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS. 

GERA MOKESTIS
IR BONUS

Kreipties
WESTERN FELT WORKS.

4115 Ogden Avė., 
Arti 22-nd ir Crawford Avė.

PARDAVIMUI naminių ančių 
kiaušiniai perėjimui; gvarantuoti. 
Kas nori perinti ačiukus, atsišaukit.

4606 So. California Avė., 
Phone McKinley 4287.

RAKANDAI
PARSIDUODA penkių kambarių 

rakandai, nauj, tik mėnuo laiko kaip, 
pirkti. Atiduodu už pigią kainą. 
Priežasts pardavimo — išvažiuoju 
Lietuvon.
3418 S. .Wallacc St., ant antrų lubų

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sųkrovos. Nusipirk! vienų Šių ūkių 
uojau ir kraustykis i |ų pavasaryj. 
kalėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
i, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky

ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo Šeimynų auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
3ohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na- 
nus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
)fes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
jatves, kurius mes parduodame la
jai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

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

Phone Canal 6296

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wells St

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijlmo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 323 74 W. Washington Street, 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOEOT1LA
Mokinama: angliškos ir lietuvii- 

cos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, pir- 
clybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, ( geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
iarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo f ryt« 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo • 
fci 10 valandai.

3106 SO. HALSTED STH CHICAGO




