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SUKILĖLIAI UŽĖMŲ PUŠŲ 
MEKSIKOS.

Riaušes Varšavoj Sukilėliai užėmė Juarezų; Jung
tinės Valstijos gal pasiųs dau
giau karinių laivų Meksikon.

Geležinkeliečių 
streikas

- - I -. I

STREIKŲ BANGA FRAN 
CIJOJ.

Youngstownui jau bloga.
Geležinkeliečiai, angliakasiai ir 

prieplaukų darbininkai * 
streikuoja.

True transintinn filed wllh the post- True transistinn filed wlfh the post- 
master at Chicago, III. May 5, 1920 master at Chicago, III. May 5, 1920 
<s reųuired by the pcl of Oct. 6,1917

Varšavos melai.

Lenkų kareiviai skerdžia žydus
X

Valdžia neteko 14 milionų dolerių
RIAUŠĖS VARSAVOJE.

Lenkų kareiviai skerdžia žydus.

VABŠAVA, geg. 4. — Ihutgos 
(Varšavos priemiestis) geležin- 

'kelio stotv, vakar kifo susirė
mimas tffifp siunčiamų frontan 
kareivių ir civilių gyventojų. Pa 
sekinėje to, du žmonės užmuš
ta ant vietos, o devyni sužeista. 
Militarinė valdžia sako, kad su
sirėmimas įvyko tarp “tūlų ka
reivių” iš vienos ir būrio žydų 
— iš kitos pusės.

Vienas žfijų subadytas 
tuvais ir neužilgio miręs,
šaukta policija riaušėms mal
šinti, bet kareiviai jai pasiprie
šino. Ir policija ir kariuomenė

Vienas poli-1

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. May 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI IŠVIJO LENKŲ 
PASIUNTINIUS.

dur-
Pa-

KOPENHAGEN, geg. 4. — 
Rcuterio telegrafo agentūros ži
nia, gauta iš vokiečių šaltinių 
Oppelne, Silezijoj, sako, kad len 
kų komisija plebescitui tvarkyti 
ir konsulato valdininkai aplei
dę tų miestų. I'ai pasekmė la
bai neramaus atsinešimo vokie
čių gyventojų.

Žinia pastebi: “Atsižvelgiant 
į grumojamųjį minios atsineši- 
mų, jiems pavyko ištrukti iš sa
vo viešbučio tik pro užpakali
nes duris ir tai po apsauga Frau 
cijos kaYeivių.”

WASHINGTON, geg. 4. — 
Carranzos valdžia, kuri pra
džioj sakėsi, kad kilusis Sono- 
ros valstijoj maištas yra tik 
“lokalia” ir veikiai busiąs už
gniaužtas, tolydžio vis naujų 
nesmagumų susilaukia. čia 
gauta žinių, kad Juarezo mies
tas be jokio mūšio pasidavė su
kilėliams ir tuo abelnąjų padėtį 
padarė dar rūstesne. Sukilėlių 
žiniomis, iki šiol jiems jau pa
vyko užgriebti veik pusę Mek- 
skos. Valdžios rateliuose jau 
kalbama, kad padėtis Meksikoj 
yra daug blogesnė nei kad ma
nyta.

Nors valstybės departamen
tas iki šiol dar tyli, bet nėra abe
jonės, kad, jeigu sukilimas vei
kiai nebus užgniaužtas, prisieis 
pasųsti Meksikon dar daugiau 
karnių laivų — Jungtinių Vais
iųjų piliečiams apsergėti.

True trahslatlon tilert with the post- 
master at Chicago, III. May 5, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
RUSAI IŠPILDĖ JAPONŲ REI

KALAVIMUS.

cistas nušautas.*
Militarinė valdžia po to pa

siuntė kulkosvydį ir po vienų 
valanda tvėrusių riaušių tvar
ka tapo atsteigta. Pasak, mi
nėto kariuomenes būrio oficic- 
rių. dalyvavusieji riaušėse ka
reiviai padėta po areštu.

True translation file«1 witn the post- 
master aį Chicago; III. May 5, 1920 
as reųuired by the net of Oct. 6,1917

Atidėjo plebiscitą Silezijoj.

Pasirašė militarinę sutartį.

VALDŽIA NETEKO 14 MILI- 
ONŲ DOLERIŲ

Oųeravimas telegrafo ir telefo-

PARYŽIUS, geg. i. — Amba
sadorių konferencija šiandie nu 
tarė atidėti dviems mėnesiams 
plebicistų Teshen'o apskrity, Si
lezijoj. Balsavinlas, kad nus
prendus to apskričio tautybę, 
vietoj įvykti gegužį 12 d. da-

HONOLULU, geg. 4.<- Vie
tos japonų laikraštis, Nippu 
žiži, gavo iš Tokio pranešimą, 
kad balandžio 29 dienų Siberi- 
jos valdžia Vladivostoke pasira
šė militarinę sutartį su japonais 
— išpildau! visus japonų reika
lavimus.

no davė nuostolių — sako 
Burlesonas.

POLICIJA MALŠINA STREI
KININKUS.

• YOUNGSTOWN, O., geg. 4. 
— Maisto padėtis mieste daro- 
ri labai rusti. Tai dėl tebesilę-- 
siSnčio geležiiikeliečdų s t reikto. 
Neveizint visų pastangų palenk
ti stiTikuoįjančius svičmenus. 
pastarieji vis dar ųtsisako grįž
ti. Senosios geležinkeliečių li
nijos vadai, žadėjusieji sulau
žyti streikų, savu prižadų neiš
pildė, o samdytojai streiklau
žių negauna.

Visame mieste nebėra nė Iru 
pūčio cukraus. Be to, geležin
keliečių streikas labai paken
kė ir kitoms industrijoms. Ap
skaitoma, kad apie 35 tūkstan
čiai darbininkų vaikšto be dar
bo.

PARYŽIUS, geg. 4. -- Fran- 
cijos geležinkeliečių streikas, 
kuris prasidėjo Pirmų Gegužes, 
dar tęsiasi. Jisai tečiaus nee
sąs visuotinas, kadangi nevisi 
darbininkai sutiko tęsti streikų. 
Samdytojai verbuojasi streik
laužių. Bet to neveizint, strei
kas labai suparalyžiavo šalį. 
Kai kuriose vietose traukiniai 
visai nevaikšto.

Be šitos Išėdos dar yra ir ki
tos dvi bėdos: angliakasiai ir 
prieplaukų darbininkai taipjau

VARSA VOS MELAI.

Kievas dar nepaimta; eina 
kaklus mušis.

at-

LONDONAS, geg. 4. — Lon
dono Times gavo iš Varšuvos 
žinių, būtent, kad Varšavos lai-
kraščių pranešimus^ bu k lenkai Pal

Geležinkeliečiai gauna bado 
algas;.

šitas streikas esąs politinio 
pobūdžio. Geležinkeliečiai mat 
reikalauja, kad geležinkeliai bu 
tų atimti iš privačių kompani-

WASHINGTON, geg. 4.
United Brothcrliood of Mainte- 
nance of Way unijos preziden
tas šiandie be kita Darbo Tary
bai geleži’iikėHt'čią algoms rišti 
pareiškė, kad dabrtinęs geležin
keliečių algos esančios tik bado 
algos. Darbo l'arybų jisai pa
graudeno, kad jeigu geležinke
liečių reikalavimas nebus tinka 
mai išrištas, tai apie taikų tarp 
darbininkų ir samdytojų nebus 
galima svajoti: “kartų pralai
mėję darbininkai delei to visai 
nenurims, bet prie pirmos pro
gos jie ir vėl mes darbų” pa
sakė jisai.

POLITINIŲ KALINIŲ PERSE
KIOJIMAS LENKIJOJE.

Iš Minsko katorgos.

SKAITĖ BIBLIJĄ IR NU
SIŽUDĖ.

DENVER, go^į. 4. — “Ir visi 
užsilikusieji iš šitų nelabų žmo
nių, bile kur jie bus, katrul (?) 
aš juos busiu ištrėmęs, velysis 
geriaus mirę ne kaip gyvi esą, 
tariu Ponas Dievas Zebaot”. -

Tai aštuntasis prarūko Jere- 
miošiaus “apdūmojimų” pers- 
kirimas, kurį buvo atsivertęs 
John L. McHugh ir beskaityda
mas nusišovė. Kada jo kam
barin atvyko policija, jisai bu
vo negyvas, šalę jo gulėjo jo 
biblija, o prie to. “perskyrimo” 
buvo pridėtą mažas laiškelis, 
kuriame McHugh aiškinasi, kad 
ir jis velijus geriau mirti, ne 
kad būt persekiojamu “Pono 
Dievo Zabaot”.

užėmę Kievų yra neteisingas. 
Lenkai tečiaus yra užėmę Pas
tovų, į vakarus nuo Kievo... sa
ko pranešimas.

Praeitąi nedėldienį, atėjus ži
nioms buk lenkai užėmę Kievų, 
Varšavoj kilo didelis sujudi
mas. Kada pisirodė nepapras
tos laikraščių laidos, minios už
tvenkė gatves ir ėmė maršuoti j 
kariuomenė. — —■’—” 
vėliavos, gi krautuvių ir priva
čių butų languose tuoj iškabin
ta Lenkų valstybės galvos, ge
nerolo Pilsudskio, paveikslai. /

Bolševikai prisipažįsta, kad 
jie pralaimėję.

as required by the act of Oct. 6.1917
AMERIKIEČIAI APLEIDŽIA 

SIBERIJĄ.
Pirmasai amerikiečių inžinierių 

būrys apleis Vladivostoką 
gegužės 10 d.

VLADIVOSTOKAS, 
(suvėlnta). 
inerikiečių, 
nierių, gavo įsakymą 
Vladivostoką gegužes 10 dienų.

‘ i keturiasdešimta 
vyrų — iškeliaus kai paskuti
nieji čekų kareivių būriai al- 

[ vyks į Vladivostoką, birželio 1 
dieną.

Daugiau kaip'55 tuksiančiai 
svetimšalių kareivių, jų tarpe 
lenkų, čeko-slovakų ir rumanų 
belaisviai, dar pasilieka Sibe- 
rijoj. Laukia, kada juos išsi
veš anglų ir amerikiečių laivai.

28 
šešiasdešimts a- 

geležinkelio inži-.
apleisti

Visur pasirodė • Thip translMbm flie<i w<th the post-
_ J  - J — ’ r> 4-z* r» 4 r'kirtnr»A 111 A/TciU k ioon

LONDONAS, geg. 4. — Ofi
cialiu karo ministerio praneši
mu pripažįstama, kad Fastovo . 
apskrity, apie 35 mylias į piet- j 
vakarius nuo Kievo, rusų bol
ševikų kariuomenė turėjusi pa
sitraukti. Pareiškiama, kad po 
kovos, kuri įvyko netoli to kai 
mėlio, sovietų kariuomenė pas j 
traukė į naujas pozicijas.- Be 
to, pranešimas sako, kad į piet
ryčius nuo Zmieriankos eina y- 
tin atkaklus inušys.

master at Chicago, Iii. May 5, 1920 
as required by tbe act of Oct. 0,1917 
VAJE, AZERBEIDŽANAS KA

RIAUS SU ERIVANU!
LONDONAS,* geg. 4. Gali

omis diplomatinėmis žiniomis, 
praeitų subatą Azerbaidžano vai 
dža įteikė ultimatumų Armėni
jos respublikos Valdžiai Eriva- 
ne. Reikalaujama ,kad pasta
roji tuoj pasitrauktų iš ginči- 

1 jamų pasienio apskričių. Jei
gu reikalavimas nebus išpildy
tas, Azerheidžano kariuomenė 
pereisianti Armėnijos rubežių. 
Ai’inenija tečiaus reikalavimų 
išpildyti atsisakė. Kol kas mi- 
litarinis veikimas dar neprasi
dėjo, bet padėtis esanti rusti.

VABŠAVA, geg. 3 (suvėlin
ta). — Gautomis iš fronto žinio 
mis, bolševikai yra apsikasę 
kalvose ant vakarinio

VVASHINGTON, geg. 4.
Operavimas telegrafo ir telefo
no linijų valdžiai atsiėjo dau
giau kaip keturiolika milionų 
dolerių, būtent 14,005,565. A- 
pie tai vakar pranešė kongresui 
generalis pačto viršininkas Bur 
lesonas. Kartu jis reikalauja, 
kad kongresas šito reikalo lik
vidavimui nevilkinant paskirtų 
reikiamų sumą pinigų.

Be to, Burlesonas pareiškė, 
kad valdžia rasi ir nebūtų, turė
jusi tokių nuostolių, jei
gu dar tūlų laikų butų opera
vusi telegrafo ir telefono lini
jas, arba jeigu teismo keliu ne
būtų daryta kliūčių padidini
mui kainų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 5, 1920 
as reųuired py Ine act of Oct. 6,1917

PASKENDO KETURIOLIKA 
LAIVŲ.

JLONDONAS, geg. 4. — šian
die čia gauta iš Maskvos bevie
lis pranešimas', kuris sako, kad 
Juodojoj juroj, kilus didelei au
drai, žuvo didelis skaičius ru
sų buržuazijos, bėgusios iš pie
tų Rusijos į mažųjų Aziją. Ke
turiolika laivų, vežusių pabėgę 
litis, tur būt yra paskendę.

WATERBURY, Conn., geg. 4. 
— Čia metė darbų metolo dar
bininkai. šiandie norėta su
rengti demonstracijų. Tuoj įsa 
kyta policijai apsiginkluoti ir, 
jeigu bus reikalo, kulkų nusi
galėti. Demonstracija neįvy
ko. Vis dėlto, policija keliūtų 
streikininkų aręštuvo. Kaltina
mi dėl ardymo tvarkos.

Kompanija verbuojasi streik
laužių, o valstijos milicija, sa
ko, esanti pasirengus “daryti 
tvarkų” — jeigu polciju nepa- 
jiegsianti apsidirbti.

NUBAUDĖ 2,459 ŽMONĖS.
ŠAUKIASI PAGELBOS.

True translation fited with the post- 
master at Chicago, III. May 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI TARSIS DEL 
VOKIETIJOS.

Millerandas vyks Londonan, 
kad pasitarus delei įmonių 

išgavimui kontribucijos.

CHICAGO. Chicagiškė Iaiw 
and Order Leaguė vakar pas
kelbė, kad bėgiu pastarųjų de
vynių metų visose Jungtinėse 
Valstijose nubausta du tūkstan
čiai keturi šimtai penkiasde
šimts devyni žmonės, nusižen
gusieji prieš t. v. Malin aktą, — 
įstatymų apie baltąją vergiją. 
Kartu imant, jvj bausmė yra to
kia: 3,591 metų kalėjimo ir 
$249,672.63 pabaudos.

Geradariai, turbut, nebe- 
apsidirbs.

PARYŽIUS, geg. 4. — Fran
ci jos premjeras Millerandas se
kamą savaitę vyksta Londonan. 
Vyksta tikslu pasitarti su An
glijos premjeru Lloyd George 
delei svarbių finansinių klausi-, 
mų. *■ >

Manoma, kad ten bus atsiek
ta susitarimo kai dėl įmonių, 
kuriomis privertus Vokietijų iš 
pildyti Versaille’o sutartį.

BROOKLYNAS ESĄS GIRTAS.

Taip sako teisėjas.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. May 5, 1920 
as reųulred by the act of Oct. 6,191’

ALBANAI SUKILO PRIEŠ 
GRAIKUS.

NEW YORK, geg. 4. — “Vi
suotinosios prohibiciįįos įstaty
mas Brooklyną padarė dar gir- 
tesniu nei .kad jis iki šiol bu- 
vp.” Taip vakar čia pasakė nui 
nicipalio korto teisėjas Dale. 
Pasakė ir išteisino kaltinamą 
dėl nusigėrimo ir netvarkaus 
elgimosi senį, tūlą Charles Stric 
kever.

SPRINGFIELD, geg. 4. —- Gu 
bernatorio Lowdeno t. v. Pub
lic Utilities komisijos pirminin
kas praneša, kati bėgiu kelių 
pastarųjų dienų daugiau kaip 
šešiasdešimt kompanijų kreipė
si į komisiją reikalaudamos pa
galbos. Jų tarpe yra ir kelios 
chicagiškės kompanijos, pav. 
gatvekarių, elevatorių, gaso ir 
11. Toji pagalba, suprantama, 
turi būt tokia: gaso kompani
jai reikalinga padidint kainas 
gasui, gatvekarių — transferių 
kainas ir tt. Komisijos pirmi
ninkas sako, kad jiems dabar* 
tenka nešti dideliausia našta. 
Kad tik nepatruktų.

F Federuotosios Presos žinia I
VARŠAVA, geg. 4. — Žydų 

Socialdemokratų Partijos (Po- 
alc Zion) organas, Noe Arbei- 
ter Zeitųng, čia lik-kų gavo pra
nešimų apie kankinimų politi
nių nusižengėlių. Jisai gauta 
formoj atsišaukimo, slapta pras 
prudusio iš militarinio kalėji
mo Minske, ir adresuojamo vi
sų šalių darbininkams.

Atsišaukime be kita sakoma, 
kad “slaptosios policijos biu
ras Minske kiekvienų vakarų 
paverčiamas galabinimo įstai
ga. Su politiniais areštantais 
apsiienama kaip su ^mušamo
mis avimis; jų rankos ir kojos 
Surišama ir bėgailestingai ko
neveikiama jų nuogi kūnai ge
ležiniais vėzdais. Kad išvengus 
kalinių klykimo, jų burnos už 
rišama. Tais geležiniais vėz
dais mušama dagi ir moters. 
Liguisti vyrai ir silpnos moters 
sumetama j Šaltas tamsias ka
meras. Kiekvieną dieną, arti
nantis vakarui, kaliniai pergy
vena stačiai nepareiškiamų dva 
sios kančių, kadangi nė vienas 
negali pasakyti kuriam pirma 
teks pergyventi Šitų gyviiliškąjį 
kankinimą”.

Atsišaukimas baigiama ragi
nimu darbininkams rengti ma
sinių demonstracijų. Paliudy
mui šito dokumento pridėta 
kruvinas skuduras.

Pardavė” pačią ir pašovė 
“pirkėją”.

LOS ANGELOS, geg. 4.
Džentelmonas Charles Collins, 
pamatęs, kad jo jaunoji prisie- 
ka savo širdelę taikosi atiduoti 
kitam, pats pasiskubino ja 

“parduoti”. Parašė tam “ki
tam” laiškų, kad iškeliaująs ki
tan miestan ir todėl savo pačią 
jis parduodąs jam be jokio at
lyginimo, Collins
Vakar, dviejų mėnesių, jis 
tečiaus sugrįžo ir pamatęs sa
vo pačią einant gatve su tuo 
“kitu”, išsitraukė revolverį ir 
pavojingai jį pašovė. Collins 
dabar sėdi kalėjimo, o jo 
kūrentas — ligoninėj.

Dniestro 
upės kranto dideliu pusračiu 
prieš Ukrainos sostinę Rievų.

Mušis dėl Kievo eina visu 
smarkkumu - dieną ir naktį. 
Abejose pusėse naudojama ar
tilerija. Vis dėlto, Kievo len
kai dar nebombarduoja.

NAUJAS MINISTERIŲ KABI
NETAS ISPANIJOJ.

MADRIDAS, geg. 4. Bu
vusia Ispanijos premieras ir žy
mus liberalų yądas, Eduardo 
Bato, ir vėl sutiko sudaryti nau 
jų ministerių kabinetų.

ėjo ir išėjo.

Karingas šuo.

kon-

QUINCY, III., geg. 4. — Vie
tos cirkaus darbininkai vakar 
nuvedė ežeran išmaudyti šešis 
slonius. Kažinkeno šuo, matyt 
nepaprastųjų svečių nepakentė, 
ir vienam gnybtelėjo kojon. 
Stonis pašoko ir ėmė bėgti nuo 
mažojo, bet karingo sutvėrimo. 
Jį pasekė ir kiti penki. Dide
liu vargu pavyko juos sulaikyti 
apie šešiatą mylių už miesto.

Chicagos vokiečiai ir vėl turės 
dienraštį.

Lenkai dar 28 mylias nuo 
miesto.

Pranešama, kad lenkai, kurie 
randasi keturiasdešimta penkis 
kilometrus (apie dvidešimt as
tuonias mylias) nuo Kievo, y- 
tin sėkmingai naudoja ginkluo
tus vagonus, automobilius ir ki
tus moderniuosius karo ]>abuk- 
lus.

Gauti čia pranešimai, be to 
sako, kad bolševikų karo minis 
teris, Leonas Trockis, reikalau
ja atšaukti generolų Miežecko- 
vų, o vieton jo Kievo gynimo 
reikalus pavesti generolui Zviez 
dovui.

TOKIO, geg. 4. — Kad Korė
jos kunigaikštis pasirinko sau 
jaunų pačiutę ir apsivedė, val
džia nutarė paliuosuoti iš kalor 
gos kelis šimtus politiniu nusi
žengėlių.

CHICAGA TURINTI “TIKRO 
ALAUS”.

Keturi vietos bravorai dirba 
7-8 nuoš. alų.

LONDONAS, geg. 1. — Gau
tas iš Maskvos bevielis prane
šimas sako, kad Epire albanai 
gyventojai sukilo prie graikus. 
Albanų gaujos užpuldinėja ir 
skerdžia graikus.

Ima nagan popieros fabri
kantus.

WASHINGTON, geg. 4.
SpecialS senato komisija pradė
jo tardymų sąryšyj su “popie 
ros badu” Jungtinėse Valstijo
se, Tardoma popieros fabri 
kiniakai ir tūli kiti “herkup 
čiai”.

CHICAGO. -4 Naujas skan
dalas. Federalės valdžios agen
tai susekė, kad keturi vietos 
bravarai dirbą alų, turintį 7 ir 
net 8 nuošimčus alkoholiais

Visa tai, suprantama, Huse* 
kę prohihicijoa oficierib M* ; 
rymple agentai. |

LAIVAS ŠAUKIASI PA
GALBOS.

BOSTON,, geg. 4. — čia gau
ta bevielis pranešimas nuo An
glijos pirklybiiuo laivo Vella- 
via. Laivas yra kely iš Liver- 
pooFo j New Yorką. Jisai pra
kiuręs ir reikalingas ūmios pa
galbos.

SPAUSTUVIŲ DARBININKU 
STREIKAS UTICOJ.

Du dienraščiai sulaikyti.
UTICA, N. Y., geg. 4. — Spau 

s tuvių darbininkai paskelbė 
streikų. Šiandie tepasirodė tik 
vienas dienraštis, bet ryto ir jis 
vargiai galėsiąs išeiti. Kiti du 
dienraščiai laikinai sulaikyti. 
Darbinnkai reikalauja didesnių

MŲSKOGEE, Okla., geg. I. 
— šiandie čia gauta pilnų žinių 
apie siautusių praeitų nedėldie- 
nį audrą mažame Oklahoma vai 
stijos miestely, Peggs. Jos ro
do, kad viso ten užmušta ne pen 
kįasdešimts, o septyniasdešimts 
žmonių. *<

* 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 taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

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

CHICAGO, Sustabdytojo 
Ilinois Staats Zeitung’o leidėjai 
praneša, kad tos kliutįs, delei 
kurių reikėjo pertraukti dien
raščio leidimų, jau pašalinta ir 
sekamų panedėlį jų dienraštis 
pradėsiąs eiti.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 4 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ..
Belgijos, už $1 .......
Danijos 100 kronų....
Finų 100 markių........
Francijos, už $t .......
Italijos, už $1 ...... .....
Lietuvos 1'00 auksinų ......... . $ t.85

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

Lenkų 100 markių ...... «... $ 0.65
Norvegų 100 kronų ...... — $19.4b , x
olandų 100 guldenų...... ... $36.50 kompanijos sandSlj. Nuostolių

.....prigyta peukiasdešimtsnvmearų, uz $1 ............ frankų B.B9 _ v,
Vokiškų 100 markių......... . $ 1.8b J tuksiančių dolerių.

..........  $ 3.88 

.......... $ 0.60 
frankų 15.30 
.........  $17.25
...........$ 5.35 
frankų 16.20 

.... lyrų 21.25

Sudegė didelis popieros 
sandėlis. "

GHICAGO. Praeitą uedėlie 
nį kilęs gaisras visiškai sunaiki
no didelį Northern Paper Stock
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NAUJIENOS
IjIE LITHUANIAN DAILY NEWS

Kubliahed

KAitor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO. ILLINOIS.

Telephoae Canal 1599

Subscription Ratas:
96.00 per year in Chicago.
95.00 per year outside oi Chicago.
97.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Claas Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March 3 r d, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėtdienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St- Chicafo, 
lt). — Telefonas: Canal 1M6.

Chicagoje — paštą:
Metams ....................................
Pusei metų ............................
Trims menesiams ...............
Dviem menesiams ...............
Vienam minėsiu! ..............

Chicagoje — per nešiotoju:
Viena kopija ..............   02
Savaitei ..............   12
Menesiui ........................................ 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštą:

Metami .................
Pusei mėty...........
Trims menesiams 
Dviem menesiams 
Vienam menesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...........................  97.00
Pusei metų................................ 4.00
Trims menesiams ........ 2.00 

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

96.00
3.50
1.85

95.00 
3.00 
1.65 
1.25 
45

Naujas rinkimų 
įstatymas Rusijoje

New Yorko “kairiasparni- 
škas” vokiečių laikraštis 
“Volkszeitung” rašo, kad 
Rusijoje tik-kų įėjęs į galių 
naujas rinkimų įstatymas, 
kuris esųs paskelbtas oficia
liame Rusijos bolševikų or
gane, “Izviestija,” Maskvo
je (balandžio 2 d.).

To įstatymo turinys e- 
sųs toks: balsavimo teisę tu
ri visi darbininkai abiejų ly- 
čių, ^aštuoniolikos metų am- 
žiaus.^Tie^piliečiai, kurie iš 
naudoja svetimų darbų ar
ba kurie gyvena iš kapitalo 
ir patįs nedirba, neturi bal
savimo teisės.

Daugeliui žmonių šita ži
nia gali išrodyti neįdomi, 
bet tam, kas atydžiai seka 
Rusijos įvykius, ji pasako 
labai daug.

Pirmiausia iš- jos matyt, 
kad Rusijoje da ir šiandie 
tebesama tokių klesų žmo
nių, kurie “išnaudoja sveti
mų darbų” arba “gyvena iš 
kapitalo ir patįs nedirba.” Ir 
tos klesos turbut yra gana 
žymios, jeigu apie jas mini
ma net pamatiniame šalies 
įstatyme.

Mus šitas faktas nėkiek 
nestebina, bet jisai turi la
bai nustebinti tuos asmenis, 
kurie buvo įsivaizdinę kad 
Rusijoje jau senai esanti “su 
triuškinta” buržuazija ir pa
naikintos klesos. Buržuazi-i 
ja ir klesų skirtumai, pasiro
do, tenai da tebegyvuoja.

Da įdomesnis tečiaus yra 
toje žinioje tas dalykas, kad 
Rusijoje dabar jau tapo su
teikta balsavimo teisė (bent 
ant popieros) visiems ne iš 
kapitalo arba svetimo darbo 
gyvenantiems žmonėms.

Pradžioje bolševikų vieš
patavimo to nebuvo. Bolše
vikai, kaip žinia, įsteigė “so
vietų diktatūrų”,suteikdami 
politines teises tiktai fabri
kų darbininkams ir sodžiaus | 
“biednuomenei”. Praktiko
je jie, beje, duodavo naudo- 
ties teisėmis ne visiems ir 
šitų rųšių žmonėms, o tiktai 
tiems, kurie pritardavo jų 
partijai; priešingų partijų 
proletarai būdavo prašalina 
mi iš sovietų, kaipo “kontr
revoliucionieriai”. Bet kito
kių klesų žmonės, tai netu
rėjo teisių visai. Jie, kaipo I 
‘buržujai”, negalėjo nei rink
ti, nei būti renkami į jokias 
įstaigas. ♦ I

r huvp
kaitomi nę tiktai tie žmonės, 
kurie turėjo nuosavybę, o ir 
tie, kurių nuosavybė jau bu
vo sukonfiskuota (t.y. buvu
sieji Tabrikantai, buvusieji 
namų savininkai miestuose, 
buvusieji pirkliai ir k.). Prie 
“buržujų” buvo priskaitomi 
ir tie inteligentai, kurie at
sisakė tarnaut bolševikams. 
Šitie visi “buržujai” tapo pri 
statyti prie sunkiausių ir ne
švariausių darbų (nes “pro
letarai’” nenorėjo jų dirbti), 
gaudavo tiktai ketvirtą da
lį darbininkiškos maisto por 
cijos ir buvo palikti be jokių 
politinių teisių.

“Naujienos” jau rašė apie 
tai, nurodydamos, kad bol
ševikų valdžia elgiasi nenuo- 
sakiai, atimdama tiems žmO| 
nėms teises — nes, jeigu tie 
žmonės jau neturi turto ir 
dirba (dagi sunkesnį darbą 
už fabrikų darbininkus), tai 
jie yra proletarai, o ne bur
žujai, ir jiems todėl priklau
so lygios teisės su visais 
darbininkais. Kada mes iš
reiškėme tokią nuomonę, tai 
mūsiškiai “komunistai” ėmė 
šaukti, kad “Naujienos” už
taria buržujus. Bet dabar 
mes matome, kad naujasis 
rinkimų įstatymas Rusijoje 
jau atitaiso tą nenuosaku- 
mą, kurį nurodė “Naujie
nos”. Pagal šitą įstatymą, 
balsavimo teisę turės visi 
darbininkai, nežiūrint kas 
jie buvo pirma.

Negana to. Naujasis rin
kimų įstatymas bolševikiš
koje Rusijoje suteikia balsa
vimo teise jau ir žymiai da
liai savininkų, neproletarų. 
Pagal jį),, balsuot galės visi 
piliečiai, kurie neišnaudoja 
svetimo darbo arba negyve
na iš kapitalo, o tokie yra vi 
si smulkus savininkai. Ūki
ninkas, pavyzdžiui, kuris tu
ri keletą desiatinų žemės iri 
apsieina be samdytų darbi
ninkų, pagal tą įstatymą jau 
gali balsuot.

(Bus daugiau)

ta ei j u darbininkų ąuątreikavo, 
reikjduudami didepn&i algos. 
Aplamai jiems mokama 77 cen
tai. Streikininkai reikalauja 
$1.25. Streikininkams yatingai 
padeda japoniečių ųrggnižųto- 
mf.

LENKIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

Varšava. — Lenkijos Sočiai 
listų Partija pasiuntė Rusijos 
sovietų valdžiai pareiškimų, kad 
lenkų darbininkai trokšte trok
šta taikos su Rusija. Pareiški
me sakoma: “Mes trokštame 
demiokra tinęs ir tiesingos taik
os, paremtos tautų nepriklau
somybės pagrindu. Mes prie
šingi militarizmui, kurs sten
giasi prievarta pasiglemžti sve
timas tautas. Mes trokštame, 
idant tai)) vadinamųjų ribos kra 
štų klausimas butų išrištas at
atinkamai su tų kraštų intera- 
sais, su pačių tų kraštų gyven
tojų laisvu nusisprendimu.”

JUNGTINfiS VALSTIJOS.
[Federuotosios Presos žinia] 

Michigano valstijos Darbo 
Partijos konvencija įvyks gegu
žės 10 dienų Flint mieste. Lau
kiama daug delegatų iš visų tos 
valstijos dalių. Konvencija no
minuos savo kandidatus atei
nantiems rudens rinkimams vir 
šininkų į įvairias valstijos val
džios vietas.

[Federuotosios Presos žinia]
“Neišmintingas biznio varži- 

mas.” — Mihvaukee, Wis. De 
senatoriaus McNary įnešto se
natai! įstatymo projekto, kur jis 
reikalauja, kad visi dirbdina 
miėji batai butų visados pažy
mimi pabriko kaina, Mihvaib 
kee Priekybos Asociacija pa
siuntė Washingtonaii visiems

Wisconsino kongresmanam 
protesto telgramų. Protestuoto 
jai sako, kad toks įstatymas ba
sius “neišmintingas biznio var
žymas”; jis esųs ne tik “utra
pą ternalistinis,” bet ir griaujųs 
“pačios valdžios saugumo pa
matus, kuriuos Amerikos biz
nio žmonės stengiasi apsaugoti 
ir išlaikyti”.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ANGLIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

LONDONAS. — Paskutiniai
siais rinkimais į savivaldybės 
tarybą, Darbo Partijos kandida 
tai Edmontone laimėjo dešimtį 
vietų, Tottenhame devynias ir 
(iray‘e tris.

[Federuotosios Presos žinia]
LONDONAS. — Britanijos 

Socialistų Partija kų-tik įvyku
sioj savo konferencijoj priėmė 
rezoliucijų, kurioj, perspėdama 
Amerikos ir Anglijos darbinin
kus, sako, kad abiejų tųdviejų 
šalių kapitalistai ir valdžios 
ruošiu dųr didesnį, baisesnį ir 
kruvinesnį pasaulio karų, negu 
kų-tik turėtas. Partija graude
na Anglijos ir Amerikos darbi
ninkus jungti savo jėgas, stip
riau suglausti savo eiles ir ves
ti griežčiausių kovų kartu indus 
trijos ir politikos laukuose.

[Federuotosios Presos žinia]
LONDONAS. — Darbininkai, 

dirbantieji karaliaus Dž^rdžio 
škotiniame Balniniai Castle 
dvare pareikalavo 15 dolerių 
algos savaitei ir astuonių va

landų darbo. Į dvaro užveizdo 
paklausimų, kas daryti, kara
liaus komisaras kapitonas Ra- 
msay atsakė telegramų: “Dar
bininkai tepasirenka: arba 10 
valandų darbo, arba atstatymų 
iš darbo”.

[Federuotosios Presos žinia]
Naujas darbininkų laikraštis 

anglų kalba pradėjo eiti iš Det- 
roit, Mich. Jo vardas “Oo- 
nimon Sen.se”; leidyia jį Inter
nacionalinės Mašinistų Asocia
cijos Distrikto No. 60.

[Federuotosios Presos žinia]
Ashland, Wis. — Rudos darbi 

ninku streikas Ashlande, Esca- 
naboj ir Margnette pabaigta. 
Streikininkai laimėjo 62% cen. 
valandai dienos darbe ir 65c. va
landai nakties darbe. Už darbų 
ilgesnį kaip 8 vai. gaus pusant
ro tiek mokesties*

[Federuotosios Presos žinia]
Gatvakarių streikas. — New 

Yorkas. — Visi šiaurinės Staten 
Island dalies ga (vakariai susto
jo vaikščioję, Richmond Light 
and Power kompanijai at
sisakius padidinti algas 
motormonams ir konduk
toriams. Streikininkai reikalau
ja algos 25% daugiau, 8 darbo 
valandų ir pusantro liek mokie- 
sties už viušlaįkį.

[ Federuotosios Presos žinia]
Rochester, N. Y. — Prasidėjo 

tardymas bylos samdytojų šu

kers unija. Rūbų siuvimo fir
ma Michaels, Stern & Co. skun
džia siuvėjų unijų, reikalauda
ma atlyginimo 100,000,000 nuo
stolių, kurių ta kompanija tu
rėjus dėl siuvėjų streiko praei
tų metų liepos mėnesy.

[Federuotosios Presos žinia] 
New Yorkas. — United Cloth 

and Cap Makcrs unija nusipir
ko puikius nuosavus namus, t. 
v. Beethoven Hali, Penktojoj 
gatvėj. Savo naujosios sėdybos 
įkurtuves unijai šventė gegužės

FRANCIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

BRESTAS. — Šio miesto 
siuvėjai, stieikui nenusisekus, 

suorganizavo koopiratyvinę rū
bų siuvimo įstaigų ir paskel
bė bendruomenei, kad koopera-| pirmųjų dienų, taipgi kartu ir 
tyvas parūpinsiąs žmonėms rū
bų daug pigesnėmis kainomis 
ne kaip kapitalistinės firmos.

tarptautinės darbininkų šventės 
apvaikčiojimų.

HAWAJI SALOS.
(Federuotosios Presos žinia] 

Honolulu. — Tuksiančiai plan-

[Federuotosios Presos žinia]
Dėbso padėtis esantį labai 

bloga. - John Raiidolph, kurs 
dėl peržengimo šnipybės įsiūty-

mn buvo piram Milus dr aliniai 
metų katorgos ir pasiųstas į 
Atlantos kuJdjimų, bet kūnam 
bausmė tapo gimt inkš tinta ir 
dabar jja paleistas, sako, kad 
jeigu Debsas šių vasarų . nebu
siąs iš katorginio Atlantos kalė-, 
jinio paliuosuotas, jis dhugiau 
gyvas iš ten nebeišeisiąs. Ne
žiūrint, kad Debsas visiems ir 
visados sakosi, kad jis esųs svei 
kas ir jaučiąsis gerai, jo svei
kata ištiesų esanti labai suirus. 
Jis turi be to širdies ligų ir, pa
sak daktarų, galįs kiekvienų va
landų užmigti amžinai. Į ka
lėjimo ūkį dirbti, kaip ankščiau 
buvo pranešta, jo ne tik neper- 
kėlė, bet veikiausiai nei nekels. 
Pats Rondolfas, būdamas tame 
pačiame kalėjime, dažnai maty 
davęsis su Debsu ir pasišnekė
jimuose su juo apie Socialistų 
partijos dalykus Debsas visados 
išsireikšdavęp, kad vyriausias 
šiandie reikalas tai juo aukštes
nis vienijimas visų socialistinių 
jėgų, o ne frakcijinis jų besikal 
dymas. v

[Federuotosios Presus žinia]
Milwaukee, Wis. —• Lake Car 

riers Association, kapitalistų or 
ganizacija kontroliuojanti apie 
700 laivų didžiuliuose ežeruo
se, padidino savo laivų darbi
ninkams algų iki 30 nuošim
čių.

Seattle,. Wash. — Paprastų 
Kareivių ir Jūreivių Legionas 
paskleidė po visų valstijų peti
cijų į kongresų; prašo, kad vi
siems buvusiems kareiviams bu 
tų duota $500 bonais, bet kad 
tiems bonapis pinigai butų imti 
iš karo pelnų,, o ne iš surinktų 
iš žmonių mokesčių.

[Federuotosios Presos žinia]
New Yorkas. — Vietos pašto 

viršininkas atėmė umoristi- 
niam radikalų laikraščiui 
“Good Morning” teisę siuntinė
li paštu. To laikraščio redak
torius mat buvo paskelbęs kon- 
testų dėl “didžiausios šios die
nos absurdybės”. Pašto virši
ninkas tarė, kad tai esanti “lio- 
terija”. Tuo tarpu keletas vie
tos didžiulių dienraščių skelbė 
lokių jau kontestų, ir jiems nie
ko.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos Laisves Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fopdo ka- 

sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
8323 S. Halsted St., Chicago, UI

THOMAS-COKETON, W. VA. 
— Čia yra nemažas lietuvių bū
rys, kai-kuric ir gerai prasigy
venę. Darbai šioj apielinkėj 
daugiausia anglių kasyklose. 
Dirba negeriausiai, bet gyveni
mų galima padaryt vidutiniš
kai.

Kad dabar musų broliai dar
bininkai* Lietuvoj veda stiprių 
kovų su įsismarkavusia reakci
ja ir atsišaukė į amerikiečius pi 
nigiškos pagalbos, tai nusitarta 
ir musų apielinkej pavaikščioti 
įx) lietuvių darbininkų name
lius ii’ parinkti aukų. Renkant 
aukas buvo visaip. Tie, kur 
daugiau išmano, kur reikalų su 
pranta, mielai dėjo savo stati
kų; o tie, kurių protas dar nes
pėjo prasiblaivyti ir kuriems 
niekas nerupi, tie ne tik neau
kojo, bet dar * ir pasityčiojo ir 
blogų žodį pasakė. Jie nesu
pranta dar, kad jeigu mes ne- 
remsime savo klesos draugų, 
kada jie veda kovų už darbiniu 
,kų teises ir geresnę ateitį Lie
tuvoj,, mes patįs sau nenaudos 
darysime, nes mes juk esame jų 
dalis. Lietuvos darbininkų 
’eikalas yra musų pačių reika- 
as.

Šiaip ar tai]), aukų betgi su
rinkta $13.25, kurio ir tapo pa
siųsti Lietuvos Laisvės Fondui. 
Visiems aukoj tįsiems drau
gams ir draugėms tariam nuo
širdų ačiū. P. K. Kazlauskas.

AUKŲ KVITAVIMAS.
Iš Thomaa-Coketon, W. Va., 

per P. K. Kazlauskų ir L. Joku-

P. K.   ^LQO
Jonas Rokus.............  1,00
Tad. Žukauskas .............. 1.00
Bronis Gedvilą....................1,00
Marcele Subačiehe .......... * 1.00
(Lažini. AJęliunas..............1.00

Adomas Rąnkela..............1.00
Kaziui. Jusikonas .......... 1.00
Mataušas Jasas....................1.00
Just. Kriinauskas..............1.00

Staniai. MII iešką .............. 0.50
Juozas Mekšraitis .............. 0.50

Pas mus, Plokščiuose, žmo
nas, rodps, visai nebe tie, ko* 
kie buvo prieš karą. Kiekvie
nas galvoja yien tik apie poli
tiką. -Kunigams per susirinki- 
thps visąi neduoda kalbėt —■ va 
ro į bažnyčią. Bet kaip gir
dėt, tai netik Plokščiuose, bet 
ir visoj Lietuvoj avelės kunigė
li U| nebeklauso. Visai nebūtų 
stebėtina, jei socialistai laimėtų 
rinkimus.

reda, Gegužes 5 d., 1920

F ' MdRTGAGK'>BANIO 
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Amckichn Bure

| TlLEPHGNl bObU.^HO III

KŪDIKIS

Kiirtii $13.25
Buvo $528.40

Selemona Keblaitienė .... 0.50 
Kaziui. Mikėnas .............  0.50
Marcelė Kranauskicnė .... 0.50 
L. ^Jokūbaitis ......................0.50
Jurgis žižiunas....................0.25

M—',1

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

BUTŲ TVIRTAS IS SVEIKAS
Jeigu negalite žindyti kūdikio, nebandykit su visokiais mai
stais, bet pradškit išsyk gerai — duokit tok) maistą, kuris 1 

r išaugino daugiau tvirtų ir pilnų vyrų ir moterų, negu vi- 1 
7 si kiti maistai sudėjus i vieną — (įpokit jūsų kūdikiui

Miesto Ofisui
UI N. Bearbomtt. 

11ll-1> Usity IMg.
Tel. Central 4411

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vitokias reikattu, kaip krlmlnatlikuoM 
taip ir civilitkuose t»iimuos«. Daro 

visokius dokumsntus ir popiorasi
Namų Ofisas:

99219. Hilrtsd9L
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

INSTEIGTA 1857 M.

Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Iškirpk kuponą. PažjninSk no
rimą knygutę ir prisiųsk ji 
mums ŠIANDIEN.

Mrs.............................. .................
Street ........................... .............
City
State ............................. (8)
........Nurodymai apie Valgius
....... Kūdikių Gerovš

Viso $541.65
Draugai ir draugės, nepaliau

kite veikę; nepaliaukite aukų 
rinkinio kampanijos. >

Parama nyusų kovojantiems 
Lietuvoj draugams buvo reika
linga ne tik rinkimo atstovų į 
Steigiamąjį Seimą metu. Tos 
paramos reikės jiems nemažiau 
ir tada, kai įteigiamasis Seimas 
bus susirinkęs. Jiems reikės 
dar labiau budinti žmone,s orga 
nizuoti darbininkus, kad jie 

sąmoningai kaipo organizuota 
darbo žmonių jiega, galėtų iš 
šalies daryti reikiamos įtakos į 
Steigiamąjį Seimą ir tuo budu 
priversti jį sutaisyti tokius pa
matinius šalies įstatymus, kurie 
darbo žmonėms butų konaudin 
ginusi.

Laiškai Iš Lietuvos.
Lietuvos žmonės nebepasiduo

dą kunigams.
Vincui Šileikai iš Plokščių, 

11., Tašo jo tėvai iš Plokščių, 
šakių apskr.:

Svarbus dabar pas mus lai
kas, nes už poros savaičių, bal. 
14 -15 dd., bus rinkimai atsto
vų į Lietuvos Steigiamąjį Sei
mą. Del to seimo yra susida
riusių apie 17 partijų. Kur tik 
eini, visur prakalbos, prokla
macijos, kiekviena partija auk
so kalnus žada dėl vargšų dar
bininkų. Tos visos partijos ski 
ria§i į dvi dalis — klerikalus ir 
socialistus. :Priv klerikalų de
dasi didžlaukiai ūkininkai ir 
pati tamsioji liaudis ir bobelės, 
o prie socialistų eina visa švie
suomenė ir labiau susipratę dar 
bininkai.

KOŽNA MOTINA NORI KAD

Borden ’s 
EAGLE BRAND

(CONDENSED MILK)

Tas maistas stiprina kojas ir sveiku palaiko kūną, duo
da spalvą veidams ir linksmumą akims. Pagirtas ir pata
riamas gydytojų dėl savo gerumo ir atsakantumo. Leng
vas pritaisymui — tik dadSk prie tinkamo daugumo Eag- 
le Brand virinto vandens, išmaišyk, ir gatavas maitini
mui. * •
Jei kūdikis naktį verkia — jeį nervuotas ir neramus — 
jeigu neauga, tai greičiausia jo maistas netinkamas ir 
negeras. Pasiusk šiandien kuponą dėl instrukcijų mai
tinimui jūsų kalboje, taipgi gausi penkiasdešimts keturių 
puslapių knygelę apie kūdikius, dykai, kur pasakoma kaip 
užlaikyti kūdikį sveiku ir tvirtu.
Delei jo gerumo, kadangi padarytas iš gero karvės pieno 
ir malto cukraus, yra ekonomiška naudoti Eagle Brand 
namuose ant stalo kur tik reikia pieno ir cukraus. Ban
dykit jį su kava arba kokoa, ir visiems virimo ir kepimo 
reikalams. Nereiks bėdavot dėl cukraus stokumo.

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

Tūkstančiai Taupiu Depo- 
zitoriij Turi Pilna Pasitikė
jimą šiuo Stipriu Valstijiniu 
Banku, Taipgi Yra Tikrai 
Vertas Jūsų Pasitikėjimo

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir į Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo
dama ant Visų 

LINIJŲ

Central Manufacturing Oistrict Bank
1112 West 35th Street

Turtas Virš $6,000,000.00
I»iuw I ............i i r.h.w>IIiW.ri       ,     ,0^, , ,i„      I ■■»>■■■ "II !!■■-    ■■■■■- ■    
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BRIGHTON P ARK

Dg. P. Grigaičio prakalba

d. vietine LSS

as) yra labai eras

$6,000,000.00 dolerių banka TelephonaU

Atdaras
Visi Lietuviai gali įgyti pasportę į vienį dieną

NORTH SIDE

nuo

Ofisas

Telo Yards 6492

Rttiikos ir Turkiškos Vnos Delegatas

aukus gra- 
tvilgančiais. 
ravimą plau

Municipalė Balsuotojų Lyga, 
kuri per porų dęsėtkų metų val
tie miesto tarybų, liko nuveik-

Kus nori jurčti 
tas akis, 
galvos skaudėjimus ir nedamati

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

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

SPECIALISTAS 
samiauoje Dykai

Telephoną Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: 6—12 ryto

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION 

414 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

šukavimas Plaukų
Kai-kada būna neipalonus, 

ypač kai liuobimas plaukų es
ti užleistas. Severa’s Hair Po- 
made (Severos Plaukams Te
palas) padaro ] 
ziais, minkštais ir 
Padaro maloniu ši 
kų dėl vaikų ir augusių 
na 25c ir 1c taksų.

3255 So. Halsted 
St., Chicago, 111

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telcphone Haymarket 25<4 «

Plovimui
Galvos reikia vartoti tok j 

muilą, kuris lengvai putoja y- 
ra gydantis, šitam tikslui go
riausiai atsako Severa’s Medi* 
cated Skin Soap (Severos Gy
dantis Odinis Muilab.) Jis taip

ogi yra geras dėl barzdos sku
timo. Kaina 25c.

Prirengia keleivius ir prigelbsti jiems išgauti pas- 
portus veltui Visus, pasiryžusius grįžti savo tėvynėn 

kviečiame kreipties į

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
I^eavittt 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. Charles Seal
Persikėlė į savo liauju Hfisų 
pa. 4729 Sft. Arianti Avė, įHg 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nu® 10 fld 
12 rytmetyj, nuo 2 Dd B va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Spėcialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
i dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS. Pree.
Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

Nuveikė Municipalę Balsuotojų 
Lygų.

minėto* gyduolė* pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai ats 
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidui 
Išnyko po užmušimui visų ligų, r“ 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių < 
radėjistei ir linkiu visiems savo dra

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

3149 S. Morgan st., kerte 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

kata regėjimas 
Ket vartojam 
Kerint* Oph<

12th STREET 
TeL Kediie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Lenls ' Ava. 

CHICAGO, ILL.

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1627 W-51 St. kampjfarshfleld av
Valandos: Iki t ryto; ubq | |gi 

4 Ir mo 7 iki I vakare.
Tai. Proepeet 1161

Biuras atidaras kiekvieną dieną iki 7 vai. vakare, 
o nedėliomis iki 2 vai. po pietų.

Mes kalbame Lietuviškai.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago

• Telephone Drover 9693 
Valandos: 10- 11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dieįią.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau 
Ine.

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

estų Išgerdavau kas sa- 
jėn. gayo paveiksle pa- 
1 Salutaras mylistų ge- 
ir pažįstamiems su to 

iptiea prie Salutam: 
TARAS 
ION J. Baltrūnas, Prof.

7_ J 7.77. Chicago, DU.

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

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

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME
Pasportus

SIUNČIAME TAVORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adro-

Telephono Yards 5834

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

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

E 4536 Jaunavedžio Pasiskundimas, Dialogas
E 4475 Girtuoklio Metavonė ir Stebuklai, Dialogas.
E 4474 Milaširdystė ir Vai Verčia Laužo, dainos.
E 4272 Spragilų Daina ir Strazdelis.
E 2356 Lietuva TėVynč Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
E 4237 Jonas šmikis, Dialogas.
E 4273 Padainuosiu Gražia Dainą ir Našlys^.
3 2582 Kariškas Maršas ir Kalnų Augštumas. *
E 3417 Padespanas ir Mazurka.
E 4181 Atvilo ežero bangos ir Pilviškių Valcas, .' <

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

ta, o jos atstovas bus prašalin
tas iš posėdžių sules. Ta Lyga 
buvusi nematoma valdžia, nes 
jos narystė yra nežinoma, betgi 
ji skire visus svarbiausius ko
mitetus, ji vedė agitaciją už tu-

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoja Abstraktu 

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėią ant lengvą 
sąlygų*
West Side ofisas atdaru vaka

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

Katalogą pasiunčiame kožnam dykai.
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE GRAMAFONV, KNYGŲ, AUKSINIŲ 

DAIKTŲ ,

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

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-

,erai apsaugo- 
ir prašalinti akių bei— - - - - — -

nią — tam tegul Smetana priski
ria akinius.

* >

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

JOHN J. SMETANA 
AKIU SPECIALISTAS 

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

Kambaris 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.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais spring- 

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

Russian American Bureau
706 West 12th St., Chicago, III.

lovimui galvos 
Tnelės te- 

amėgink.

Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 
nlui. ~ 
me Jums nuo 1 
name pirkime, 
gesni negu olselio kaina, 
jaunų-vyr^ 
derio užsa 
diržais, su ________ ________ ____
komi, ir konservatyvio styliaus, $82.60 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. 
tai po $45 Ir $65. Mėlino sorge siu
tai nuo $85 iki $60. ” _ ,7
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $< * 
Mėlino serga kelinės $5. 

Speęialjs nųpl 
nam pirkiniui, ! 
čiamas Europon

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vąl. vakare. Subatomis iki |Q vsL 
vakw Nedėliomis iki « y. vakare.DON, 

i« Chicago, I1L

kus. Vai.: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki U dieną 
4649 S. Ashland av. kamp47< 

Telephone Yards 4112 
Boulevard 6417

pilvelis buvo. Dlspep 
aujo, inkstų, Nervą Ir 
iii nustojęs vilties, kad 

isur jieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Ame«

Juodi slu-

Vaikinųlr val- 
7," 7 7 w 

14 ir daugiau. 
. i.50 iki $17.50. 

imas 5% kiekvie- 
ris turi būti siun-

Mes perkame Pergalės Bondas pilna 
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pini] 
Atneškite arba'fttslųškite i 
Atdara kasdien nuo 9—d 
Utarninkais, Ketvergais 
h* Subatomis 9—9
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Kelias Lietuvon Jau s

DR. I- E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
RoseĮSnde: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, PuUman 342 ir 1189 
Chicaaos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergą vakarais nuo 5:19 
—7. TeU Yards 72S.

Russian American Bureau, 
OF CHICAGO

Balandžio 25’ d. įvyko North 
Side Draugijų Sąryšio draugiš
kas vakarlėlis su laimėjimais. 
Vakarėlis pavyko labai-gerai. 
Žmonių buvo apie 200 — tiek 
kiek toje svetainėje gali tilpti. 
Programas susidėjo iš prakal
bų, dainų, deklamacijų ir mu
zikos gabalėlių. Drg. P. Gals- 
kis trumpai paaiškino Sąryšio 
veikimą ir jo naudų, o d. Kar- 
sokas apie abeluą lietuvių susi
pratimą. Vakarėlis davė apie 
$125 gryno pelno. Nors nieku- 
rie elementai ir stengėsi Sąry
šiui pakenkti, bet tas jiems vi
sai nepavyko ir North Sides lie
tuviai dar kartą savo- skaitlingu 
atsilankymu parodė, kad jie pa
siryžę remti SąryšĮ.

Sąryšis turėtų tankiau pa
rengti tokių vakarėlių.

Ketverge, balandžio 29 d. įvy
ko Draugijų Sąryšio susirinki
mas. Reikia, pasakyti, kad pa
šalinus iš delegatų tarpo du rėks 
n i u, išnyko ir bereikal ingi gin
čai, kure būdavo pinnesniuose 
susirinkimuose. Dabartiniai de 
legatai yra pasirižę veikti ener
gingai ir visus klausimus svar
sto rimtai.

Komitetas rengimo vaiki] va
karėlio pranešė, kad jiems ją 
darbas pavyko gerai. Vakarė
lis įvyko balandžio 11 d. ir 
davė apie $4 pelno. Pasek
mėj to, taipjau susitvėrė pasto
vi vaikų draugijėlė, vardu “Bi
jūnėlis”, iš apie 30 narių.

Draugijų delegatai išsireiškė, 
kad reikalinga paremti jauną 
draugijėlę ir nutarė pavesti sve
tainę. dėl lavinimosi dykai. La
vinimasis tos jaunutės draugi
jėlės būna kas nedėldienį, 10 
vai. ryte, Liuosybes svetainėje, 
1822 Wabansia Avė. Mokyto
jauja p-lė Viščiuliutė. 4

Visi tėvai turėtų suvesti savo 
vaikučius.

aa ir ChirugM
7 W. 47 St.

Tel. BoulevarJ 169. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedaliomis 9 Iki 13 dieną, 

Namai: 2914 W. 48 St. -
Tel. McKinley 368

Dažniausia ligos 
i ma, kuri paeina 

užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bu- 

Rh. išgydo greitai ir
BlJAK pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ar skrepliuoji? , /
Ar visą skauda?
Ar nosis prišašus?
Ar šniokšti miegodamas?
Ar bčga kraujas iš nosies?
Ar nosj skauda ir yra opi?
Ar labai čiausti?
Ar akj% silpnos ir ašaroja?
Ar skauda pakaušį?
Ar negali užuos|i?
Ar gerklė uždžiuvus rytmetyj?
Ar mie$i išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin?
Šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

j iniluenzą. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytoją prie pirmo apsireiškimo Ii-

Galvos ir Gerklės 
Ligos

bereikalingai, 
atima 
-Jebus 

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

RUFFLE8
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 

• RUFFLES, jei turite pleiskanų. *
• Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes-taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pactp 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: •

AD. RICHTER & CO., 3Ž4-330 Broadway, New York «—

Bal. 28
kp. surenįė prakalbas Liuosy- 
bės svetainėje. Kalbėjo Naujie 
nų reduktorius d. P. Grigaitis. 
Kalbėjo dviem atvejais.

Pirmiausia aiškino apie Pir
mosios Gegužės šventę ir jos 
reikšmę pirmiau ir dabar. Pa
sak kalbėtojo, seniau visose 'da
lyse darbininkai Pirmąją Gegu
žės reikalavo 8 vai. darbo die
nos, bet dabar kada tai jau 
veik visur iškovota, jau reika
laujama 6 vai. darbo dienos, 
statomi kiti svarbiausi kiekvie
nos šalies reikaląvimai ir kovo
jama už galutiną darbininkų 
klesos pasiliuosavimą.

Antru a t vėju aiškino apie Lie 
tuvos padėtį ir pasekmes rinki
mų į Steigiamąjį Seimą. Taip
jau perskaitė ką tik gaulą apie 
rinkimus telegramą. Iš jos pasi
rodė, kad musų draugai Lietu
voj veikia ir turi didelės įtakos 
žmonėse. Tik. vieni Skaplier- 
ninkai krikščionis demokratai 
įstengė pravesti daugiau kandi
datų į Seimą. Reikia todėl vi
somis jiegomis remti Lietuvos 
socialdemokratus, kad ir kleri- 

' kalams nulaužius ragus ir galu 
tinai juos nuveikus.

Po prakalbų buvo paduota ke 
Irtas klausimų, į kuriuos kalbė
tojas davė labai aiškius atsaky
mus. Klausimai irgi buvo duD 
ti rimtai, be jokio karščiavi- 
nios.

Publikos buvo gana daug ir 
visi labai gražiai užsilaikė.

Butų gerai, kad ir daugiau to 
kių prakalbų vietos socialistų 
kuopa parengtų. Prie kuopos 
prisižadėjo prisirašyti keli nau
ji nariai. — Kokšių Jonas.

Telephone Tards 50)3

Dr. M. Slupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

Didelis Išpardavimas 
Gramafony

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

CASH
J. G. SACKHEIM & CO.

UIS MILWAUKEB AVB. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Talafonas PuUman 856.
DR. P. P. ZALLT8

Lietuvis Dantistas 
19617 Michigan Ava^ Roselani.

Valingos: 9 iki 9 vakarą.

inMNWWIMANU^
Gražus Plaukai į:

Tai papuošimas kiekvienos moters ir mergaitės, pasigėrėjimas 
kiekvieno jaunikaičio ir vyro. Tai yra svarbu išlaikyti šis papuo- BĮĮ 
Šimas ir sveikas plaukų augimas iki senyvam amžiui, vartojant

Severa’s
Hair Tonic

(Severos Plaukų . . .. .
ir plaukų. Jis ugdo plaukų augimą, bitik plaukų i 
bėra gyvos. Jaučiama malonus jautimas vartojant ji 
Kaina 65c ir 3c taksų.

Važiuokite į Lietuvą
PER

DR. F. O. CARTER
120 S. State St., Chicago.

Besisukamų šviesų iškaba per 
23 metus prie State gatvės. 

Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi- 
“d 50% kiekvie- 

urie dalykai pi- 
ryrą ir 

gatavai pasiūti ir ant or- 
yti siutai ir overkotai: su 
liemeniu, formaliai jiritin-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietnyi* Gydytojas ir Chlratgaa 
25 E. WMhington St 
Marshail Field Alines 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8863

Valandos: nuo 19 iki 13 ryto

3131 North Weatern Ava.
Valandos: 6 Iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 6136

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

O Žmogūe kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 

TTpj I1 Kasjmasi pasidaro papro-
111 eiti, ir tuomet žmogus ka-

sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
v’si kiti tą žino. •

Vyrai ir moteris kenčia 
H|r niežėjimą nuo pleiskanų, 

~ ~ o kenčia 
į nes tą niežėjimą 

lengvai prašalinti.

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Oerąl licturiam* iloanum p«r 33 
i? rtfraeM

Gydo aitriM Ir chronilka* Hgao, ry. 
rų. mo|arų ir Taikų. pa*al naajaualM 
metodas X-Ray ir kitokiai elektros prto* 
tebus.

>ią,ion B»e

VALANDOS: Nuo 10-lt pietą, fe 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomisi Canal
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GTVDmiLASj »4U R- StaMt
▼▲LANDOS: 8—• ryto, tflrtte.

AA ADOMAS A. K AR ALI Ali 8K AB, SEKANČIAI RAdAU, 
įi. . ..... ih . .ur t

sija.nevirinhnaą pilvelio, nuslabnėjimas. ] 
ubetnas spėkų nustojiinas viso kūno, ir bt 
begyvensiu. Vf 
rikoj ir ui rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
" Stos gyi‘ 

Kraujas išsivalė.

Išnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, Ir 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių ( 
radejistei ir linkiu visiems savo drai 
klais atsitikimais patariu nuoširdžiai 

S AL 
CHEMICAL INSTIT

1707 So. Halsted St« Telephone Canal 6417.



NAUJIENOS- Chicago «W!
Sereda, Gegužės 5 d., 1920

(Tęsn nuo 3,čio pusi.)

lūs kuiidiihitus ir duodavo atsi
liepimus apie kiekvieną alder- 
inaną. 'I\ii‘tinaina, kad ta Ly
gu buvo finansuojama didžių
jų korporacijų.

Dabar ji daugiau nebeskirs 
narių į komitetus. Nariais bus 
skiriami pučios miesto tarybos. 
Miestas bus padalintas į 5 dis- 
1 riklus, kiekvienas po 7 wardas. 
Kiekvienas- distriktas išsirinks 
po vieną atstovą ir tie atstovai 
sudarys komitetų komitetų, ku- 
ris nužymės pirmininkus visų 
kitų miesto tarybos komitetų.

įlinkai balsavo prieš Lygą, ku
rios veik visi kandidatai pralai
mėjo pereitais rinkimais.

14,000 KARPENTERIŲ STREl 
KUOJA.

Reikalauja ,$1.10 į vai. nuo
geg. 1 d.

14,000 karpenterių, dirbančių 
medžių dirbtuvėse, streikuoja. 
Visos tos dirbtuves dėlei to tu-

• V • s •rėjo užsidaryti.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo* 
1261 So. FTalsted St. Chicago. IU
------------------------ ------------------------ ■ ■ 

ą

VVaukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę: >

WAUKEGAN
PHARMACY

1005 Marion Street
Waukegan, III

DR. VAITUSH, O. D.
<772**^ Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

Mano specialia gydymas yra chroniš
ką, — nervišką ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKOR1US 
10646 So. Michigan Ave^ 

Chicago-Roaeland, III.

S. D. LACHAWICZ
Lletuvys Graborim

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
glausta. Reikale meldžiu atsi
šaukti. o mano darbu busite ež- 
gan Minti.
2214 W. 21 Place. Chicago, UI 

ToL Canal 21M.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

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

LIETUVIS DENTISTAS

CHICAGO.
Valandos; 1:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki I vakare.

Darbininkai reikalauja $1.10 
Į valandą, pradedant nuo gegu
žės 1 d. Dabar jie. gauna 85c.
į vai.

Samdytojai, susivienijusieji į 
Lumberm-en’s Assoeiation of 
Chicago, skelbia, kad jie suliko 
mokėti reikalaujamą algą, bet 
tik nuo birželio 1 d. -Darbinin
kai nesutiko su tuo ir paskelbė 
streiką. Samdytojai sako, kad 
darbininkams nesutikus priim
ti jų pasiūlymo ir sustreikavus, 
jie uždarysią dirbtuves ir laiky
sią tol. kol organizuotieji darbi- 
ninkai nepasiduos kapitalistų 
malottFi, nes jų, samdytojų, pa 
siūlymas nuo scredos bus at
šauktas.

Tą patį samdytojai skelbė, ka 
da pereitais metais paskelbė lo
kautą karpenteriams. • Bet ga
linus turėjo patįs samdytojai pa 
atduoti.

Liudytojų nebesuranda.

Vakar prasidėjo teismas Ja
mes Driscoll ir Walter Stcph- 
ens, kaltinamų apiplėšime auk 
šorių I leller-Rose Co. vidurinio 
styj ir rėmime iš firmos už $250 
(MM) visokių brangmenų.

Kada pašautka liudytojus, tai 
pasirodė, kini, kaip paprastai to 
kiose bėdose, nė vieno liudyto
jo nebuvo. Nebuvo ir pačio 
svarbiausio liudytojo. Apie jį 
policija žinojusi iki pat paskuti
nės dienos, bet kada jo reikia— 
nebėra., Dabar prokuroras sa
ko, kati nėra vilties nuteisti plė
šikus ir bylą tur būt reikės pa
naikinti.

Pats save areštavo.

Į Chicago Avė. policijos sto
tį ateina 13 m. vaikas" Frank 
Lcncioni ir maldauja policijos:

— Areštuokite mane, išsiųs
kite į pataisos namus, kad aš bu 
čiau geras vaikas ir užaugęs ne
pakilčiau kalėjimam. * Aš neno 
riu mokyklos, aš pabėgau iš 

jos, aš losiu "kriapais”.
Vaikas liko atiduotas jo le

vui — misionieniui, kuris prisi
žadėjo geriau juo rupinties.

Paskaita pribuvėjoms.

svarbią 
seredoj, 
Turner 

Western

First Assoeiation of Midwi- 
ves of Chicago rengia 
paskaitą pribuvėjoms 
geg. 5 d.» 8:30 v. v., 
Hali, kampas 12 ir
Avė. Skaitys sveikatos komi- 
sionicrius Dr. John Dili Robert- 
son apie vaikų akis. Paskaita 
bus iliustruota. Bus ir daugiau 
kalbėtojų.

Užgriebė degtinę.

Valdžios agentai vakar iš Ju
lius Lacser & Co. sandelio, 
1015 S. State St. užgriebė 700 
skiynias degtinės, kurią jis bu
vo pardavęs už $25,000. Ta deg 
tinę esanti verta dabar $75.000.
♦U” ....... .

Pranešimai
— Cicero. — Naujienų stotis persike
lia į naują vietą, sykiu su V. Snileikos 
spaustuve į Pociaus namą, 4932 W. 
14th St. Kurie pirkdavote pavienius 
Naujienų numerius, malonėkite ateiti 
po nauju antrašu.

A. Ručinskas,
“Naujienų” agentas

Chicagos Liet. Vyrų Choro lošimo 
veikalo ‘‘Velnias ne boba” repeticija 
įvyks seredos vakare, Gegužio 5 d., 
kaip 8 vai. vak. Mark White Sq. sve
tainėje (Engine Room) Visi lošėjai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku.

— J. Gedraitis.

Lietuvių Kiraučių Kliubo Sav. Paš. 
mėnesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
geg. 5 d., Liuosybės svet. 1822 Wa- 
bansia Avė , 7:30 vai. vak. Visi drau
gai ir draugės malonėkite ateiti laiku.

— Rašt J. Kalaine.

Dramatiško Ratelio rengiamo drau
giško vakarėlio subatos vakare, Mildos 
svetainėje, Rengimo komisijos susi
rinkimas įvyks kėtvergo vakare, geg. 
6 d., Naujienose. Visi kurie paėmė 
parduoti tikietų, malonėkite pranešti 
kiek turite jų pardavę.

— J. P. Markus.

J. L. D. ir Paš. Kliubo susirinki
mas įvyks geg. 6 d. 7:80 vai. vak. 
Malinausko svetainėje prie 19-tęs iv 
Halsted St, 3ekr< A> Jonaitį

Brighton Park. — LSS. 174 kp. su
sirinkimas įvyks geg. 5 d., 7:30 vai. 
vak. Pbclaus svet. 38 pi. ir Kedzie 
Avė. Visi nariai atsilankykite.

— Organizatorius

Cicero — Lietuvių Namų Sąvininkų 
Sąjungos mėnesinis susirinkimas įvyks 
geg. 5 d. 8 vai. vak. J. Neffo svet. 
1500 So. 49th Avė. Visi propertieriai 
malonėkite susirinkti. —K. Balčiūnas.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Paš. Kliuban nedėlioj, geg. 9 d., 7 v. v. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 pi. stato 
scenoje Br. Vargšo trijų veiksmų dra
mą “Žmonės” Inžanga 35, 50 ir 75c. 
Po teatro šokiai. Muzika Sarpaliaus. 
Pusė pelno skiriama Lietuvos Laisvės 
Fondun. — Komitetas

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Izidoriaus Bartkaus, 

girdėjau, kad jisai gyvena Chicago, no 
rėčiau susieiti. Paeina iš Raseinių ap
skričio, Kražių parap., Vienkiemio Ku- 
pns. Jei kas žinote jo adresą, malonė
kit man pranešti.

A. VAŠKELIS, 
2246 So. Leavit St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU merginos apsivedimui 
senumo nuo 20 iki 25 metų; aš esu 28 
metų. Rašykite laišką priduodant sa
vo paveikslą?

U. P. K.
3261 So. Halsted St. Chicago, III

PAJIEŠKAU dėdės Juozapo Šir- 
vinsko iš Kauno rėd., Šatų parapijos, 
Kaupulekų sodos, Amerikoj gyvena 
10 ar 11 metų meldžiu atrašyti laišką 
ar kas žinote praneškite

PETRAS JONUŠAS, 
726 W. 19 Place, Chicago, 111.

PAJIEŠKAU mergaitės arba jaunos 
našlės apsivedimui. Esu 28 m, senu
mo. Artimesniai pažinčiai meldžiu 
man rašyti ir prisiųsti paveikslą. 
Atsaką ir paveikslą suteiksiu kiekvie
nai

B A SVIDAS
Bok 1385 Joliet, III

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Jurgučio iš Tauragės apskr. Kvėdar
nos parapijos, Žygaičių sodos; pirmiau 
buk gyvenęs New Yorke. Malonėkite 
atsiliepti ar kitas pranešti; turiu 
svarbų reikalą.

PETRAS JURGUTIS
1134 Market St., De Kalb, III.

PAJIEŠKAU Marijonos Jarušaus- 
kaitės iš Ušnėnų kaimo, Užvenčio pa
rapijos. Meldžiu atsišaukti; arba kas 
žinote pranešti, kur gyvena. Skiriu 
$5.00 Aš girdėjau, kad gyvena Chica- 
goj.

S. O. SHERAK 
308 E. Kensington Avė. Chicago,* III.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienai mergaitei 

geroj šeimynoj, kad kambaris butų 
švarus ir šviesus. Galiu mokėti $12. 
Praneškite

A. RUPSH,
34 Bellevue PI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA kambaris pui

kioj vietoj prie pat Washington Par
ko; į 15 minučių galima pasiekti did
miestį. Garu šildomas, vana, elektra, 
telefonąs; vienam ar dviem vaikinam. Be vatjgtojį

JOHN PETROVVSKAS 
416 E. 50th Place Chicago.

Tel. Drexel 3370.

1ŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS Storas puiki vieta 

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

3207 So. VVallaęe St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

•REIKIA

Moterų lengviam valymo 
$16 į savaitę. Nuolat 

Kreipties.
PEPSODENT CO. 

6th floor i 
1104 So. Wabash

darbui, 
darbas

Avė.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
’405 W. 31 BL. Chicago

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ 

lengvam darbui dirbyklos dar
bui prie drill pressų, benčiaus ir 
inspekcijos. Patyrimo nerei
kia. Mes išmokįsime jus. Sam
dos ofisas atidaras Panedėliais, 
Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 8 
va. vak. Subatomis iki 3:30 v.v.

Kreipties:
j 311 West Austin Avė.

i -

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ
Abelnam darbui Kepykloje. 

Patyrimo nereikia. Gera .mo
kestis. Nakties darbas.

Kreipties: .
1107 West Congress St.

REIKIA moterų aiba merginų.
Trumpos valandos, lengvas daiuas, 
patyrimas nereikalingas, pusė dienbš 
subatoj. $16 į savaitę pradžiai.
6957 Wentworth Avė. kampas 70 gat.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

KEIKIA Mergaičių, kurios ga 
H siūti mokinimuisi plaukų dar 
bo. Augščiausi mokestis laike 
niokinimosi.
WESTERN IIAIR GOODS CO.

209 S. State St., Rm. 1008

MERGAIČIŲ ir moterų siuvimui 
Silkinių, užlaidų lempoms. Tik paty
rusių. Nuolat darbas ir ^era mokes
tis.

HAMILTON ROSS SHADE F-ry, 
3540 S0. Halsted St.

REIKIA
100 mergaičių, 16 metų ir senes
nių darbui prie popierinių kviet- 
kų. Nuolat darbas. Gera mokes
tis. Darbo valandos nuo 8 iki 
5:30 vai. vak. Subatomis iki 1 
vai. dienos. Kreipties tuoj.

SCHACK,
1739 Milwaukee Avė.

REIKIA

Patyrusių moteriškų prie 
krakmolinimo ir prosijimo.

METROPOLE LAUNDRY
1219 East 55th St. Chicago.

Phone: įlydė Park 3190

REIKIA vyrų ir moteriškų darbui 
skudurų wholsaleje.

‘ HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

REIKIA 2-ros virėjos .
1362 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA darbininkų prie anglių; 
$65 į mėnesj, kambaris ir valgis.

Klausti Chief Engineer.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51st ir Cornell Avės.

REIKTA darbininkų prie Great 
Northern and Soo Line gelžkelio. 
Kompanijos Sekcijoje ir prie extra 
Rengės darb.ų. Mokestis $4.40 į dieną. 
Laikas ir puse už viršlaikį Važinėjimosi veltui suteikiama. Minnesota, 
North Dakota ir Montana. Del Infor
macijų kreipties į

FEDERS BROS.
24 So. Canal St., .. ■ Chicago, III.

REIKĮA-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
HERMAN H. HELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKALINGAS barbens vakarais ir 
subatomis ar subatomis po pietų.

3213 So. Wallace St.

COLUMBIA SUGAR CO. 
Bay City, Mich.

Reikalauja dar 50 šeimynų 
Darbui prie auginimo cukrinių buro
kų Michigane mes norėtume, kad vie
noj šeimynoj butų 3 ar daugiau nar 
rių. Mes mokame po $35 už akerį, taip 
gi duodame gerai apmokamus darbus 
žiemos metu musų dirbyklose. Vaitui 
pervažiavimas gelžkeliu, veltui na
mas, daržas ir veltui perdanginimaa 
baldų iš jūsų gyvenimo vietos fld čįą. 
Išvažiuojama kiekvieną utarninką.
Kreipties Ketvertais, Pėtnyčiomis Su* 
katėmis Ir Nedaliomis nuo 8 vai. ry« 
te iki 7 vai. vato.

Matyti Mr. Franto Palla, atstovą.
PRUDENTIAL HALL

Žąfl flotn? North East com. North 
Halsted St. and North Avė., 

Chicago, III.

f" E ii t. ii A hAmUKII

VYRŲ
REIKIA Truckmenų ir leiborių vy

rų darbui viduje warehousėje. Nuolat 
darbas ir gera mokestis. Kreipties į 
Supt. Fourth.

GUMBINSKI BROS.
% Union & Lumber Sts.

REIKIA 
LEIBERIŲ

Darbams viduje dirbyklos.
Nuolat darbas.
Gera mokestis.

Matyti Mr. Ellis.

HEPPES - NELSON 
ROOFING CO.

4500 Fillmore St.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojimo arklių. Geni mokestis, dar
bas nuolat. Duodama kambaris.

Kreipties.
4129 Emerald Avė.

REIKIA
Senyvų vyrų dirbyklos darbams 

Kreipties.
700 West 22nd Street.
REIKIA

LEIBERIŲ
Nuolat darbas,
Gera mokestis.
Kreipties tuoj:
FULTON SAW WORKS,

52nd Avė. ir 22nd St.
Cicero, III.

REIKIA 
PORTERIO

Dabojimui švarumo ofise. Nuolat 
vieta senos rimtos įstaigos. 
Pradžiai $22 į savaitę.

( Kreipties tuoj.
H. J. HEINZ CO., 

342 N. Westem Avė.

REIKIA
Vyrų darbui Scrap iron 
yarde.
$35 į

711
sąvaitę.

West 15th Placc.

REIKIA 2 barberių: Vienas vaka
rais, antras ant visados. Gera mokes
tis geriems barberiams; maloni vie
ta darbui.

J. PUPELIS
1405 So. 49th Avė. Cicero, 111.

REIKALINGAS duonkepis — pirma 
rankis ir antrarankjs. Gera mokestis.

P. CHUPINSKI,
34th ir Halsted Blvd., Steger, III.

REIKIA
Vyrų indams plauti.

$20 į savaitę. Nedirbama nedėliomis.
17 North State Street 

8th floor.

REIKIA vyrų darbui yarde ir 
teamsterių į scrap iron yardą.

ALTON IRON & METAL CO..
2122 So. Loomis St

REIKTA vaikiuko 16 metų amžiaus 
prie darbo kilbasų dirbykloje.

1215 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI
Čebatų taisykla su elektrikiniais prie
taisais, taip-gi parsiduoda antra Tan
kiai čebatai. Daromas geras biznis ge
roje apielinkėje. Išeina iš biznio.

5 West 57th St.

PARDAVIMUI Ice Box, geras, nau 
as; parduodu pigiai.

Kreipties:
3564 So Halsted St.

PARSIDUODA bučemė ir groseme. 
Norima parduoti trumpu laiku — sa
vininkas važiuoja Lietuvon

Kreipties:
K, NOBKUS, 

570 W. 18th St. Chicago, IU

PARDAVIMUI PHOTO STUMTO 
Geroj apielinkėj;' Biznis gera! Iš
dirbta nėr 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir grosemė, 

greitu laiku ir pigiai. Tarp, lietuvių ir 
anglų. Biznis gerai, išdirbtas. Priežas
tis pardavimo, turiu kitą biznį.

Kreipties:
3600 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, lietuvių apgyventoj vietoj, per il
gą laiką; visų gerai žinoma vieta.

627 W. 18th St.
AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA automobilius
Overland visai mažai vartotas penkių 
pasažierių; G nauji tajeriai. Parduo
siu pigiai, nes turiu išvažiuoti kitan 
miestan. Kas norite turėti vasarai 
grerų karų ir extra bargeną, atsišau
kite 4133 So. VVallace St.

Telefonas Drover 6979

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Gvarantuotas

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip ■t MMEHI naujas, vertas $155 
už $42. “ 
ant 10 metų. Taipgi

Į ^ll daugel kitų daiktų
ęigiai parduodamų.

’urime labai gražių |M sulyg šios dienos ra-nW kandų seklyčioms
1,1 i p - (parlor). Reikia ma-

H Vį tyti, kad apkainavus. 
W Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE

D.

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

EXTRA BARGĘNAS
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 priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
. > —------- -----------

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly
čiai mėlyno velouro setas gyvena
miems kambariams, Valgomamjam ir 
viryklai rakandai, žalvarini lova, kaur 
rai, viktrola pastatoma lempa — var
toti tik keturius mėnesius. Tur būti 
parduoti šią savaitę — labai pigiai.

1511 So. Kedzie Avė.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sanipeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime saw par lavi- 
mo skyriui 12 puikiausių ir molčcniš- 
kirusių tr ių šmotų parimą rakandų

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

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

Gvarantuojame dešimčiai tnetų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

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

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

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel esu priveistas paaukauti sa

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

2-ros lubos.

NAMAI-ŽEMB

PARSIDUODA nedidelė ūkė 60 ake- 
rių žemė gera; čia auga kaštanai, ar- 
žuolai, alksniai, beržai. Yra namelis 
8 kambarių ir kiti pradėti budinkai. 
Parsiduoda pigiai sykiu su javais. 
Kreipties į savininką.

J. A. NAVICKAS 
Box 35 Middle Inlet, Wis.

FARBAVIMU) metiniB namas 2 
•ugfcEų pe 6 kambarius; rfetjrytfrfc 
kampas 42-ros Place ir ShieMs Ava, 
Kaina $8,1160. >el išlygų kreipties į 
SSvininka.

jeSEfrK CASEY, 
10208 So. Feoria SC

Phone: Beverly 1484

NAMALžEMfi
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų muro 

namas po 6 kambarius, su elektriką, 
vanos, gazas, stikliniai porčiai. Kaina 
$6500. Randai Brighton Parke.

Kreipties:
911 W. 33rd St.

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

R. N. BARSIS,
611 Lincoln Avė., Rockford, III.

KAS NORITE uždirbti $4500, pir
kite Šią. savaitę namų 2 aUfifSčitj; apa
čioje Storas su 4 kambariais; viršu
tiniame 2 pagyvenimai po 4 kamba
rius; yra vanos, elektra, gazas, šil
tas vanduo, naujoviniai įrengimai. 
Rendos $105 į mėnesį; didelis garage, 
yardas visas dengtas; trįs metai kaip 
budavotas; randasi Brighton Parke ar
ti Archer gatves. Parsiduoda už $8700 
Dabar išbudavoti kainuotų $13,200. 
Kreipties vakarais.

KASPER
4104 So. Campbell Avė.

PARDUOSIU arba, mainysiu far- 
mą 72 ir pusės akrų žemės su budin- 
kais be gyvulių ant praperčių mieste.

PAUL POLASKY, 
656 W. 18th St.

PARSIDUODA Pigiai Farma. 80 a- 
kerių žemės su budinkais, nauja stuba 
7 ruimai; 50 akerių dirbamos, 20 yra 
apsėta rugiais; 30 suarta dėl pavario 
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.

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

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

$275
$425
$550

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. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo Šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuoklte arba ateikite.

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

Phone Canal 6296

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

mo
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 varorhos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 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.

lOM.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs; stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli* 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašys «
Iki 4 vai. po piety. Vakarais nuo I 

Mokinimo valandos: nuo • ryti 
iki 10 valandai
1106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO

•JSU




