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Carranza pasiduosiąs
Anglijos ir Francijos laivai Meksikoj 

f .

Vokietija atsisako tartis su talkininkais
CARRANZA PASIDUOSIĄS.

Nėra vilties nugalėti sukilėlius;
i jos ir Pranei jos kariniai 

laivai Meksikoj.

EL PASO, geg. 14. - Gauto
mis nuo sukilėlių vado, genero
lo Obregon žiniomis, Meksikos 
prezidento Vcnust.’ano Carran
zos pasidavimas sukilėliams y- 
ra tik dienos kitos klausimas. 
Jo kariuomenė esanti apsupta 
ir nėra jokios vilties, kad jis be 
pajiegtų ištrukti nuo jam paties 
tu siųstų.

Kariniai laivai Vera Cruze.

VERA CIU’Z, ge.g. I I. — Pir
mų kartų po to, kada Meksikoj 
kilo maištas, vakar čia pasirodė 
Anglijos ir Francijos kariniai 
laivu*. Jungtinės Valstijos šio
je prieplaukoje jau dūri bent 
keturis karinius laivus.

Anglijos vice-konsulas, \V. A. 
Bodv, vra kartu su Carranza. 
Daroma pastangų, kad susisie
kus su apsuptojo prezidento 
kvatiera ir graž inis Body’sų.

čia gautomis žiniomis, Car
ranzos kariuomenė atkakliai 
mušasi su sukilėliais. Bet jai 
nesiseka. Du traukiniai, ku
riuos valdė prezidento kariuo
menė, ta|M) iš jos apimti. Ma
noma. kad Oaranzųi kariuome
nė darys desperatinių pastan
gų idant sulaužius geležinį su
kilėlių lankų, kuriuo ji dabar 
apjuosta,ir kad prasimušus šia u 
rių link. Sukilėliai skubiai siun 
čia naujų sustiprinimų ir žiū
rės, kad Carranzos pienai butų 
išardyti.

Sukilėliai daro visa, kad su
ėmus Carranzą gyvu ir prista
čius jį j respublikos sostinę, 
Mcxico City, kur paskui jisai 
bus teisiamas.
Sukilėliai paėmė Matamoros'ų.

BROWNSVIIXJ£, geg. 11. — 
Paskutinė žymaiusioji preziden 
to Carranzos tvirtovė. Malamo
ms, esanti prie Jungtinių Vals
tijų rubežiįius, tapo užimta su
kilėlių. Carranzos kariuomenė, 
nesitikėdama atlaikyti puolimo, 
nutarė pasiduoti ir pasidavė.

10,500 amerikiečių Meksikoj.

VVASHINGTON, geg. 14. — 
čia paskelbtomis žiniomis, Mek 
sikos respublikoj randasi 10- 
500 Jungtinių Valstijų piliečių. 
Viename tik Tampico apskrity 
jų skaičius siekia iki 4000.

True translation fiJed with the post- 
master at Chicago, III. May 15, 1920 
n* reųuired by ihe act of Oct. 6,1917 

VOKIETIJA ATSISAKO TAR
TIS SU TALKININKAIS.

Francija turinti ištraukti savo 
kariuomenę iš Maino.

LONDONAS, geg. 14. — Šian
die čia gauta iš Beri i no Central 
Ne\vs agentijos žinia, kuri sako, 
kad Vokietijos m misterių ka
binetas po bendro pasitarimo 
su federalinių valstijų ministe- 
riais kaip vienu balsu nutarė, 
pogei Vokietija nesiųsianti savo 
atstovų nė Spa negi Briuselio 
konferencijosna. Nesiųsianti 
jeigu iki gegužės 16 dienos brau 
cijos kariuomene galutinai ne
apleis Maino apskritį.

NEW YORK, geg. 14. — Try 
l'ka tūkstančių barsdaskučių — 
New Yorke ir Brooklyne — ren 
ginsi mesti darbų. Reikalauja 
didesnių algų.

True transJntlon hied wlth Ihe posf- 
mastor at Chicago, III. May 15, 1920 
as reąuircd by tiic act of Oct. 0,1917
PASMERKS TURKU SUKILĖ

LI V VADĄ.

LONDONAS, geg. 1 i. — Čia 
gautomis Exch«nge agentijos 
žiniomis, nepapras tasai karo 
teismo posėdis, laikytas praeitų 
sereda Konstantinopoly, nuteisė 
myriop turkų nacionalistų ka
riuomenės (Mažojoj Azijoj) va 
dų, Mustafa Kernai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 15, 1920 
as rcųuired by tnc act of Oct. 6.1917

KĖSINTASI NUŽUDYT DI
DĮJĮ VIZIRĄ.

LONDONAS, geg. 11. — Gau
tomis iš Konstantinopolio Ex- 
change agentijos žiniomis, va
kar <far kartų kėsintųsi nužu
dysi didįjį turkų vezirų, Da- 
mad Fcrid Pąšą. Pasikėsini
mas turėjo vietos pačioje vezi- 
ro rezidencijoje,ir pasikėsintojo 
butą policisto, kuris paleido jin 
šūvį. Kulka vežiro nekliudė, 
tik sužeidė jo ginkluotąjį paly
dovų. Pas ik esi n to jas sulaikyta.

True translation filert wllh the pnst 
maste* at Chirago, III. May 15, 1920 
as rcųuired by tne act of Oct. 6,1917

Maskvos bevielinio telegrafo 
stotis jau veikia.

PARYŽIUS, gegužės 14. —• 
Paryžiaus bevielinio telegrafo 

stotis ir vėl gauna pranešimų 
iš Maskvos bevielinio telegrafo 
stoties, kurių kontroliuoja bol
ševikų valdžia. Susisiekimas su 
Maskva buvo nutrauktas pra
džioj šios savaitės. Maskvos 
bevielinio telegrafo stotis buvu
si pagadinta, kilusia viename 
amunicijos sandely ekspliozija.

POST SAKO, KAD PALMERIO 
AGENTAI ORGANIZAVO 

KOMUNISTUS.

WASHINGTON, geg. 14. — 
Darbo sekretoriaus padėjus 
Post, kurį grumojama inkrimi
nuoti atstovų bute, taisyklių ko
misijos susirinkime žadųs už
duoti smūgį pačiam justicijos 
departamentui. Jisai bandy- 
siųs priparodyti, kad justicijos 
departamento agentai, nuduoda 
mi save esant komunistų ar ko
munistų darb iečių partijos na
riais, įtraukė žmones į tas orga
nizacijas ir sausio 2 dienai, pra
eitais. metais, kada buvo sureng 
ta visuotinosios ablavos, jie ren
gė komunistinių mitingų.

MAIŠTAS SALVADOROJ.
----- r

SAN SALVADOR, geg. 14.
Respublikos kariuomenė po at
kaklaus mūšio pavyko nugalėti 
maištininkų gaujas, vadovauja
mas Artūro Araujo. Pastarasai 
jau geroka valanda kaip orga
nizuoja savo sekėjus ir Spėka 
nori ritiversti dabartinę respub- ' 
likos valdžių, kad tuo bildu ga-1 
vus prezidento vietų.

Angliakasių atstovai tariasi su 
i darbo sekretorium.

WASHINGT() N, geg. 14. — 
Kietųjų anglių kasėjų unijos at
stovai vakar laikė konferenci
jų su darbo sekretorium Wilso 
nu — algų padidinimo reikalu. 
Kas nutarta, dar nežinia.*

POPIEŽIAUS ORGANAS 
SMERKIA KATALIKUS.

Nepatenkintas, kad jie pritarę 
socialistams.

ROMA, geg. I I. — Oficialiais 
Vatikano organas, O.sservatore 
Romano, stipriai kritikuoja Ita
lijos parlamento narius kata
likus. Kritikuoja už lai, kad 
jie padėję socialistams nuvers
ti premiero Nitli kabinetų. Lai
kraštis sako, kad ministerių ka 
brnoto ki iz.'sų iš£uml<<5. pitšto 
hininkų streikas. Bqi tasai kri- 
zisas nebūtų įvykęs, jeigu, pa
sak Osservatorc Romano, kata
likai nebūtų balsavę kartu su 
socialistais. O j e neturėję bal
suoti, nes ta pozicija, kurių bu
vo užėmęs Nitli, esanti kartu ir 
katalikų pozicija.

NEPRIPAŽINO ANGLIJOS KA 
RALIAUS JURGIO.

Negavo pilietybės popieru.

NEW YORK, geg. 14. — Jau
na juodplaukė panytė, Eliza- 
betli Leaahy, negavo pilietybės 
popierų. Buvo taip. Teisėjas 
Benedict jos atklause:

Ar tamsda atsisakai perei
gų. kur u tamstai uždėjo Angli
jos ir Irlandijos karalius, Jurgis 
penktfisai?

— Oh, well. — atkirto pany
tė, — Jurgis nėra joks Irlandi- 
jos karalius! Belo, aš niekuo
met nežadejou būti ištikima An 
gi jai. Aš esu Irlandijos respu
blikos pilietė ir tokia liksiu.

Ir ji (tokia liks, nes teisėjas 
pareiškė, kad pilietybės popierų 
ji negausianti.

SUDEGINO PENKIASDE
ŠIMTS BARAKU-

DUBIJN, geg. 14. — Oficia
liai paskelbta, kad seredos nak
tį įvairiose Irlandijos dalyse 
riaušininkai užpuolę ir sudegi
nę penkiasdešimts policijos ba- 
rakų-stočių. Beto,1 riaušinin
kai užpuolę dvidešimĮ mokesčių 
rinkimo biurų ir sunaikinę dau 
gybę vertingų dokumentų. Už
pulta ir septyni teisninbučiai.

Riaušininkai privačių savas
čių točraus nenaikinę.

Susibarė dėl šuns, išžudė visų 
šeimynų.

WASHBURNN, N. D., geg. 
14. — Klek laiko atgal čia bu
vo areštuotas ‘tūlas Henry Lay- 
iT. Jis įtarta dėl nužudymo vie 
nos ūkininko šeimynos. Iki šiol 
jis vis gynėsi. Vakar staigu ėmė 
ir prisipažino. Kartu pasakė, 
ir tai, delko jis taip darė. Štai 
delko: susibaręs su savo kaiiny 
nu dėl šunies ir vienų naktį nu 
ėjęs į jo namus, kur nužudęs 
netik savo kaimynų, bet kartu 
jo moterį ir penkis kūdikius.

Gavo “prezentų”.
CHICAGO. — Pons advoka

tas, Marcus Colbert, andais ga
vo prezentų. Kažkoks juokda
rio ėmė ir užkabino jam naujų 
naujutėlį laikrodį. Advokatas 
nieku bildu negalėjo tai išsi

aiškinti: prezentų šitaip nieks 
nedalo, o vagilis pavogtų laik
rodį negi kabins dagi advoka
tui. Pagalios advokatas visgi 
patyrė, kad tai vagilio darbas: 
laikrodžio savininkas susirado 
pačioj miesto salėj. Tai buvo 
vieno valdininko laikrodis. Ir 
Advokatas gautąjį “prezentų” 
gražino.

Pasigrobė 9000 dolerių.
SPOKANE, geg. 14. — Du ne 

pažįstami banditai praeitų nak
tį čia užpuolė American RaiL 
way ekspreso kompanijos agen 
tų. Nusinešė devynis tūkstan
čius dolerių.

LEIDŽIA PERSEKIOTI DAR
BININKUS.

Paryžiaus gazo parūpinamųjų 
įstaigų darbininkai metė darbų

PARYŽIUS,, geg. 14. Minis 
terių kabinetas šiandie nutarė, 
kad jis nieko nedarys sulaiky
mui geležinkelio kompanijų 
pasimojimo prieš darbininkus. 
Kompanijos mat nutarė,’ kad 
visi neištikimieji geležinkelie
čiai, kurie dabar streikuoja, tu 
ri Imt iitKtutyti nuo .kirlio lirilll 
nubausti taip, kaip kompani
joms išrūdys esant parankiau.

Gazo parūpinamųjų įstaigų 
darbininkai metė darbų. Grū
moja pavojus, kad miestui pri- 
stygs gazo. Vnigšto gandų, kad 
darbų mėsių ir pašto darbiniu-1 
kai.

Streiko padėtis neatsimainiu
si.

STEIGIA BEDARBIU FONDĄ.

Mano surinkti dešimt milionų 
dolerių.

BSOTON, geg. 11. — Ainal- 
gamated Clolhing VVorkers li
nijos konvencija šiandie didžiu
ma balsų prizmė rezoliucijų, 
reikalaujančių įsteigti specialį 
bedarbiams (rubsiuviams) šclp 
ti fondų. Fondo iždas turėtų 
sus’daryti iš specialiu iii nario 
mokesčių ir savanoriai teikia
mų aukų. Organizacija tikisi, 
kad jai greitu laiku pavyks su
daryti apie vienų milionų dole
rių. Fondo pinigais turėtų būt 
šelpiama visi tie rubsiuviai, ku
rie, bedarbei užėjus, netektų 
darbo ir įmonių užlaikyti savo 
šeimynas.

PASVAIGUSIS NEW YORKAS.

Saliunai darų biznį “as usual”.

NEW YORK, geg. 14. — Tei
sėjas Charles C. Nott vakar čia 
pareišltė, kad Now Yorkas vis 
dar (tebėra pasvaigęs — nuo deg 
tinęs. Visuotinoji prohibicija, 
įstatymai New Yorko saliunin- 
kams esu nežinomi. Jie dabar 
darų daug geresnį biznį nei ka
da nors pirma.

Tatai teisėjas pasakė po to, 
kada jam reikėjo nubaust tūlų 
Frank Murray, kuris, būdamas 
girtu, nužudęs savo draugų.

SAMDYTOJU ŠĖLIMAS.

Montanos kasyklų baronai ne- 
nor priimti darban pramo- 

niečių unijos narius.

BUTTE, Mont, geg. 14.
Kasyklų kompanijos prikalė 
prie, kasyklų vartų pareiškimų, 
kur sakoma, kad ateity nebus 
priimama darban nė vienas pra 
moniečių unijos narys. Tuo 
norima galutinai išardyti rudos 
kasėjų unijų.

BERLINAS, geg. 14. — Val
džios patvarkymu, visi laivai, 
kur iki šiol dar buvo nuodija
ntis susisiekimui su užsieniu, da 
bar bus naudojami tik nami
niams reikalams patenkinti.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 14 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.83
Austrijos 100 kronų ............... 0.54
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.15
Danijos 100 kronų ............... $17.00
Finų 100 markių ............... $ 5.40
Francijos, už $1 .......  frankų 15.07
Italijos, už $1 ............... lyrų 20.25
Lietuvos 100 auksinų........... $ 2.15

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

Lenkų 100 markių ............ . & 0.65
Norvegų 100 kronų $19.00
Olandų 100 guldenų W-50.
Švedų 100 kronų $TLlg
šveicarų, uz $1 frMnMl lwz 
Vokiečių 100 markių........... $ 2.15

Socialistų Partijos 
konvencija

Pareiškė ištikimybės trečiam 
Internacionalui.

NEVV YORK, geg. 14. Na
cionalinė Socialstų Partijos 
konvencija šiandie didžiuma 
balsų pareiškė savo ištikimybes 
treciaml (Maskvos) internacio
nalu5, kartu pareiškiant ir tai, 
kad nacianalinę |M)iitiką Socia
listų Partija pasilieka teisės nu- 
sturtyti puti.

Mažuma nesipriešins.

Nevėžiui to. kad mažumos 
pasiūlytoji principų deklaracija 
tapo atmesta, vienas Illinois dc 
legacijos narys, William F. 
Knise, šiandie pareiškė, jogei 
mažuma nebandys priešintis tai 
deklaracijai, kurių pasiūlė Hill- 
ųuitas ir kuri didele didžiuma 
balsų tapo priimta. Tai dėlto, 
kad tuo besipr’cŠinimu butų pa
kenkta prezidentines kampani
jos darbui, kuris reikalinga pra
dėti tuojau.
Socialistų delegacija Washing- 

tone.

WASHINGT()N, geg. 11.— 
Nacionalinės Soc’alistų Parti
joj konvencijos delegacija, va
dovaujama d. Seymour Sied
inau, šiandie atvyko Washingto 
na n ir įteikė general niui proku 
rorui Palmeriui petic ją, reika
laujančią paliuosuoti Debsą ir 
visus kitus politinius nusižengė 
liūs.

Smulkmeningesnės žinios.
[Fcderuotosios Presos žinia]

NEW YORK. — Seredos sesi
joj konvencija su mažomis pa
taisomis priėmė Hilląuito pasiū
lytą platformą ir deklaraciją, 
reiškiančią pritarimo industri- 
am unijizmui.

Delegatai pasireiškė už tiks
lesnį kooperavimą su ekoaioini- 
nemis organizacijomis, supran
tama, besimaišant į vidurinius 
tų organizacijų reikalus. Be
lo, reikšta pageidavimo, kad 
Partijos skyriai daugiau intere- 
suoilųsi ūkio darb'ninkų organi
zavimu.

Nutarta pasiųsti kablegramą 
Francijos Darini Federacijos 
prezidentui, Leon Jouhoux. Pa
siųsta šitokio turinio kablegra- 
mas: Nacionalinė Socialistų
Partijos konvencija didžiausiu 
pasipiktinimu smerkia Millcran 
do pastangas sugriauti Genera
linę Darbo Federaciją. Pasiti
kime, kad Federacijos proh'ta-V 
rialas išeis pergalėtoju”.

Pradedant sesiją leista kalbė
ti broliškiemls delegatams. Kal
bėjo Brotherhood of Metai Wor 
ker unijos atstovas Fred Bieden 
kapp ir kepurių dirbėjų unijos 
— I. M. Budish.

Skaityta kablegrama nuo 
FrAncijOvS socialistų darbuoto
jo, Jean Longuet. Varde Fran- 
cijo socialistų j>arti jos jisai svei
kina konvenciją ir pareiškia pri 
tarimo nominavimui d. Dėbso 
prezidento vietai.

Federuotosios Presos redak
toriaus, E. J. Costello, praneši
mas iššaukė ytin didelio entu
ziazmo. Federuotosios presos 
redaktorius reiškia pasitikėji
mo, kad darbininkų organizaci
jų ir socialistų Partijos pagal
ba šitoji agentija pasidarys di
džiausiu ir geriausių žinių cent
ru Jungtinėse Valstijose.

Daugiausia laiko praleista dis 
kusijoms dėl atskyrimo bažny
čios nuo valstybės ir karų klau
simui.

Konvencija, po ilgų ir karštų 
debatų, atsisakė pasmerkti Ame 
rikbs Darbd Federaciją. Vis dėl 
to, delegatai reiškė pageidavi
mo, kad šalies darbininkų 
judėjimas eitų linkui vičnbš di
džiosios unijos.

ATIDĖJO STREIKININKU 
BYLĄ.

CHICAGO. Chicagos jard- 
menų asociacijos prezidento 
Griniau ir kilų tos organizaci
jos narių byla ir vėl tapo atidė
ta. Jie kaltinami kaipo konspi- 
ratoriai, norintįs kenkti “pub
likos interesams”. Bet apskri
ties prokuroras Clyne esą dar 
neganėtinai prisirengęs ir todėl 
reikalavo, kad byla butų atidė
ta iki birželio 3 dienos.

BUTTE STREIKAS SU
LAUŽYTAS.

Kasėjai nutarę grįžti darban.
ZBUTTH, Ont., geg. 14. — Ru 
dos kasėjų streikas Butte’j ir 
vėl sulaužytas. Sulaužytas pa
galba streiklaužių ir milicijos. 
Matydami, kad ilgiau laikytis 
nebegalės, darbininkai nutarę 
grįžti darban.

IR TOKIŲ GUBERNATORIŲ 
DAR ESAMA.

Pataria nepripažinti balsavimo 
teisės moterims.

BATON ROUGE, La., geg. 
14. — Lousianos valstijos gu- 
bernatmrius Pleasant vakar tos 
valstijos leg’slaturai patarė, kad 
ji kuogreičmusiai priešintųsi pri 
pažinimui balsavimo 'teisės mo 
t erinis.

GATVEKARIŲ DARBININKU 
STREIKAS PEORIJOJ.

PEORLA, III., geg. 14. — Gat- 
vekarių darbininkai, motor- 
menai ir konduktoriui, 
kaip vienu balsu nutarė 
mesti darbą, šiandie 118 vienas 
gatvekaris nevaikšto. Darbi
ninkai reikalauja didesnių ai- 
sy.

BONOMI BUSIĄS ITALIJOS 
PREMIERU.

PARYŽIUS, geg. 14. — Gau
tomis iš Romos žiniomis, seka
muoju Italijos premieru vei
kiausia liksiąs Bonomi, buvęs 
karo ministeris Nitti kabinete.

Bandė pabėgti iš kalėjimo.

JOLIET, III., geg. 13. — Pen
ki piktadariai, nuteisti nuo vie
nų metų iki gyvos galvos kalė
jimą n, nesėkmingai bandė pa
bėgti iš Joliet kalėjimo. Suri
šę kalėjimo perdėtinį jie jau bu 
vo bepabėgą jo automobiliam. 
Pagauti prie pat kalėjimo var
tų.

Gal deportuos.
CHICAGO, — Iimnigarcijos 

reikalų inspektoriui atiduota tu 
las Abraham Rubenstein. Jisai 
keliūtą dienų atgal buvo areš
tuotas NorUpvest Hali svetai
nėj, kur dalinęs atsišaukimų, 
raginantį nuversti valdžią.
'— ..    ..... U II. , i IMŲ.mitŲĮ 
77=..-A-vrrTr"Tennirtiiiikii

KOMUNISTU BYLA.

CHICAGO. Komunistų dar 
biečių byla, tur būt, negreit už
sibaigs. Du šimtai pašauktų 
bulli teisėjais žmonių jau išklau
sinėta ir tik du žmones teiš- 
rinkta. Pašaukta dar vienas 
‘šimtas. Advokatai labai stro
piai klausinėja kiekvieną pa
šauktą žmogų. Kaitinamosios 
pusės advokatai prieš proku
roro ir teisėjo norą vakar at
statė tūlą R. H. Rance. Jis buk 
pasireiškęs šitaip: ‘‘Jeigu kat- 
iina.tTiie.it žmones yra nnsižon- 
Kę, jie turėtą bot sušaudyti”. 
Jam dabar nebeteks spręsti apie 
kaltinamų jų nusižengimą.

PIKTINASI MEDŽIOKLĖMIS.
Sako, kad tai nekultūringa.
LONDONAS, geg. 14. — Va

dovauja masai anglų inteligenti
jos laikraštis, New Statesman, 
išspausdino ilgą straipsnį, ku
riame stipriai smerkiama tos 
medžiokles,kurių surengtų Jung 
tinių Valstijų justicijos departa
mentas ir šiaip miestų valdžios 
tikslu “raiidoniems eiifs” išgau
dyti. Jisai sako, kad tai yra 
visai nekultūringas darbas.

Nepavyko “joy ride’as”, apskun 
dė; gavo vieną dolerį.

NORRISTOWN, geg. 14.
Jaiuia šauni panytė, Marie Hųl- 
lish, patraukė tieson tūlą Adam 
Keller. Reikalavo penkių tuks
iančių dolerių. Tai dėlto, kati 
Keller pasiėmęs ją savo aulomo 
biliun ir žadėjęs ‘‘gražiai pava
žinėti”. Vietoj to jis įvažiavęs 
kitd automobiliun ir šauniąją 
panytę sužeidęs. Teisėjas nu
sprendė, kad jai pilnai pakanką 

vieno dolerių už padarytą 
“demečių”.

Paryžiaus ponaft ir panytės boi
kotuoja — pirštinaites.

PARYŽIUS, geg. 14. Pasi- 
turinlįis ponai ir panytės, kur 
nieko kita nebeprasimano, įkū
rė pirštinių priešų lygą ir da
bar boikotuoją pirštines. l ik 
pamislykite, šiais laikais piršti
nės esančios tokios prastos, kad 
vienam sezonui reikalinga net 
trijų porų, bet pardavėjai už 
šiek tiek įmanoma^pirštines lu
pą po dešimts ir dugiu dolerių.

Francijos “tikras” nepriima 
$200,000.

PARYŽIUS, geg. 14. — šio
mis dienomis viena Jungtinių 
Valstijų knygoms spausdinti fir 
ma pasiute Francijos “tigrui”, 
Clemenceau, vieną milioną fran 
kų (du šimtų tūkstančių dole
rių), kad gavus leidimą atsis
pausdinti jo memoarus. “Tig
ras” pasiulym'ą atmetęs. Ma
noma, kad jis reikalaująs pu
ses miiiono dolerių.

Valdžios partija laiminti.
NONOLULU, geg. 14. — čia 

gautomis žiniomis, rinkimais į 
Japonijos parlamenitą laiminti 
valdžios partija.

"1....... " ■

Pinigą Siuntimas 
Lietuvon

IKI ŠIOL daugelis įvairiu dideliu 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- i 
siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
mą. Vienutine vieta kur taip galima išmainyti ir pa- 1 
siųsti pinigai Lietuvon yra.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Hateted St., Chicago, UI. J

_ ...u- I
Ali

iina.tTiie.it


Dalivaus ApieLIETUVIAI RUSIJOJE

paimti vien

Solo

Muzika DIDŽIOJI LATVIŲ ORKESTRĄ

PRAKALBOSPRAKALBOS

Pabusk Lietuvos su

jums apsakysime di

džius daiktus

Nepraleiskite

Vidur-amžių Pekla arba Pragaras

Kviečia Rengimo KOMITETASInžanga Dovanai Chicago, III Nebus Kolektuota

Parengtas Nedėlioję Gegužės 23d., 1920
LIET. BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAš. KLIUBO

MUZIKA F. JERECK

skatini Birutes
MELDAZIO SVET

2244 West 23rd Place
Liet. Krikšč. Dr

BIIII

NEDELIOJ
GEGUŽIO

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

Panedelyje, 
Gegužio-May

Kas dedasi 
Lietuvoj.

16 Iškilmingas 
Pavasarinis

Jeigu ne tai ateik 
knt PRAKALBŲ

Po Programo Piknikas Naudai Ka= 
piniy LEAFY GROVE = Blinstrupo 
Darže.

Kapinių Puoši
mo Dienoje 

[Decoration Day]

Pradžia 7tą Valandą Vakare 
Cpnfetti, Amaro Krasa et c. 
Šokiai iki vėlumui -Kviečia ‘BIRUTE’

j itpbilupaiją gltysd mirties baltis 
nid. Taigi hnuų tautiečiui be 
ekonominio skurdo atsidūrė dar 
ir pavojuj. čia pasiskubino 
juos gelbsti LiatuVos atstovus 
Odesoj, duudaThs savo tautie* 
čihine Lietuvon piliečių pasus. 
Tuo budu ir pasisekę išgelbėt i 
maž ne visus mobilizuojamus 
lietuvius nuo karo pavojaus, nes 
Denikinas, nore ir griežtai ne-

Aštuntame Apvaikščiojime 
Lietuvių Tautiškų 

Kapinių

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽĖS (MAY) 16 d., 1920 m. 
BERGMANE GROVE, Riverside, III. 

Pradžia 12 vai. dieną. Inžanga 40c ypatai
PIKNIKAS. Rengia Jaunų Vyrų Kliubas 

Nedėlioję Gegužės (May) 16 d. 1920 m. 
CHERNAUSKO DARŽE, Lyonu, III.

Pradžia 9 vai. iš ryto. Inžanga 25c
Muzika Alexanders Jazz Band. Prašome visus atsilankyt

LEAFY GROVE (BLINSTRUPO DARŽE) 
Willow Springs, III.

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

nai ir dukters! mes

Anglų atstovybės dėka, kuri Ode 
soj visuomet buvus lietuviams 
ir Lietuvos atstovui palanki, 
ofiefaliniai paliudijusių, kad va
žiuojantieji su ja drauge Lietu
viai esu Lietuvos misija. Tuo 
Anglų liudyniu ir sekęsi laimin
gai pasiekti Lietuvą. Keliavę 
jie iš Odesos per Varnų, Kons
tantinopolį, Salonikus, Niša, Ii-, 
gi kur Anglų laivas vežęs ir mai
tinęs juos dovanai, Belgradu, 
Vienų, Varšuvą ir Vilnių.

Odesoj ir kitose pietų Ukrai
nos vielose tebėra dar labai daug 
lietuvių. Vienoj Odesoj yra 
maž daug 12,000 lietuvių. Lietu
vių gyvenimas, kaip ir visų to 
krašto gyventojų, be galo skur
dus. Įsigalėjęs Denikinas pra
dėjo mobilizuoti visus to krašto 
kariauti tinkamus vyrus, žino
ma, ir lietuvius, kadangi tas re
akcinių pažiūrų caro generolas 
nenorėjęs ir girdėti apie naujai 
susikūrusias valstybes, ir pripa
žinęs vien nedali namą vienetų 
Rusiją, kurios valdiniais jis lai
kė ir lietuvius. Nestojantiem s

Pirmas Pavasarinis Piknikas 
Leafy Grove Williw Spring, III. 

BLINSTRUPO DARŽE
Tą iškilmingą pikniką rengia 

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

Kviečia KOMITETAS.

so nesiskaityti su Lietuvos at
stovo išduotais pasais. Paga
liau, bene jausdamas savo vieš
patavimo galų, ir Denikinas ofi- 
cialiniai pripažino de facto visas 
naująsias valstybes. Tačiau jo 
viešpatavimo dienos jau buvo 
suskaitytos. Tuo tarpu įsigalė
jus anarchijai, musų tautiečių 
padėtis dar pablogėjo, ir jie visi 
trokštu kuo veikiausiai grįžti į 
Lietuvą. Tačiau grųžinti juos 
sek'tųsi vien vasaros melu, ir, jei 
šių vasarą nepavyktų jų grąžin
ti, tai jiems tektų laukti kitos 
vasaros ir dar metus kęsti di- 
džiausį skurdą. [L.U.]

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

Prakalbos ir Krutami 
Paveikslai

-------- ĮVYKS MELROSE TARK, 1LL.----------

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽĖS 16 d., 1920
Buvusioj Frank ir James Svet., Lake ir 23 gt.

Pradžia 7:30 vai. vakare.* Inžanga visiems veltui.
Lietuviškai kalbės Dr. A. L. Graičiunas; Angliškai kalbės 

Dr. J. W. Brooks Chicagos Traktatų Draugijos prezidentas 
ir kiti, prie to dar bus rodomi labai žingeidus Krutami pa
veikslai iŠ mokslo ir sveikatos sryties.

Kviečia visus
Juozas Valiulis, Pirm.

Kviečiame dalyvauti Chicagos ir 
apielinkių draugijas ir pavienius 
ypatas tame skaitlingame Lietuvių 
Tautiškų Kapininų Apvaikščiojime.

Balandžio 1 d. sugrįžo į Kau
ną Lietuvos atstovas Odesoj, p. 
Andriu^Lisauskas. Jis išvažia
vo iš Odesos vasario 6 d. Anglų 
laivu su Anglų atstovybe, kuri 
visų svetimų valstybių Odesoje 
paskutinė apleidusi tų miestų, 
kadangi jau nebesisekę ilgiau 
pasilikti: vasario 7 d. mieste pil
nai įsigalėjo anarchija. P. Li
sauskui pasisekė paimti su sa
vim drauge dar 3 lietuvius. Tuos 
3 asmens

M. Meldažio Svet
2242-44 W. 23rd PI.

PIKNIKAS
-----Rengia------

Chicagos Latvių Darbininkų Apsviltos Draugija

Koncertas ir Balius
PROGRAMAS:

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

Subatoje, Gegužės 15 d., Schoenhoffen salėje,
Pradžia 7:80 vai. vak. Milwaukee ir Ashlan Avė.

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

Duetas
Solo
— Duetas

' -•r...'.r

Puikus Pavasarinis Piknikas
Parengtas Lietuvių Tautiškos Luosybės Draugystės

Nedelioj, Gegužio I6tą dieną, 7:30 vai. vak
SCHOENHOFEN’O SVETAINĖJE, Ashland ir Milwaukee gat.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

AKUŠERKA
B.iij’ii i Ako.'.c

K i i.i<>.
■F ilgai

■ vusi Pennsilva- 
nijos hospitale.

4 ■ se, l’atekmin
! ’ I gai patarnauja

,,rie U'indy nto.
Kl ' Duoda rodą vi-

I šokiose ligose
Į . moterims ir

merginoms.
3113 So. Halsted St. Chicago, 111.

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

Programe dalyvaus geriausi 
Amerikos Lietuvių Kalbėk 
to jai, puikiausi Chicagos 
Chorai ir geriašia Muzikė 

, ■'< ‘ , j j . r A*
'į ZU1.LV ■ - -'..i i . 1 ’■ ; u

(DOMIOS

s::- Ar Nori Eiti I Pekla Ar Ne?
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KLEIN BROS.
HALSTED S 201h STS.

CUKRAUS SVARAS 25c 
PANEDftLYJ TIKTAI 

Geriausia Plytelėse cukrus.

į KORESPON DENCIJŪS
Wiiianagiiii.i i i — >i'' ■■■■■

Iš PITTSBURGHO 
PADANGfiS.

VYRŲ $40, $45, $50, SIUTAI
Mes dar nupir
kome 250 siu
tų pigiau vie
nu trečdaliu 
mokamos kai
nos, kad papil
džius musų sta 
ką augštos rų- 
šies siutų ir, 
kad pardavus 

po .... $35.

Pasirink Bi

Modeliai

Lygios, Karolėtos ir 
Vaizdais Puoštos. 
Iškilminga Taffeta 
Satin ir Charmense

s ------ ;----- ------ ;---------------  ~ plaukų ir odos sustiorintojis,Į kuris prįgclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
j būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt į I’ smagesnio už čystą neniežinčią galvos odų?

« UFFLE»
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- Į 
čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai X 
pridėti prie kiekvienos bonkutės Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite nuims 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 

ad. RICHTER 6 CO„ 316-330 Broadway, New York——«♦

Kiekvienas musų tų siutų vertės $40, 
$45, $50 sykiu su 2 porom kelnių parsiduo
da už .........................................................

.MAGDE. "Ak, kaip man niežti pal
vą ! libandtiau visokiu) mazgojimus, 
trinkimui, muilą vi mus — ir viskas tat 
nieko ntpaoelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... .Man gėda net doroti!”

.VARE. “.Va, tai kam tau kfst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai grotus, ivelnus Ir Susti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES !”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!'! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis.

Siutą
Net ir vienu vilnų mėlynoserge; mėlyno, 

rudo ir žalio danelio ir puikaus vilnono au
deklo; vienlypio ar dvilypio segimo, arba 
senovinių modelių; šio sezono mėgiamų sty- 
lių už ......................................................... $35.

300 Moteriškos Šilki 
nes Dresės Vertes 

iki $49.50
$ios dresės nepaprastos V" 

vertės šiame sezone išsta-Q 
tytos pardavimui labai nu
mažintomis kainomis. Vie
nas pasiūdinimas tokių tire 
šių lėšuotų tiek pat. Dau
gelis jų pavyzdinio sta
liaus,, puikios materijos ir 
padai-vmo. Dydžiai Mote
rims 36 iki 44. Mergaitėm

16 iki 20 metų.
Stebėtini Tricolette 

ir Paulette Styliai 
Gražus Georgette

Styliai
Puikus Serge 

Foulardai Naujos ma
rine ir Snalvu.

Birutės Choro vakaras.

Gegužes 8 d. Birutes choras 
buvo parengęs pran^ogų vakarų. 
Programas susidėjo iš da;!nų ir 
vaidinimo.

Buvo vaidinta vieno veiksnio 
komedija “Medicinos Daktaras” 
ir dviejų veiks/nų drama “Iš
gama”. '

Nors daugelis vaid’ntojų dar 
tik pirmų sykį dalyvao vaidini
muose, bet abu veikalui ir ypač 
“Išgama”, buvo atvaidinti labai 
gerai.

Abu veikalai publikai patiko. 
Dainos irgi išėjo gerai.

(teistiną dauginus tokių va
karų, nes kiek galima buvo pa
stebėti, pittsburgiečiai jau yra 
lig atpratę nuo geresnių vaka
rų. Tai ypač galima buvo pa
stebėti iš publikos užsilaikymo 

ji jau yra pamiršusi kaip to- 
k uose vakaruose reikia užsilai-

’ kyli.

Sankrova {vairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonu 
rekordų visose kalbose; armonikų ii 
kitokiu muzikaliu instrumentu; britvų 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Kunigų permainos.

Geg. 9 d. teko sužinoti, kad 
šv. Kazimero parapijos parapi
jom ms betgi išvyko iškrapšiy- 
li jų nonieg.amą kun. Sutkaitį. 
Jo vieton jie gausių kun. Kazėnų 
iš Bridgcvillc.

šv. Kazimiero parapijoms to
kia permaina nė išlošė, nė pra
lošė — išėjo lygiomis. Kun. Ka
zėnas nėra ne kiek geresnis, ne 
neblogesnis už kun. Sutkailį.

Tik bridgevilliečiai tikrai yra 
dėkingi piittsburgiečianis už 

bridgevilliečių paliuosaviinų nuo 
kun. Kazėno. Dabar bent ne
bus kas veik per kiekvieną pa
mokslų niekintų ir šnueižtų lie
tuvių organizacijas ir laikraš
čius ir kurstytų vienus žmones 
prieš kitus.

Lietuvos Misijos priėmimas.
Lietuvos Misijai besi lankant 

Pittsburgho apielinkej paskolos 
re kidais, bal. 27 d. Pitt viešbu
tyje buvo surengta jai vakario-1 
nė. Kalbėjo Vileišis, Žadedkis ir 
“Dr.” Bielskis. Dainavo p.p. 
Jankevičių ir Sabonta su savo 
moterimis. |

I

J .VilcdšiS daro neblogų įspū
dį, mandagus, su visais kalbasi 
ir yni atsidavęs savo darbui. Žu- 
deikis yra tituluojamas majoru 
ir nešioju uniformą. Bielskis 
taipgi dėvi uniformų ir net gie
žesnę ir ui Žadeikių ir dar ant 
kojų turi užsidėjęs pentinus, 
kas reikštų, kad jis priguli ka
valerijai, nors jo arklio niekur 
nebuvo matyt. Kada jis vaigšto, 
tie jo jicntinai — džir, džir, — 
žmonės tik stebisi ir kraipo gal
vas; iš kur čia toks “generolas”. 
Kada jis būna su Lietuvos M:- 
sija, jis vadina save daktaru, o 
kada būna vienas— vadina sa
ve kapitonu. Žmonės spėlioja ir 
negali suprasti kas jis — dak- 

j taras ar kapitonas, nes kiek ži- 
jnoma, jis jokioj armijoj nėra

Carter’s LittSe Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

CARTERS1
TTLE

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Reikalaukit tikrojo P ARTRR’S1)II?ON PILLS* V^’ Grynų Daržovių. ’i

Dr. A. R. Blumenthal

DR. M. HERZMAN

Telephonaii

Baker

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimai 

Mes vartojam 
pagerinta Opi* 
thalmometer. T- 
patinga doma at 
kreipiama i val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4849 S. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6437

Gerai lietuviam* Ainoma* per 23 eta
tų kaipo patyrė* gydytoja*. chirurgą* 
ir skuteri*

Gydo aitria* ir ehroniika* liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujau**** 
metodą* X-Ray ir kitokiu* «l«ktro* pris
tatau*.

Oftaa* ir Labaratorija t IMI V. U t* 
«t. netoli Fi*k St.

VALANDOS: Nuo 16—12 plet% Ir 
nuo 6 Dd 8 vai. vakarais.

Dienom!si Canal
8110 arba 867 

Naktimis Drezel 
950 • Drover 4188 

GYVENIMAS: 1412 S. HalaUd 8tr**«
VALANDOS- 8—» ryto tiktai

Dillard
i 19 South La Šalie Street.

Dillard B. Baker, pasižymėjęs advokatas, kuris per praeitus 
20 metų patarnavimo legaliuose dalykuose beveiks išimtinai lie
tuviams Chicagoj ir kone kiekvienoje Valstijoj, perkėlė savo ofisą 
iš 29 So. La Šalie St. į 19 So. La Šalie St. Kambaris 602-604 Asso- 
ciation BuTTdtng.

Nors ponas Bakeris negali kalbėti lietuvių kalba, tečiaus yra 
labai gerai žinomas tarpe lietuvių Chicagoje, ^kadangi, jis turi 
platų patyrimą teisių dalykuose ir veda bylas sąžiningai ir teisin
gai Jo naujas ofisas yra vienas gražiausių ant La Lą Sąlle gątvės

.  I ~| '■■■ III m. lujįibiljijU'.j --------- 1—  

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pa. 4729 So. Asland Avė. JI* 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai 
kų. Ofiso 'valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj. nuo 2 iki 5 v* 
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
kėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

•Telephone Yards 887.
TF

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

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Telefoną* Pcllmaa Mt, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Denttstaa 
19687 Michigan Avė., Roeelanl 

Valandos: 9 iki 9 vakare. »

j tarnavęs, jei bent vyčių ar da- 
■ valkų.

Vakarienėj dalyvavo apie 250 
žmonių. Tik visų nuoste- ; 
bai joje nesimatė nė vie
no kunigo, nors jų Pitts-1 
burgho apielinkėje yra ne-1 
mažai. Turbut kunigams Mi- 
s’jiji nepatinika, kad ne vienas 
jų nedalyvavo ir vakarienėje.

AŠ ADOMAS A. KARAUAUSKAS, SEKANČIAI RAiAU.
Ai labai sirgau per D tirtas, aaslabnėjęa pilvelis baro. Dlspep 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstų, Nervo ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kano, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 8q. H*latcd HU Telephone Canal 8417 Chfenge. III

DR M. T.i STR1KOLLS |
Gydytojas tr Chlrargaa 

ofisas: 1757 W. 47 St
Tel. Boulevard 188

Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak

Nedėliomis 9 iki 12 dienų. 
Namai: 2914 W 43 St.

Tel. McKinlej Z8I

DR. I E. MAKARAS 
Lietavt* Gydytoja* (r Chirurgą* 
Rogelande: 10900 S. Michigaa Ava. 
'telefonai, Pullman 342 ir 8186 
Chlcajos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertų vakarais nuo 5:36 
—7. TeL Yards 723.
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Vaikučiu Vakaras
Pirmas toks vakaras Roselande, rengiamas

“ATEITIES SPINDULIO” Vaikų Draugijėlės
( Palaikomas LMPS. 25 kuopos)

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO (MAY) 16 d., 1920
K. of P. Svetainėje, 11037 Michigan Avė., Roseland, III

Svetainė atsidarys 6:00 vai. vakare. Programo pradžia 7:80 vai, vak, punktualiai,
Inžange 50 ir 75c

PROGRAMAS

1. Vienoveiksmo drama “Ponai ir Vergai”.
Dalyvaujančios ypatos:

Kapitalistas .............................. S. T.
Vergas ................... V/. Teresevičiukas
Alginis vergas...............P. Szlevrukas
Moteris vergė........... S. Jankauskaitė

Budavotojas vergas ....S, Sestauskiuto 
Rūbų vergas ............... B. Sloiteriutė
Maisto vergas ....... C. Labąnauskiutė
Socialistas .................  W. Gusčiukas

2. “Ateities Spindulio” vaikų choras, po vadovyste p-les Salomės /Staniuliutės.
Sekančios dainelės: Saulutė tekėjo — šią naktelę per naktelę — Gegužine

— žvaigždelės Naktelėj.
3. Deklamacija, “Motina” atliks .................................................  P. Lukoševičiutė
4. Duetas, “Ko vėjai pučia”, atliks ........... S. TereseviČiute ir W. Teresevičiukas
5. Deklamacija , atliks ......................... ................................................... B. Mačuke.
6. Veikalas “Mylėk Artymą”

Veikiančios ypatos: (vaikai iš mokyklos)
Jonukas.................:.... A. Stumbrukas
Antanukas ................... A. Wasilukas
Anrtukfi Petroniu^

Keidy .......................... D. Petroniutė
Juozukas ......................  S. Pukslukas

Durys vaikų iš mofcyidos.

7. Duetas “Supyniau Vainiką” atliks ................... M. Sleiteriuke ir S. Sestauskiut€
8. Solo, a) ‘Oi Varge Vargeli” b) “Vai putė putė” ...................... S. TereseviČiute.
9. šokis “Raudoni Spinduliai”, susidedantis iš 6 mergaičių

10. Deklamacija ......................................................... ........................... A. Stumbrukas
11. Dialogas — Kunigas Šmitas ir Amuleriutė, atliks .............................. XX. ir NN
12. Duetas “Seni, Seni”, atliks ......................  W. Teresevičiukas ir S. Pukelukaš
13. Sikstetas “Oi močiute, motinėlę” .............................................  Dainuos 6 vaikai
14. “Ateities Spindulio” vaikų choras, po vadovyste p-lės Salomės Staniuliutės

15. Pirmas šokis vaikams su dovanomis.
Gerbiama visuomenė: Prie šio vakaro “Ateities Spindulio, Vaikų Draugijėlės, 

tos jaunos spėkos, taip puikiai yra prisirengusios pasirodyti visuomenei, kaip 
jie gabus yra, programas jų yra gana įvairus ir žingeidus.

Viskam vadovauja p-le Salomija Staniuliutė, taigi kaipo iš gabios mokytojos 
ir energiškų vaikučių, tai galima tikėties, ką nors puikaus ir įvairaus, o ir pa
ti LMPS. 25 kp. deda pastangas, ka4 jų lavinimų vaikučių vakaras butų daug 
žingeidesnis už paprastus vakarus, o ypač veikaliukai yra labai žingeidus ir nau
dingi kiekviename pamatyti.

PO PROGRAMUI ŠOKIAI — Pirmas šokis yra skiriamas vaikams, nes vien 
vaikai ir visą programą išpildys.

Užtikriname, kad atsilankiusieji ant šio puikaus ir turtingo programo įgysi
te neužmirštamos atminties. širdingai Kyiečia VAIKUČIAI.
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Kazimieras Gugisku.ri?s bu.v0 Prisiėjusios 
w pne komunistų, ėjo pas juos, 

tikrai tikėdamos, kad komu
nistų tikslai ir programas

I kintįs į komunizmo gerumą 
galėjo būt ir didžiuma tos 
partijos lyderių, nes jie yra 
žmonės menko protiško issi- 

| lavinimo ir silpno budo, len
gvai pasiduodantįs by kenoj 
įtakai ir valandos upui.

Bet tas neprotaujančias 
j minias ir tuos aklus lyderius 
vadžiojo už nosies gudresni 
už juos gaivalai, provokato
riai, kurie, įsiskverbę į jų 
tarpą, apsuko jiems galvas 
“revoliucinėmis” frazėmis ir 
pagavo juos į savo kilpas.

Tokių Judošių, be abejo
nės, yra ir tarpe lietuviško
jo komunizmo vadų. Lietu
viai darbininkai todėl turi 
apsižiūrėti. Ypatingai rei
kia saugoties tų provokato
rių, kada jie kalbina darbi
ninkus slaptai organizuoties 
ir veikti prieš valdžią. Pa
klausyt šitokių kalbininmų, 
tai reiškia lįst stačiai į vald
žios agentų nagus.

Pnbliahei Daily azcept Sunday by esą teisingi. Nuoširdžiai tl- 
tha Lifhaanlaa N«ws Pub. Co< fce. kintis i komnnizmn o-Prumn

» ' i

K41ts< P. Grigam*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

T«l«pho.« Canal 1IH

Rinkimiufose į Steigiamąjį 
Seimą socialdemokratai vedė 
smarkią agitaciją; už juos bal
savo dešimtįs tūkstančių darbi
ninkų, ir jie pravedė į Seimą 13 
atstovų. Bet jie, matote, negy
vuoja kaipo partija!

O komfrnistai “gyvuoja”, del- 
Kk) kaj jie parašė atsišaukimą, 
šmeižiantį socialdemokratus! 
Puiki logika.

JAI DAROSI BAUGU.

Subacriptio* Rate*:
86.00 per year in Chicago.
|5.00 per year outside of Chicago.
17.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paltu:

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

Chieagoje — per neilotojusf
Viena kopija .................. .
Savaitei ........................... ..
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose^ ne ChicagoJ,

85.00 
3.00 
1.65 
1.25 
.65

86.00
3.50
1.85
1.45
.75

02
12
50

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

Lietuvon Ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta) 

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

PAGELBA PROVOKATO
RIAMS.

, 17.00
. 4.00

. 2.00

Provokacija 
komunistų tarpe.

Da vienas žynius asmuo 
viešai paskelbė, kad valdžios 
šnipai vartojo Komunistų 
partiją ir Komunistų Darbo 
partiją dezorganizavimui 
darbininkų judėjimo, būtent, 
Darbo Sekretoriaus pagelbi- 
ninkas Post.

Kaikurie reakciniai- kon- 
gresmanai pakėlė triukšmą 
prieš p. Post, kad jisai per
daug švenlniai apsieinąs su 
“raudonaisiais.” Jisai tapo 
pašauktas prieš tam tikrą 
kongreso komitetą pasiaiš
kini, ir čia jisai pareiškė, 
kad jisai prirodys, jogei Tei
singumo Departamento a- 
gentai veikė, kaipo provoka
toriai, Komunistų partijoj 
ir Komunistų Darbo parti
joje. Tie agentai, pasak jo, 
“pasidarbavo,” kad sausio 2 
dieną minėtosios partijos 
rengtų prakalbas ir susirin
kimus, kada buvo daromos 
“ablavęs” ant komunistų.

Apie * šitokį Teisingumo 
Departamento agentų veiki
mą pranešama jau ne pirmu 
kartu. Neužilgo po to, kaip 
prasidėjo komunistų gaudy
mas, bolševikų astovo sekre
torius, Santeri Nuorteva, 
paskelbė, kad jisai turi žinių, 
jogei valdžios agentai iš Tei
singumo Departamento su- 
organizavo Komunistų par
tiją ir parašė jai tokią plat
formą, kad jos narius butų 
galima išgaudyti ir išgabent 
iš šios šalies.

Vėliaus federalinis teisė
jas Bostone, George W. An- 
derson, pareiškė, kad esą ai
škių prirodymų, jogei vald
žia valdo ir operuoja tam ti
krą dalį vadinamosios Ko
munistų partijos. Už kelių 
dienų po to kapitonas Swin- 
burne Hali, kuris karės laiku 
tarnavo militarių žinių de
partamente, paskelbė, kad 
žinomasai komunistų vadas, 
Louis C. Fraina, buvęs regu- 
liaris Justicijos Departa
mento agentas.

Po visų šitų paskelbimų 
negali būt nė mažiausios a- 
bejonės, kad vadinamieji ko
munistai Amerikoje yra pro
vokatorių įrankis, vartoja
mas tikslu suardyti radikalį 
darbininkų judėjimą.

Tai nereiškia, žinoma, kad 
visi komunistai yra provoka
toriai. Darbininkų minios,

“Moterų Balso” redaktorė, 
grubioniškai koliodamosi, išva-

I džioja, kad Komunistų partija 
da gyvuojanti, ir kad darbinin
kai privalą remti ją, kai|X> ro- 

I dancią “tikrąjį kelią”. Sako:
“Naujienos” nei to nežino, 

kad reakcijai siaučiant parti
ja negali veikt viešai ir savo 
vardą viešai naudot.

‘ Gal būt, kad mes nežinome, 
daug dalykų, kurios žino p-ia 
Šukiene. Bet vieną dalyką ži
nome ne bloginus už ją — tą, 
būtent, kad Komunistų parti

joje sėdi provokatorius ant pro
vokatoriaus. Todėl kas agituo
ja darbininkus eit į tą slaptą 
partiją,, tas traukia juos į pro
vokatorių kilpas. Darbininkų 
judėjimo žvilgsniu, čia nedaro 
didelio skirtumo, ar tas provo
katorių pagelbininkas “darbuo
jasi”, kaipo paša nulytas val
džios agentas ar iš meilės prie 
tos partijos.

“Vienybei Lietuvninkų” daro- 
baugu, kad dėl klerikalų į»> 

I galėjimo Lietuvoje, ta šalis ne
pavirstų antra Mefksiika. Kleri
kalų taktika esanti “nušluoti 
nuo tako, kas nešoka sulig kle
rikalų smuiko”. Tą taktiką jie 
vartosią ir Lietuvoje. Girdi:

“Kadangi kunigai šiuo lai
ku kontroliuoja, gal didžiu
mą balsų ( ypač turirtt niote- 

' rims balsavimo tiesas), tai 
jei jie ir ant tolinus naudo
sis “šiavinilo” taktika, tai Lic 
tuva gali tapti antra Meksi
ka. Nos sumanesni šalies pi
liečiai, nuo kurių priklauso 
tobulas šalies sutvarkymas 
nesutiks pasiduoti kunigų dik 
ta turai, pa renetai moterų ir 

• neperniatančių reikalo pilie
čių balsais. Ir kova tęsis...

liet kas tada laukia šalį?
Bet ar nėra ir “Vien.- Liet.” | 

kaltės, kad taip pasidarė? Juk I 
klerikalai' laimėjo Lietuvoje 
ačiū reakcijai, kuri smaugė pro- 
gresyvį judėjimą, ypač darbi
ninkišką; o “V. L.” neprotesta
vo prieš tą reakciją.

si

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Prue translntlon flleo with the post- 
master at Chicago, III. May 15, 1920 
is reųujred by the act of Oct. 6,1917

Lenino patarimai Anglijos 
darbininkams

[Federuotosios Presoa žinia]
Londonas. — Rusijos bolševi

kų galva, Leninas, laišku į An
glijos darbininkus duoda jiems 
šitokių patarimų.

“Niekas taip nesidžiaugs, kaip 
mes, jeigu Anglijos darbinin
kams pasisektų savo krašte į- 
vykinti revoliuciją ramiu bildu. 
Pratinkitės prie geros amatinių 
unijų disciplinos. Įsteikite stip-

KAS YRA PARTIJA?

Partija yra politinio veikinijo 
aparate.

Darbininkiška partija yra or
ganizacija, kurion dedasi darbi
ninkų minios tikslu veikti politi

Tai yra abėcėlinės tiesos, ku
rias žino kiekvienas bent kiek 
“gramotnas” politikoje žmogus.

Bet “Laisvė” jų nežino. Ji 
užtiko Škotijos “Rankpelnyje” 
atsišaukimą, po kuriuo padėta 
parašas “Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Biuras”, ir sa-

įimo, kol nebusite priversti bū
tinai tatai daryti. Nesilpninki
te darbininkų klesos j jėgų ne
pribrendusiais streikais ir maiš
tais. Laikykitės jšvien, kol tik 
galima. Saugokitės provokaci
jų, kuriomis darbininkų klesos 
priešai stengiasi sukurstyti dar
bininkus kelti maištą ir pavar
toti spėką, kuomet aplinkybės 
tam visai nepribrendusios ir ne
tinkamos”.

tiriame, kad Lietuvos Komu
nistų Partija gyvuoja ir vei
kia. . - '
Jeigu būrelis žmonių pasiva

dina “Partijos Centro Biuru”, 
ir Įiarašo atsišaukimą, tai, pa
sak “Laisvės”, yra faktas, kad 
“partija gyvuoja ir veikia”.

Bet ji moka papasakot dar ir 
daugiau Įianašių “faktų”. Mi
nėtame atsišaukime tarpe dau
gybės kilų nesąmonių pasakyta, 
kad Lietuvos Socialdemiokratų 
Partija “nustojo gyvavus” nuo 
pereitųjų metų pradžios. Ir 
“Laisve” dabar, pasiremdama 
tuo “faktu”, rašo:

,..Jeigu jie (Lietuvos 
cieldemokralai) kalba 
(partijos) vardu, tai tik
dėl, kad reakcija pridavė 
jiems drąsos ir suteikė jiems 
progos pasisavinti socialdemo

so
jos

Kokių “progų” 'teikė Lietuvos 
reakcija socialdemokratams, 
mes visi gerai žinome. Ret jie 
kaipo partija jau, pasirodo, “ne
gyvuoja” dr “neveikia”, o tik

! darbininkų. Didžiuosius kepyk 
lų savininkus stipriai remia vie
tos kapitalistų organizacija 
Associated Industries. Mažes
niosios, lėčiau, ir vidutiniosios 
kepyklos taikosi su darbininkų 
unija ir pasirašo po kontraktu. 
Ir jos daro gerą biznį, Ant jų 
vežimų duonai išvežioti išlipin
ai pleką ta i: “Fair to Organized 
Labor”, kuomet didžiulių ke
pyklų savininkai ir Associated 
Idustries deda vietos kapitalistų 
laikraščiuose skelbimus, kuriais 
jie perkūnus laido ant galvų 
darbininkų ir unijų kepėjų.

Detroit, Mieli. — Skalbyklų 
darbininkai, kurie vos keletas 
mėnesių kaip susiorganizavo 
unijon, laimėjo padidinimo (41- 
gos 25 nuošimčiais.

Galesburg, III.—Vietos ir apic- 
linkės “swilchmenai” išėjo įneš 
kerioti. Sakosi, kad jie nestrei
kuoją — tik kol gelžkclių kom
panija nesu tiksianti mokėti 
jiems didesnę algą, jie maną, 
kad geriau busią pasiėmus meš
keres pažvejoti ir tuo budu nia- 
nyties gyventi, ne kad kompani
jai dirbti ir alkti.

Detroit, Mich. — Tymsteriai, 
plumiberiai, stymfiteriai ir elek
tros darbininkai, taipjau išmesti 
iš darbo siuvėjai ir keli šimtai 
cigarų dirbėjų vis dar grumia- 

I si su savo samdytojais dėl dides
nės algos ir geresnių darbo są
lygų-

Tvirtai -taipjau laikosi ir strei
kuojantieji jardmenai ir svič- 
menai. Kai kurie jų gavo darbo 
kiltur, bet pasilikusieji tvirtai 
pasiryžę laikytis tol, kol gelžke- 
li ųkompanijos sutiks mokėti 
jiems gyvenamąsias algas. Gelž- 
kolių savininkai, pavartodami 
streikininkų vietoj baltkalnie- 
rius, kaip antai ncunistus gelž- 
kelių ofisų klerkus, superiten- 
dentus ir menedžierius, o taip
jau šiek tiek streiklaužių, ban
do palaikyti prekinių traukinių 
judėjimą, bet nekaip sekasi. Del 
s/tokos žalios medžiagos — ka
dangi dėl gelžkclių streiko jos 
menkai tegali pristatyti,— dau-

tedirba.

True translation filed w’th the post 
master at Chicago, III. May 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Lenkijos karo 
išlaidos.

minlstcrija išleido sekamas su- prieš karą. JI piuicomuvi 
mas: prieš jos kailio hipiiną naudai

“Spalių m., 1919

Ji turi protestuoti

armijps, kuri kariauja už «vc-
.......... 470,000,000 markių limus darbininkams tikslus.

30,000,000 rublių
“lapkričio m,. 1919

........... 571,000,000 markių
10,000,000 rublių

“Guodžio m., 1919
..........900,000,(MM) markių

35,(MM),000 rublių
“Be šios sumos, dar 13,(MM),-

(M)() frankų (virš 130,000,000 
markių) buvo užmokėta kari
nių pirkinių misijai Paryžiuje.

“Belo permatoma naujos mil
žiniškos karo ministerijos iš- 
laklos. Taip, sausio nien. ji ti
kisi išleisti 840,000,000 markių,

Mes jau už tekinai turėjome var
go, terionių ir bado! Mes jau 
pilnai pajautėm sunkumą pen
kių metų nuolatinio karo!”

Vtda vitokiut rtikaltu, kaip kriminaUikuott 
taip ir clvlllikaoit ttUmaoM. Daro 

vltokUu dokumantut ir po pi trati
N*mq Ofisas:

3128 8. Halsted SL
Ant trečių lubų

TsL Drover 1310
- <6

Iš A. C. W. of A 
Konvencijos.

Praneša Chicagos Lokalo 269 Delega
tai J. D. BENDOKAITIS ir F. O. 
MAS0N.

Įstatymas svetimkalbei 
spaudai smaugti.

Oregano valstijos ligislatura 
nesenai priėmė Nordblado pa
teiktą įstatymą, kuriuo reikalai! 

I jama, kad kiekvienas laikraštis, 
(kuris toj valstijoj lci<lžianias ar 
ba platinamas svetima kalba, tu
ri būt spausdinamas kartu ir 
anglų kalba.

Ątžagajreiviškesnio ir bepro
tiškesnio įstatymo pasaulis dar, 
turbūt, negirdėjo. Dabar teks 
dar pama'tyti, ar toka įstatymas 
galės sveikas išlikti. Laikraščio 
Orcgon Postcn, leidėjai mat ape
liavo į Jungtinių Valstijų augš- 
čiausįjį teismą, o tuo tarpu vie
tos federalinis apskrities teis
mas davė Posten leidėjams in- 
junction’ą, kuriuo uždraudžia
ma tą įstatymą taikyti prakti
koj. Kol augščiausias Jungt. 
Valstijų teismaflnenuspręs apie 
jo tiesotuiną ir konstitucinuiną, 
jis neturės galios.

Darbo Laukas
[Federuotosioa Presus žinia]

Seattle, Wash. — Susterika- 
vo kepyklų darbininkai. Jie rei
kalauja truputį didesnes algos ir 
sumažinai nakties darbą liek, 
kiek tatai galima. Didžiulių ke
pyklų savininkai, nenusileisda- 
daini reikalavimams, padarė lo
kautą visų unijai priklausančių

KiU’as su Rusija ir visais ki
tais savo kamyhaiis Lenkijai la
bai brangia a Išeina ir jau patįs 
lenkai pradeda suprasti, kad taip 
ilgiau nebegali tęstis. Lenkų 
laikraštis “Swit” Vicnnoje įdė
jo įdomų straipsnį, kuriame ap
skaitoma, kiek kainuoja Lenki
jai dabar jos vedamas karas. 
Laikraštis rašo:

“Finansų ministeris Grabski 
sausio 23 Lenkijos seimui įtei- 
tė įstatymo projc‘ktą apie toli
mesnį išleidimą Lenkijos Nar 
cionalio Iždo notų. Iš to nekal
tai išrodančio biiiaus mes pati
riame, kiek po)i>ierinių inar- 

kiii cirkuliuoja štilyje ir kiek al- 
scina mums karas.

“Iki šiai dienai šitokiomis 
sumomis išleista Lenkijos Na- 
cionalio Iždo notų;nuo lapkričio 
11, 1918, iki birželio 6, 1919 bu
vo išleista notų už 2,230,000,- 
000 markių.

“Po to sekė garsiosios “slap
tos laidos”, apie kurias paminė
ta buvo debaifyiojant seime pi
nigų klausimą, o po to, seimui 
laikant posėdžius, ministerių ta
ryba leido notas.

“Jų buvo išleista: markių 
“Ministerių tarybos nutarimu 

liepos 8, 1919 .... 500,000,000
“Ministerių tarybos nutarimu 

rūgs. 29, 1919 .. 1,000,000,000

rublių, o išlaidos vasario ir ko
vo mėn, tikimasi, pasieks po 
700,000,000 mėnesyj.

“Apie 300,000,000 markių rei 
kės pakėlimui algų valdinin
kams ir karininkams.

j “Del tos ] 
inlnisteris sic 
už 3,(MM),(MM),(^M) markių. Taigi 
Lenkijos Naci 
išledęs notų viso už 9,730,150,- 
807 markių ir 50 pfenigių.

“Sulig šiomis skaitlinėmis ka
ras Lenkijai atsieina vieną bilio 
ną markių mėnesy, arba 33.- 
0(M),00|0 dienoj, arba apie pu
santro miliono kas valandą.

“Tai oficialimės skaitlines. 
Bet kiek Lenkijos Nacionalinis 
Iždas ištikrųjų išleido notų? 
Kiek karas tikrai kainuoja? Fi
nansų ministeris prisipažino, 
kad buvo lišlei^ta slapta notų už 
1.500.000.000 markių. Kokios gi 
sumos yra, prie kūnų jis dar 
neprisipažino? Ar tos “slap
tos laidos” nėra didžia tįsis falsi
fikavimas bankinių notų, kokį 
tik pildė koks nors finansų mi
nisteris? Bet ir ar visas Lenki
jos karas nėra paremtas tokio
mis falsifikacijomlis 
niais, finansiniais 
melais?

“Imperialistinis 
se, veidmainingai 
vynės gynimo” obalsiu, bet iš
tikrųjų turintis Uikslo atgauti

iežasties finansų 
) išleisti notų dar

Milinis Iždas bus

ir politi-
ir kitokiais

karas ryt ne
vedamas “tė-

dytus turtus ir pasmaugti Rusi
jos revoliuciją, yra vienas pra-

sistemai iš

liko Lenkijos buržuazija. Be 
pražudymo kareivių, šis karas, 
nežiūrint talkininkų pagelbos 
maišiu ir drabužiais
kai tuština visą šalį ir suėda dau 
gybę reikalingiausių produldtų, 
kurių stoką labai jaučia visi gy- 
ventiojai. Niekas nežino tikrai, 
ką armija prarija ir kokioj kie
kybėj. Ir tik retkarčiais iškįla 
viešumon kurios nekurtos skait 
Ii nes.

Į “35.000 vagonus grudų (20.- 
000 rugių ir kviečių ir 15.000 
sauso pašaro), kurie yra devin
ta dalis- šalies derlio, mes turi
me atiduoti arm'ijai. Armijai 
reikia kas mėnuo 25.000 kiau
lių ir 102.000 kitų galvijų mė
sai; tai reiškia, kad už mažiau 
kaip metus laiko Lenkijoj nepa
siliks ne vieno galvijo. Karo 
ministerija įsikalu ja kas meno- 
sis po 105 vagonus cukraus ir 
pareikalavo kartą 600 vagonų 
sirapo (Varšuva su savo milio- 
nu gyventojų nesunaudoja per 
mėnesį daug'au kaip 40 vagonų 
cukraus).

“75 nuoš. musų odos indus
trijos išdirbinių eina armijos 
reikalams.

“Ar galės nUteriota ir pavar
gusi nuo penkių melų karo šaĮis 
pakelti tokią naštą? Po Dom- 
brovos anglių srities, maisto 
badas gręsia Tešenui, Silezijoj, 
ar kerosino apygardoms,. arba 
Lodžiui ar Krokuvai., Didelis 
badas plėtojasi tarp darbo ma
sių, kuomet valdžia kas keletas 
savaičių daro naujus šaukimus 
kariuomenėn, tuo atitraukda- 
inia nuo kasdieninio produktyvi 
nio darbo naujus tūkstančius 
darbininkų, kad sutverus naujų 
armijų kariauti už klesinius Len 
k i jos buržuazijos siekius ir An 
gi'jos-Francijos bankkrių iiilc- 
resus.

“Darbininkų klcsa, susiųrga- 
nizavusi į darbininkų koopera- 
tyvines organizacijas apgyni
mui savo gyvasties, turi grieb-

traukų, esant dabartinam finan 
sų ministeriui, vėl prisiėjo iišleis 
Ii slaptą laidą ministerių tary
bos nutarimu gr. 29. 1919

........:........... 3,000,000,000
“Viso išleista notų už

.....................  6,730,(MM),000
“Didesnė dalis šos milžiniš

kos sumos buvo išleista armi
jai; pavyzdžiui, karinių reikalų | ties cnergiškiausių priemonių

Boston, Mass. — Gegužės 10 
dieną prasidėjo Amalgamated 
Clothing Workers of America 
ketvirtoji konvencija, didelėj 
Tremont Hali salėj. Konvenci
ją atidarė, kaip 10:30 vai. ryto, 
generalinis A. C. W. of A. prezi
dentas Hillman. Trumpoj pra
kalboj jis nupiešė svarbą tos or
ganizacijos, kuri žadina darbo 
žmones iš letargin’o miego ir 
rodo jiems kelią į busimąjį so-

Antras kalbėjo generalinis se
kretorius J . Schlosberg apie 
steigimą kooperacijų, kurios j 
neštų didelės naudos darbo žmo ' 
nių klesai. %

Kalbėtojus perstatė konven
cijos rengimo pirmininkas M. 
Biller, iš Bostono. Kalbėjo ir 
daugiau oratorių, kaip antai F. 
C. Howe, kurs ragino darbinin
kus dėties prie kooperacijų, 
idant atsikus geresnį gyvenimą; 
The N. Y. Call redaktorius Sh. 
Ervin, Nety Yorko socialistas ad- 
dei-manas A. Shiplacoff, ir k. 
Puikiai kalbėjo apie pasaulio 
darbininkų padėjimų ir reika
lus J. B. Sultusky, Tbe Ne*w 
World redaktorius.

Vėliau tapo paskirta mandatų 
komisija, kurion įėjo: P. Momet 
ir G. Cretalonott iš Ncw Yorko, 
S. Rickels iš Rocbester, H. K. 
Taylor iš Cliicagos, ir J. Hayes 
iš Bostono.

Atsiųsta ir skaityta daugybė 
nuo įvairių organizacijų tele
gramų, kuriomis sveikinama 
konvencija ir duodama visokių 
•patarimų. Daugiausia pataria
ma reikalauti įvedimo 40 valan
dų darbo savaitėje. Pirmą die
ną telegramų gauta apie 75.

Pirmos dienos sesija pabaigta 
kaip 3 vai. pd pietų, nutarus ant 
rytojaus sesiją pradėti kaip 9:30 
vai. ryto kitoj, Ford Hali sve-

Įvairumai
True translation filed wlth tbe post- 
master at Chicago, III. May 15, 1920 
ns required by the act of Oct. G, 1917

Lenkų valdžia saugo caro tur
tus. — Varšavos laikraštyje 
“W»poldzielca” ’tilpo šitokia 
įd,omi ir karakte.nnga žinutė:

“Vienoj musų ministerijų 
konferencijų a$ netikėtai užti
kau įdomų nuotikj, kuris, trtr- 
but, maža-kam žinomas. Ginčai 
ėjo dėl panaudojimo ap
dirbimui kaikurių priemies
čių ir miesto žemės; kaž
kas prisiminė apie vaisinius 
sodinus prie I.azicnkų rtinių Var 
šovoj ir paklausė, kam ir kokio
mis sąlygomis tie sodnai tapo 
išimom uoli, žemėis ūkio mCnis- 
leris atsakė, kad dalykas apie 
tuos sodnus negalįs būti galuti
nai išrištas, kadangi jie esą “pri 
vatinė Romanų giminės nuosa-' 
vybė”.

“Kada kaikurie dalyvavusių 
konferencijoj pradėjo juoktis, 
priimdami tą pastabą už juoką, 
valdžios atstovas, nė kiek nesu- 
sigėdęs, išdidžiai pasakė: “Ro
manovų šeimyna yra skaitlin
ga ir dar neišnikusi; mes netu
rime teisės naudoti jos nuosa
vybės, nepadarę sutarimo su 
ja”.

S W r
A. PETRATIS l. •. FABI JONAS

A.
■į Mortgage' Bank ’. 
REAL ESTATE-INSURANCE
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DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

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

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

GROLL & YANKUS
PLUMBING GAS-FITTING 
HEAT1NG & DRAINAGE

900 West 52nd St.» Chicago, III.

X/oTRENGThW 
( \AFETY& 1 

O\ U ERVICE jfe

Saugumas
Patarnavimas
Kada jus deposituo- 

jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

' TheA.

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St. 

Chicago
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IŠPARDAVIMAS NAUJŲ IR VARTOTŲ 
PLAYER-PIJANŲ IR PIJANŲ

Tūli jų geriausios išdirbystčs irgi musų pačių pavyzdiniai instru 
mentai, pagal “Musų Žemų Rendų Distrikto” kainų ir lengvais išmo 
kėjimais. __

Gerhold Playeris ....... ..
$550 visai naujas Gerholdt

Player Pijanas už labai $9CQ
■ žemą kainą ...............
■ (Lengvos Išlygos)
■ VELTUI gaidoms šėpa, 20 gaidų
■ suolas ir uždangalas.
■ $650 Kerzheim Playeris

už $535.
■ Puiki Pastatoma Lempa, 20
■ gaidų, Uždangalas ir suolas drau
■ ge. “Tai puikus Pasiūlymas”

(Lengvins Išlygos) *į* i
Kerzheim Styliaus A. Pijanas, aržuolo, mahogany arba wal- $OA 

nut medžio sykiu su gaidomis šėpa, suolu ir uždangalu. vUU
Lengvios Išlygos —r

Vartoti Pleyeriai ir
Kerzheim Player, Mahogany me-

■ džio ................  $319
■ Kerzheim Player, nepaprastai
■ pigiai .................................. $390
■ Kerzheim Player, mahogany me-
■ džio ...................................... $490
■ Churchill Player, aržuolo me-
■ džio ...................................... $445

Sventyjii žaizdų stebuklas
FRANKO HARBIS PASAKOJIMAS.

VERTE A. LALIS.

Nė Cento nemokama nuošimčių.

Pijanai.
Cable Nelson Player Pijanai 
už........................................  $525
Kiekvienas Instrumentas Perdirb 

tas ir yra Gerame stovyje.
Kerzheim Pijanas, mahngany 
medžio.................................. $125
Story and Clark Pijanas, waJ- 
nut medžio ............................$275

Lengvios išlygos — Be Nuošimčio.

J|E»05
2027-29 SOUTH HALSTED ST.

l r.„i —n Į •„ II H, . Į —

[Tęsimas]

—Ak, visa tai tiesa! Aš jaučiu, kad tai šventa 
tiesa!

—Bet ar Jėzus tikrai bi^vo miręs? — paklausė 
Jošva. — Aš menu, — pridūrė jis, lyg abejoda
mas, — ar Povilas davė kokių išrodymų, kad Jė
zus tikrai buvo miręs?

—Ne. Ar dar čia kokių išrodymų reikia? — 
atsakė Judytė. — Kiekvienas juk žino, kad ro
miečiai, jei tik jie nukryžiuoja žmogų, tai gyvo 
jo niekados nepalieka.

—Bet Jėzus nebuvo romiečių nusidėjėlis, — 
išlėto pastebėjo Jošva. — Gal-but jie dėlto netaip 
uoliai ir rūpinos, ar jis dar gyvas, ar ne.

—Ak, koks, tu paikas! — atšovė Judytė. — Su
prantamas dalykas, kad Jis buvo negyvas. Gyvų 
žmonių niekas juk nelaidoja.

—Taip, — tęsė toliau Jošva, — bet kartais at
sitinka taip, kad žmogus atrodo negyvas, o ištik- 
rųjų jis yra tik nualpęs. Sako, kad Jėzus miręs 
ant kryžiaus vos kelioms valandoms praslinkus. 
Q tai labai keista, nes nukryžiuotieji paprastai 
esti dar gyvi per dvi tris dienas.

—Gana jau,,gana. Su tavim kalbėt tai ir kant
rybės pritrūksta! — sušuko Judytė. — Tu vis 
tik abejoji; o tai dėlto, kad tu nekenti tikėjimo. 
Kad tu nors kiek būtom pamaldesnis, tu taip ne
kalbėtum. Ir jei nors kartą išgirstum Povilo 
pamokslų, pamatytum, savo Širdžia jauste jaus
tum, kad jis yra Dievo dvasios pilnas. Ak, kaip

—Tas balsas tai buvo Jėzaus balsas. Saulius, 
tai yra Povilas, išbuvo Damaske tris dienas vi
sai apjakęs, ir savo regėjimą! atgavo tik per vieno 
krikščionies maldą. Ak, kaip visa tai puiku!

- Gal būt tai buvo saulė, kaitri dienovidžio 
saule,, — tarė išlėto Jošva. Ta aplinkybė, kad po 
to jis tuojau apjako, lyg rodyte rodo, kad tai 
buvo saulės spindulių užgavimas.

—O balsas? — tarė Judytė: — balsas iš dan
gaus, kurio niekas kits negirdėjo? Gal sakysi, kad 
ir tai buvo saulės užgavimas?

—Kiti to balso negirdėjo, — tyloms pakar
tojo Jošva, tartum pats su savim kalbėdamas.— 
Kažin, gal tai buvo balsas jo paties sielos, sužeis
tos nekaltų žmonių persekiojimais.

(), tu nepakenčiamas žmogus, su savo tais 
paikais aiškinimas! — sušuko Judytė. —■ Nesu
prantu, kokio malonumo tu turi nuolatos abe
joti, nuolatos visa ką savaip aiškinti. Tuo mane 
tik skaudini, dėlto, kad aš tikiu Povilu. Supran
ti? Tikiu! — pridūrė ji karštai. —Jis man tiek 
pat, kaip Dievas!

Truputį patylėjus, tarė:
—Ryto mudvi su Tabita eisiva vėl pasiklausy

tų Povilo. Aš noriu krikštytis ir patapti krikš
čione, tokia jau kaip ir Povilas.

Jošva nuleido akis ir liūdnai, abejodamas, lin
gavo galvą.

Judytė nusisuko nuo jo: ji palakė jam visa, 
ką norėjo pasakyti.

į Siųskite pinigus per 5

Europaan American Bureau Į
A. PETRATIS & CO, Vedėjai j 

nes pinigai siunčiami per tą ištaigą tikrai nueina ir tampa išmokami ] 
grynais pinigais paskutinėse paštose.

Štai ką liudyja vienas iš siuntėjų:
Oehvein, Iowa, April 18, 1920 ■ 

EUROPEAN-AMERICAN BUREAU , ■
Chicago, Illinois,

Gerbiami Tamistos’:— ' v J
Aš nuo tamistų lašką gavau, ir sykiu tris kvitas ant kurių pa

žymėta summa taip: 2000-2000-595, tai sykiu 4595 Auksinų-Markių, 
o taipgi ir mano moteries pasirašyta ant kiekvienos kvitos. Tai la
bai žemai ir daug sykių tariu jums ačių, už jųsų teisingą pinigų per
siuntimą b Lietuvą. Ir neturiu jokios abejonės, kad tamistos pasiuntėt 
pinigus į Lietuvą labai teisingai, tai dar sykį tariu jums ačių. Tai 
ir toliau reikalą turėdamas visuomet kreipsiuos į jūsų Įstaigą, o taip- j 
gi ir savo draugus prikalbinėsiu, kad jus teisingai patarnaujate. Tai 
tas dalykas jau užbaigtas, ir aš daugiau tamistos nebeprivalau var
ginti, ačiū jums.

Dabar linkiu .jums viso gero, ir pasisekimo jūsų Įstaigai.
Su pagarba, ■

SIUNČIA PINIGUS,
PARŪPINA PASPORTUS, //* y
PADARO PASPORTUS
PARDUODA MARKES,

EUROPEAN AMERICAN BUREAU ! 
3249 So. Halsted Street, Phone Boulevard 611 Chicago, III. ■

. DALYVAUK

Reikmenij Išpardavime
ST. BERNARD’S

CHURCH
66th Street & Steward Avė.

Seredoj, Ketverge, Pėtnyčioj, Subatoj 
Ateinančią savaitę

Gegužio 19 iki 22 d. ’20 
Nuo 9:30 iki 4:30 kiekvieną dieną.

DIDELIS RINKINIS
RAKANDŲ, 
DRAPANŲ — SKRYBĖLIŲ 
ČEBATŲ ir t. t.

Kaip daąigatfti tenaiin į h...........................................

Englewood “L” (Normai Park Branch) 
iki 65-tos gatvės Stoties.

KARAIS:
Wentworth iki 66-tos gatvės, eiti 2 blokus į vakarus. 

Halsted St. iki 63-čiai, persėsti į rytus iki Steward Avė. 
eiti 3 blokus į pietus.

Ant rytojaus, dar anksti, Simonas su I abi
tą vėl atėjo. Visi jie kalbėjo apie Ikrvilą, apie jo 
pamokslus ir apie tai, kaip žmonės priima naują 
tikėjimą. Judytė sake, kad jau pusė Cezarejos 
žydų virtę krikščionimis, o šimtai kitų busią irgi 
tuojau krikštyti. Tabita tapat tvirtino ir išreiš
kė vilties, kad nuo kitų neatsitiksiąs, žinoma, nei 
Simonas. Bet Simonas pareiškė, kad jis skubin
tis nemanąs; greitomis jis niekados nieko ne
darąs; taip ir čia: jis norįs pirma daugiau pa
siklausyti, daugiau atsižinoti. Jis tečiaus nė 
kiek nesistebiąs, kad moterįs taip greit atvirto
sios, nesang Povilas esąs labai iškalbingas.

—Jis visai negražus...—tęsė Simonas.
—Ak, ne! J's puikus! — sušuko Judytė.
—Aš sakyčiau, kad jis labai, labai negražus,— 

tvirtino Simonas. — Bet jo veidas žmogų kalte 
prie savęs prikala. Jis visai nuplikęs, su ilga

—O ar jis pažinojo Jėzų? — paklausė vėl 
Jošva. — Man regis, kad tarp Jėzaus mokinių Po
vilo visai nebuvo, ar ne?

—Ne, nebuvo, — atsakė ji. — Jis dagi buvo 
paskilbęs kaipo uolus Jėzaus išpažintojų per
sekiotojas. Per ilgą laiką jis bastėsi visur, skus
dama® juos, gaudydamas ir kišdamas į kalėjimą. 
Jisai pats visa tai mums pasakojos; tikrai ste
buklingi dalykai dėjos. Vieną kartą jis keljavo į 
Damaską, kad ten persekiojus krikščionis — t__  .
taip dabar vadina tuos naujo tikėjimo išpažin- kumpa nosia ir tankia juoda barzda. Bet akįs 
tojus. Ir kada jis buvo jau netoli Damasko mios- fjo pastebėtinos: tai jos liepsna dega, tai'darosi 
to, staiga didi šviesa, kai liepsna, apsiautė jį, ir švelnutės ir verkia, o su akimis kartu mainosi ir 
jis parpuolė ant žemės, o parjniolęs išgirdo bal-ijo balsas, iki jis visą jūsų sielą apvaldo. Jo pa
są iš dangaus šaukiantį:— ! mokslai taipjau begalo įstabus.

“Sauliau, Sauliau, kode! tu mane persekioji?” (Bus daugiau}.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMfi
Per ilgą laiką aš sirgau I 

ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb- 1 
davau lai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau I 
pristygęs vilties, kad bepaf ■ F 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- I 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nCjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagclbos, ėmiau ty
rinėti pats: Ir man tiek pa- I 
sisekė suimti vaistus, var
du Šėlutes stomach 
BITTEBIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar Čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO I 
ir dėkavoja jo Geradėjystei. 
- Taipgi veliju ir jums, ku-

Dabar Pirma de 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, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra I 
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 Saluteš Manufacturing Co. Taigi norėda- I 
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

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

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

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

nėra Lietuviams jokių kliūčių ir keblumų nuo pat pradžios iki 
galo kelionės

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

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

Tūkstančiai Taupių Oepo- 
zitorių Turi Pilną 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 District Bank
1112 West 35th Street

Turtas Virš $6,000,000.00

Pinigų Siuntimas Lietuvon 
Jau Atdaras

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

SENIAUSIAS BANKAS ANT VVESTSIDES PINIGŲ SIUNTIMO 
IR LAIVAKORČIŲ

Duodame žinoti musų kostumieriams ir pažįstamiems jog mes siun
čiame pinigus Lietuvon pigiausiomis kainomis čekiais, bankinėmis 
peivadomis ir telegrama; mes turime jau daug rasyčių iš Lietuvos, 
jog pinigai priimti, ir galim tai kiekvienam parodyti.

Meldžiame ateiti pasiteirauti apie pinigų siuntimą ir laivakorčių į 
Lietuvą — mes prigelbėsime jums išgauti pasportus iš čia ir Washing- 
tone.
H. KRULEWISH, 1122 So. Halsted St. Telephone Monroe 2397

bVb'b ■ ■ ■ ■& ■"■

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

Speciale
i ■II..— ■■■ ■■■■—

žema Kaina Akiniams
Per visą šį mėnesį

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

Paauksuotais rėmeliais $2.95,‘$3,95 ir daugiau.
Tyro aukso rėmeliais $5.95 iki $11.95 

Didelis Pasirinkimas Kainose.
Nieko nerokuojama už priskyrimą ir egzami

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

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

23 metai prie įstate St.

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

PETER A. M1LLER
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybė. 

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

Phone Canal 5838.

Kas turi šaltį, 
Galvos sopėji
mą; kam var
va ašaros iš a 
kių — ateiki 
pas mane: pri
taikysiu akinius,

Liekarstą, kurią galima išsigydyti Rhėumat amą, Kaulų Gėlimu. Man daugelis žmonių dėkavoja

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTfcD STREET

Drover 6369.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyt*- 
|a verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Ketvergei* 
ir Subatomi* *—9

J. G. SACKHEEM & CO.
138,1 MUAVAUKEK AVĖ. 
Urp Paulina ir Woo4 SU
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PINIGUS I LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

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

“CASH” PINIGAI 
parduodami MARKĖMIS, FRANKAIS, RUBLIAIS ir kitų tautų 

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

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

PASPARTAI DYKAI
keliaujantiems Lietuvon per musu ofisų pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTĖS
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

DOKUMENTUS
įgaliojimus, daviernastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kontraktus ir 
kitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popierius PADAROME IR 

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

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

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS

užeikite ar rašykite į vienatinę Chicagoje ir Vakarinėse Valstijose 
Lietuviu Korporacijų, suorganizuotų pagal Illinois Valstijos tiesas.

t

BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.
—x 35 So. Dcarborn St., Chicago, III.

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

Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedaliomis nuo 10 iki 4

ir SAUGUMAS

Laiškai iš Lietuvos
Vaitekūno laiškas iš Lietu

vos — Mačio klasta.

Jau bus apie trįs mėnesiai liu
ko, kaip Naujienose tilpo laiš
kas, rašytas neva Juozo Va i teku 
no iš Reibenių kaimo, Šiaulių f 
apskričio, į Chicagą savo švoge- 
riui Juozui Mačiui. Tas laiškas 
buvo paties J. Mačio rašytas, o' 
ne prisiųstas iš Lietuvos. Tame, 
laiške buvo pranešta, kad Juo- Į 
zas Mačis buk tai siuntęs iš Ame 
rikos pinigų į Lietuvą savo žmo
nai. kuri prieš karę parvažiavo 
iš Amerikos. Buk ji nuėjus į Ža 
gare atsiimti atsiųstų pinigų, ir, 
iš to paties kaimo Reibenių du' 
vyrai, Jonas Bertulis ir Juozas 
Pranei u lis, pasiviję pareinanti iš 
Žagarės ir nužudę laukuose Ma
čienę ir kitų jos draugę, kuri su 
ja sykiu ėjus namo iš miestelio.

vakarą tapę pagauti 
žudziai.”

Aš ir mano keli draugai gavo
me jau keletu laiškų iš to paties 
kaimo, ir tuose laiškuose plačiai, 
minima apie Mačio moterį, Ma-t 
čienę, kad ji labai vargingai gy
vena ir jokios žinios negauna 
nuo savo vyro Juozo Mačio, ku-, 
ris kili mėnesiai atgal gyveno 
Chicago j, o dabar yra pasišali
nęs iš Chicagos su kažin kokia 
kita moteriške.

Pirmutinis Lietuvių Valsti 
jinis Bankas Amerikoj

Metropalitan State Bank
2201 W. 22nd St. Kampas Lreavitt St.

Tos bankos saugumą galite spręst iš to, kad

Kapitalas ir Perviršis $245,000.00 
Banko Turtas Daugiau $100,000.00

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

Tai yra gera gvarancija už pinigus sudėtus taupymui šioje bankoje.
Moka 3% j metus už taupinamus pinigus.
Juos galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.
Geriausias užrubežinis Skyrius Suvienytose Valstijose. Siunčiame pi

nigus į visas dalis svieto, trumpu laiku ir saugiu budu.
Lietuvon kėliaujantims pasportus parūpiname.
Jau galima važiuoti per Liepojų.
Bankos valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare.

JOHN KUCHINSKAS

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. 
Egzaminuoju Abstraktu 

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortge&ų ant lengvą 
sąlygų.
West Side ofisas atdaru vaka

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

“Aušros
Mokykloj

Yra šie skyriai: 
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitų

D
2)
3)
4) _ 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingų mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

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

Mes Esame Savininkais ir Pasiulome 
BOERSMA COMPANIJOS 

šiaurvakarinis Kampas 111-tos ir Michigan Avė.

First Mortgage 6? Real Estate 
Bonds’us

CHICAGO TITLE AND TRUST CO., TRUSTEE
Denominacijos $100 $500 $1,000 

THE WIERSEMA STATE BANK 
11106-08 Michigan Avė.

Visas Turtas Virš $2,500,000.00

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

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

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. L'tarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
. į seną Tėvynę.

9.

Apsauga Padėtiems Pinigams
security Bank

OF CHICAGO 
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 

NARIAI FED»RAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis Iki 8 vai. vak

Sveikam Kūne Stipri
Kąra be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

Dvasia
turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

’l’as laiškas tilpo “Naujienose” 
jau apie’trįs mėnesiai atgal, o aš 
skaičiau laiškų, kuris buvo rašy
tas vienų mėnesį vėliau po tos 
neva žmogžudystės. Pasirodo, 
kad tas neva Juozo Vaitekūno 
laiškas buvo tiesiai sufabrikuo
tas paties Juozo Macio čia-pat,A 
nierikoj, dėl kai-kurio jo patvir- 
kusio tikslo. Aš dabar atsikno
jau. kam jis tokį laiškų sufabri
kavo ir paskelbė, bet čia nema
tau reikalo kalbėti apie kito nuo 
dėmfs. Tik savo tikslais jam pa 
sisekė prigauti ir Naujienas, ku
rios, žinoma, negalėjo žinoti, 
kad laiškas sufabrikuotas, ji* 
išspausdino jį. Laikraščiams 
reikėtų kaip nors apsisaugoti• 
nuo tokių nedorų žmonių klas
tos....

— Juozas Beliaskas.
Kadangi mes ir iš kitų, Juozą 

Macį arčiau pažįstančių žmonių, 
gauname dabar patirti, jogei kai 
barnųjį laiškų jis patsai sufabri
kavęs, dėl savo niekingų tikslų 
padarydamas visai nekaltus 
žmones žmogžudomis, mes mic; 
lu noru spauzdinanue d. Juozo 
Beliasko raštelį. Karlu atsipra
šome ir tų žmonių, kuriems iš
spausdinimas Naujienose to laiš 
ko. nežinant kad tai klasta, ga
lėjo padaryti didelės moralinės 
nuoskaudos.

— N-nų Redakcija.

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

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

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

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. U9I g. lomi 8t Chicago, UI. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena. * ... tl .. . i .

Farmu Exkiuršinas
TREČIAS EXKIURŠINAS šio meto lietuvių kolonijoj WOODBORO WISCONSINE. Randasi 7 my

lios j pietvakarius nuo didelio pavietavo miesto Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokiu dirbtuvių- 
fabrikų, didelių krautuvių, teatrų ir kitokių įstaigų

Exkiuršinas-išvažiavimas surengtas per Didžiausią Lietuvių Žemes Pardavojimo Bendrovę, Liberty 
Land & Investment Co., žemių ir Ūkių savininkų

ĮVYKS GEGUŽIO 21 DIENĄ, 1920 PĖTNYČIOJ
Visi susirinkite į bendrovės ofisą ne vėliau kaip 2-rą vai. po pietų, nes treinas išeina 5-tą vai. nuo 

North-Western stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelionė dykai visiems, kurie tik pirks farmas.
Sekančią dieną, Subatoje, Gegužio 22 d., bus puikus pavasarinis balius, Woodboro viešbutyj (hotelyj) 

su prakalbomis, šokiais ir lietuviškomis dainoimp)
Bus puiki muzika po vadovysterWoodboro orchestros. ’•
įžanga ir* pietus farmų pirkėjams dykai. \

Lietuvių bendrovė paskirė 3000 akrų geriausios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės būt išparduota 
ant šito exkiursirio už stebėtinai žemą kainą; kad pamatęs, jokiu budu neiškęsi nepirkęs. Prekės nuo 
$15 ir augŠčiau už akerį perkant nemažiau 40 akrų ar daugiau, ant labai lengvų išmokėjimų, žemė pri
eina prie gerų kelių-vieškelių, puikių vandenų, kuriuose yra daug žuvies; arti miestelio, kuriame keletas 
jau lietuvių biznierių ir dar yra proga daugumui atidaryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant vie
tos, pačta, mokyklos ir tt. žodžiu visi parankumai kokie tik reikalingi.

Pirkusieji farmas nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda gerą stubą mestelyje gyven
ti per vieną metą dykai; pakol savo pasibudavoja ant savo žemės. Duoda 5 akerius išdirbtos geros žemės 
pirmą metą dėl pasisėjimo ir pasisodinimo reikalingų dalykų. Duoda arklius kelioms dienoms, dėl prasi
dėjimo lauko dirbti ir daug kitų pagelbų.

Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito exkiuršino, nes turėsi geriausią progą 
pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausią žemę, pakol yra iš ko pasirinkti.

Taipgi parsiduoda daug gatavų išdirbtų farmų, su budinkais, gyvuliais, mašinomis ir kitais įtaisy
mais. Galima gauti dideliame pasirinkime artimoj apieiinkėj.

Kurie važiuosite ant šito exkiuršino, tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą kelioms dienoms pir
miau. Visi kurie gyvenate ne Chicagoje, tai galite tiesiai važiuoti ant farmų į Woodboro, Wis. O tenai 
visi susitiksite ir linksmai laiką praleisit. Atsišaukit

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO
3301 So. Halsted St Tel. Boulevard 6775. Chicago, III.

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

VIKNATINI8 MGUITmUOTAb RUSAS APTUKORIUS ANT BBIDGKFOąTU 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rSmuoeo nuo 18.00 ir a»> 
gUiau. Sidabro rėmuose nuo *1.00 b* 
sugAčiau. Pritaikomo akinius uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, uivilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios sa
li būti prašalintos gorų asinių pritaky- 
mu. lityriuiaa uidyką, j«i psriti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jai gal
va sopa, jai blogai matai, joi akis silp
sta, netgsk ilgiau, o jielkok pagalbos 
aptiekoj, kur ktekvienaas pritaikoma a- 
kiniai tildyk*. Atmink, kad mes kul
nam grarantuojam akinius ir klskvia- 
naas gerai prirenk sis

B. M. MBSIBOry, ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mana. Al buvau ap- 
ilekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimas DTKAL Galia 
padaryti bile kokiu ruilku vaistus. Al rekomsnduoju tik GKRU8 daktaru. Ai asu 
draugu įmonių.

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

Telephone Boulevard 2180 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškoj Vanos
12th STREET
Tel. Kedzle 8902.

8514-16 W. 12th ST
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL. i.“ >' ■i'* t

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

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

CHICAGO.
Valandose 5:30 ryto iki 13 dieną, 

nuo 1 po pietų iki I vakare.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
I dirbtuves. Casb arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, BĮ.

Tele Yards 6492

AKUŠERIU 
A SHUSHO

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

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. Nedalioms 10—12 dienų

Telephone Yards 5834

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

Haumatizmas Sausgėla. *
Nesikankykite savęs skaus- 9 

mals, Reumatizmu, SausgCle, & 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu f 
—raumenų sukimu; nes skau- ' 
dėjimai naikina kūno gyvybę 8 
ir dažnai ant patalo paguldo, y 

CAPSICO COMPOUND mo- I 
stis lengvai prašalina viršmi- t 
nėtas ligas; mums šiandie dau- I 
gybė žmonių siunčia padėka- J 
vonės pasveikę. Prekė 50c per fl 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis | 
3259 S. Halsted St., Chicago, III. J 

Knyga :“SALTINIS SVEIKA- i 
TOS”, augalais fydyties, kai- J 
na 50c. |

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
alengvins 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 
laroma su elektra, parodančia ma

žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldicnlais 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
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja oi dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’s ofise ant 2 labą
3149 So. Morgan St

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1437 WA1 St. kampJUnhfiald av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo B Iki 

4 ir ano 7 iki • vakar*. 
Tek Proapeet 111}

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 

oiui. G varant uo j ame, kad sutaupysi
ma Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselioMcaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pąpiuti ir ant or- 

I derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin-
kami, ir konservatyvio atyliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu- 

365. Mėlino serge siu- 
$60. Vaikinų ir vai

kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną Iki 9 
▼ai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nedaliomis iki 6 r, vakare.

,< tai po $45 ir $ 
tai nuo $35 iki

1415 So. Halsted SU Chicago, HL
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TREČIAS

Koncertas
Lietuviu Rateliuose

PIANISTES 
ELZBIETOS

MAKARAITES
ir jos studentų

įvyks >

NEDELIOJ,
BIRŽELIO 6 d., 1920 m.

SCHOOL HALL
48th and Honore Si.
Pradžia 7:3O vai. vai.•

Kcncerle apart viršmi- 
netos artistės rengėjos da
lyvaus dar p-lės: M. NOR- 
KA1TE, ir ONA RUDAUS- 
KAlTfi, dainininkės, p. K. 
Sarpalius, baritonas, J. J. 
Zolp, tenoris, duetai, kvar
tetai ir kiti.

Tikietai parsiduoda pas 
kiekvieno studento, p. J. 
Zolp, 4547 Hermitage Av., 
p-lė F. Okmoniutė, 4515 
Wood St., Draugi) ofise, 
Naujienų ofisev J. J. Elias 
banke, Dr. Makaro ofise.

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

Po programui šokiai.
KOMITETAS.

BRIDGEPORT
Žmonės, išvažiavus p. St. 

Šimkui, kalbasi: “Kas bus su 
Birute? Kas ves Birutę?”

O Birutė kol kas tyli... štai 
nedėlioj gegužės 16 d. Birutė 
rengia pasilinksminimo vakarų 
Meldažio svet., pilnai užbaigti 
savo sezonų. Bengia — na
riams, rėmėjams ir visuomenei. 
Bus šokiai, žaismės iki vėlybam 
vakarui.

Kaip girdima, tai Birutė tu
ri tris kandidatus į mokytojus, 
vienų iš Lietuvos, antrų iš Vo
kietijos, o trečių iš Amerikos. 
Neužilgo įvyks Birutės metinis 
surinkimas, kuris galutinai nu
tars ir lininis praneš. — Ex.

Neteisinga žinia.
Seredoj Naujienose tilpo ži

nutė, kati kunigas buk atsisakęs 
laidoti su bažnytinėmis pamal 
domis Stanislavų Šlekaitę už 
tai, kad pranešimas apie jos 
mirtį tiljM) Naujienose. Dabar 
mumis pranešama, kad ta žinia 
yra neteisinga.

ROSELAND
Ketverge, gegužės 13 d., Auš

ros kambariuose L. S. S. 137 
k p. laike savo susirinkimų.

Išrinkta keturi delegatai į 
VIII rajono konferencijų.

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Aven 
Chicago-Roseland, Iii.

Nariai suaukavo dvidešimts 
tris dolerius Sąjungos reika
lams.

Susirinkimus nutarta laikyti 
kas pirmų ketvergų kiekvieno 
mėnesio Aušros kambariuose.

Nutarta parengti draugiškų 
švažiavimų gegužės 23 d. į gra 

žius Flosmor miškus. Išvažiuo
ti vieta paskirta iš 111 irCottagc 
Grove, III. Central stoties. Lai 
kas bus paskeltas vėliaus 
Naujienose. Vieta labai graži, 
irtedžiai, upe, kvietkos, — taip 
kaip ir Lietuvoj.

Vakaro \ rengimo komitetas 
pranešė, kad nuo buvusio balan
džio 11 d. vakaro pelno liko 
virš penkiasdešimt doler ų. To 
vakaro lošėjai, kaip lai: p-lė 
Novikaitė, p-ia Moilicnū ir pp. 
I. D. ShiniKUs, S. Tclksnis, taip 
gi ir p-da Dundulienė už sumo- 
kinimą nereikalavo atlyginimo. 
Už tai jiems L. S. S. 137 kp. iš
reiškia viešų padėkų,

Susirinkimas buvo skaitlin
gas nariais ir gyvas. — Pr. G.

Miestas sutinka pakelti' gazo 
kainų.

Miestas per savo advokatų 
Richberg pasakė public Utilities 
komisini, kad jis sutinka leisti 
nakelti gazo kainų iki 96c. už 
1000 kubiškų pėdų,vieton dabar 
mokamų 80c. Miestas be to rei
kalauja, kad gazo kaina butų nu 
statoma kas trįs mėnesiai.

Gazo kompanija reikalauja 
pakelti gazo kainų neaprube- 
žiuotam laikui iki $1.25 už 1000

.. Smarki kova su plėšiku. ..

Užpereitų naktį policija turė
jo smarkų susirėmimų su kra- 
sos klerku Royal VValton, kuris, 
manoma, apiplėšė krasos vago
ną.

Plėšikas įlipo į Illinois Cent
ral traukinio, ėjusio iš New 
Orlcans į Chicagų, krasos va
goną Kankakee, surišo penkis 
klerkus ir pasiėmė iš registruo
tų laiškų pinigus. Jis iššoko iš 
traukinio 63 gatves slotyj, Eng- 
lcwood.

Prie 51 gt. ir Drexcl bulvaro 
policistas užtemijo nužiuretinų 
žmogų su krepšiu rankoje. No
rėjo jį pcrklaiisinėti, bet ’tas’s 
išsitraukė revolverį ir pašovė 
polnMstą dviem šūviais. Policis 
tas turbūt mirs.

Bebėgdamas tasis žmogus pa
metė krepšį, kuriame, knųi pa- 
urodė, buvo apie $500,000 pini- 
gais. Manoma, kad tai išpieš
tieji traukiny j pinigai.

Paskui įvyko susirėmimas su 
plėšiku namuose 816 E. 51 St. 
Plėšikas užsidarė namuose ir 
per <Ivi valandas laikėsi prieš 
50 policistų, kol galinus netapo 
nušautas. Besišaudant dar vie
nas policistas lapo sunkiai sužei 
stas.

Manoma, kad nušautasis ir y- 
ra tuo plėšiku, kuris buvo už
puolęs krasos vagonų.

Rengia šokius.
“Birutes” dr-ja rengia ryto, 

geg. 16 d. paskutinį savo vaka-

A 1

kub. pėdų. Ji tvirtina, kad lai
ke pastarųjų 6 menesių ji pra
žudžiusi ant gazo $1,289.339.

Chicago turės orinę linijų.'
Chicago neužilgio turėsianti 

>rinę linijų, kurt aeroplanais ga 
hens pasažierius į New Yorkų jr 
San Francisco. Tų linijų įsteig
siąs Alfred M. Lawson. Jis jau 
būdavo jas 10 aeroplanų, kurių 
kiekvienas galės gabenti po 26 
įasažierius.

t\i šiame sezone — šokius, visų 
narių ir svečių pasmaginimui ir 
palinksminimui. Šokiai bus M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 Pi.

Brlghton Park. — Keistučio Paš 
Kliubo susirinkimas įvyks nedėlioję, 
geg. 1 d. lygiai 1 vai. po pietų. Liber
ty Hali. 8925 So. Kedzie Avė. kampas 
39 PI.. Nariai malonėkite visi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. — Pirm. J. Shaltman.

Pirmyn Choro dainininkai susirin
kit nedėlioj geg. 16 d., 10 vai. rvto į 
knygyno svet. 1822 Wabansia Avė. 
Eisime nuimti choro paveikslų

— Valdyba

Waterbury Conn. —• LSS 84 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks utaminke, 
geg. 18 d., 8 vai. vak. šviesos Knygy
no svetainėje. Visi turite būtinai pri
būti, nes turime daug svarbių reikalų. 
Norintįs įstoti į LSS 34 kp. teippat a- 
teikite. — Org. P. Plečkaitis.

PILVO LIGOS PRIEŠ 
T. A. E. K. V.

Laikai, kada pilvo ligų bijo
tas! lyg neišvengiamo priešo, 
jau praėjo. Tie la kai praėjo ir 
daugiau nebesugrįš. Prieš jas 
atsistojo galingas naikintojas 
Tų, tai Trinario Amerikoniškojo 
Elixiro Karčiojo Vyno, kuris 
jas prašalint, naikina, kaip tik 
proga pasitaiko. Trinerio A- 
merikoniškasis Elixiras Karčio
jo Vyno pergali pilvo visokias 
ligas ir visad toj kovoj laimi, 
nes tame atžvilgije nėra jam 
panašaus. Geriausės karčiosios 
žolės, šaknįs ir žievės žinomas 
m ėdiką lės vertės sudaro formų 
lų šių vaisltų, pasekmė to esti 
ta, jog niekad nenuvila. Slc- 
bėt'nai jos veikia visokiose vi
durių ligose, užkietėjime, dėl 
prasto apetito, galvos sopėjimo 
ir tt. Ir Trinerio Angelica Bit- 
ter Tonic yra kita puiki gyduo
lė. Ji adbudavoja nukamuota

Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių Finansinė {staiga 
Visoje Amerikoje

PO VALDŽIOS UžžIURA

Universal State Bank
( Under State Government Supervision)

BANKO TURTAS VIRŠ 2,416,000.00
Pavyzdis Depositų Augimas:

1917 Kovo 3 (Dienoje atidarymo) ...........$16,754.95
1918 Sausio 1 .........................................  427,188.81
1919 Sausio 1 ........................................ 2 '.........41,689.40
1920 Sausio 1 .....................................  1,625,997.43
1920 May 11 ..............................................  2,051,437.11
Kiekvienas Lietuvys privalo užmegsti ir palaikyti ry

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

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

SIŲSKIT?] pinigus ir VAŽIUOKITE į Lietuvą per šių 
• Didžiausią Amerikoje Lietuvių Agentūrų.

SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje arba 
Liepojoje tiesiai KAUNAN, iš kur pinigai pristatomi 
į artymiausių paštų.

Informacijos visuose reikaluose suteikiamos dykai.

JUOZAPAS BACHUNAS
Mirė 12 dienų Gegtfžės, 1920 m. 10:54 vai. vak. Velionis 
išgyveno 20 metų Amerikoje; turėjo 53 metus amžiaus. 
Paeina iš Aūgštojo Gelgaudiškio, Suvalkų rėdybos.

Velionis mirė Sodus, Mich. bet bus parvežtas į 
Chicagų Subatoje Geg. 15-tų, 12:30 diena į Koplyčių 
prie P. Jono F. Eudeikio po nr. 4332 So. California avė.

Panedėlio rytų ant 8:00 vai. bus pamaldos Nekal
to prasidėjimo šv. Mar. Pan, bažnyčioje, iš tę j Šv. Ka
zimiero Kapines..

Velionis paliko nubudime Moterį, Onų ir tris sū
nūs. Juozapų, Aleksandrų ir Vladislovų.

. Meldžiame visus gimines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. — Moteris ir Sūnus.

' s

Paminėjimas 10 metų sukak
tuvių mirties ALEKSANDRO
DOBKEVIČIAUS, katras atsis
kyrė nuo savo šeimynos palikda
mas mumis dideliame nubudime.

Mirė turėdamas 38 metus am
žiaus Gegužės 16 d. 1910 m. 8 
vai. rytą. Palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse..

• Suvažinėjo sargą.
John Kohlcr, kuris per 15 ine 

lų dirbo už McCormick geležiu 
kelio kryžkelės, vakar tapo par- 
muštas po tavorinio ^traukinio 
ratais ir užmuštas automobilio, 
kurį jis bėgo persergėti apie a- 
teinantį traukiu j. Automobilio 
šoferis tapo areštuotas.

sveikata ir paakina darbui virš
kinimo orgnus. Tai yra geras 
vaistas sveikstančiam ligoniui. 
Tusų vaistininkas arba vcrtel- 
ka gyduolėmis laiko šias gyduo 
les, savo sandėliuose dėl jūsų. 
Toseph Trincr Company, 1333- 
13 So. Ashland Avė., Chicago, 
Hinois.

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

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

Vice-Pres.
STASYS V.
VALArfCIIAUSKAS

Assistant Cashier

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

ir vakarais:
Utaminkais ir Subatomis 
nuo 9 vai. iš ryto iki 
8:30 vai. vakare.

Cukrus atpigęs.
Vakar pradėta pardavinėti 

per keletą mėnesių laikytų cu
krų spekuliacijai ir cukrus par- 
sidavinėjo uzdamu nuo 11 iki 
21c. už svarų. Tečiaus sankro
vose cukrus atpigs gal' tik už sa
vaitės laiko.

1" 11 1 > ~~ 1,11 "■ *'

Palaikymų Šermenų 
Patarnavimą Augščiausiame 

Laipsnije
Gerai suprantama, jog publika pasitiki labai gero patarnavimo 

prie karsta šermenų, nes tokiame atvejyje menka betvarkė dar la
biau padidina ištikusią neleimę.

Chicagos Motor Liverymen’s Associacija, per savo atskirus na
rius visad stengiasi tokį žmonėms pasitikėjimą užtikrinti.

Naria šios Associacijos stengiasi būti geriausiai pasirengu
siais, palaikyti viską švariai ir tvarkoj. Jie susisamdo patyrusius vyrus 
vežėjus; vyrus kurie yra mandagus; vyrus apšvestus; vyrus, ant ku
rių visad galima pasitikėti, ką yra teisingi ir nuoširdžiaį patarnauja 
visame kame.

Nariai šios Associacijos pasitinka visuomenės reikalavimą vieno
domis kainomis, kuomi apsaugojama kiekvieną ir visus nuo apiplėši
mo ir diskriminaejos.

Bet per tūlą laiką “Funeral Liverymen” turi pakelti greitai kp 
lančias sunkenybes delei augančių lėšų operavime, surengime ir už
laikyme darbininkų — visa tai taip pakilo, jog yra būtinas reikalas 
pakelti kainas.

Tokiu budu pradedant Gegužio 17 d. Esamosios 
Kainos taps ičkeltos Unt 20%
Chicago Motor Liverymen’s Association

F. M. JOHN8, President. N. C. HARTING, Secretary

A. Dobkevičienč,
471 W. 31st St.

Pamatė lange vagilius.
Vežėjas Arlhur Benson va

žiuodamas troku žvilgterėjo į 
triobesio langų ir ten pamatė 
atsimušusi save ir kaip du va
giliai iš automobiliaus lipa į jo 
trokų ir niifa iš jo šilko pundus. 
Jis pastvėrė revolverį ir palei
do keletą šūvių į vagilius. Va^ 
giliai pabėgo, bet vienas jų li
ko pašautas.

Atidarė didelį tiltų. *

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearborn St., Chicago. 
Room 206.
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Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petriny ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
his. Turįnie geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi Ir 

lengvinusį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

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

ypatiškai. Valandos nuo 1 ryto 
iki 9 valandai vakare.
VV1UTE EAGLE GARMBNTS

PRACT1CAL DESIGN1NG
SCHOOL

NMmMMMmaMasMaMasnMMaMssBasaMa 1103 So. Halsted 8t„ Chicago.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Liliana
ŽOLIŲ ARBATA

TIKROJI SU VAIZBOS
ŽENKLU “STAB”

Ji susideda iš importuotų žo
lių. Ji tvarkys ir gydys jūsų 
vidurius ir visų kūnų, valys j il
sų vidurius, akins virškinimų, 
priduos norų valgyti, prašalins 
d’eglius ir galvos svembimų. 
Valys ir sutvirtins jūsų kraujų, 
nuramins jūsų nervus ir suteiks 
sveikų miegų. Ji taip-gi esti 
labai gera nuo kirmėlių vai
kams. Esti taip mačijanti viso
kiose motriškų ligose. Kaina 
už pakelį $1.25.

Rašykite dėl jos:
STELLA DRUG & I1ERB CO.,
Dept. 30, 4359 W. Thomas St.

Chicago, III..

Vakar tapo atidarytas naujas 
didelis M.’chigan bulvaro tiltas 
per Chicagos upę. Atidarymo iš 
kilmei buvo parengta didele pa 
rodą, kurioj dalyvavo apie 100- 
000 automobilių, daugybė aero
planų, kurie skraidžiodami bom 
bardavo parotluolojus konfet- 
tl, o vakare buvo laidomos ug- 
nis-T

Naujasis tiltas bus didžiau
sias tiltas Chicagoje, ilvie.jų aug 
šių ir jo pastatymas atsėjo apie 
$20,000,000.

Lankėsi valstybės sekretorius.
Užvakar Chicagąje lankėsi 

naujasis valstybes sekretorius 
Bainbridge Colby. Jis laike pra
kalbų advokatu draugijai, ku
rioj pasemerke tuos, kurie prie 
š nasi priėmimui dabarihėš tai
kos sutarties.

.1. i. n I n

Pranešimai
Melrose Park. — Nedėlioj, geg. 16 

d., 7:30 vai. vak. Frank ir James svet. 
įvyks prakalbos ii* kintami paveikslai 

Kviečia LKL. Dr-ja \

Draugystės Šv. Antano iš Padvos.. 
susirinkimas įvyks ned., geg. lx, L v. 
po pietų. Dievo Apveizdos parų), svet 
So. Union Avė. ir 18 gat. —Valdyba.

“Ateities Spindulio” vaikų drapgijė- 
lės, (palaikomas LMPS. 25 kp.) va
karas įvyks nedėlioj, Gegužio 16 d., 
7:30 vai. vak. K. of P. Svet. 11037 Mi
chigan Avė. Visur širdingai kviečia

t- Vaikučiai.

ANTON DUDEK, BANKRUTAS
Central Trust & Co. of III., 

Trustee.
AUKCIJONAS

Pagal Insakymo Suv. Vaisi, 
□is t rikto Teismo dėl Northern 
District of Illinois, mes išpar- 
duosime Panedėlyje, Gegužio 17 
d. 1920, kaip 11:30 v. r. prie 
1301 So. Victory St., North Chi
cago, III. viešame Aukcijone at
liekas nuo subankrutijusio An- 
ton Dudėk, susidedančios iš: 
Labai Geras Tavoras Grocerio

Rakandai : 1 Ice Box; 3 Piau- 
stymo Stuptos; 1 Mašina mėsai 
piaustyti; 1 Elektrikinis Malū
nėlis Kavai; 2 Marmuriniai Sta
lų viršui; 2 Groserio Stalai; 1 
National Cash Registeris; 2 Au
tomatiškos Svarstyklės ir tt. 
3 Gražus Arkliai; 4 Vcžimaių pa 
kinktai; 1 Cemento Maišytuvas; 
Šakės, plūgai ir t. p.

Visa lai bus parduodama guo- 
goniis daugiausiai pasiūliusiam 
už pinigus.

Reikalaujama 25% depozito 
iš kiekvieno pirkėjo.

Čekiai jokiu budu nebus pri
imami, jei bent certifikuoti.
CENTRAL TRUST COMPANY 

OF ILLINOIS, TRESTEE 
Samuel L. VVinlermitz & Co., 

ąukc’anėriai 
1048-49 Firts National 

Bank Bldg. 
Chicago, III.

Musu užsiėmimas.
Perkame, ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, LAIVAKARTES. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padarome visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teismų už pcrkalbėtojų.

J. J. Zolp, A. M. Barčus
COMMERCIAL REALTY 

BUREAU,

Universa A State Bank
b

 Kampas 33čios gatvės
>2 So. Halsted St., Chicago, III.

GROŽĖ
Tai tyras veidas, pilnas jaunybės ir patraukiančios savęspi pilnai gražus 

gymis gal būti įgytas tiktai vartojant
/ Vervena Balsam of Youth

(Vervcna Balsamas Jaunystės)),

kuris padarys raudoną, spuoguotą ir rupią ^pdą balta, minkšta ir gražia. 
Jis prašalins spuogus, šašus, raukšles ir kitus odos nešvarumus ir suteiks 
juras švarią ir gražią išžiūrą.

Kaina vienos stiklines $2.00. Jeigu nori išlaikyti savo gražumą, tai 
šiandie pat įsigyk vieną stiklinę VERVENA BALSAM OF YOUTH, kuris 
pagydys ir papuoš jūsų veidą.. Ind’k 25c stampomis ar cidabriniu pinigu, 
o lickį apmokėsi pristatant. Iš C uados visus pinigus sykiu su orderiu. 
Adresuokite:

VERVENA LABORATORY, I n c.
1263 N. Paulina St., Dept. B. 78 Chicago, III.

J. SHUSHO, Mechanikas
8255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŪŠIES 
KALBAMAS „ „
SIUVAMAS MASINASSKALBIAMAS W

Vacuum Cleaners ir Percolators;
Gasinius ir Elcktrikinius Prosus ir t.t.

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, 111.

Tel. Yards 145

IIHIIIIIIim



NAUJIENOS, Chicago., III Subata, Gegužės 15 d., 192&
LSS. VIII Rajono konferencija bus 

nedėlioję, geg. 16 d., Aušros svetai
nėje,, 3001 So. Halsted St. Pradžia 10 
vai. ryto. Visi kuopų išrinkti delega
tai, malonėkite pribūti pažymėtu lai

ku. —J. šmotelis, sekr.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ s

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-žEMfi NAMAI-ŽEME
VYRŲ PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Lietuvių duonkepyklų darbininkų li
nijos susirinkimas įvyks subatoje, ge- 
gūžes 15 7:30 vai. vakare, salėje
po num. 3-100 Aubum Avė. Visi dar- 
bininkai dirbantieji duonos kepyklose, 
malonėkite atvykti, nes yra svarbių 
reikalų. — Valdyba.

Pa j ieškojimai

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

abelnam darbui kepykloje. Faty- 

rimo nereikia. Gera mokestis. 
Darbas dienomis .

Kreipties:
1107 Wcst Congress St.

REIKTA vyrų, $5 i dieną: nuo
lat darbas, muilo dirbykloje.

1319 W. 32nd Place.
2 blokai į vakarus nuo Racine av.

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

KLAUSTI MR. KAPLAN.
HARMONY CAFETERIA,

27 W. Randolph St.
ASMENŲ JIEšKOJIMAi
PAJIEŠKAU savo sunaus Marcijo- 

no Pranašo, Šiaulių apskr., Joniškos 
miestelio. Penkeri metai kaip išvažia
vo į kasyklas Donkom, Ky. Jau treti 
metai kaip negaunu nė kokios žinios.. 
Žinančių kame jis randasi prašau man 
pranešti.

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

REIKIA — 15 patyrusių moteriškų 
sortavimui skudurų. Nuolat darbas. 
Mokama $25 ir daugiau.

GOLDMAN 
1017 So. Fairfield Avė.

REIKIA mergaitės vyniojimui ply
telių “ice cream”; malonus darbas; 
nauja dirbykla prie ežero.

Kreipties.
HYDROX Co.

34th St. ir Lake Park Avė.

REIKIA

Tvirtų vyrų prie darbo ship- 
ping arba krakmoliaus dept.

A.
PATYRUSIO vyro prie pasažierių 

elevatoriaus dept. sankrovoje Nuolat 
darbas gera mokestis.

J. OPPENHEIMER & CO.
4700 So. Ashland .‘^e.

PAJIEŠKAU Antano Jansbe- 
lį; aš atvažiavou į Chicagą ir 
pamečiau antrašą. Malonėkite 
atsišaukti.

KOTR1NA KULVINSKAITĖ, 
938 W. 31 PI. Chicago, III.

PAJIEŠKAU mergaitės arba našlės i 
apsivedimui, kuri turi kiek turto ir 
galėtų prisiųsti savo paveiksią. Aš e- ; 
su vyras 43 m. Rašyti: 

K. S.
1831 W. 24 th St

REIKIA
MOTERIŠKŲ INDAMS 

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

Klausti M r. Kaplan.
THE HARMONY CAFETERIA, 

27 W. Randolph St.

Kreipties:

STEINHALL MFG. Co.
2841 So. Ashland Avė.

REIKIA bučerio prisidėti prie biz
nio, kuris galėtų-inešti apie $3,000. 
Geistina be šeimynos arba su maža 
leinjyna. Biznis geras ir geroje vie
toje. Užtikrinama gera alga ir įdėti 
pinigai atneš virš 25 nuoš. metinio 

pelno. Kreipties į Naujienas No. 90.

11

AUTOMOBILIAI

Ch;ca*°-11L REIKIA DARBININKŲ
REIKIA paintoriaus pagelbininko.

F. THERIEN,
6226 Harper Avė., iš užpakalio

JIEŠKO KAMBARIŲ _
PAVIENIS vaikinas pajieškau 

kambario ant Bridgeporto arba šiau
rinėje miesto dalyje; geistina, kad bu
tų elektros šviesa. Pranešti.

J. BIRŠTON
711 W. 34th St. Chicago, 111.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo, kaipo bučeris 

grosernėje dirbti arba kitame biznyje 
sutikčiau dirbti. Kam reikalingas to
kia darbininkas atsišaukite i Naujienų 
ofisą po num. 89.

■

RASTA-PAMESTA
RASTA $200 musų sąkrovoje.

OTTO’S FA IR 
3840 So. Kedzie Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKTA

Moterų ir mergaičių 
lengvam dirbyklos darbui. 
Patyrimo nereikia.
šviesus, erdvus darbo 
kambariai.
Karsta kava priešpiečiams, 
patogus poilsio kambariai, 
malonios sąlygos.

Kreipties:

JEWEL TEA CO.,
3922 So. Winchester Avė.

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

Kreipties: 
SrOEHR’S 

179 N. Michigan Avė.

REIKIA MOTERŲ 
Sortavimui popieros. 

Nuolat darbas.
Gera mokestis,. 

GUMBINSKI BROS.
2261 So. Union St.

REIKIA mergaičių ir Motriš- 
kų darbui dešrų dirbykloje.

1215 So. Halsted St.
BARGAIN

VYKŲ IR MOTERŲ

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

PARDAVIMUI automobilius, Stu- 
debeker; mažas truckas, geras mažam 
bizniui. Extra rėmai, maži taijeriai; 
vieno galono gazalino pakanka 25 mai- 
lėms. Parduodama pigiai.

J. M.
3126 Lowe Avė., 3 lubos fronte.

REIKIA

Foundry Leiberių
Visada darbas
Geni mokestis

MAGNUS METAL CO
4041 Emerald Avė.

PARSIDUODA 3 automobiliai, 
1919 Paige, 7 sėdynių 
1918 Dodge, 5 sėdynių. 
1920, Maxwell, 5 sėdynių

Tos mašinos yra taip kaip naujos;
Parsiduoda pigiai. Kreipties šiuo ad
resu :

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

TĖMYKIT
VYRAI MOTERS, 

ar norite nuolatinį darbą su 
gera mokestimi ir bonus?

Kreipties:

WESTERN FELT W0RKS
4115 Ogden Avė.

Arti 22nd ir Crawford Avė.

REIKIA
PATYRUSIO VEITERI.0 AR

VEITERKOS t
W. JUCIUS, 

3806 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės - ,

900 W. 18th St
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA
100 karų karpenterių.
patyrusių prie freightkarių

Taipgi 23 darbininkų
Kreipties: »

ROCK ISLAND LINES
124th St. Shops

124th St. ir Ashland Avė. 
Blue Island.

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 na
rių. Mes mokame po $35 už akerį, taip 
gi duodame gerai apmokamus darbus 
žiemos metu musų dirbyklose. Veltui 
pervažiavimas gelžkeliu, veltui na
mas, daržas ir veltui perdanginimas 
baldų iš jūsų gyvenimo vietos iki čia. 
Išvažiuojama kiekvieną utaminką.
Kreipties Ketvergais, Pėtnyčiomis Su- 
b a to mis ir Nedėliomįs nuo 8 vai. ry
to iki 7 vai. vak.

Matyti Mr. Frank Palla, atstovą.
PRUDENTIAL HALL

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

Chicago, III.

REIKIA
Mums reikia patyrusių moteriškų Pocket meškerių.
Prie kelnių. Reikalaujama mokestis pradžMi;
Geros darbo sąlygos. Valgykla siuvykloje.

Kreipties

EDERHEIMER STEIN CO 
1911 West 12th Street.

$ AUTOMOBILIAI

REIKIA
LEIBERIŲ

Vidaus darbui dirbykloje.
Gera mokestis ir bonus.
Nuolat darbas.
Samdos ofisas atdaras
visą dieną.

HEPPERS — NELSON 
ROOFING CO.,

4500 Fillinore St.

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

VYRŲ REIKIA darbui prie skudu
rų. Krepties tuoj.

FANDLER &YOUNG
1820 W. 14th St.

REIKIA

Vyrų darbui viduje prie roofing ma
šinų. Taipgi leiberių darbui lauke ir 
dirbykloje; gera mokestis ir bonus. 
Ateikite pasirengę darbui

THE BARRETT CO., 
2900 So. Sacramento Avė.

REIKIA
Cabinet makerių 

prie taisymo rakandų.
Kreipties:

GLABMAN BROS.
832 Maxwell St.

REIKIA 
Upholsterių 
Taisymui rakandų 
GLABMAN BROS. 

832 Maxwell St.

REIKIA pakuotojų pakavimui į 
skrynes ir keliavimo maišus.

755 West Polka St.

REIKIA VYRŲ INDAMS 
PLAUTI

DARBAS ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
VIETOJ. GEROS SANLYGOS. 
GERA MOKESTIS. NEDIRBA
MA ŠVENTADIENIAIS IR 
NEDfiLIOMIS.

KLAUSTI MR. KAPLAN. 
HARMONY CAFETERIA, 

27 W. Randolph St.

REIKIA jauno vyro darbui 
groeemėjo.

UH. STATKUS,
2217 Lako St., Meluose Park, III.

Phone 745.

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 parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE

PARSIDUODA labai pigiai mūrinis 
namas, ant 8 pagyvenimų su augštu 
beismentu ir viškais drabužiams 
džiauti. Visur elektra, gazas ir vanos. 
Randos neša į metus $1,368.00. Kaina 
greitai pardudant $12,000.00, nes Ra- 
■vininkaR išvažiuoju į lioi-
kale bus duota mortgage ant pusės 
viršminėtos sumos, ant 6-to nuošimčio 
be komišeno. Kreipties:

.3337 So. Wallace St. Chicago.
1 augštas iš užpakalio. (

RENGKIS PAVASARIUI
Pirk lotą arba mažą ūkę

' STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas, po 7 ruimus su augfita apačia; 
namas ant 32 ir Emerald Avė. tiktai 
$3,700, mažai reikia įmokėti.

2 flatų naujas mūrinis namas ran
dasi Brighton Parke, labai gražioj 
vietoj su visais įtaisymais, elektra, 
maudynėmis, augšta apačia, su stogu, 
parsiduoda labai pigiai $6.30; vertas 
daug daugiau.

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

EXTRA
Kas nori pasinaudoti gera proga? 

Parsiduoda lotas 30X125 gražiausiame 
Chicagos priemiestyje; vertas $400. 
Parduosiu už $245. Priežastis pardavi
mo noriu išvažiuoti tuojaus į Lietuvą. 
Lotas randasi geroj vietojr privažiuo- 
jamoj iš visų dalių miesto už 6c. Yra 
gazas, vanduo, elektra surai ir aptver
tas aplinkui; viskas užmokėta. Kreip
ties tuojaus adresu:

KAZ. NAVICKAS, 
1850 Wabansia Avė., Chicago, III.

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

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsy, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrume ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavotl sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurtus mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

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

Phonc Canal 0296
1404

Parsduoda cash ar ant išmo
kėjimų. Nauji ir vartoti. 
1918 Oakland 5 passenger 
1918 Studebaker 7 Pass. 
1917 Oakland 5 Pass. 
1915 Haynes 5'Pass.

Automobiliai yra geram 
dėjime.

P. VIZGIRDAS. 
6445 So. Western Avė.

....----

pa-

PARSIDUODA (‘automobilius. gali
ma pasirinkti iš dviejų: Maxwell ar 
Overland. Abu gerame stovyje. 5 pa
sažierių, priežastis pardavimo — 2 ne
reikia. Kam reikalinga gera mašina 
meldžiu atsišaukti.

PRANAS BUTKUS, 
1328 Heath Avė. ir 13 st. 2 blokai į 
rytus nuo Western Avė.

PARSIDUODA tVokas 2V2 tono. Ge
ri tajeriai beveik nauji. Pardavimo 
priežastis iš važi u uju į Lietuvą.

N. DOMBRAUSKAS, 
817 W. 34 St

— r-. ____________-L.....-------------------------------- ------

PARDAVIMUI automobilius Max- 
well 1918. Gerame stovyje. Parduoda
ma pigiai. Kreipties: Subatoje po pie
tų ir nedėlioję.

MOTIEJUS KIELA, 
2217 W. 28rd PI. 2 augš. fronte.

PARDAVIMUI Fordas, naujai ma- 
levotas. 5 sėdynių. Priežastis parda
vimo — perku kitą troką. Galima 
mane matyt bile kada.
4555 So. Paulina St., Chicago.

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

ANTANAS BUŠINSKAS,
2224 Carver St., Chicago.

Tel. Humboldt 9466

PARDAVIMUI motorciklis “India
na” 16-tų metų su engine 17-tų metų. 
Gerame stovyje. Parduosiu pigiai.

' J. MIKŠIS, 
3126 Lowe Avė., 3 lubos fronte.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučemė ir grosernė 

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

PARSIDUODA bučemė ir grosernė 
Biznis geroj vietoj, apgyventa maišy
tos tautos, ir cash biznis. Priežastis 
pardavimui patirsit ant vietos.

V. P. S.
1736 N. Hoyne Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė lietuvių apgyvento] vietoj

1315 So. 49th Court, Cicero, III.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė 
Priežastis pardavimo — važiuoju Lie
tuvon. Renda į mėnesį $30.00 drauge 
ir gyvenamieji kambariai. Tur būti . 
parduota greitai.

M. YAVORSKY, 
4749 So. Honore St.

PARDAVIMUI Gandy Store 
ir Grocery.

4510 So. California Avė.

PARSIDUODA restaurantas. 
Priežastis pardavimo patirsit 
an)t vietos.

/ ALEX BITETKIS,
945 W. Van Buren St.

/ f
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UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moheibė- 
kirusių tr :ų šmotų parioia 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, 
prjskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojaine dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus. .

SoUth-VVest Sample Furn. Storage.
2102 West 35th St.

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.
TfiMYKIT! ’

35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visifikai 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 
parduosimo 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.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
pagyvenimų po 6 kambarius labai pi
giai ir tik vienas blokas nuo lietuviš
kos bažnyčios. Tamista gali pirkti tą 
namą įmokant $2,000.00

JOSEPH VOLANDUS, 
4438 So. Fairfield Avė. Chicago, III.

KODKK MOKĖT RANDĄ?

DOMOS! parduosiu trijų augščių 
mūrą, štoras, kampas. Podraug 1 
augščio namą su BuČeme ir Groser- 

Tai esti naujoj Lietuvių Sėdybo-ne. 
je.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA medinis namas 3 

pagyvenimų ii’ Storas su 4 kamba
riais; Randos neša $73 į menesį. Par
siduoda pigiai- Kaina $5,700. Namds 
randasi 5706 So. Morgan St.. Atsišau
kime pirmas floras iš fronto.

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

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

FARMOS
Miestelis Hari, yra gražioj a- 

pielinkėje tarp gerų ūkių; turi 5 
dideles krautuves, kurios viską 
superka brangiau negu kitur, 
nes turi gelžkelį, ateinantį į pat 
miestelį 3 karius į dieną; turi di
delį keninį fabriką, didžiausią 
lentų pjovyklą, malūną vandeniu 
varomą kuriame pigiau sumala, 
kaip nori ir kada nori, medinį fa
briką, tik-ką* užbaigtą; siuvėjų 
fabriką, kame sius visokius dra
bužius, dabar reikalauja 50 mer
gaičių, o vėliau patilps apie 400 
mergaičių ir keletas vyrų. Pats 
miestelis guli gražioj lygumoj, 
apaugęs dideliais klevais; visos 
gatvės yra švariai laikomos; ar 
pielinkėje derlingos žemės palai
ko miestelį, ten Lietuviai tirštai 
apgyvenę, turi puikią draugiją, 
kurioje priguli vyrai ir moteris: 
gauna pašelpą darbe, ligoje, ir 
mirtyj.. Rašykit arba atvažiuo
kit ir pirkit farmas didžiausioj 
Kolonijoj ant derlingiausių že
mių, kur buvo Belgų nuo senai 
apgyventa, o dabar jie važiuoja 
į savo tėvynę ir prieinamai par
duoda.

M. WALENČIUS,
P. O. Box 96. Hari, Mich.

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

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

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halsted st., Chicago, UI.

Jei Tamsta randavoji namą, 
tai mokėdamas randą nuperki 
kitam.

NUSIPIRKOT; SAU NAMĄ.

Štai keletas bargenų:
Mūrinis 2 augstų namas 

basementu, du flatai po šešis 
kambarius už ...... $2,500.00

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

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

Šitie namai turi būti parduo
ti greitai.

Mes turime daug namų ant 
pardavimo.

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

Chicago, II.

SU

FARMA PARDAVIMUI
Turiu pigiai parduoti savo 

fainną, lietuviškoje aipielinkėje, 
Michigan valstijoj. Žemė pir
mos klesos 80 akerių, 35 akeriai 
trisyk dar tebuvo arta, 13 akrų 
užsėta dobilais. Stuba 5 kam
barių, vidurys nevisai užbaig
tas, medžiaga yra ir kiti du ma
ži budinkai, sodnelis nevaisinių 
medžių, miško apie 23 akrai, 
per fariną bėga upelis, prie di
delio pilto kelio, 2^2 myl:os nuo 
miesto, nekurios mašinos. Sko
los nėra, yra du ditai ant vienos 
40 akrų ir ant kitos; gali pirkti 
abi. Labai graži vieta ir apie- 
linkė, tarpe lietuvių fermerių. 
Del platesnių žinių kreipkitės 
pas savininką, 1641 N. Paulina 
st., Chicago, III. 3-čios lubos iš 
fronto, netoli North Av. Na
mie galima rasti kasdien nuo 5 
po pietų.

BARGENAS
Tūli žmonės nori nusikarti 

tuščio loto prie Leavitt St., iš
einančio į 22-rą Place.

R. C. KRAUS, 
6326 N. Hermitage Avė.

GERIAUSIA FARMA parsiduoda 
už pusę kainos delei senatvės, žemė 
pirmos klesos; 160 akerių, arti miesto. 
Vien pienu galima išmokėti skolą.

ŠLAUŽIS
2815 Powell Avė. Chicago.

Teh Humboldt 6277

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

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

PARDAVIMUI gera stuba. Yra visi 
parankamai, karštu vandeniu apšildo- 
na. Didelis garadžius dėl 2 aųtomo 

bilfų* Platus lotas, Paduoda, pigiai * 
nes savininkas važiuoja Lietuvon.

4035 So. Campbell Avė.

Savininkas,
ANTON PRASZKY, 
2856 Emerald Avė.

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

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

BARGENAS.
Našlė, iš priežastis ligos, parduoda 

mūrinį namą trijų pagyvenimų, mau
dynė ir tt. prie 24 ir Western Avė. 
Atsišaukit K. ROPA.

1831 W. 22nd PI.

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.
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MOKYKLOS

\MA5TER 
L^W5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, 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 StM ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

«2t5 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na- 
manus. 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 

Mitinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškui

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinimo valandos: nuo H ryti 
fkl 4 vai. po pietų. Vakarais mio I 
iki 10 valandai.
1106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO
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