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Maisto riaušės Pragojo
True trnnsintion itied with the post- 
master at Chicago, III. May 18, 1920 
as reąuircd by tne act of Oct. 6,1917

PRANCŪZAI APLEIDO 
FRANKFORTĄ.

Iš SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KONVENCIJOS.

CARRANZA NEPASIDUODA.

Bolševikai puola lenkus
5 tūkstančiai miesto darbininkų meta darbą

MAISTO RIAUŠĖS 
PRAGOJĘ.

žmonės protestuoja dėl su maži
nimo dunos porciją; miltai 

išsibaigė.

VIENNA, geg. 17. — Austri
joje, Čeko-SIovakijoj lir Lenki
joj miltų išteklius kone visiškai 
išsibaigė. Ketverge didelhiusiu 
minia žmonių susirinko vyriau
sioj Pragos aikštėj protestuo
dami prieš tai, kad duonos por
cijos tapo per pusę sumažintos. 
Iškėlimu raudonųjų vėliavų 
duota suprasti, kad žmonės grū
moja plėšimu sankrovų. Mais
to m ii* storis pasakė susirinku
siems prakalbę, prašydamas, 
kad jie turėtų kantrybes.

Visuose industriniuose Čeki
jos apskriėiuose maisto padėtis 
yra stačiai krib nga. Linze ba
daujančių žmonių riaušės nuve
dė prie sus rėmimo su liaudies 
sargyba. Devyni žmonės užmuš 
ta ir daug sužeista. Lembergas 
(Lvov'ais) matė tokią ja u de- 
monstrac jų kaip kad Praga. 
Austrijos dunos |x>rcij()s taip su 
mažinta, kad duonos kortelė jau 
skaitoma negudria žaisme. Gy
ventojai tegauna tik vieną ket
virtą dalį senesniosios badmi- 
riavfmo |Mjrcijos.

šalyje tečiaus dunos yra dau
giau nei kad jos buvo keliais pa 
stara siaus mėnesiais, 1x4 paskirs 
tymo įmonės yra kuoprasčiau- 
sios. Vengrija betgi verdasi 
geriau kaip kad josios kaimy
nės. Jugo-Slavija turi pakan
kamai duonos šiaurinėj vaisty
tas dalyj, tik stoka transporta
vimo įmonių neleidžia jai pagel
bėti pietų gyventojams. Albani
ja taipjau blogoj padėty.

True translatinn fllea with the post- 
master at Chicago, III. May 18, 1920 
as reguired by the act of Oct 6,1917

BOLŠEVIKAI PUOLA 
LENKUS.

LONDONAS, geg. 17. — Ofi
cialia pranešimas iš Maskvos, dū
duotas vakar ir gautas čia šian
die bevh<u, sako, kad bolševi
ku kariuomenė h’ vėl puola 
lenkų ir ukrainų kareivius, ku
re dešimts dienų atgal užėmė 
Ukrainos sostinę Kievą.

Pranešimas pažymi, kad so
vietų kareiviai pradėję veržtis į 
priekį ir dabar mušasi su prie
šu apie dešimta mylių į šiaurry
čius nuo Kievo.

True translation IiIpU with the post- 
master at Chicago, III. May 18, 1920 
m reautred bv the act of Oct. 6.1917

LENKAI UŽĖMĖ LUKOVĄ.

Suėmę 4,500 belaisvių.

LONDONAS, geg. 17. — šian
die čia gauta iš Varšuvos oflcia- 
lis karo kvatieros pranešimas 
Sako: “Lenkai galutinai sumušo 
bolševikus, užėmė Lukovą ir su
ėmė dar keturis tūkstančius ir 
penkis šit mus belaisvių”.

Husų bevielis pranešimas iš 
Maskvos sako, kad lenkų fron
te eina labai atkaklus mušis. 
Dar pažymima, kad daugelis kai 
mų tapo sudeginta.

Gautoji iš Revelio žiora sa
ko, kad bolševikų karo ministe
rija paskyrusi generolo Brusi- 
lovo brolėną, A .A. Brusilovą, 
vyriausiu ištekliaus pampina
mųjų įmonių prižiūrėtojo.

MIESTO DARBININKŲ META 
DARBĄ.

CHICAGO. - Miesto darbi
ninkų įgaliotiniai vakar vakare 
įteikė ultmiatumą viešųjų dar
bų komisionierui, Burkhardtui. 
Ultimatume pareiškiame, bū
tent, jeigu iki dvyliktos valan
dos naktį nebus duota patenki
nantis atsakymas, daugiau kaip 
penki tūkstančiai miesto darbi
ninką mosią darbą. Reikalau
jama, kad tuoj butų padidinta 
algos, vidutiniai 35 nuošimčiais.

Ultimatume, taipjau pareiškia 
ma, kad savo reikalavimus dar
bininkai buvo įteikę miesto val
džiai jau pereitą subatą, bet iki 
šiol atsakymo dar negavę. Viešų
jų darbų komisionierius tečiaus 
sako .kad tokio reikalavimo ji
sai negavęs.

Ar darbininkai savo grūmoji
mą praves, taigi ar jie mes dar
bą, tatai |>aaiškės tik šį rytą. Jei
gu streikas kils, tai jame daly
vaus gatvių šlavėjai, gatvių tai
sytojai, vežėjai, sąšlavų rinkė
jai ir kiti.

Iki šiol miesto darbininkai 
gaudavo vidų litrai po šešis do
lerius dienai. Įteiktasai jų ul
timatumas reiškia, kad jie nori 
gaut po aštuonis dolerius.

Streikui kilus miesto valdžia 
pasijustų ytin keblioj padėty.

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
IRLANDIJON.

GARN, Irlandija, geg. 17. — 
Praeitą subatą Batry preiplaū- 
koj išsodinta dar du tūkstan
čiu anglų kariuomenės. J1! pa
siųsta vakarinei! Cork apskri
ties daliu. Shibbereen mieste
ly kariuomenė užėmė visus vie
šuosius triobėsius ir pačią mies
to rot ūžę. Ten dabar bus ka
riuomenės kvatiera.

Irlandija nenorinti tokios nepri
klausomybės kaip kad turi 

Jungt. Valstijos.

Irlandijos profesinių sąjungų 
darbuotojas, Thomas Johnson, 
be kita čia pareiškė, kad Irlan- 
dijos darbininkai nė nemano 
reikalauti tokios nepriklausomy 
bes, kaip kad Jungtinių Valsti
jų. Ten — sakė jis — asmens 
laisvė jau senai užmiršta. Žmo
nės, drįsusieji pareikšti, kad 
Amerika nėra tikrosios laisvės 
šalimi, baudžiami ilgiems me
tams katorgom. Tai esanti tik 
galingųjų nepriklausomybė, tų, 
kur su savo politiniais oponen
tais gadi elgtis kaip tinkami.

Demonstracija Londonderry.

LONDONDERRY, geg. 17. — 
šiandie čia ir vėl buvo surengta 
demonstracijų. Didžiumą dirb
tuvių Movėjo uždarytos. Kelio
se vietose įvyko susirėmimų 
tarp sinti fein organizacijos ša
lininkų ir unionistą.*

NESISEKA SUDARYT 
MINISTERIJĄ.

Bonomi pastangos nuėjo niekais.

ROMA, geg. 17. — Buvęs ka
ro ministčris Bonomi pagalios 
atsisakė sudaryti naują m mis
terių kabinetą. Tai dėlto, kad 
t. v. žmonių partija griežtai at
sisakė įeiti jo vadovau j a mon m i 
nisterijon. Kam dabar teks pa
vaduot ibuvuąį premjerą Nitti, 
dar nežinia.

MAYENCE, geg. 17. — čia 
gauta žinių, kad Francuzų ka
riuomenė, kuri buvo užėmusi 
Frankfurtą, Darmstadtą ir kelis 
kitus miestus ant kairiojo Rei
no upės pakraščio, šį rytą juos 
evakuavo.

Apie Francuzų |Misitraukimą 
buvo pranešta vokiečiams trum 
pute prokliamaci ja, paskelbta 
generolo Degoutle ir iškabinėta 
įvairiuose miestuose. Joje sa
koma: “Prancūzai pildo duotą
jį pažadėjimą”.

Evakuaviinas atlikta tvarkiai 
ir visur buvo kuorą minusia.
Berlinas patikrina evakuavimą.

BERLINAS, geg. 17. — Fran
cuzų 'ir belgų kariuomenė, kuri 
buvo užėmusi Frankfortą ir lia
na u, šį rytą tuos miestus apleido. 
Iki šiol dar negauta žinių, kad 
saryšyf su tuo butų įvykęs koks 
nors incidentas.

Įkaitai, kurių franeuzai pa
reikalavo Frankforte tikslu ap- 
sf sergėt i nuo nemalonių inciden
tų apleidžiant tą miestą, tapo 
paJiuofliioti.

Sako, reikalausią 30 bilionų 
kontribucijos.

PARYŽIUS, geg. 17. — Oficia
liuose rateliuse sprendžiama, 
kad anglų-francuzų konferenci
ja Hythe, kuri užsibaigė vakar, 
yra nutarusi, jogei galutinoji 
suma, kurią Vokietija turės už
mokėti už josios padarytuosius 
nuostolius (karo melu), turi būt 
okia: 120,(MM),(MM),000 markiu 
(apie trįsdešimts bilionų dole
rių) auksu.

DU ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ 
VAGONŲ STOVI JARDUOSE.

Geležinkelių savininkai tariasi 
su vaizbos taryba.

WASHINGTON, geg. 17. — 
Geležinkelių savininkei ir tarp- 
valstijinė vaizbos taryba šiandie 
aikė pirmutinį posėdį. Tartasi 

delei (avarinių vagonų “bloka
das”. Samdytojų upskaitliaVi- 
mu, įvairiuose gelžinkelių cent
ruose dabar esą sugrusta dau
giau kaip du šimtai tūkstančių 
vagonų. Tai vis dėl kilusio svič- 
menų streiko.

Kokių įmonių bus nutarta 
stvertis, kad pašalinus tariamą
ją vagonų ‘'blokadą”, dar neži
nia. Manoma tečiaus, kad šią 
savaitę klausimas busiąs išriš
tas.

BARZDASKUČIŲ STREIKAS 
NEW YORKE.

NAW YORK, geg. 17. Bar
zdaskučių unija šiandien paskel
bė streiką. Penkiolika tūkstan
čių darbininkų ifieta darbą. Rei
kalauja pididjnti allgaą po 30 
dolerių į savaitę ir kad samdy
tojai gražintų (pusę savaitinio 

uždarbio, kurtis pereis per 40 do 
lerių. Vadinaš, jeigu darbinin
kas savaitėj uždirbs 50 dolerių, 
tai 30 dolerių jisai turi gaut kai
po reguliarę algą ir penkis do
lerius iš tos sumos, kuri siekia 
virš 40 dol.

Iki šiol New Yorko barzdasku 
čiai gaudavo tik po 25 dol sa
vaitei. Samdytojai žada ver- 
buotis streiklaužiu.

PAGAVO SUKILĖLIŲ VADĄ.

SAN SALVADOR, geg. 17. 
Respublikos kariuomenei paga
lios pavyko sugauti sukilėlių 
vadą, Artūro Arau, kuriš kėsi
nosi nuversti dabartinę valdžią 
ir pats pasiskelbti respublikos 
prezidentu.

Paveikslai iš Lietuvos.
I

Lietuvos pasienio kaimas.
Photo Copyrighted by Keyston Co., N. Y.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii. May 18, 1920 
as reąuiręd by uie act of Oct. b. 1917

SENATO REZOLIUCIJA ATI
DUOTA ATSTOVŲ BUTUI.

WASH,INGT()N, geg. 17.
Senato rezoliucija dėl’ talikos, ku 
ri priimta praeitą subatą, jau 
atiduota atstovų butui, kur ji 
pirmiausiai buvo sumanyta. Už
sienio reikalų komisijos pirmi
ninkas Porter rengiasi pasiūlyti, 
kad rezdliuciiija. buliiį atiduota 
bendrai (atstovų buto ir senato 
komf.'siju) konferencijai. Visa 
rodo, khd pasiūlymas bus pri
imta be pasipriešinimo. Kol kas 
nėra susitarta, kad rezoliuciją 
kuoveikiausiai grąžinus iš konfe 
rend'jos. Republikoiių vadai 
tečiaus tvirtina, kad ji bus su
tvarkyta taip, jogei dar šią sa
vaitę, galės būt atiduota prezi
dentui. Ir demokratai ir repu- 
bl ikona i yra tos nuomonės, kad 
preziideidalal rezoliuciją, vetuos. 
Pirmieji dar sako, kad ji turės 
žlugti, kadangi prezidentui ve
tavus ji negaus reikiamų dviejų 
trečdalių balsų, idant likus įsta
tymu ir be prezidento parašo.

AUGščIAUSIAS TEISMAS 
DAR NESUSITARIA.

WASHJNGTON, geg. 17/ 
Augščiausias Jungtinių Valstijų 
teismas šiandie ir vėl paliko ne
išrištu visuotinosios prohibicijos 
įstatymą. Manoma tečiaus, kad 
jo nuosprendis šios šalies gyven- 
tojam|s bus žinomas apie ]>irmą 
dieną birželio. Iki to laiko “Sla
ptieji” ir “sausieji” galės burti, 
ar Jungtinės Valstijos pasiliks 
“sausomis”, ar ir vėl grįž “seni 
geri laikai”.

Lookout — jie reikalaus tautu 
lygos, kad...

ST. LOUIS, geg. 17 — Mis- 
souri valstijos anti-saloon lyga 
andais čia buvo usurengusi “di
deles prakalbas”. Kalbėjo tūlas 
Rfchmond Hobson. Be kita jis 
pasakė, jogei neužilgo prohibi
cijos šalininkai kreipsis į tautų 
lygą rejkalavimu, kad ji pada
rytų pasaulį — “sausu”. Taigi, 
kad visur pravestų prohibiciją. 
Tai bent sugalvojo “įskymą”.

PINIGŲ KURSAS.

Anglijos 1 svaras ... 
Austrijos 100 kronų 
Belgijos, už $1 ........
Danijos 100 kronų .. 
Finų 100 markių ... 
Francijos, už $1 .....
Italijos, už $1 .
Lietuvos 100 au

Vakar, geg. 17 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

................ ......... $ 3.83 
.............  0.54 
frankų 13.85 
.......... $16.85 
........ $ 5.35 
frankų 14.37 
... lyrų 20.15 

esinų........... $ 2.15
(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ............... $ 0.65
Norvegų 100 kronų............... $18.65
Olandų 100 guldenų ........... $86.50
švedų 100 kronų ............... $21.20
Šveicarų, už $1 ...........frankų 5.62
Vokiečių 100 markių........... $ 2.15 j

PAROLĖS TARYBA GREITES- 
, NĖ KAIP TEISMAI.

CHICAGO. — Valstijos pro
kuroras Hoyne vakar pareiškė, 
kad vadinamoji parolės taryba 
rodanti nepalyginamai daugiau 
veiklumo nei visi Cbicagos teis
mai. Pastaruoju laiku Joliet 
kalėjimas sparčiai tuštėjąs. Pa- 
li.uosuotojų “pasitaisymui” 
skaičius esąs didesnis nei tas, ku 
rį ten kasdien pasiunčia krimi
nalių reiklų teisinasi

NAUJAS SKANDALAS.

Valdžia pasigenda degtinės.

CHICAGO. — Turime naują 
skandalą, šį kartą lir vėl (Iš
degi i nes. Iš Sibley degtinės san
delio kažkokiu “misterišku bu
du” dingę už daug tūkstančių 
dolerių degtinės. Sandelis buk 
buvęs mokesčių biuro prižiūri
mas. Koliiu budu galėjo pra
pulti pasigendamoji degtinė, nie 
kas negalįs pasakyti. Iždo de-1 
parlamento viršininkas žada 
pradėti tardymus. Vaikšto gan
dų, kad bustą tardoma ir “ku
rie nekurie valdininkai”.

Kultivuos 20 milonų akrą 
žemės.

TORONTO, geg. 17. — Kana- 
(V) eina stiprus judėjimas už 

kultivavimą dvidešimties milio- 
nų akrų žemės. Tuo tikslu jau 
įsiteigta s>i>eciale kjolonizacijos 
asociacija su apie pusantro me
liono dolerių kapitalo.

Kėsinosi nužudyt negrą,

Y0UNGST0WN, O. geg. 17.
Pelnyčio® naktį Easl Youngs- 

toxvne buris baltvcidžių kėsinosi! 
atimti iš policijos negrą William 
Smiht ir nulinčuoti jį. Negras 
kaltinamas dėl žmogžudybės. 
Policija tečiaus spėjo apsižiūrė
ti ir kol minia tarėsi areštuotasai 
jau buvo nugabentas kur rei
kia. • t

žuvo penki Jungtinių Valstiją
jurininkai.

NEW YORK, geg. 17. — Čia 
atvyko Ispanijos pirklybinis lai- ( 
vas, Buenos Aires. J uo a t- , 

vežta dvylika paskendusio Jung-, 
tinių Valstiją pirkl^inio laivo, 
Windrush, jurininkų, kartu ir 
pats to laiko kapitonas. Gegu
žes 9, naktį, amerikiečių laivan 
smogęs ispanų laivas ir pirma-, 
sai sutrukęs. Visą naktį ispa-( 
nų laivas žvejojęs sutrukusiojo, 
laivo įgulą. Keturis tečiaus jis 
ištraukė nebegyvus, o penktasai 
mirė tuoj po to, kada jis išgel
bėta.

Įstojoį tautą lygon.
GENEVA, geg. 17. Visuo

tinuoju balsuotojų piliečių bal
savimu Šveicarija įstoja tautų 
(lygoto. Už įstojimą paduota 
414,600 balsų, prieš — 320,880.

Paskyrė komisiją Rusijos padė-
Čiai tyrinėti.

[Federuotosios Presoa žinia]
NEW YORK. Baigiant na

cionalinę Sociailistų Partijos kon 
venciją priimta visa eilė rezo
liucijų de’lei sanlikių su profe
sinėmis darbininkų organizaci
jomis ir prezidentinės rinkimų 
kampanijos reikalu. Partijos 
i n t erna ejo nal i n i u sek re tori u m 
išr ūkta d. Morris Hilkpiit. Iš
rink t s kaip vienu balsu. Be to, 
paskirta špecialė komisija, ku
ri turės įteikti brolišką pasvei
kinimą Rusi jos sovietų valdžiai 
ir patyrus apie tikrąją dalyką 
padėtį toje šalyje pranešti
Partijai.

UŽDARO DIRBTUVES.

Norį sunaikinti “radikalų” 
lizdus.

PARYŽIUS, geg. 17. — Fran- 
cijos geležinkelių kompanijos 
nutarė uždaryti visą eilę vago
nams taisyti dirbtuvių Orleane, 
Paryžiuje, Lyons’e, Meditarrea- 
ne ir Midi’se. Tai dėlto, kad 
ten buvę “tikri radikalų lizdai” 
ir dirbtuvės nedavusios jokios 
regimos naudos.

Sąryšy su tuo apie dešimt tū
kstančių darbininkų neteks dar 
bo. Vis dėlto, “geresnieji” bu
sią gražinti “kokiu nors kitu 
budu”.

Dirbtuvių uždarymas yra ne
reikalingas, nes jų darbininkai 
jausenai streikuoja kartu su vi
sais geleži nlkeliečiais.

Vagonų taisymo darbas, sa
ko, businą pavestas “tūloms pri
vatinėms korporacijoms”, ku
rios nesančios taip suvaržytos 
įstatymais, kaip kad geležinkelių 
kompanijos. Te suvaržym'ai 
yra tokie, kad kompanjos nega
li atstatyt joms negeidaujamus 
darbininkus kol neparodo svar
bių priežasčių.

VALDŽIOS PARTIJA 
LAIMĖJO.

HONOLULU, geg. 17. — Pas
kutinėmis žiniomis, kurių čia 
gavo vietos japonų laikraštis, 
Nippu ZižI, Japonijos parlamen
to rinkimais pilniausiai laimėjo 
valdžios partija.

True translation filed with the post* 
mastei* at Chicago, III. May 18, 1920 
as reųuired hy Ine act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI ĮSIVERŽĖ 
PERSIJON.

LONDONAS, geg. 17. — Lon
dono laikraštis Times gavo iš Te 
cherano žinią, kuri sako, kad 
bolševikai jau pasirodę Asha- 
ko j ir čia perėję Persi jos i-ube- 
žių.

Pinigą Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

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

Aguilar eina jam pagalbon; su
kilėliai turi vargo.

VERA CRUZ, geg. 17. Ne
veizint sukilėlių pastangų, pre
zidentas Carrimzii dar nepaim
tas. Jisai su buriu savo sekėjų 
pabėgo į kalnus ir ten mano lai
kytis prie savo priešus. Juri
diniu žvilgsniu jis dar telx‘si- 
skaito Meksikos prezidentu ir 
kol sukilėliai galui nai nenugūlės 
jo sekėjų, jie turės vargo: šaly
je Je viešpatauja, bet jų val
džia negali būt pripažinta tol, 
kol vienu ar kilu budu 
nebus panaikinta senoji valdžia.

Sukilėliai turi dar vieną ne
smagumą. Praeitą naktį iš jų 
patislų kilpų išsprūdo Vera
Cruz valstijos gubernatorius ir 
prezidento Carranzos žentas, ge
nerolas Candido Aųuilar. Pabė
gęs su apie trim šimtais savo 
sekėjų. Manoma, kad jis ban
dys dasigauti pas prezidentą 
Carranzą ir padėti jam kovoj 
prieš sukilėlius.

Sukilėlių kariuomenė stengia
si nutiesti geležinį lanką apie 
kalnus, kur randasi! prezidentas 
ir jo sekėjai. J ir tikisi, kad ga
lų gide jis turės pasiduoti. Tuo 
sukilimas faktinai užsibaigtų ir 
prie valdžios vairo atsistotų Car 
ranzos priešai.

True translation filed witn the nn«»- 
master at Chicago, III. May 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6.1917
STATYS DIDELIŲ REIKALA

VIMŲ BOLŠEVIKAMS.

LONDONAS, geg. 17. — An
glijos atstovai komisijoj, kurią 
paskyrė vyriausioji ekonominė 
taryba tikslu užmegsti ryšių su 
Rusijos kooperatyvais, čia ren
giamuose posėdžiuose būtinai 
reikalaus, kad pirma negu tal
kininkai pareikš noro atnaujinti 
pirklybinius santykius su Rusi
ja, bolševikai privalą sutikti su 
griežtai nustatytomis sąlygomis.

Anglai1 verčiami dirbtų.

Tuo pač’u laiku kaip Londo
ną pasiekė Rusijos kooperaty
vų atstovai, čia gauta žinių, kad 
Bakų mieste bolševikai netik su
laikė Anglijos valdinius, bet da
gi privertė juos dirbti.

Šitos žinios delei elgimosi su 
Anglijos valdiniais Rusijoj, sa
koma, Rusijos kdoperatyvų į- 
galioU’nių padėtį padarys dar pai 
nesne negu iki šio|| manyta.

BĄRCELONA, Ispanija, geg. 
17. — Valdžios įsakymu čia 
stropiai jiergstima visi mužie- 
jai. Tai dėlto, kad pastaruoju 
laiku profesionalįs vagiliai pra
dėjo vogti brangius piešinius. 
Keli vagiliai jau areštuoti.

LONDONAS, geg. 16. Gauto
mis Excbange agentijos žinio
mis, generolo Luettvvitzo karei
viai ir vėl įsiveržė Cottbus mies
tan, Prūsijoje?. Darbininkai 
paskelbę generalinį streiką.
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ties, kad didžiuma piliečių 
balsuotų už jų klesos atsto
vus. Kada šitokiu budu bus 
pastatyta darbininkiška val
džia, ir ji ims vykinti socia
lizmų, tai ji bus pasiryžus 
pavartot visų savų galių 
prieš tuos elementus, kurie 
mėgintų pasipriešinti jai. 
Jeigu buržuazija mėgins spė 
ka sutrukdyt socializmo įvy 
kinimą, tai darbininkiška 
valdžia pavartos spėkų prieš 
ją-

Bet ta valdžia bus pilnai 
demokratiška, nes jis bus pa 

| statyta didžiumos piliečių 
| balsais; ir, reiškia, pildys 
didžiumos piliečių valių. 
Diktatoriškos galios varto
jimas bus tiktai priemonė 
išpildyti jų. , Į

Toks yra socialistų supra
timas apie proletariato dik
tatūrų. Taip jų suprato iri 
Marksas su Engelsu. Ant-! 
roji Paryžiaus Komuna, ku
rių juodu apaše, kaipo pro
letariato diktatūros pavyz
dį, ne tiktai ne panaikino 

| visuotinų balsavimo teisę ir 
Į pilietines laisves, o įsteigė 
jas visame pilnume.

Bolševikiškoji-gi diktatu 
ra yra ne klesos, o partijos 
valdžia. Ji yra ne demokra
tija, o despotizmas.

jungoje nesą “nei pusės šimte
liui” narių. O kadangi narių 

skaitlinės su tokiu jų “išvedi
mu” nesusitaiko, tai jie užrei- 
ške, ikad “smaląyiriai bjauriai 
meluoju.”

Pasikolioję ir parodę savo 
kūdikiškų žioplumų, jie tuo bu
du da kartų atrekomendavo sa
ve publikai, kaipo elementai, 
kurie yra galutinai subankruti- 
ję ir protiškai ir doriškai.

Socialistų Partija 
atmetė sovietų 
diktatūrą. TARYTUM GELEŽĖLI RADO.

Socialistų Partijos kon- 
vecija, kuri įvyko New Yor 
ke pereitą savaitę, 103 bal
sais prieš 33 atmetė reika
lavimą diktatoriškos val
džios formos. z

Už tą reikalavimą stojo 
“kairysis^ sparnas”, vado
vaujamas kaikurių Chica- 
gos delegatų. Jie rėmėsi

Komunistų kūdikiai nudžiu-

matė dienraštyje “New York

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Pramoniečių konvencija
[Federuotosios Presos žinia]

Chicago, III. — Čia laikonioj 
12-toj Pasaulio industrijos Dar
bininkų (Industrini* Workcrs of 
the World) konvencijoj tarianui 
pienai steigt Industrinių Unijų 
Internacionalų. Priimta tam 
tikra H'zoliue ja ir į>askiria ko
mitetas, kuriam pavesta orga
nizuot interniacionalinę konven
cijų. Pranu o n iečiai pilnai prita
ria Rus:j(ks inditslrinių sųjungų 
jau išleistam į visas šalis su
manymui šaukti visų pasaulio 
ekonominių darbininkų organi
zacijų konvencijų, ir mano, kad 
tok a konferencija bus sušaukta 
bėgiu devynių mėnesių.

Konvencija spremtžia, kad 
mėnesiniai narių mokesniai or
ganizacijai turi buit padidinti 
nuo 50 centų ant 1 dolerių. Ta
sai konvencijos tarimas ločiau 
neturės galios, iki nebus visuoti
nu narių balsaV’mii patvirtin
tas'. Konvencija vienbalsiai nu 
tarė vyli lauk iš organizacijos 
tokius narius, kurie bitlų susek- 
ti užsiimu šmugeliavimu stan
ginamųjų gėrynių ir kitokių 
svaigalinių vaisų, kaip opiumo

Gręsia didelis pavojus, kad, 
dėl valdžių nebojimo daryti, 
kas reikia, tarp tautini nei eko
nominei padėčiai pataisyti, da- 
burtinis visuotinis suvargintas 
ir visiškas pinigų vertės puoli
mas Ceiilralinčj Europoj bus 
baisiai privatinių Vakarų Euro
pos ir Amerikos kapitalistų iš
naudotas. Jau dabar daroma 
pienų siųsti žaliųjų medžiagų į 
Vokietijų, į Čekus-Slavokus ir į 
Austrijų. kad ten jų apdirbtų 
darbininkai, kurių darbas da
bartiniu pinigu kursu taip pi
giai apmokamas, kaip kad pas
kučiausiose Azijos šalyse. O 
paskui tie dirbiniai butų palei
sti pasaulio rinkon. Centrali- 
nęs Europos darbininkai, bado 
verčiami, nepajiegs atsilaikyti 
prieš tų naujų vergybes formų, 
ir tas pragaištingai atsilieps į 
darbininkus ne tik vakarų Eu
ropoj, bet ir Amerikoj ir visa
me pasauly.

žodžiu sakant, jeigu tie daly
kai nebus paimti tinkamoji kon
trolėm Centrą line Europa, ka
ro sunaikinta ir išsemta, pavirs 
į sunkiausios baudžiavoj kraštų, 
lenktyniaujantį su Vakarų dar
bininkais didžiųjų tarptautinių 
kapitalistų naudai.

AUSTRALIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

Sidney. — Galutiniai Naujo
joj Pietų Valijoj rinkimų rezul
tatai loki: penkiasdešimt vielų 
laimėjo darbininkų kandidatai, 
ir tiek-pat vielų visos kilos par
tijos sudėjus daiktam Taip rin
kimams išėjus, nacionalistinė 
ianbininkainįs priešinga valdžia 

su premjeru lloimanu, kurs ir- 
d rinkimuose buvo sumuštas, 
įasitrauke, o jo® vielų užėmė 
larbininkų valdžia su John 
jtorey kaipo premjeru.

balandžio 16 d., tapo oficialiai 
atšauktas. Streikininkai kovą 
pralaimėjo.

Guleyburg, ĮJ1. — Kepyklų 
darbininkui, kadangi samdyto
jai atsisako pasirašyti po kont
raktu su 'unija, išėjo į streikų. 
T.lk trįs kepyklos išpildė unijos 
reikalavimus, ir dirba. Pol mies
tų lekioja du automobiliu su iš
lipintais ant jų dideliais plaka
tais, kurias mitalai graudena 
žmones nepirkti kitokios, kaip 
tik įminiu kepyklų duonos.

[Federuotosios Presos žinia]
“Pavojingas.” —* Seattle,

Wash. — Vielos augščiausiojo 
teisinio teisėjas A. W. 
atsisakė duoti pilietybės popie- 
ras bdlgui John F. Van 
ui, kam jis, nors patsai
(tanias aidoblistų organizacijos 
narys, vienų kartų buvo išreiš
kęs persekiojamiems aidoblis- 
tam® simpatijos.

Frater

Hoctf- 
nebir-

[Federuotosios Presos žinia]
“Bomba.” — Seattle, Wasli. 

—Mėsos san'krovini ūkas Joc 
Scrf rado lies savo durimis pa
dėtų bombų. Jis pranešė polici- 

o policija papasakojo 
laikraščiams, p 
išspausdino ilgų 

apie raudonų.
ir apie surastų

jai, 
kapitalistų 
laikraščiai 
istorijų 
jų sumoksiu 
baisių pragarinę mašinų, pilnų

nitroglicenino, kuri jeigu butų 
sprogus, dievai žin ko nebūtų 
pridarius.

Pasirodė vienok, kad ta “bai
sioji bomba” buvo tik vaikų pa 
mestas žaislus.

Pavogė už $100,000 degtinės.

Keturi plėšikai įsilaužė suka
tos naktį į L. Blunienlhal & Co. 
samtelį, 1357 W. Harrison St. ir 
išsivežė už $100,000 degtinės ir 
vyno.

Šoveios Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Skaudėjimas
■ strėnose

labai dažnai paeina nuo kokio nore 
inkstų suirimo. Tokis apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
domos į tai, kad inkstai ir pūslė ne
veikia kaip reikiant. Atsidėk tam 
tuojaus. vartok

Severa’s , 
Kidney and Liver

(Severo® Inkstų ir Kepenų Vaistą) 
kuris yra patariamas visur, kur 
inkstai ar pusti reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo pūsles ir inkstų užde
gimo, šlapimo susilaikymo, šlapimo 
sutirštijimo, skausmingo šlapinimo
si, sutinusių kojų ir skausmo strė
nose, paeinančio nuo inkstinių kliū
čių. Kainos: 76c ir $ 1.26, su 1 ar 
6 centais mokesčių visose apUekose.

Kazimieras Gugis

Veda visokiai rtikahu, kaip kriminatilkuoio 
taip ir clvlliikaott ftismuote, Daro 

visokius dokumsntus irpopisrasi
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81211. Halsted St
Ant trečių lubų
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117 H. Beartam BĮ. 
1111-11 Mty Mg.

Tel. Central 4411
Mik

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

kad įvykinimui socializmo 
proletariatui reikia, pereina
mam tarpe iš kapitalizmo 
tvarkos į socializmo tvarką, 
paimti visą galią į savo ran
kas, įsteigiant savo klesos 
diktatūrą, panašiai kaip da
bar yra Rusijoje.

Į šituos išvadžiojimus tei
singai atsakė James Oneal 
iš New Yorko, pastebėda
mas, kad bolševikiškos dik
tatūros! pritarėjai turėtų ge 
riaus apsipažinti su santy
kiais Rusij’oje, pirma negu 
stačius už pavyzdį .Ameri
kos darbininkams sovietų 
valdžią. Didžiumos konven
cijos nuomonę apie “prole
tariato diktatūrą’!, toliaūs, 
vaizdžiai išreiškė Jacob Pan 
ken, Ne\v Yorko municipa- 
lis teisėjas, sakydamas:

“Kada Amerikos darbinin 
kams pagalios pavyks iš
rinkti valdžią, ir jeigu atža
gareiviai tuomet stos su gin 
klais priesį mus, tai męs bu
sime pasiryžę tokiu-pat bu
du kovoti prieš juos. Ly
giai kaip šešiasdešimtaisiais 

kuomet vergijos 
priešai išrinko savo pre
zidentą, o pietinių val
stijų atžagareiviai stojo su 
ginklais prieš valdžią, tai 
negrų paliuosavimo šalinin
kai kovojo iki pergalės.”

Šitie drg. Pankeno • žo
džiai labai aiškiai nušviečia 

'-socialistų poziciją valdžios 
paėmimo klausime.

Tenai, kur darbininkai tu 
ri balsavimo teisę, socialis- 

\ tai pataria jiems eiti prie 
įgijimo valdžios ramiu ke
liu. Darbininkai turi stengi

S. S. mokesčius Partijai. Tas 
skaitlines jie savo organe va
dina “raportu” ir daro iš jų iš
vedimų, kad L. S. S., girdi, ne
turi nei puses šimto narių.

Faklas-gi yra toks, kad Są
junga jokio raporto Partijos su 
važiavimui nedavė, [.(nes suva
žiavimai nesvarsto Federacijų 
raportų).

Antras dalykas, tai tos skait
linės apie mokesčius visai nepa-

Sujungus reorganizavimosi kuo 
pus dėjosi prie vietinių Partijos 
skyrių, iš jų ėmė čarterius ir iš 
jų pirkosi mlokesčių štampas. 
Todėl sųjungiečių mokesčiai 

’3jo į Partijos centrų ne per Su
jungus sekretorių, o per Parti
jos skyrius, ir, žinoma, jie bu
vo įrašomi į špygas, kaipo Par
tijos skyrių mokesčiai, o ne kal
io Sujungus mokesčiai. Tokių 
kuopų, kurios da nesiunčia mo
kesčių per L. S. S. sekretorių, 
da ir šiandie yra (mat, jos da 
įeišbaigė štampų, paimlų iš 
skyrių).

Iki kovo mėnesio tik kelios 
kuopos buvo pradėjusios mokėt 
mokesčius per Sujungus sekre
torių. Taigi tik apie šitas kuo
pas ir yra pažymėta skyrium 
Partijos Finansų apyskaitoje už 
pirmųjį pusmetį po Partijos su
važiavimo. Skaitlinės, palie
čiančios Sųjungų, toje apyskai
toje apima tiktai mažų dalį sų
jungiečių. Spręsti pagal jas 
įpie visos Sąjungos narių skai
čių v’sai negalima. Ir tai yra 
aiškiai matyt iš to, kas buvo pa
minėta apie Sųjungų pačiame 
uvT r* 11 m

Illinois Darbo Partijos 
Konvencija.

[ FederuotoHios Presos 'žinia J
Cihcago. —• Birželio 4 6 die

nomis Springfielde įvyks Illi
nois valstijos Darbo Partijos 
konvencija. Laukiama, kad de 
legtų suvažiuos (langam kaip 
trįs šimtai. Konvencija nomi
nuos kandidatus prezidento elek 
Torių vietoms, Jmigt. Vai. sena
torių, gubernatoriaus ir vice-gu- 
bernatoriaus, valstijos sckrdlo- 
rkuis, auditoriaus, kasininko, vy 
riausiojo prokuroro etc. Birže
lio 5 d. vakare, žadam surengti 
milžiniškų darbininkų demons
tracijų Springfieldo gatvėmis.

Paliuosavimas “raudonųjų” 
ateivius.

[Federuotosios Presos žinia]
Detroit, Mieli. — Paskutinė

mis savaitėmis paleista i škalė- 
jimo daugiau taij vadinamųjų 
‘raudonųjų” ateivių. l ik aštuo- 
ni la|M> išgabenti į Ellio Island 
deportuoti. Daugelis tų nelai
mingųjų, sugaudytų generalinio 
prokuroro Palmcrio darytoms 
abiavĮomis, paleista dėl to, kad 
jokių jų prasižengimo prirody- 
niių nesurasta, o už kilus užsisto 
jo šiaip įtokas tnrinįs piliečiais, 
pasipiktinę Palmerio žygiais. 
Daug prie jų paliuosavimo pri
sidėjo ir Detrjoilo Darbo Fede
racija. Apie 75 žmonės vis dar 
tebelaikoma uždaryti Fort Way- 
ne kalėjime.

MEX1KA. t
[Federuotosios Presos žinia]

Ne toks baisus velnias, kaip 
piešiamas. — Seattle, Wash. — 
\Vashingtono valstijos univer
siteto profesorius Charles M. 
■itrong, pabuvojęs šešis menė
mis Monikoj ir kų-lik iš ten 
nugrįžęs, sako, kad Mexikoj su 
tnierikiečiais daug geriau elgia
si, ne kad su bent kuriais kitais 
votim saliais. Jis, be to, sako, 
kad laikraščių skelbiamos isto
rijos, kad buk Mexika pusiau

riejamas kraštas, esą gryni pra
simanymai. Kapitalistų tik laik
raščiai, skelbdami visokių melų 
apie Mexikų, pjudą vienos ša
lies žmones prieš kitus.

Darbo Laukas
4

[Federuotosios Presos žinia]
Milvvaukee, Wis. — Miesto 

šlamšto degintojai grūmoja 
streiku, jei greitu laiku jiems 
nebus padidinta alga, šlamšto 
degintojų didžiuima gauna nuo 
1(M) iki 150 dol. menesiui. Jie 
reikalauja, kad tiems, kur gau
na mažiau kaip 150 dol. butų 
padidinta alga trimis dešimti
mis dolerių mėnesyj, o tiems, 
kur gauna daugiau kaip 150 
dol., 20 dol. daugiau.

meaais, Tenai, pavyzdžiui, parodyta, 
kad per anų pusmetį- Partija 
gavo iš Sujungus vidutiniškai po 
$4.67 mėnesiu’. Kadangi į Par
tijos centrų tuomet buvo moka
ma po 5c nuo nario, tai išeina, 
kad užsimokančių sųjungiečių 
tuomet buvo vidutiniškai 93, (o

ja “Laisvės” “matematikai”!): 
o tuo tarpu “N. Y. Call” nuro
do, kad jau tinusio menesyje L.

Bet komunistiški kūdikiai 
taip nudžiugo, pamatę tas mo
kesčių skaitlines, 'kad užmiršo 
pagalvot apie jų reikšmę, ir 
“išvedė” iš jų, kad visoje Sų-

ANGLIJA
Darbas ir pasaulio krįzis.

Rašo EVELYN SHARP 
Federuotosios Presos korespondentė.

Darbo Partijos nacionalinis 
pildomasis komitetas išleido 
manifestų apie tarptautinę eko
nominę padėtį. Manifeste rei- 
kalaujanvi, kad butų paskirta 
Mipie Tautų Lygos tam tikra eko
nominė komisija, kuri paimtų 
į savo rankas uždavinius ir dar
bų, pa vestų iki šiol pildyti Vir
šiausiai Ekonominei Tarybai ir 
Atitaisymo; Komisijai.

Manifestas nurodo, kad esa
masis ekonominis paralyžius, 

kurs v:s skaudžiau apima visų 
Europą, galįs būt pašalintas lik 
bendru ir ' sutariamu veikimu. 
'Turi būt a įsteigiąs kreditas. Tu
ri būt paliuosuotos naujos Cen
trą linus Europos sienos taip, 
kad neimlų kliūčių laisvam eko 
nosiniam susisiekimui. Anglįs 
ir žalioji medžiaga turi bu t 
įmanomai lygiau paskirstyta 
įvairioms valstybėms.

Cincinnati, O. — Mašinšapių 
darbininkų streikas, kurs prasi
dėjo keletas dienų atgal, eina 
gerai. Streikuoja visa daugiau 
kaip 7100 vyrų ir moterų. Dau
giau kaip 4000 dirba šapose, 
kurios išpildė darbininkų reika
lavimus. Streikuojančiųjų ša
pų viršininkai giriasi, liad jie 
karo im tų pelnę tiek pinigų, jo- 
gei jie galį savo šapas uždaryti 
kad ir melams. Tcčiaus vietos 
laikraščiuose jie deda didelius 
skelbimus, graudendami strei
kininkus grįžti darban, o darbi
ninkų vadus ir streiko vedėjus 
keikdami, kad jie esu pavojin
gi radikalai, bolševikai etc.

. Delroit, Mieli. Auto Wor-j 
kers Unijos lokalus 175, viena, 
didžiausiųjų ir stipriausiųjų tos ( 
pramonės darbininkų organiza
cijų, be streiko laimėjo padidi
nimo algos savo nariams nuo 
15 iki 40 nuošimčių.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

<==

$6,000,000.00 dolerių banka

Fed-Floor Dilį‘•■I

5

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St 

C h i c a g o
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LIET. AMERIKONIŠKOS RŪBŲ 
IšDIRBIMO BENDROVĖS

DELEGATŲ IR NARIŲ IšLEITUVIŲ

VAKARAS
Phone: Yards 4061.
GROLL & YANKUS

PLUMBING GAS-FITTING 
HEATING & DKAINAGE 

900 West 52nd St., Chicago, III.

Patarnavimas

DELEGATAI LIETUVON

---- . įvyks-----
SUBATOJE, GEGUŽĖS 22 d., 1920 m. 

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 
1822 Wabansia Avenue.

Pradžia lygiai kaip 7:30 vai. vakare.... -
Gardus užkandžiai, švelnus gėrymai viesims 

už dyką.
Tikietus galime gauti pas bendrovės narius, 

Naujienų ofise ir bendrovės ofise, 3249 So. Hal
sted St., Tel. Boulevard 611.

Inžanga vienai ypatai 50 centų.

Važiuokite į Lietuvę
PER

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

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

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSK AI, VOKIŠ

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

* 1

Nepaprasta Nauja Alyva Varnišiavimui, kuri priduoda 
blizgėjimų ir apsaugoja visokį medį, padaro senų aslų kaip 
naujų, į viena nųktį išdžiūsta ir lengvai kimba prie medžio. 
Klausk jos savo intymiausioj malevų krautuvėj.

Gaminama vien per
FEDRRAL VĄRNISH CO.,

Chicago, 111.
[Federuotosios Presos žinia] 

. . Butte, Mont. - Kasyklų dar-J 
bininkų streikas, kurs tęsėsi nuo k

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu- 
viSki naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė, Chicago, III.

AFETY&

Saugumas

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.

The J



Lietuviu bateliuose
Farmu ExkiuršinasNORTH SIDE

$8.00 j mSnesj.

Mes prigelbėsime jums įsigyti nuosavą namą.

TelaphonaiJ

Chicago, IIITel. Boulevard 67753301 So. Halsted St

DR. JOSEPH ZIFF

20.00,

1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Woo4 Sta.

kad duonkepių unija nutarė pa
skelbti streiką užuojautai strei
kuojantiems didžiųjų viešbučių 
vyrojams ir patarnautojam^

Beto yra šaukiamas susirin
kimas delegatų visiį unijų, tu
rinčių reikalo su viešbučiais ir 
galbūt bus rekomenduotais tų 
darbininkų užuojautos streikas.

Akių Specialistas
Akis egzaminuoja ui dyką.

Jūsų galvos skaudo- 
jimus ir negalėji-^įL^^Ū^ 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’g ofise ant 1 labi 
3149. So. Morgan St.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 

1M7 WJ1 Si. kampJMarahfteld av

o krutinę. Vidurių rėžimas 
mėnesių išgerdavau kas sa- 

► 3 mėn. savo paveiksle pa
kuoju Salutaras mylistų ge-

THE JOHN H. GELHARDT ORGANIZITION
1009 Woods Theatre BĮ d g., Chicago, IU.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rftą 
ir nuo | iki | vakari,

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephonc Haymarket 25<4 *

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

Besisukamų šviesų iškaba per 
23 metus prie State gatvės.

Valandos 9 iki 6. Ned&dieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

Dr. Charles Segal
Persikėle | savo naujų Hfisg 
pa. 4729 Sėt. Aslaad Avė, gta 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nu® 10 0d 
12 rytmety], nuo 2 iki S va
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tek Drexel 2880.

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.

kus. Vai.: nuo 9 ryto Iki i vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 13 diena 
4649 S. Ashland av. kamp.it aA 

Telephone Yards 411] 
Boulevard $417

Remia vyrejų ir patarnautojų 
streiką.

Cbicagos Darbo Federacijos 
susirinkime nedelioj pratiesta,

Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St 

Tek Boulevard 166. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:10 vak. 
Nedėliomls 9 iki 12 dieną. 

Namai: 2914 W. 41 St. - 
Tel. McKinley 282

jau pradėtas ir jau gana toli nu
žengta. Išrinkta kooperatyvo 
valdyba, [reikalingosios komi

sijos ir komi tetai ir dabar tuoj 
bus atsikreipta į valstiją, kad 
gavus čarterį. Tai padaryti bus 
pavesta advokatui. Kada tai 
bus padaryta, bus sušauktas ki
tas susirinkimas, apie kurį bus 
paskelbta Naujienose. Tada bus 
užbaigti visi prirengiamieji dar
bai ir bus einama prie atidary
mo valgyklos, kuri Bridgcporte 
yra labai reikalinga.

Kviečiame prijaučiančius tani 
darbui temyli pranešimus apie 
sekamą susirinkimą ir ateiti į 
jį. — K, p. Miškinis, rašt.

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

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

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

nuo 1 po pietų iki I vakare.

Pamėtė gatvekaryj pačią.
John Anew, savininkas Ame

rican Canpet Works, 11 E. 20 
St. turi didelio strioko. Nebe
randa savo pačios, kurią pame
tė gatvekaryjp. Jis važiavęs 
kartu su ja į miestą. Pavažia
vęs kelis blokus jis pamate, 
kad nebeturi savo pačios. Nubė
go prie policijos ir dabar jos 
prašo, kad ji jam' pačią surastų, 
kurios daugiau gatvekaryje ne
berado, nes ji išlipusi kitoj vie-

Pilnai inrengtą. Mes suteiksimo jums namą, kokį 
norėsite.

Kainos kurios tinka bjle vieno kiše
nių!
me Jums nuo 10 
name pirkime. 1 
gesni negu olselio kaina, 
jaunų-' 
derio ui__
diržais, su f
kami, ir konservatyviu styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykjt musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $! 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mitino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
MSlino serge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvienų dienų IU 9 
vai. vakare. Subatomis iki 1D vai. 
vakare. Nedaliomis iki 6 v. vakare, 

S. GORDON,
1415 So. Halsted SU Chicago. IU.

Telephone Yards 5834

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

J«f jųa tr reikalaujat* patarimo arba vai 
tiekoriua Rusijoj viri 10 m«tų, Am*rl‘ 
padaryti bila kokiui ruaiikoi Taiitua. 
draugai Įmonių.

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

Rubsiuvių unijos lietuvių sky 
- riaus vakaras.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigau Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 8188 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertų vakarais nuo 6:36 
-7. Tel, Yards 728.

Telefonas Pulliaaa 886,
DR. P. P. ZALLY8

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigau Avė, Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

MOKYKLOS — BAŽNYČIOS

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau 
Ine.

35 S. Dea/bom St., Chicago. 
Room 206.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna 
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinij 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 *
Utarninkais, Ketvergais 
tr Subatomis 9—9

Pullman 652 ,
APTIEKA 

August Yonaitis
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. MIchigan Avė., 
Chicago-Roseland; III.

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

Nuo 6 iki 11 lyto ir 7 iki vėlai v.

niu dainininku, jeigu nenustos 
lavinties. Labiausia atsižymėjo 
p. Stogis ir p-lSMasolova. Pub
lika reikalavo, kad jiedu dainuo 
tų ir dainuotų.

Sofija ir Eleonora Jasinskai- 
tės su savo šokiais lietuviškoj 
scenoj buvo naujiena, Bet gero 
įspūdžio nedarė.

Baloko orchestros nariai ir 
Rugučiai atliko muzikos gaba
lėlius gana gerai. Vakaras už
sibaigė šokiais.

Publika išrodė patenkinta ir 
Linksmi. — Jonas.

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

3149 S. Morgan s t., kerti 82 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

PARKAI — APSUPIA APIELINKE

mus ir pradės darbą prie įstei- 
giiU|O bendrovės dirbtuvių. Bu
vo penki kandidatai, bet tapo iš
rinkti tik du įgaliotiniai — A. 
Ripkcvičia ir Jonas Grigaitis. 
Susirinkimas beto nutarė įgalio
tiniams ir nariams surengti iš
leistuvių vakarėlį. Jis bussuba- 
toje, geg. 23 <1. Jame visi drau
gai ir šerininkai atsisveikins su 
įgaliotiniais ir palinkės jiems pa
sisekimo kurti jaunutėje Lietu
ve) ju nuosavą pramonę, kuri tu
rės teikti Lietuvai didelę pa- 
gelbą. * —Adata.

Subatoj, geg. 15 d., rubsiuvių 
unijos lietuvių skyriuj buvo su
rengęs pramogų vakarą. Pagal 
skyriaus narių skaičių žmonių 
atsilankė noperdaugiausia, to
dėl ir skyriui pelno mažai be
liks. Programas buvo vien iš 
dainų. Neatleistinas nusidėji
mas komiteto, kad nepakvietė 
kalbėtoją. Juk į tokias pramo
gas atsilanko žmonių, kurie ma
žai ką supranta apie unijos rei
kalus, arba supranta netaip, kaip 
reikėtų. Todėl gero kalbėtojaus 
išaiškinimas reikšmės ir naudin 
gunio unijos daug gero atneštų.

Dabar apie programą.
Pirmiausia sudainavo Uis dai

neles Lietuvių Kanklių choras, 
vedamas J. Katiliams. Dainavo 
gerai. J. Čepaičio solo “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka”, publi
kai taip patiko, kad d. Čepaitį 
nenorėjo nuleisti ne nuo estra
dos. J. Čepaitis yra jaunas dai-

Telephoną Boulevard 2166

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

VALANDOS: 6—12 ryto 
3—2 vakarą

8862 8. Morgan St. Chicago, III.

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492.
SUTAISAU VISOKIOS RŲŠIES *

mašinas^^T]
Vacuum CĮeaners ir Percolators;
G asinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. ‘Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dęl Kraujo ligų.
| 2221 So. Kedzie Atenueur. van raing vai. i-a? 7-9 po pietą

A. Ripkevbčius ir J. Grigaitis va
žiuos Lietuvon rūbų siuvimo 

bendrovės reikalais.
Pėtnyčios vakare grįsdamas iš 

darbo nusipirkau didžiausį lie
tuvių dienraštį Naujienas ir pa
rėjęs namo pradėjau skaityti. 
Perskaičiau žinias, redakcijos 
straipsnius, vietines žinias ir pa
gailas pradėjau peržiūrinėti pra
nešimus. Tarp pastarųjų ba
riau sekamą pranešimą: “Liet. 
Am. Rūbų Išdirbinio Bendrovės 
įgaliotinių rinkimai įvj’ks pet- 

' nyčioj, geg. 14 d., Liuosybės 
svet. Visus kviečiame atsilan
kyti laiku”.

Persą i k tęs tą pranešimą nusi
tariau ir aš patraukti į tą įga
liotinių rinkinio susirinkimą. 
Jau buvo 8:30 vai., kada aš at
vykau paskirton vieton. Badau 
pilną svetainę žmonių, o vienas 
vidutinio amžiaus prie stalo aiš
kino susirinkusiems bendrovės 
tikslus, kad ji rengiasi įsteigti 
Lietuvoje verpimo, audimo ir ru 
bų siuvimo dirbtuves ir t.t., o 
paskui kvietė susirinkusius ra
šyt ics į bendrovę.

Susirinkusieji pradėjo eiti 
prie stalo. Priėjau ir aš. Vie
nas vaikinas perkasi šorų už $50, 
kitas už $100, kitas ir už $500, 
kiti vėl už mažesnes sumas,o-vie 
nas vyrukas pirko Šerų net už 
visą tūkstantinę. Pasvarstęs ir 
aš nutariau prisidėti savo gra
šiais prie bendrovės.

Vėliaus sekė rinkimai įgalio
tinių į Lietuvą, kurie važiuos į

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THEBRIDGEPORTELECTRICCO, Ine.

. A. BARTKUS. PrM.
1619 W. 47th St Tel Boulevard 1892. Chicaco, DL

DR. M. HERZMAN 
IS RUSIJOS

Serai lietuviams llnomaa per 22 m*, 
ir ak^iie laT*’1* tatargM

Gydo aitrias ir ehronllkae Ilsta*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal nanjaoaiaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prio* 
taisos.

Ofisas ir Labaratorija: 1*3* V. IMK 
Bt. netoli Flsk St.

VALANDOS: Nosį 1*—II ptota, h 
nuo 6 Iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
8110 arba 257

Naktimis Drexal 
950 - Drovar <186 

OTVKNIMABi *413 S. Halsted Atrast 
VALANDOS: S-* ryto, tiktai.

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RA8AU.___
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnfijęs pilvelis buvo. Dlspep 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, 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 .atsfaavo^Reu- 
matizmas pranyko diegliai nebebadė 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 
valtė po buteli Salutaras, Bitteria, ir 
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykių c . _ _
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to« 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

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

PASIŲSK ŠĮ KUPONĄ DELEI INFORMACIJŲ
Vardas .........................  -......... . ..............
Adresas.....................   —............ -..... -..........

TREČIAS EXKIURŠINAS šio meto lietuvių kolonijoj WOODBORO WISCONSINE. Randasi 7 my
lios į pietvakarius nuo didelio pavietavo miesto Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokių dirbtuvių- 
fabrikų, didelių krautuvių, teatrų ir kitokių ištaigų

Exkiuršinas-išvažiavimas. surengtas per Didžiausių Lietuvių žemes Pardavojimo Bendrovę, Liberty 
Land & Investment Co., Žemių TT Ūkių savininkų

ĮVYKS GEGUŽIO 21 DIENĄ, 1920 PĖTNYČIOJ
Visi susirinkite i bendrovės ofisų no vėliau kaip 2-rų vai. po pietų, nes treinas išeina 5-tų vai. nuo 

North-Western stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelione dykai visiems, kurie tik pirks farmas.
• I

Sekančių dienų, Subatoje, Gegužio 22 d., bus puikus pavasarinis balius, Woodboro viešbutyj (hotelyj) 
su prakalbomis, šokiais ir lietuviškomis dainomis.
Bys puiki muzika po vadovyste Woodboro orchestros.
Įžanga ir pietus farmų pirkėjams dykai.

Lietuvių bendrove paskiro 3000 akrų geriausios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės būt išparduota 
ant šito exkiursino už stebėtinai žemų kainų; kad pamatęs, jokiu budu neiškęsi nepirkęs. Prekės nuo 
$15 ir augŠčiau už aker| perkant nemažiau 40 akrų ar daugiau, ant labai lengvų išmokėjinių. 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 gerų stubą mestelyje gyven
ti per vienų metų dykai; pakol savo pasibudavoja ant savo žemės. Duoda 5 akerius išdirbtos geros žemės 
pirmų metų dėl pasisėjimo ir pasisodinimo reikalingų dalykų. Duoda arklius kelioms dienoms, dėl prasi
dėjimo lauko dirbti ir daug kitų pagelbų.

Tamista nieko nelaukdamas mesk viskų ir važiuok ant šito eskiuršino, nes turėsi geriausių progų 
pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausių 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 apielinkėj.

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

Telephone Yard* 5032

Dr. M. Stupnicki
>107 S. Morgan Chicago

GHEHTA PAG-EHaBA
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumonu 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugų Reikale”

Šeimynos, kurios kartę dažinojo jo veikiančiu jiegę, daugiau* be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiii-Espellerls ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

ANOHOR'IĮk.arasi
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 85c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

įsigyk Nuosavą 
Namą

Gražioj daly j North-West Sideje. Galima įsigyti pa- 
gyvenimą už

Galvos ir Gerklės 
Ligos

Dažniausia ligos for- 
| ma, kuri paeina nuo 

užleisto persišaldymo. 
D-io Carter savo bu- 

■a (hl išgy<l<» greitai ir 
pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ar skrepliuoji?
Ar visų skauda?
Ar nosis prišalus?
Ar šniokšti miegodamas?
Ar bėga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi?
Ar labai čiausti? ‘
Ar akįs silpnos ir ašaroja?
Ar skauda pakaušį?
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytmetyj?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin? .
šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

į influenzų. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytojų prie pirmo apsireiškimo li-

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
nijos hospitalė- 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
8rie gimdymo.

»uoda rodų vi
sokiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

Dabar Pirma _
tvirti tai naudokite SALUTES BITTT'RI ir jum suteiks .sveikatų* 

| sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus- 
I mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
i miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 

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

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau- 
Į ti, tai reikalauk tiesiai iš Sahites Manufacturing Co. Taigi norėda- 
Imi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Ordet 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

BRIDGEPORT
Petnyčiojc, geg. 14 d., buvo 

kuriamasis lietuvių Kooperaty- 
vines Valgyklos susirinkimas, 

kuriame dalyvavo 'gana apštus 
būrelis žmonių ir veik visi jie 
prisidėjo įprie kuriamosios val
gyklos.

Darbas įkūrimui valgyklos

VTBNATINIB MG18TRU0TAS RU8AB AET11K0RIUB ANT BRIDGKPOMTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
_  Akiniai aukso ritauoaa nuo *8.00 ir au- 

gičiau. Sidabro rėmuoM nuo *1.00 tr 
au^ičiau. Pritaikoma akinius uldykų. 
Atminkit: Galvot BopOjimaa. narvilku- 
oouu, akių skaudėjimaa. u*vilkimas ir 
tt. yra vaisiais (vairių Ikrų, kurios ga
li būti pralalintoe gerų akinių pritaky- 
mu. Ittyrltnaa uidykų, jsi psrttf ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akla silp
sta, neto»k ilgiau, o jielkok pagelbos 
•ptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •- 
kiniai uidykg. Atmink, kad mes ko*, 
nam gvarantuojam akinius Ir kiskvfo- 
nam gėrei prirenkam,

B. M. MlBIBOrr, nupertas Optikas.
_ ateikit pas mana. Al buvau a»- 

1* motų. Ai duodu patarimas DYKAL Galia 
rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai ssa

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMR

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

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemallmas 
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 pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir> tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Gerailčjystei.

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA

Gvajantuojame, kad sutaupysi
mo iki 50% kiekvie- 
ai kuria dalykai pi- 

Vyrų ir 
vyru gatavai pasiūti Ir ant or- 
užsakyti siutai ir overkotai: su

kamp.it


(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Tarp paliestų unijų yra vežėjai, 
peČkuriai, inžinieriai, elevatorių 
operuotojai ir k.

Nevykęs plėšikų žygis. •
Subatos naktį du jdėšikai ban

dė apiplėšti Bernotaičių garažą 
3139 S. Halsted St. Jie įsilaužė 
į garažą ir išsivežė du troku, 
bet jokiu bildu jie negalėjo jų 
pradėti. Kadangi jie perdaug il
gai triusesi apie tuos trokus, 
tas atkreipė policijos atidą ir jie 
priėjo prie plėšikų pasiteirauti 
kame dalykas, kad jie taip ilgai 
dirba apie, tuos trokus. Vięnas 
plėšikų pasileido bėgti, vejamas 
kulkų. Jam pasisekė pasprukti. 
Kitas gi iš baimės pastiro ir ta
po suiiritas.

Pabėgo iš kalėjimo.
Devyni pavojingi kriminali

stai, nuteisti ilgiems metams 
kalėjimai! už žmogžudystes ir 
kitus piktadarybes, pabėgo nuo 
Joliet kalėjimo ūkės. Policija 
dabar saugo visus kelius į Chi
cago, kad juos suėmus, jei jie 
bandytų sugrįsti Chicagon.

Ragina algų tarybą pakelti 
algą geležinkeliečiams.

Vakar federalė geležinkelių 
algų taryba pradėjo savo posė
džius Cbicagoje. Ji svarstys 
apie nustatymą algų geležinke
lių darbininkams. IJelei to ge
ležinkelių brolijos išleido parei
škimą. kuriame ragina tanrbą 
pakelti geležinkeliečių algas iki 
nuo $1,700 iki $2,500 į metus. 
Jos sako, kad jeigu tas nebus 
padaryta, geležinkelių transpor- 
tacija dar labiau suirs.** Patįs 
geležinkeliečiai atsimeta nuo 
brolijų ir bando vesti savysto- 
vią kovą už pakėlimą algų. Taip 
atsimetė nuo brolijų svičmenai 
ir yardmenai.

Geležinkelių savininkai nieko 
nesako apie algas. Jie tą 
lyką pavedę tarybai.

Nukrito su aeroplanu.
Lieut. Diggins. išskrido su sa

vo mokine aeroplanu. Bet ore 
sugedo motorai ir prisiėjo leis
tis žemyn. Bet liesi leidžiant pa 
tėmyta, kad aeroplanas užsi- 
gaus Grtmt parke automobi
lius ir gali sužeisti žmkNies. Ta
da aviatorius smeige aeroplano 
nosį į žemę. Aeroplanas sug
rojo, bet aviatorikifi išliko sveiki.

Rado kaltu.
Nors L<x>n Dubinski, nevedęs 

ir turįs tris vaikus, tvirtino, kad 
jis lik davė savo merginai Anna 
Kalajevicz nuodų ir pasakė, kad 
daugiau jos nebemylįs,* ir kad 
pulti mergina nusižudė, išgcftta- 
ma Inos nuodus, vienk teismas 
rado jį kaltu žmogžudystėj. Jis 
padavė a pe J a ei ją.

Teatras- Muzika
p.p. Pocių Koncertas.

Praeitą nedėldienj p.p. Pociai 
dovė Rimbai! Hali salėj, vidur- 
iniesty, dainų ir piano muzikos 
koncertą. Poni Ona Pocienė, 
lietuvių koncertuose visados mė 

‘giama dainininkė, turėjo ir čia 
pasisekimo. Publika, kurios gan 
šiai buvo atsilankę, gėrėjos jos 
lirin u soprano, ypač vidutiniuo
se tonuose; augštutiniai tonai 
truputį perskaudųs. Akompa- 
niavo pianu p. Pocius, kurs, be 
to, virtuoziškai paskambino 
Sain-Sįieno Allegro apassiona- 
to ir Chop' no Fontasię-Imiprom-

Pranešimai
Išleistuvių vakarėlis su programų. 

Rengia Pirmyn mišrus Choras.; įvyks 
utaminke geg. 18 d. 7:30 vai. vakare. 
Knygyno svet. 1822 Wabansia Avė. 
Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti. Inžanga 
veltui. Kviečia Komitetas.

da-

Gavo dovanų—gyvates.
E. C. R. Humpbries, republi- 

konų kvatieroj Congress viešbu
ty j gavo nuo savo draugo iš 
\Vashingtono gražią dėžutę do
vanų. Jis atsargiai išrišo dėžu
tę, pravarė ją — ir net visas 
viešbutis pašoko nuo rinkamo

si bėgo nuo dežudės tolyn, lipė 
ant kėdžių ’r sienų. O dėžutėj 
rangėsi trįs gyvatės.

Gavėjas nepanorėjo tokios 
dovanos ir pasiskubino kuogrei- 
čiausia nuo jos atsikratyti.

Pašovė streikierį.
Harry Paterfcon, 35 m., strdi- 

k įjojantis patarnautojas, tai>o 
pašautas policisto už tai, kad jis 
buk bandęs bunka išmušti Sher 
man viešbučio langą.

Rado ežere mergelės lavoną.

traukė iš ežero lavoną jaunos 
mergelės. Dtvbar pasirodė, kad 
tai yra Dorothy Curtrs'iš Evans- 
tonio, kuri prapuolė bal. 6 d. 
prieš pctft apsivedinią. Laiške 
v ui kirmį ji rašė, kad ji jį labai 
myli, beit ją šaukiąs ežeras.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALE STREET 
CHICAGO, ILL. 

Telephone Central 3684 
Valandos: 9 ryto Iki 5 vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoja Abstraktu 

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar
ba formų ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd Strut 
Cor. Leavitt. Tol. Ganai 2552.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

Utarninkas Geg. 18 d., 1920

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEMe

MOTERŲ VYRŲ

Didelis' gegužinis piknikas Lietuvių 
Janitorių Vyrų ir Moterų Paš Kliubo 
įvyks nedėlioję, geg. 23 d. G. M. 
Chemausko darže, Lyons, 111. Meldžia
me Lietuvių ir lietuvaičių skaitlingai 
atsilankyti. Kvieča Rengėjai.

Paiieškojimai
ASMENŲ JIEŽKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Juozo Navicko 

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

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

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

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

PAJIEŠKAU Benedikto Gavėnavi- 
čiaus ir Juozapo Banio iš Svėdasų 
miestelio, Ukmergės apskr. Meldžiu 
atsišaukti adresu:

JUOZAPAS MATULEVIČIUS, 
4544 Wentworth Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Onos Samsonaitės iš 
Ramygalos miestelio, Panevėžio apskr. 
Ji gyvena Chicagoj, kame tai apie 18 
gatvę. Meldžiu atsišaukti.

ANTANINA BALTRUNAITE, 
4544 Wentworth Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo seserų Julijonos 
šlamas ir Marijonos Valečukas ir pus
seserės Agotos Maikas; jos visos gy
vena Montreal, Canada. Meldžiu jų at
siliepti arba žinančių apie jas praneš
ti adresu:

KAZIMIERAS KUCINAS,
315 W. 3rd St., Duluth, Minn.

PAJIEŠKAU brolio, Antano šarkos 
iš Švėkšnos miestelio, Tauragės apskr 
Turiu svarbių žinių iš Lietuvos. Jis 
pats tegul atsišaukia arba kas žino 
meldžiu pranešti šiuo adresu.

PETRAS ŠARKA
2340 N. 15 St. Springfield, III.

PAJIEŠKAU savo brolių: Vinco ir 
Ignaco Salickių iš Smilgių, valsčiaus, 
Panevėžio apskr., jų pačių ar juos ži
nančių meldžiu pranešti man adresu:

A. SALICKIS,
1610 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

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

Kreipties:
1107 West Congress St.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuftlatinj 

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

900 W, 18th St 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA
Tvirtų vyrų prie darbo cdld 

Storage.

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO., 
2101 W. 39th St.

■ I ■ 1

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

PARSIDUODA barzdaskutykla. Pir
tis apačioj. Gera proga lietuviui, kuris 
vartoja rusų kalbą. Gali padaryti ge
rą biznį. Kreipties:

M. TITIŠKIS, 
1109 Madison St., Gary, Ind.

PARDAVIMUI barzdaskutykla, 3 
krėslai, geroj vietoj, pigi renda tik 15 
dol. j mėnesį. Turiu parduoti šią sa
vaitę, išvažiuoju į kitą miestą. 
4934% So. Ashland Avė. Chicago, III.

KODĖL MOKĖT RANDĄ?

Jei Tamsta randavoji namą, 
tai mokėdamas randą nupurki 
kitam.

NUSIPIRKITE SAU NAMĄ.

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

Kreipties:
SPOEHR’S

179 N. Michigan Avė.

REIKIA
100 karų karpenterių.
patyrusių prie freightkarių

Taipgi 23 darbininkų
Kreipties: >

ROCK ISLAND LINES
124th St. Shops

124th St. ir Ashland Avė.
Blue įsi and.

REIKIA

PARDAVIMUI bekerne (kepykla), 
olselis ir dalimis pardavimas. Pardavi
mo priežasctis — mirtis. 
$1800 į savatę. Parduosiu 
Atsišaukite į Naujienas 
numerį 93.

REIKIA MOTERŲ 
Sortavimui popieros. 

Nuolat darbas. 
Gera mokestis,. 

GUMBINSKI BROS. 
2261 So. Union St. ■ x r

REIKIA mergaičių ir Motriš- 
kų darbui dešrų dirbykloje.

1215 So. Halsted St.

' REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

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

REIKIA

Cloak ir Millinery saleswomen. 
Velytina lenkės ar lietuvės 
Augščiausia mokestis. 
Nuolat darbas apvalį metą.

B. B. BURROWS 
4742 So. Ashland Avė,

Drover 1859

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

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

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
- s 

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

20th St. ir California Avė.

REIKIA 
PATYRUSIO VEITERIO AR 

VEITERKOS
W. JUCIUS, 

3305 So. Halsted St.

REIKI A DARBININKŲ
VYRŲ ~

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

pelno. Kreipties į Naujienas No. 90.

REIKIA BARBERIO, 
Gera mokestis.

B. SODAUSKIS, 
611 E. Lincoln Highway, 

DeKalb, III.

REIKIA i
< * * 

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

Kreipties:

EDERHEIMER STEIN CO 
1911 West 12th Street.

» «s

■ i ■

REIKIA

Foundry Leiberių 
Visada darbas 
Gera mokestis 

MAGNUS METAL CO 
4041 Emerald Avė.

REIKIA
LEIBERIŲ

Vidaus darbui dirbykloje.
♦

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

HEPPERS NELSON
ROOFlfoG CO.,

4500 Fillmore St.

REIKIA
Upholsterių
Taisymui rakandų 
GLABMAN BROS.

832 Maxwell St.

PATYRUSIŲ* 
OFF PRESERIŲ

FULL DRESS COATŲ 
ir 

OVERC0ATŲ

KART SCHAFFNER & MARX,
4512 West 22nd Street

REIKIA 
GEAR CUTTERIŲ

Vyrų apsipažinusių su darbu arba 
galinčių nustatyti eutting mašinas 
dėl spur arba bevel gearų. Nuolat 
darbas. Kreipties 8:10 vai. ryto.

ALBAUCH DOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA pakuotojų pakavimui į 
skrynias ir keliavimo maišus.

755 West Polks St.

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

Klausti Mr. SZYDLOWSKI.

REIKIA
Cabinet makerių 

prie taisymo rakandų.
Kreipties:

GLABMAN BROS.,
832 Maxwell St.

REIKIA vyro abelnam darbui po
pierinių atmatų dirbykloje. Taipgi 
vežikas prie vežimo ir pagelbininkas. 
Gera mokestis mokama.

REPUBLIC WASTE PAPĘR CO., 
626 W. Taylor St., cor. Desplaines St.

■ M . .......- ■ -----------------, H .h— --------------- ... .N,

REIKIA Leiberių, 8 vai. diena, 
7 dienos į savaitę; 53c į valandą. Nuo- 
at darbas. Kreipties:

5844 So. Throop St.

Vyrų ir vaikinų mašinų dirbyk- 
klai. Patyrimo nereikia, bet turi 
būti pastovus. Gera mokestis pa
stoviam ir sąžiningam darbinin
kui.

REX MACHINE CO., 
•3201 Shields Avė.

Biznis neša 
pigiai, 
pažymint

! _____
PARDAVIMUI kriaučių šapa, su vi

somis maišnomis ir prosais. Viskas 
varoma elektrikos pajiega. Biznis iš
dirbtas per 9 metus. Kas nori pirkti 
gali padirbti kokį laiką, pamatys kaip 
biznis eina. Atsišaukit į Naujienas 
pažymint mim. 94.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

štai keletas bargenų:
Mūrinis 2 augštų namas su 

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

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

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

Šitie namui turi būti parduo
ti greitai.

Mes turime daug namų ant 
pardavimo.

REIKIA 
Darbininkų prie Punch Presso. 
Darbas uždavu ir bonus.

Geros darbo sąlygos.
D. C. HUGHES & CO. 

4642 Ravenswood Avė.

Deimanto adata ir 
24 parinktinlai rekor- 
dai. Gražus didelis 

ĮJflSEBĮĮĘft phonographas, kaip
■iHHHiill naujas, vertas $155

x ? M už $42. Gvarantuotas
I ant 10 metų. Taipgi

(,nu^cl daiktų 
ęigiai parduodamu.

’urime labai gražių 
suly& 8i°s dienos ra- 
kandų seklyčioms 

įj ar—(parlor). Reikia ma- 
]!■ apkainavus.

Vj Priimami Liberty
Bondsal. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

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

D.

REIKIA

Sausage makerių, stufferių ir 
tvvisterių ir leiberių.

AGAR PROVISION CO.,
310 N, Green St.

REIKIA
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

r—-----------------

REIKALINGAS Darbininkas prie 
balnojimo arklių; gera mokestis ir rui
mai. Darbas ant visados.

STADMAN SADDLE HORSE 
LIVERY,

4129 Emerald Avė.

REIKIA
DISHWASHERIŲ

IR YARDMENŲ
310 E. 43rd Street.

REIKIA janitoriaus pagelbininko.
Gera mokestis, geras kambarį s.

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

AUTOMOBILIAI
BARGAIN 

AUTOMOBILIAI
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 trokas 2% tono. Ge
ri tajeriai beveik nauji ir Fordas. Par
davimo priežastis išvažiuoju į Lietuvą.

WM. DOMBRAUSKAS,
817 W. 84 St

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

E. ADOMAITIS, 
3329 So. Auburn Avė., Chicago. 

Phone Yards 879.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir grosernė 

tarp lietuvių ir svetimtaučių apgyven
to! vietoj. Biznis cash gerai išdirbtas. 
Kam reikalinga tokia biznis prašom 
atsišaukti greitu laiku.
1835 Wabansia Avė, ' Chicago, III.

PARSIDUODA restaurantas.
Priežastis pardavimo patirsit 
anlt vietos. t

ALEX BITEIKIS,
945 W. Van Buren St.

PARSIDUODA Pirmos Klesos sku- 
tykla labai pigiai: 3 krėslai, maudynė. 
Bizniavoj ir puikioj vietoj. Nuo senai 
apgyventa lietuviais ir kitų tautų. No
rintis pirkti atsišaukite į Naujiena^ 
No. 92.

STORAGE
2810 W. Harrlson St., Chicago.

C'

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis 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 dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

FABMA PARDAVIMUI
Turiu pigiai parduoti savo 

farm^,' lietuviškoje apielinkėje, 
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, 21/£> mylios nuo 
miesto, nekušlos mašinos. Sko
los nėra, yra du ditai ant vienos 
40 akrų ir ant kitos; gali pirkti 
abi. Labai graži vieta ir apie- 
linke, tarpe lietuvių farmetių. 
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.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime saw pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mokrniš- 
kirusių tr ’ų Šmotų parlovj rakandų

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

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

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

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

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

GERAS MŪRINIS NAMAS 
Raudonų plytų, 4 augščių, 7 familijų, 
maudynės ir privatos. Rendos atneša 
$1200 į metus. Namas randasi po No. 
722 W. 18th Street, prieš Lietuvių 
Apveizdos Dievo Parapijos Bažnyčią. 
Kaina $9999. Namas yra vertas daug 
daugiau. Parduosime ant lengvų išly
gą-
FederalLandĄgency & Loan Company, 
666 W. 18th Street, Chicago, III.

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.

TflMYKITl
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu- 

. t^’ nes bus parduoti už mažiau 
vieno trečdalio jų vertės. Mes taipgi 

parduosime pigiai keletą gerų pno- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

C, WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel 'esu priverstas paaukauti sa

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

2-ros lubos.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių labai 

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

NAMALŽEMB
PARSIDUODA Pigiai Farma. 80 a- 

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

te.
CHAS. JAUTRUS

P. O. Box 52, Irons, Mich.

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

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

• . -r

MOKYKLOS

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 inierps, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 164Š.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Saite 323 74 W. Waahington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.




