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True translntlon t»ied with the post-mutster at Chicago, III. May 29, 1920 
us reąuired by the act of Oct. 6,1917

Lietuvos ir Rusijos tarybos 
sukliuvo

Nesusitaiko apie rubežius

Tūkstančiai žmonių žuvo Teschene

Japonai nebekariausią su rusais
LIETUVOS IK RUSIJOS TAI
KOS TARYBOS NEVYKSTA.

Lietuva nesusitaiko su Rusija 
rubežių klausime.

OOPENHAGEN, geg. 28. — 
Berlinske Tidende flflvo žinių iš 
Kaimo, kai! Lietuvos taikos de- 
legacija Maskvoje praneša apie 
užkliuvimą taikos tarybų dėlei 
Rusijos-Lietuvos rubežiaus li
nijos.

Nekurie Lietuvos delegatų iš
važiavo iš Maskvos, kad pasi
tarus su savo valdžia Kaune.

Truc translalion filcd with the post- 
matster at Chicago, III. May 29, 1920 
as icijuireil by the act of Oct. U, 1917
1,1000 ŽMONIŲ ŽUVO CECHŲ 

MŪŠIUOSE SU LENKAIS.

Mušuose Teschene naudojami 
šautuvai ir kulkasvaidžiai.

LONDONAS, getg. 28. —^š 
Vienuos pranešama, kad tarp 
lenkų ir čechų iškįlo tikra karė 
Teschen apygardoj, kuri pir
miau buvo dalimi Austrijos Si
lvijos. Vien ketvergo mūšiuose 
užmušta 1.100 žmonių.

Kariavimas šautuvais ir kul
kosvaidžiais siaučia Karviu dis- 
trikte nuo seredos ir civiliai gy
ventojai bėga iš tos vietos.

Čechų pulkai skubiai siunčia
mi į frontą iš Ostrau.

Talkininkų kareiviai, kurie 
yra pasiųsti j Teschen distriktą 
palaikyti tvarką laike plebiscito, 
kaip sako Vien na, nieko nevei
kia.

Arti Donbrau lenkai valda 
padėtimi. Susidariusi Karvine 
administracija keliasi į Udlavą.

Lenkai ir čechai kaltina vieni 
kitus už pradėjimą kariavimo.

Ginčai eina už turtingus Te- 
chen apygardos anglių laukus, 
kuriuos abi pusės savinasi.

True translatinn filed with the post- 
matster at Chicago, 1)1. May 29, 1920 
as reųuired by the net of Oct. G, 1917

LFNKAI SKELBIA LAIMfiJI- 
MUS.

Atmetę bal.ševikus keliose vie
tose.

VARŠAVA, geg. 28. — “Bol
ševikai stipriomis spėkomis pe
rėjo Berezinos upę, į pietus nuo 
Borisovo, bet lenkai koncen
truota ataka vėl perėjo upę, at- 
kirsdami priešo pasitraukimą ir 
suimdami šimtus belaisvių. Li
kusioji dalis priešo pasislėpė 
miškuose užpakalyj lenkų fron
to.” sako vakar išleistas lenku 
of iria lis pranešimas.

pietus nuo Dauguvos upės 
bolševikai meta rezervus.

“Lenkai laikantįs Kijevo til
tų tvirtumas, užėmė Krasitov- 
ka ir Trebučovo.

“Šlobin-Mozir sek tore, ties 
Berezina, mes a t metėm priešą 
per upę.

“Linkui Molodečno musų ka
reiviai užėmė daug miestelių. Į 
pietus nuo Polock-Molodečno gc 
ležinkelio mes parėjo mDaugu-

Bolševikai puola Kijevą.
LONDONAS, geg. 28. — Pa

sak gauto iš Maskvos oficialio 
pranešimo, Rusijos bolševikai 
veržiasi prieky n Kijevo apygar
doj ir mūšiai su lenkai antroj 
fortifikuotoj linijoj j šiaur- 
ryčius mio Ukrainos sostines.

Mūšio linija eina 1O in. j šiau

rę nuo Brovari miestelio. Jis 
yra apie 10 m. Į rytus nuo Kije
vo.

f

True File*-* wHh Ihc post*
matster at Chicago, III. May 29, 1920 
„• r«x|uired b\ tlie ui t of l)et. o, 1917

RUSIJA PALIOVĖ KARIAVI
MĄ SU JAPONIJA.

LONDONAS, geg. 28. — Iš 
Vladivostoko pranešama, kad 
kariavimas tarp japonų ir rusų 
Siberijoj apsistojo gegužės 25 d.

Žinia taipgi sako, kad į Cha- 
barovską atvyko rusų ir japonų 
paliaubos komisija.

True tranaiation filed with the post- 
matster at Chicago, III. May 29, 1920 
as reųuired by inv act of Oct. (>. 1917

SEMIONOVAS VĖL ATSI
RADO.

Skelbia save Siberljos 
“valdonu.”

VVASHINGTON, geg. 28. — 
Amerikos konsulas Charbine, 
Manžurijoj, šiandie praneša val
stybės departamentui, kad gen. 
Semionovas išleido proklama
ciją, kurioj jis paskelbia, kad 
Vladivostoko valdžia daugiau 
nebegyvuojanti ir kad jos pada
rytosios koncesijos ir kiti ak
tai nebeturį vertės. Jis pasiskel
bia save admirolo Kolčako įpė
diniu ir sako, kad jis paskirs ad- 
m i aistra tyvę galvą rytinei S i be
ri jai.

True translatinn filed with the post- 
matster at Chicago, III. May 29, 1920 

rutpiired by the act of Oct. (i. 1917

ANGLIJOS PREMIERAS TAR
SIS SU KRASINU.

Rusija norinti parduoti Anglijoj 
aukso.

LONDONAS, geg. 28. — An
glijos premieras Lloyd George 
šią sąvaitę pasimatys su Rusi
jos bolševikų pirklybos ir pra
monėms komisaru Krasinu, sako 
laikraštis Times, kuris taipgi 
pamini, kad dalyvaujantis pasi
tarimuose žmones ir patįs svar
stomoji dalykai bus daug pla
tesni, negu dabar pripažįstama.

Sakoma, kad be Lloyd George 
su Krasinu tarsis ir užrubežinių 
reikalų ministeris earlas Cur- 
zon.

Krasinas vakar atvyko į Ang
liją ir išlipo mieste Nehvcastie- 
on-Tyne.

Laikraštis sako, kad Krasinas 
be kitko pasiūlys parduoti Ang
lijos manketuose Rusijos auksą, 
pažymėtą senosios Rusijos val
džios ženklu. Manoma, kad ir 
vyriausiu tikslu tos kelionės 
yra gauti leidimas pasiųsti tą 
auksą į Angliją ir parduoti jį 
Čia. Delei to Times sako:

“Priėmimu sovietų pavogto

Rusijos aukso, mes veik pripa
žinsime sovietų valdžią. Veik 
visai negalima atskirti pirklybi- 
nius ryšius nuo oficialu pripa
žinimo. Yra paika manyti, kad 
dvi šalįs gali pirkliauti tarp sa
vęs ir neturėti diplomatinių ry- 

. m 1SIU.
Laikraštis yra liek pal prie

šingas premjerui, kaip ir bolše
vikams ir pasmerkia “apga'lėti- 
ną ir neteisingą tvirtinimą, kad 
tarybos nėra tarp sovietų ir 
Anglijos valdžios” ir ironiškai 
sveikina Nikolai Leniną ir 
Lloyd George delei “pasiseki
mo, kokiuo jie pagalios atsiekė 
savo tikslo.”

True translntlon tiled with the posl- 
matster at Chicago, III. May 29, 1920 
is rrijuirrd by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ KARE

LIJĄ.

OOPENHAGEN, geg. 28.
National Tidende gavo žinią iš 
Helsin^fforso, lcs»il Bolševikui už- 
čnie visų šiaurinę Kareliją. Ka

relijos gyventojai pabėgo ji miš
kus. Karelijos valdžia nutarė 
sumobilizuoti visus vyrus nuo 
19 iki 20 m. amžiaus.

(Kerelija yra šiaurvakarinėj 
dalyj Rusijoj, į šiaurę nuo Fin- 
land'ijos, kuri ją norėjo prijung
ti prie savo valstybės. Karelijos 
gyventojai yra giminingi fi
nams.)

Tme translntlon filed wfth the post- 
matster at Chicago, 111. May 29, 1920 
as reųuired by the act of Oct. (>. 1917

Turkų valstybė 
panaikinama?

TURKIJOS SUTARTIS LABAI 
SUNKI.

Palieka Turkijai tik autono 
mi'ją.

WASHINGTON, geg. 28.
Premieras Venizelos, kurio kal
bos sutrauka gauta šiandie val
stybės departamente, atidengė 
Graikijos atstovų bute, kad už
dėtosios ant Turkijos taikos są
lygos yra daug sunkesnės, negu 
parodoma tai paskelbtose sut
raukose.

Pasak Venzilos, “Turkijos su
tartis suteikia Turkijai lik loka- 
lę autonomiją, kuri su laiku- ga
li būti paversta į nepriklauso
mybę.”

Venizelos sako, kad mažame 
pietrytiniame Europos plote, 
kur Turkijai paliekama pasku
tinė atrama, jos spėkos yra su
tartim aprubežiuotos iki 700 ka
reivių.

Konstantinopolis pasilieka sul
tonui, bet su sąlyga, kad jis ne
peržengs taikos sutarties.

Tukijos armija yra aprube- 
žiuojaina iki milicijos iš 35,(MM) 
kareivių, suorganizuotų euro
piečių ir 15 nuoš. jos oficierių 
turi būti svetimšaliai. Paskaidy- 
mas milicijos priklausys nuo 
talkininkų komisijos nuospren
džio.

Pilnas tekstas sutarties, kur' 
įteikta Turkijos delegacijai ge
gužės 11 d., tapo gautas valsty
bės departamente.

True translatinn filed with the pust 
matster at Chicago, III. May 29, 1920 
as reiiuired by the act of Oct. G, 1917

LAUKIAMA MŪŠIŲ Už 
FRAKIJĄ.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
28. - Turkų vadai Andriampo- 
lio vilajete siunčia savo šeimy
nas į šį miestą, tikėdamies mū
šių, kada graikai bandys užimti 
rytinę Frakiją. Tečiaus krikš
čionims neleidžiama apleisti sa
vo namus.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Chicago* UI., Chicago, III., Subata, Gegužės, (May) 29 d., 1920 Price 2c No. 128

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 28, 1920 
as reųnlhed hy Ine uct of Oct. 6,1917

Nelegaliniai Justi
cijos Departamento 

žygiai.
Įžymiu šios šalies juristų 
viešas pareiškimas 

Amerikos žmonėms

(Pabaiga)
“Daug šimtų piliečių ir ne

paliečių buvo areštuota be jokių 
prieil juos varentų, ir po to kiti 
jų buvo paleidžiami, o kili vėl 
laikomi policijos kalėjimuose, 
ir tik čia jiems sėdint buvo pasi
rūpinta gauti jiems varentus. 
Atvirame teisėjo Andersono tei
sme, Boston, Mass., buvo iškelta 
aikštėn faktas, kad valdžios a- 
gentai kratas ir areštus darė Be 
varentų .įsakmiai įklotomis 

jiems Justicijos Departamento, 
Washingtone, instrukcijomis 
raštu .Tų atsitikimų taip daug, 
kad visus juos surašyti negali
ma, typiškesni atsitikimai gali
ma rasti ‘Lodymuose.* Slaptas 
Justicijos Departamento įsaky
mas taipjau yra paduotas ‘Liu- 
dyniuose.’

“Buvo dauĮgybė atsitikimų, 
kur Justicijos Departamento 
geniai buvo įsibriovę į įtariamų 
dėl radikalinių pažvalgų žmo
nių namus, ofisus ir susirinki
mo vietas ir, be jokio varanlo ir 
teisės kratą daryti, išgrobė ir 
išgabeno tų žmonių nuosavybę 
ir atidavė Justicijos Departa
mentui vartoti. Daugelyj kratų, 
kur agentas negalėjo kokių da
lykų paimti, arba kurie Justici
jos Departamentui buvo nenau
dingi, jie juos suskaldė ir sunai
kino. Vienas ‘Liudymas* yra lai 
fotografija nuimta namuose,
kuriuose Justicijos Departa
mentas buvo padaręs kratą. Ki
tas ‘Liudymas’ tai duotas ne
senai Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausiojo Teismo nuosprendis 
vienoj ne-radikalų byloj, kur jis 
pasmerkia Justicijos Departa
mento areštus be varenlo, o 
taipjau Montanos J. V. Apskri
čio Teisino nuosprendį dar uo
lom tesnčj byloj.

“Mes nekeliame klausinio dėl 
Justicijos Departamento teises 
turėti savo agentus, kurie tyri
nėtų atsitikimus, kur įstatymai 
peržengiami. Bet Amerikos 
žmonės niekados nepakentė, 
kad butų vartojami slapti agen
tai provokatoriai, toki, koki 
buvo žinomi senojoj Rusijoj ar
ba Ispanijoj. Dabar betgi Justi
cijos Departamentas paleido to
kios agentus į radikalinį judėji
mą, kame jie įsigavo į įtekmin
gas vietas ir užsiėmė šnipaviinu 
ir kurstymu prie tokių darbų, 
kurie hutų galima pavadinti kri
minaliniais, ir įsakytomis in
strukcijomis iš Washingtono 
rengė radikalų mitingus, kad 
galėjus padalyti gausių areštų.

“Penktasis Konstitucijos pa
taisymas nusako:

“ ‘Nė joks žmogus“ ‘ nė jo 
kioj kriminalinėj byloj uotu-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 28 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ...................  $3.93
Austrijos 100 kronų ............... 0.85
Belgijos, už $1 ----- - frankų 12.65
Danijos 100 kronų ............... $16.75
Finų 100 markių .................... $5.45
Francjos, už $1 ....... frankų 13.07
Italijos, už $1 ............... lyrų 16.95
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.75

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkių!; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijbs markių).

Lenkų 100 markių ............   $0.75
Norvegų 100 k^hų ........... $18.35
Olandų 100 guldenų ........... 36.40
Švedų 100 kronų ................. ’.. 21.75
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.55
Vokiečių 100 markių ......   2.75 

ri būt verčiamas liudyti prieš 
save; neigi negali būt atimtu 
nei jo gyvybė, ne ilaisvė, nei 
turtas be prideramo teismo 
proceso*.
“Bet Justicijos Departamen

tas ir jo agentai ėmėsi tokios 
praktikos: be jokio vapento ir 
nelegaliu bildu areštavę, jie ap
skųstąjį asmenį kvotė ir kanki
nimais vertė pasisakyti kaltas 
esąs, o paskui tą tokiu budu iš
gautą prisipažinimą deportavi
mu byloj vartojo prieš jį patį 
kaipo liudymą. Tokių pavyzdžių 
yra nemaža privesta ‘Liudy- 
muose.’Atkre'piama taipjau do
mės j (Laimone bylą, kur Justi
cijos Departamento agentai pa
sirodė, buvo papildę užpuoli
mą, suklastavimą dokumentų ir 
kreivą priesaiką.

“Legaknės vyriausiojo pro
kuroro funkcijos yra: duoti pa
tarimų valdžiai įstatymų klausi
mais ir imti nagan asmenis, ku- 

Bric peržengia fcdcral’nius įsta
tymus. J«*if4u vyriuiisia.s pi’oku- 
roras leidžia vesti propagaiufų 

prieš radikalus, jis savo ofisą 
sauvalingai pavartoja ne tam, 
kam jis yra, ir sauvalingai eikvo 
ja kongreso užtikčtus jam pini
gus. Vienas ‘Liudymas’ yra tai 
kopija laiško, kurį vyriausias 
prokuroras sausio 27, 1920, iš
siuntinėjo daugeliui šios šalies 
laikraščių redakcijoms ir ku
riuo jis nori įsigyti jų palanku
mo savo darbams. Kitas ‘Liudy
mas' tai il'iistruotas spausdintas 
lakštas. Justicijos Departamen
to lėšoms išsiuntinėtas provin
cijų laikraščiams; jis sutaisytas 
taip, kad išanksto suagitavus 
žmones prielankiai teismų nus
prendimams prieš radikalus ir 
kad jie butų prielankus tolimes
nėms represijoms. Tie doku
mentai palis už save kalba.

“Tie ‘Liudymai’ tai tik maža 
dalelė visųišrodymų, kurių ga
lima pristatyti, apie tai, kaip vy
riausiojo prokuroro Departa
mentas įstatymus laužė. Tie 
^Liudymai’ tai, geriausiu musų 
nusimanymu ir žinia, yra tei
singi kaip savo visumų taip ir 
detaliais. Surinkę juos daugiau
sia keturiuose centruose: New
Yorke Bostone Detroito ir Tr,,e with theloiki, Bostom, 1AUO1K n matster at Chicago, III. May 29, 1920
Hartforde, mes žinome, kad kas 1 a« reguired bv ibe a<*» of Uct. b. 19L
dėjosi čia, tas dėjosi įvairiose 
kitose šalies dalyse.

“Kadangi tie nelegaliniai dar
bai buvo papildyti aukščiausios 

j Jungtinių Valsti jų įstatymų is-‘ 
j taigos, tai dėl jų nebėra daugiau 
kur apeliuoti, kaip tik į Ameri- 

I kos žmonių sąžinę ir jų teisiną.
Vyriausias prokuroras savo 
žiauriomis represijomis ne kiek 1 
neapsaugojo Amerikos įstaigų. ’ 

| Aptenč, tų įstaigų pamatai tapo . 
I labiau paklibinti ir revoliucinis I 
neramumas dar labiau sukur- 1 
stytas. Ne jokia radikalinė or- 
ganizacija savo propaganda per 
pastaruosius šešis mėnesius ne
galėjo sukelti tiek revoliucinio 

į sentimento Amerikoj, kiek jo 
sukėlė savo darbais patsai Jus
ticijos Departamentas.

“Jeigu dagi prileistume, kad 
Amerikoj buvo atsiradęs rimtas 
'Raudonasai pavojus’ ligi vy
riausiam prokurorui pradėsiant 
savo “grieštą karą” preš jį, tai 
vis dėlto ta jo kampanija buvo į 
nuostabiai bergždi. Iš daugelio 
tūkstančių vyriausiojo prokuro
ro įtartųjų (jis dar lapkr. 14, 
1919, buvo surašęs vardus ir is- ‘ 
torijas 60,(MM) neištikimųjų) at
eivių ir piliečių, koks buvo visų 
tų skaitmenų rezultatas? Ligi 
sausio 1, 1920, deportuota viso 
263 žmonės. Nuo sausio 1 iki 
šiol viso deportuota tik 18 as
menų. Nuo sausio 1 buvo įsaky- ( 
inas deportuoti dar 529 ir išim
ti varentai 1547 žmonėms. Ačiu 
tik Darbo Departamento pasek- 
retoriui Postui, kurs turėjo drą
sos deportavimo dalykais at- 
stc gli vėl konstitucines Ameri-

kos teises, nenusigandęs atakų, 
kurių dėl lo ant jo padaryta. 
Tatai vyriausias prokuroras at
sikratė nuo 810 įtariamųjų atei
vių; bet kadangi mes dar negir
dėjome, kad jam butų pavykę 
paimti nagan daug “raudonų
jų” piliečių, tai kaine beliko tie 
jo skaičiaus kiti 59,190 radika
lų, su kuria:s jam reikia grum- 
lis?

“Amerika visados didžiavos, 
kad jos valdžia yni įstatymų 
valdžia, o ne atskirų asmenų. 
Musų konstitucija ir įstatymai 
rėmėsi paprastais žmonių 
prigimties elementais. Laisvų 
žmonių negalima versti ir 
spausti; jie gali būt lik vedami.
Laisvi žmonės gerbia teisybę 

ir seka tiesą, tečiau savu valiu-' 
gai spėkai jie priešinsis iki pas
kutiniosios. Nėra didesnio revo
liucijos pavojaus, kaip kad tas, 
kurį gimdo represijos, žiauru
mai, savavalingas mindžiojimas 
paprastųjų Amerikos įstatymų 
įleHiiit; ir piiilorumo.

“Laibai klysta tas, kurs mano, 
ka<l bykoks valdininkas gali Pa
sistatyti save viešpačiu. Kas 
taip mano, tas užmiršta painatip 
nę Amerikos teoriją, kad val
džia savo galią gauna tik tiek, 
kiek žmonės sutinka tos galios 
duoti.”

True translalion Hleo wlth the Jyjst- 
inatster at Chicago, III. May 29, 1920 
as reųuireil bv the ari oi Oct. h, I9lj

VETUOTOJI TAIKOS REZO
LIUCIJA NEPERĖJO.

Negavo reikiamą skaičiaus bal
sų, kad pereitų per prezidento 

veto.

WASHINGTON, geg. 28.
Pastangos pervaryti republiko- 

į nų taikos rezoPūciją per prezi- 
Į dento Wilsono veto, šiandie ne- 
i pavyko atstovų bute.

Už rezoliuciją paduota 219 > 
; balsų, o prieš 152, arija 29 bal- 
i sai mažiau, negu reikalaujami 
du trečdaliai balsų.

Du republikonai balsavo už 
prezidento veto, kuomet 17 j 

j demokratų balsavo pHeš.

ĮNEŠĖ ATŠAUKIMĄ KARĖS 
LAIKO ĮSTATYMŲ.

WASHINGTON, geg. 28. — 
Atstovas Gonnally, demokratas, 
iš Texas, šiandie įnešė atstovų 
bute bendrą rezoliuciją, atšau
kiančią visus karės laiko įsta
tymus.

Atšaukimas įeitų galėn tuoj 
po priėmimui rezoliucijos.

Tr>ie translatinn filed with the post- 
rnatster at Chicago, III. May 29, 1920 
ub reiiuired by the act of Oct. 6,1017

SUKILIMAS ARMĖNIJOJ 
NUMALŠINTAS.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
28. — Armėnai sutriuškino bol- 
šivikišką sukilimą prieš savo 
valdžią Erivane ir ištikima Ar
mėnijos kariumenė dabar valdo 
Alcksandropilį, pasak agutų iš 
Armėnijos sostinės žinių Tif- 
lise.

Armėnų lęoinanduotojas gen. 
Chacbandarian, kuris nesenai 
sukilo ir komandavo ginkluotu 
traukiniu, kurio pagelba bolše
vikai užėmė Aleksandropolį, ta
po užmuštas mūšyje prie mies
to, o jo sėbrai pabėgo, kada 
ištikimieji kareiviai paėmė trau
kinį.

6 SDUDENTĄI ŽUVO.
LONDONAS, geg. 28. — Iš 

Berlino pranešama, kad eksplio- 
zijoj laike eksperimentų Muen- 
ster universiteto chemijos labo
ratorijoj, šeši studentai liko už- 
mušti ir keli kiti sunkiai siižeis-

Reakcionierių 
žygiai

ATĖMĖ PILIETYBĖS POPIE- 
RAS DVIEM KOMUNISTAMS.

INDIANAPOĮJS, Ind., geg. 28.
Paskilbusis savo atgaleiviš- 

kuinu federalis teisėjas A. B.
Anderson paliepė atimti pilie
tiškas popieras iš advokato Paul 
P. Glaser iš Gary, Ind., kuris 
laike streiko buvo plieno darbi
ninkų advokatu ir kartą pasi
sakęs. esąs bolševiku ir iš Jo- 
seph Burkhard, iš Vinseimes, 
Ind., komunistų partijos sekre
toriaus, nes buk tasis pasakęs, 
kad Amerikos vėliava turėtų 
būti visai raudona.

NEDUODA SOCIALISTAMS 
PILIETYBĖS POPIERŲ.

NEW YORK, geg. 28. — Val
stijos augš£iausias teisinas 
Brooklyne .šianiiie atsisako iš- 

duoti pilietybės popieras pen
kioms žmonėms, kadangi jie pa
sisakė esą socialistais. Neduoda 
jiems popierų pasiremiant vien 
tuo, kad taip esą busią geriau 
šaliai.

ŠAUKIA KAREIVIUS LAUŽYTI 
STREIKĄ.

BRISTOL, R. I., geg. 28. - 
Gubernatorius Beeckman iš
siuntė 3 rotas milicijos pagelbė
ti sulaužyti National India Ru- 
ber Co. darbininkų streiką.

Streikas tęsiasi jau ketvirtą 
sąvaitę ir streikuoja virš 4,(MM) 
darbininkų. Dirbtuvė esanti už
daryta ir dirba tik ofiso darbi
ninkai ir nekurie mechaniku 
prie taisymo dirbtuvės. Šįryt at
vykus tiems darbininkams, ne
kurtos moterįs aptąsę stenogra- 
fistes. Mušeikos tuoj stojo dar- 
ban ir pašovė 2 žmones, o gu
bernatorius atsiuntė miliciją ir 
paskelbė, kad mieste esą maiš
to stovis.

Darbiečiai vienijasi su 
liberalais.

CLEVELAND, ()., geg. 28. — 
Darbo partijos viršininkai laikė 
šiandie konferenciją su komite
tu 48-nių, kad pasitarus apie 
suvienijimą tų dviejų partijų, 
ar vien kooperavus laike poli
tinės kampanijos. Taipjau buvo 
svarstoma apie suformalaviiną 
platformos ir nominavimą kan
didatų į prezidentus ir vice-pre- 
zidentus.

Indijos geležinkeliečiai kelia 
riaušes.

LONDONAS, geg. 28. - Iš 
Boinbay pranešama, kad strei
kuojantis Indijos geležinkelie
čiai sukėlė naujas riaušes.

Matunga stotyj keli tūkstan
čiai žmonių sustabdė trauki
nius, suardė telegrafą ir pridarė 
daug nuostolių.

Viso streikuoja apie 20,000 
geležinkeliečių.

DU POLICISTAI SUDEGĖ.
DUBLIN, geg. 28. — Pereitą 

naktį ginkluoti žmonės padegė 
policijos barakus Kilmalloch. 
Juose sudegė 2 policistai.

Rytoj
North Sidės vaikų drau

gijėlė “Bijūnėlis” rengia 
pramogų vakarą Liuosy- 
bės svietainėj, 1822 \\ a- 
bansia avė. Pradžia 4 vai. 
po pietų. Programą išpil
dys patįs “Bijūnėlio” na
riai. Prakalbą pasakys 
“Naujienų” redaktorius P. 
I&rteaitis. Visus kviečiame 
atsilankyti. — Komisija.

A.
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TREČIAS

certas
PIANISTĖS
ELZBIETOS

MAKARAITES
ir jos studentų

Kas dedasi 
Lietuvoj.

NAt’MtESTIS, Sakių ap. Ko
vo 24 dieną taryboje bežaidžiant 
sii revoTvėriu nėTikėhit iššovė ir 
peršovė J. Dunaitukui galvą, ku 
ris po kelių valandų pasimirė.

mitingas. Kalbėjo social-drnio

kratas pil. S t. Kairys ir kit|, kai-1 Ąš Uorių paaiškinti, kad lokių 
bėjau ir aš Vai. Sąjungoj vardu. Hįvatjų daryti apgalima, o jis np 

Savo kalboje pąvądfnau vai-' duoda kalbėti ftei mlm, nei pil. 
džią esant dešiniąją. Baigus Kairiui, tvirtindamas vis savo, 
man kalbėt’, šoka ant laiptų ' Minia sujudo; girdėti btivo Ųat- 

.Viena kr.rdcni. ir, stvėręs man 1 sų už ir prieš plaue, čhi.apškrit. 
milicijos vadas pareiškia milin 
gą esant uždarytą, mane areš
tuoja įr veda- kalėjimai!. Lieku 
sujudinta minia, kuri, kaip pas
kui sužinojau, puolė ant krikš-

čioniškpjo komisarų ir reikala
vo manę paliuosuoti.

Kalėjime “vadtfs” rašydamas 
raportą lakoniškai pranešę raš- 
|il)inĮ<u : “sugavome bolševiką
Darant su manimi tolimesnes 
ceremonijas, atbėga vėl “vadas” 
ir pareiškia: “Apskrit. viršinin
ko įsakymu paliuosuotas.”

L,Kardelis|

9*

žodį “dešinioji,” ima daryti to
kias išvadas: Jis pasakė (nuro
do j manę), kad valdžia dešin <)- 

*“* * i reikia kairios; vald-ji, reiškia
•žia dešinioji, tai ji negera, o kad 
negera, tai reikia ją griauti”...

Pirmas Pamatinis d ■
jiiiififurtiinfiniiiiBiiiiiiMBiin

PIKNIKAS0

NEDĖLIOJ, 
BIRŽELIO 6 d., 1920 m. 

SCHOOL HALL

Ura! Visi | Kardo Vakarą Didelis Metinis Piknikas

48th and Honore St.
Pradžia 7:30 vai. vai.

Kencerte apart viršuii- 
netos artistes rengėjos da
lyvaus dar p-lės: M. NOR- 
KAITR, ir ONA RUDAUS- 
KA1TĖ, 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-le F. Okmoniutė, 4515 
Wood St., Draugo ofise, 
Naujienų ofise, J. J. Elias 
banke, Dr. Makaro ofise.

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

Po programui šokiai.
KOMITETAS.

Bus Panedėlyj (Decoration Day) Geg.-May 31, 1920
Meldažio svetainėj, 2244 W. 23-rd Place

Įžanga 75 centaiPradžia 6 vai. vak.
Šisai vakaras bus gana įdomus, nes kun. Moc

kus žada pasakyti vieną iš bedieviškiausių prakal
bų kokią kad jis yra pasakęs Chicagoje.

Taipgi, jo malonybė kunigas Bimba pasakys bai
siai graudingą pamokslą apie krikščioniškos žmo
nijos ištvirkimą ir įvairius neenatos griekus. Taip
gi bus įdomios deklemacijos ir t.t.

Po programui šokiai.
Rengia 1 kp. L. L. Federacijos.

Rengiamas .
LEIB-G VARDUOS D. L. K. ALGIRDO

Nedėlioj, Gegužio-May 30 d., 1920 m.
Geo. M. Chernaucko darže No. 1.

Lyons, Illinois

Surengtas Dr-tės
Gvardijos Lietuvos Karalaičio Mindaugio No. 1

Pradžia 9-tą valandą iš ryto Įžanga 35 centai
Užkviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant virš mi

nėto pikniko nes bus vienas iš puikiausių, ant kokio dar nesate buvę. 
Prašome nepraleisti progos. Kviečia Komitetas.

P.S.: Važiuojant iš visur imkite 22 gat. karus iki 40 gat., potam 
Lyons karus iki daržui.

DIDELIS METINIS

PIKNIKAS
Surengtus Spėkomis 2-jų Draugijų 

iš South Englewood
Draugystės T. M. L. ir š. A. V.
A. Blinstrupo darže Leafy Grove 

Willow Springs, III.
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO 30 d., 1920

Piknikas prasidės 9 vai. ryto ir trauksis iki vė
lybai nakčiai.

Įžanga 30c ypatai; War tax 5 c.
Visus lietuvius kuoskaitlingiausiai kviečia atsi

lankyti ant šio puikaus Pikniko. Komitetas.

Nedelioje, Gegužio 30
Bergmanas Grove Darže

Riverside, III.

Pradžia 9-tą vai. iš ryto. Įžanga 35c ypatai

Lietuviai ir Lietuvaitės nepraleiskit šito iškil

mingo Pikniko, kur galėsite smagiai laiką praleisti 

ir pasišokti prie gražiai griežiančios muzikos, kuri 

grajis visokius lietuviškus šokius. Atvažiuok ir 

draugus atsivežk. Kviečia Komitetas.
V..............................- ■■ . . ■ ~ - -■ ■ —t
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Didelis Piknikas
Rengiamas

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS KLIUBO
CHERNAUSKO NAUJAME DARŽE

Daržas No. 2.
Nedelioj, Gegužio 30,22

Pradžio 10 vai. ryto: Įžanga 35c ypatai

Bus visokių pasilinksminimų. Taigi bus duodamos dova- ■ 
nos dėl Brolių rytimo.

1- ma dovana—$5.00 auksinis.
2- tra ” —$2.50
3- čia ” —$1.00 Sidabrinis. J
Kviečiame visus atsilankyti, nes užtikriname gerą laiką.
Piknikas tęsis iki vėlumo vakare. Komitetas.

f-------------------------------------------------- ;

Ankstybas Pavasario Piknikas
I Pelnas nuo pikniko eina Lietuvos labui

— Suremtas Balto Dobilo Klitibo
Tikietas 50c su War Tax.

PASTABA: -r Imk bile karą iki Ogden Avė., Ogden Avė. 
karai nuvež iki Bergman Lyons karų kurie nuvež iki Ogden 
ir Harlem Avė., paskui eik du bloku j pietus.

STIKNEY PARK GROVE
Muzykė V. Ambrozaičio Jazz Band.

Nedelioje, Gegužio 30, 1920
Pradžia 9 vai. ryte.

X

Dalivaus Apie 30,000 žmonių
----- AŠTUNTAME APVAIKŠČI0J1ME =^===^^=====

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ ;?
Panedelyje, Gegužio-May 31, Kapinių Puošimo Dienoje — Decoration Day

Programas Prasidės 10 vai. ryte ir Susidės iš Prakalbų tam tinkamu Dainų 
ir Muzikės.-Programe dalyvaus geriausi Amerikos Lietuvių Kalbėtojai, 
puikiausi Chicagos Chorai ir geriasia Muzikė.
Kviečiame dalyvauti Chicagos ir apielinkių draugijas ir pavienias ypatas tame skaitlingame 
LietuviųTautiškų Kapininy Apvaikščiojime. - Po Prograitio Piknikas Naudai Kapinių 
LEAFY GROVE = BlinstrupoDarže. Kviečia Rengimo KOMITETAS

-
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
Tai Visų Lietuvių Siekis.

Piniginė Nepriklausomybė
Tai kiekvieno Protingo Asmens.

PRADĖKI taupinti savo pinigus didžiame Valstijiniame 
Banke prie Stock Yardų.

PEŪPLES BANK
Kampas 47-tos ir Ashland Avė.

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

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

Pinigus siųskite į Lietuvą.

čia jums patarnaus Lietu 
viai ir jausitės kaip namieje

BANKAS ANT KAMPO 
47-tos ir Ashland Avė.

EXTRA!

į KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y.

Tarp siuvėjų.

į/
Dr. A. R. BlumenthalPirmutinis Lietuvių 

Valstijinis Bankas 
Amerikoje

Dykai
Gyvenimą* yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimai 

Mes vartojam 
pagerinta Oph< 
thalmometer. 
patinga doma at 
kreipiama I vai**

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena 
4849 8. Ashland av. kamp.47 st* 

Telephone Yards 4312 
Boulevard 6437

Gegužės 21 d. vietos liet, siu
vėjų 54 ir 58 skyriai laikė ne
paprastą susirinkimą. “Komu
nistai,” žinodami apie tai, tuoj 
sušaukė savo konferenciją (slap 
tai) “Laisvės” ofise ir nutarė 
pakelti siuvėjų susirinkime 
klausimą, būtent tokį, kad vie
tos siuvėjų skyriai užprotestuo
tų prieš “Naujienas” ir “Kelei-

Tai dėlto, kad tiedu laikraš- 
persergsti lietuvius darbiniu 
nuo “komunistiškų” rėksiu*

ciai

EXTRA!
Didelis išpardavimas tik per dvi savaites. Mes 

budavojam 75-kis Muro Namus po 2 pagyvenimu, 
po 4 kambarius. Dar septyni yra neparduoti. Mes 
parduosime likusius visai pigiai. Visi namai yra 
užbaigti, tik eiti gyventi. Tie namai įtaisyti pagal

naujausią madą: Gasa, Elektra, Vanos; geriausi 
įtaisymai. Parduosime tuos namus ant išmokėjimo 
įmokant $1,500.00 cash, o likusius $35.00 į mėnesį.

Ateik, atsivesk ir savo moterį sykiu.

Tie namai bus parduoti greitai ir pigiai.

Sandera Wajer & Co
4244 Archer Avė. arti Albany Avė.

Imk Arceh Cicero karą; prieina prie ofiso lan
gų- I

Ofisas atdaras Nedėlioj visą dieną ir Decoration 
Dienoje.

GEO. LUCAS PARDAVĖJAS MGR.

Ką-tik išėjo iš spaudos
26 d. Gegužio, 1920 

naujas iliustruotas laikraštis (žurnalas)

j

‘ŪKININKŲ ŽINIOS’
Jame miestietis kaip ir ūkininkas ras labai daug naudin

gų žinių, pamokinančių ir linksmų pasiskaitymų. •
Nusipirkite ir užsirašykite

Pavienis num. 15c. Metams $2.00. Užinbežyj $3.50
Adresas: “ŪKININKŲ ŽINIOS”; Scottville, Mich.

Slaptosios konferencijos tari
mas taigi ir bandyta pravesti. 
Bet skymininkai juo tiek laimė
jo, kaip kad Zablockas su mui
lu. Ir tai neveizint to, kad 
munistai” buvo atsivedę ir savo 
“oratorių” Bimbą. Bet ir tas 
vargšas mažai tepagelbėjo. Ka
da “komunistai” pamatė, kad 
įų sumanymą nieks neremia ir 
vietos siuvėjai prieš “Naujie
nas” bei “Keleivį” protestuoti 
nemano, tai jie pradėjo prašyti, 
kad siuvėjai užgirių dabartinę 
“Darbo” pakraipą. Atsistoja 
Bimba ir šaukia: “Aš raudonas, 
draugai. Jie, biaurybės, išdavi
kai darbininkų klesos. Išneškite 
protestą prieš “Naujienas” ir 
“Keleivį!” Tada atsistojo vienas 
iš minios ir pareiškė: Jeigu jau 
mums protestuoti prieš “Nau
jienas” ir “Keleivį,” lai prieš sa
vo organo redaktorių tikrai rei
kėtų protestuoti.”

Jam bekalbant “komunistai” 
pradėjo kelti lernių. šaukė kaip 
nesutvėrinuii. Iš šalies žiūrint 
buvo ir gaila ir pikta. Gaila, 
kad organizacijos susirinkimas 
paverčiama jomarku; pikta, kad 
tie triukšmadariai nors ir ma
tydami, jogei žmonės jiems ne
simpatizuoja, vis dėlto straksi ir 
didžiuojasi. Susirinkimo pirmi
ninkas irgi “komunistas.” Nu
duodamas esant “bešališku” jis 
tečiaus kiek begalėdamas sten
gėsi mėtyt pėdas ir tuo budu 
gauti “komunistams” sekėjų. 
Bet veltui. Protestuoti nieks ne 
nemano. Tada užklausia: “Ku
rie sutinkate su dabartine mū
sų organo pakraipa, pakelkite 
rankas.” Triksas pavyko, kadir 
nepilna'. Organo pakraipa už- 
girta. Po to Bimba ir tūli jo ser 
kūjai dumia lauk, o pasilikusie
ji vis dar šūkauja.

K ek girdėt, siuvėjai šituo la
bai nepatenkinti ir triukšmada
rius bandysią suvaldyti.

— o —
Vietos anarcho-komunistų la 

pelis galutina*: nusmuko. Pasta
ruoju laiku tiems “komunistiš
kiems” rėksneliams užduota 
ytin skaudus smūgis ir dabar 
jie tyl:. Žinoma, kodėl. Delei to 
jie visai neteko pasitikėjimo vie
los

“ko-

Metropolitan State Bank
2201 W. 22 Str., Kampas Leavitt St.

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

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

dešimtį milijonų.
Visi jie yra pasekmingi verteivystėje ir stovi užpakalyje 

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

dėję šiame Banke.
Keliaujantiems į Lietuvą parūpiname pasportus vienos 

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

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

ryto iki 4 vai. po pietų. Utarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. ry
to iki 8:30 vai. vakaro.

Tik Fanuos Maitina Pasauli
Pirk Farmą, tai nereikės rūpintis apie rytojų, nebereikės bijoti bedarbių ir būti 

po jungu boso. Nereikės dirbti nesveikose dirbtuvėse, kur gręsia pavojus sveikatai ir taip
gi nereikės bijoti brangaus pragyvenimo. Gyvensi ant farmų ir pats imsi augštas prekes 
už visus produktus, kokius tik aužaugysi. Dirbsi dėl savęs. Tik tada busi linksmas, svei
kas ir nebijosi nieko.

Dabar gerausiaH laikas važiuoti ir išsirinkti farmą pagal savo norą.
Nelaukdamas nieko važiuok šiandien į didžiausią Lietuvišką koloniją Woodboro Wis., 

sau derlingos žemes šmotą, gražioj vietoj, prie gražių ežerų — pilnų žuvies, prie gerų 
miestelio ir geležinkelio stoties, kame farmeriams yra visi parankamai ant vietos.

Dar dabar žemės kainos labai pigios nuo $15 ir augščiau už akerį, bet trumpame 
brangesnės, todėl norėdami įgyti farmą pigiai ir su mažu įmokėjimu, tai tuojaus važiuokite
kitę sau tinkamą vietą pakol dar pigiai galite gauti. Žemė labai derlinga ant kurios viskas labai auga 
kaip tai: rugiai, kviečiai, miežiai, avižos, žirniai, dobilai ir kiti javai. Bulvės taipgi labai gerai auga, 
kad prikasa nuo 200 iki 400 bušelių nuo akro. Tokiu budu žmogui greitai sugrįžta pinigai atgal iš par
duotų produktų ir gyvendamas ant farmų, nėjusi kaip busi kelis kartus turtingesnis, nes jūsų turtas 
auga kartu su diena ir nakčia.

EXKIURŠINAS FARMŲ PIRKĖJAMS ATSIBŪVA KOŽNĄ PĖTNYCIĄ. Trūkis išeina 5 
vakare iš Chicagos nuo Madison ir Clinton gatvių ant North Westem RR. geležinkelio. Norintieji 
žinoti, meldžiame pribūti į ofisą ant žemiau padėto adreso no vėliau, kaip trečią vai. po pietų.

pasiskirk
kelių arti

laike bus 
ir išsirin-

vai. 
va-

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam* tinome* per 33 ■**. 

tų kaipo patyria ardytoja*, ehirūsaa 
Ir akušeri*.

Gydo aitria* ir chroniika* lis**, vy. 
rų, moterų ir vaikt^ papai naujau*!** 
metodą* X-Bay Ir kitokiu* elektrų* prta* 
tabu*.

Ofisą* Ir Labaratorlja: IMI W. Utk 
St. netoli Fbk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—13 piet% k* 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis! Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drex«l
___  950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 1413 8. Halated Street 
VALANDOS: *—• ryto, tiktai.

Telephonali

Dr, Charles Segal
Persikėlė | tavo naują Hfisą 
pu. 4729 So. Asland Avė. Ji* 
gydo ligas vyrų, moterų Ir vai. 
kų. Ofiso valandos nuo 10 įki 
12 yytmetyj, nuo 2 iki 5 va 
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 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., kerti 32 st. 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS}
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

------- ę----------------------------------
Tfifpbon* Vardą 5032

Dr. M. Stupnicki
9107 S. Morgan st Chicago

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 S. Halsted St.

(Farmų adresas: Woodboro, Wis.)
Chicago, III.

VALANDOS: Nuo I Iki 11 ryte 
Ir nuo S iki I vakare.

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

darbininkų.
—• Meškos Vaikas.

HARVEY, ILL.

Prakalbos.

Sankrova Įvairumų
Aprėdaly, laikrodžiy-laikrodėlių, 

žiedą ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių 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.

Riisiikos ir Turkiikos Vanos
12th STREET
TeL Kedile 8902.

} 8514-16 W. 12th ST

i
 Art{ St. Loala Av*. 

CHICAGO, ILL.

. .............................. L
Tel. Canal 6222. 1

DR. C. K. CHERRY8 
LIETUVIS DENTI8TA8 

>201 W. 22nd & 80. Leavitt Rte.
CHICAGO.

Valandom 9:30 ryto iki 12 diena, 
nuo 1 po pietų iki 8 vakaro.

VrURKfSH
S L

1
1

AŠ, ALENA KOSTOVSKA, RODAUS1 VISAI PUBLIKAI AKYSE.
Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris. 

Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
niino pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau garui jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per (i mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima raut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnaa, prof.

1707 Halsted St., CHICAGO, ILL.
Užlaikome žoles nuo visokių ligų.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

EXZSXZXXXXZXXXSZXXXXSCn

DR. YUŠKA
1900 S. Halsted St

Tel. Canal 2118

i 
t 
f

kuopa surengė prakalbas. Kal
bėjo d. P. J. Keršis, Valparaiso 
mokyklos studentas. Kalba bu
vo gera. Kalbėtojas aiškino apie 
reikšmę Pirmosios Gegužės ir 
kaip ji turėtų būt švenčiama. 
Belo, kalbėtojas kvietė susirin
kusius organizuotis, stiprinti 
savo organizaciją ir nepaisyti tų 
žmonių, kurie, pasivadinę komu 
nistais, klaidina darbininkus.

Kuopon įstojo viehas naujas 
narys. Komunistai taipjau pa
matė savo padarytas klaidas ir 
rimtesnieji grįžta prie socialis- 
tų.

Prakalba pavyko. Žmonės ati- 
didžiai klausėsi kalbėtojo išve
džiojimų. — Teisybę Mylintis.

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių ne tino, kad Jie 
viduriuose kirmėlę, *r gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy*

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški laujauai rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Ave„ Chicago, III.

žmonės sergantis ta ja biauria liga
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu: jiems rodoe, tartum įas 
į gerklę kita, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutiue.

Kas tokių simptomų turi, tegul et ei
na pas mane: išgydysiu visai trumpa 
taiku.

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- r* A C M 
ta verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. v r’k O U H

J. G. SACKHEIM & CO. 
13M MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Wood St*.

Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—9
Utarninkais, Ketvergi!*

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

DR. M. T. STRIKOLIS

Telephone Boulevard 2168 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

VALANDOS: 9—12 ryto

Gydytojai ir Chirergm 
DfUaa: 1757 W. 47 St

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

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

Namai: 2914 W 43 St.
Tel. McKinley 263

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Rpselande: 10900 S. IlichigaB Avė, 
telefonai, Pullman 342 ir 8188 
Chicafos ofisas: 4519 S. Wood St 
Tik Ketvergį vakarais nno 9:38 
-7. TeL Yards 721
............. .......... ............................ —/

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

IMI 8. Merga* 8L Chicag*, III.

z

3255 So. Halsted 
St„ Chicago, III

Telefonas Pullinan 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan At., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1187 WJ1 8L kampJHarshfield av 
Valandos: Iki I ryto; nuo I iki 

4 Ir ano 7 U 8 vakare.
Tat Proapect 1111

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. ‘



NAUJIENOS
LITHUA^JA>t NEWb

PsblUhog. Daily szcept Bunda/■ by 
|ho Lithuanias Novo Pufe. Co, Ine.

CHICAGO, ILLINOIS.

$6.00 per yeąr in ChicaAo.
$5.00 per year outslde oi C^lcago.
$7.00 per yeer in Canada.

2c per copy.
Entered as Šecond Clau Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office

Naujienos eina kasdien, Uskiriant 
nedėldienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
11L —. Telefonas: Canal U06.

Uiaieakomojl Kaišai
Chicago Je — paita:

Metams ................................ ....
Pusei metu ................. ..
Trims menesiams ...............
Dviem mėnesiams .......... .
Vienam mėnesiui .. ...........

Chicaffoje — intr Mėloto jas f 
Viena kopija ................. ..
Savaitei ............................... .
Menesiui .....................................

M.00
3.50

.75

02 
12 
50

8uvienjU>se Valstijote, ne Chicagoj,

. $4.00 
i 3.00 

, 1.65 
t 1.25 

.65

Metama ............... ..
Pusei metą t.....
Trims mlneaiama
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur kUoniuooo:
4 (Atpiginta)

Metams ...................................  $7.00
ei meto................................ 4.00

mėnesiams ............... 2.00
Pinigus reikia siųst PaAto Money
Orderio, kartu su užsakymu.

Kova su 
klerikalizmu.

LJJ

LU

dnfy- 
!, įsi-

fealševizmas ąrba komų-l 
riizmas yra desperatiškų fcfe
lįientų judėjimas — tokty 
ęlpmentų, kurie neturi 
ralės spėkos vesti jsistįnid* 
tišką ir organizuotą kovą 
liž savo būvio pagerinimą ir 
pasiliuosavimą.

Į Kovai su klerikalizmu ši- 
tiąs judėjimas yra netikęs, 
kadangi klerikalizmo spėka 
yra sutverta ne viena diena, 
d šimtmečiais. Ją galima 
sulaužyt tiktai, ilgu pienin
gu darbu paliuosavus dąr- 
bininkų protus nuo prieta
rų pančių ir įpratinus juos 
savarankiškai tvarkyties 
savo organizacijose;.

Kas griauja šitokį darbą, 
tas yra klerikalizmo talki
ninkas, nežiūrint kokiu tiks 
lu jisai tai daro ir kuo jisai 
save vadina.

Apžvalga
NETEISINGA ŽINIA.

“Tėvynės” 21-ma numeryje 
išspauzdinta sekama pusiau- 
oficialės Lietuvos Telegramų 
Agentūros (ELTOS) žinia iš 
Kauno:

vėl buvo paskelbtą^žinia, kad 
3ttrybu valdžia įsuk

..visas žydų drau 
kūrusias Tarybų Respubliko
je” ; ‘ f ;

‘^Dabar vėl gumijanie žinių, 
kad Tarybų valdžia suarešta
vo/ 7(0• sioniiftų suvažiavimo 
delegatų./ Šiiio sykiu jiui pa
sako, kad sionistai (žydų tau 
tinę organizacija) bendrai 
veikę sii visais kontr*revolju- 
clohieriais prieš Tarybų vald
žią.”

i Taigi komunistų organas 
skaito, kad žydų persekiojimas 
bolševikiškoje Rusijoje, esąs gę- 
ras paliudijimas bolševikų val
džiai! Tai kur nuvažiavo jo 
“internacionalizmus.” j

Tas organas tečiaus turi da ir 
puikesnių “argumentų.” Jisai 
“prirodo,” kad žydų tauta ap
skritai esanti niekam • netikus 
darbininkišku žvilgsniu. Sako:

Tarybų Respubliką valdo 
darbo žmones — proletaria
tas, bežemiai ir mažažemiai 
valstiečiai. Ar tarpe žydų to
kių yra? Žydas iš prigimties 
biznierius. Jis nenori būti 
darbininku, bet stengiasi įsi
gyti kokią nors nuosavybę ir 
bizniauti. Nors, kartais, jis 
sunkiau verčiasi už dirbtuves 
darbininką, viehok prisirišęs 
prie biznio—šalininkas priva
tinės nuosavybės. Mes ge
rai prisimename, kad iki 1905

kad žydų tenai beveik nėra ūki 
nlilk^ tflc gyvena susigrūdę 
dnieduo^e,, ifcu dideli didžiuma 
jų yni,proletarainlarbininkai.

■ 4 Nųd^tahilausįąš tečiaus daly- 
kas^ J<Ur| nupliauškė tas komu
nistų organas, yra jo pasaka, 
Uad “žydas iš prigimties biz- 
nicrius.” Tokias nesąmones iki 
šiol skelbdavo tiktai “krikščio
niškieji” antisemitai ir šovini
stai iš smulkiosios buržuazijos, 
r '"‘.J 1'
riiŠlc'a”;

antisemitai ir šoyini-

Kad Žydų prigimtis esanti “biz- 
apie tai mes dažnai

jungos ir kituose klerikalų laik
raščiuose, bet kad tokią “filo- 
zbfiją” skelbtų komunistai, tai

Jje, matyt, “progresuoja” šuo 
liaiš. Pirma prakeikė socialis
tus, paskui išgarbino kumščios 
spėką, o dabar jau ima skelbti 
antisemitizmą. Reiškia, atsi
stojo greta su juodąja šimtine.

Tą faktą, kad da žymi da
lis darbininkų Lietuvoje se
ka paskui klerikalus, patvir 
tina ir drg. St. Kairio laiš
kas, kuris šiandie telpa 
“Naujienose”.

Tas pats draugas kiek lai 
ko atgal rašė, kad daugelis 
Lietuvos darbininkų, kurie 
buvo klerikalų pasekėjai, nu 
krypo prie bolševizmo, ka
da, bolševikai, pereitaisiais 
metais, atėjo į Lietuvą.

Bolševizmo pritarėjų tar
pe Lietuvos darbininkų da
bar jau beveik nėra; bet di- s,n£a- 
dokas jų skaičius remia kle-( a,)ie Kau,ul: 
rikalus. Reiškia, klerikalai 
vėl susisėmė daugelį jų j sa
vo maršką.

Iš to aišku, kad bolševiz
mas yra netikęs dalykas ko
vai su klerikalizmu. Bolše
vizmas pritraukia darbinin
kus tuo, kad žada jiems u- 
mai suteikti rojų. Bet ka
da gyvenimo praktika pa
rodo, kad tai yra negalim?., 
tai darbininkai taip-pat leng 
vi atsimeta nuo jo, kaip leng
vai pristojo prie jo. Bolše
vizmo moralė spėka yra di
delė tiktai tol, kol didelė y- 
ra jo fyziška spėka.

Todėl ir Lietuvoje jo įta
ka susmuko, kaip tiktai ji
sai nepajiegė atsilaikyti gin
klu.

Panašų apsireiškimą mes 
matome ir Amerikoje. Mū
siškiai “bolševikai” skelbė 
labai “revoliucioniškas” te
orijas, kol jiems nebuvo ant 
kelio didesnių kliūčių. Bet 
kaip tiktai jie susidūrė su 
keblumais, tai jie ne tiktai 
užsigynė savo vardo, o ir sa
vo “drąsių” teorijų. Šian- 
die-gi jie jau visą savo “re-1 
voliucioniškumą” rodo tik
tai prieš socialistus, šmeiž
dami, plusdami ir keikdami 
juos pikčiau, negu aršiausio 
ji atžagareiviai. * . t » f

Ir kartu jie rodo aiškų no-
įgyti simpatijų pas atža- 

gareiviskus elementus, tčad. 
to atsiekus, jie ima skelbti 
net neapykantą prieš žydus 
’(žiur. Apžvalgą) ! ■

Steigiamojo Seimo rinki
mų rezultatai Kauno mieste: 
lietuviai gavo 46% nuoš. bal
sų tautininkai 27 nuoš., so
cialdemokratai 19% nuoš. 
Kitataučiai gavo 53% nubš. 
balsų, sekančiai: lenkai 27 
nuoš., vokiečiai 6 nuoš. Išviso 
balsavo 21,009 žmonės.
Skaitydami šitų žinių, mes 

stebėjomės, kad tautininkai ga
vo Kaime net 27 nuošimčius 
balsų, kuomet jie yra taip silp
ni, kad neįstengė pravesti į Sei
mą nei vieno atstovo. Iš ant
ros pusės buvo navatna, <kac 
luošo rezultatuose neparodyta, 
kiek balsų gavo liaudininkai.

Bet dabar atėjo kooperacijos 
laikraštis “Sietynas” (iš Šiau
lių), ir iš paskelbtų jame rin
kimų rezultatų niatohle, kad 
anoji EL'l'OS žinia yra netei

ktai kas tenai rašoma

Kauno mieste surinko bal
sų sąramai: Santaros—1,7%;

1,5%; Socialdemokratų—19, 
9%; Valstiečių Sąjungos—2,

demokratų—7,6%; žemdir-

—0,2%; Krikščionių-demo
kratų—6,3%.

Kur-gi čia yra 27 nuošimčiai

Tautininkų Lietuvoje yra dvi 
partijos: Santara ir Tautos Pa
žanga. Jiedvi abi kartu gavo 
Kaune viso 3,2% balsų, o ne 27!

ELTOS žinias, matoma, tvar
ko koks-nors balutiškos rųšies 
žmogus ir falsifikuoja jas taip, 
kad sustiprinus ūpą Amerikos 
tautininkams.

SKELBIA ANTISEMITIZMĄ.

Mūsiškiai komunistai jau 
tliip žemai nupuolė doriškai ir 
protiškai, kad ėmė skelbti kvai
liausius atžagareivių prietarus 
apie žydų tautą ir kurstyti dar
bininkų Ueapykantą prieš ją.

organas išspauzdino ilgą redak
cinį straipsnį po antgalviu:, “Ar 
žydai užvaldys Tarybų Rusiją?“ 
Ir jisai prirodinėja, kad jie “ne- 
užvaldys” jos—todėl, girdi, nc-

ta pa to priešai, ir bolševikiška 
valdžia juos už tai persekioja. 
Phtvirtiniinui šitos savo nuo
mones, tas organas paduoda se-

“Šavo laiku”—sako lįteai— 
“buvo pranešta, kad 1 arybų 
valdžioje labai mažas žydų 
nuošimtis tarnauja. Nesenai

skaitėsi stipriausia Bundo or
ganizacija, nes prie jos pri
klausė visa smulkioji buržua 
ztfja—visi biznierėliai. Bet 
1905 metais kilus revoliucijai 
ir pasirodžius, kad socialde
mokratai kėsinasi ant priva
tinės nuosavybės, Bundo or
ganizacija vos nepakriko — 
visa smulkioji buržuazija at
simetė. Ir ji ne tik atsime
tė, bet pasidarė priešu social
demokratų.

Dabar, kaip tik Rusijoje 
privatiniam bizniui nėra vie-^ 
tos, ten valdžia viską stengia
si į savo rankas paimti. Ru
sijoje privatiškas biznis pui
kinamas, o naujai užsidėti jau 
negali būti nei kalbos. Tokiu 
budu .žydams nelieka nieko 
kito daryti, kaip tik tapti al
piniais darbininkais. Gi algi- 
nių darbininkų jų tarpe nedi
delis nuošimtis.

Visa tai imant alydon,'Ta
rybų Respublikoje negalės 
būti daug žydų, nes ten 
jiems nebus a Įsakančios dir
vos. Jie spiesis į tas šalis, ku
riose galės įsisteigti bižniuš. 
Socialpatriotų valdomose ša
lyse, kurio yra tižsibriežę pir
miau kapitalą išvystyti, o jau

Dr-go St. Kairio 
laiškas.*

> -- ------ -------rLietuvos Socialdemokratų 
vardu dėkoja draugams a- 
merikiečiams už paramą 

rinkimų kompanijoj.
[♦Laiškas siųstas Ameri
kos .Lietuviu Darbininkų 
Tarybos sekretoriaus A. 
Lalio adresu. — Red.]

Gerbiami Draugai!
Rinkimų į Steigiamąjį Seimą 

kampanija, šiandie jau baigia
ma, buvo atitraukus nuo kas
dieninio darbo draugų daugu
mą ir todėl pavėluoja musų at-

Mano vardu Lietuvos Social- 
Demokratų Partijos reikalams 
pasiųstas 22. I. 20 čekis, suma 
29,411.76 vok. markių, yra gau
tas ir perduotas vietos bankui, 
kad pargabentų pinigus Kaunan. 
[Naujienose geg. 20 d. buvo pa
skelbta gauta nuo d. St. Kairio 
Iš Kauno radiograma, kuria jis 
pranešė, kad kaip augščiau mi
nėtą sumą, taip paskiau dar 
dviem atvejais Lietuvos Lais
vės . Fondo siųstus 220,000.00 
markių Lietuvos Soc.-Dem. Par 
tija jau gavus. — A. L.]

Visais svarbesniaisl Lietuvos 
darbininkų gyvenimo įvykiais 
draugai amerikiečiai mokėdavo 
ir sugebėdavo eiti pagalbon sa
vo draugams—Lietuvos darbi
ninkams. Gyvai gavome paju
sti los pagalbos reikšmę ir šiuo 
metu, Nors siųsti Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
Pildomojo Komiteto [iš Lietu
vos Laisvės Fondo. — A. L.] 
pinigai ir liespėjo ateiti Kaunan 
prieš) rinkimų kampaniją, bet

klaracijO
h ' I į Į

Didžiumos bHiihta partijos konvencijoj
geg. 8—14,1920.

PRINCIPŲ DEKLARACIJA.
. ' . [Pabaida]. : ,.

1 ’/tj 11l ')•119 ’ : u * * ' * ; <
Socialistų Partija, atsiekus politinės ga 

lios, imsis reorganizuoti'valdžios formą ir 
esmę, iš priespaudos įnagio paversdama ją 
šociąlįnio įr industrinių tarnavimo įrankių. 
Ji tvirtina pamatinę Amerikos Nepriklau
somybės Deklaracijos tiesą, kad jeigu kuri 
valdžia paliauja tarnavus mums, arba pasi
daro pragaištinga žmonių gerovei, tai “žmo 
Dės turi teisės pakeisti ją, arba nuversti, 
ir įsikurti naują valdžią, tiesdami jos pa
matus tokiais principais ir organizuodami 
jos galią tokia forma, kaip jiems atrodys, 
kad tatai geriausiai galės išlaikyti jųjų 
saugumą ir gerovę.”

* *
♦ ♦

Vien politiniais laimėjimais betgi soci
alizmo tvarką įvykinti nebus galima.

z Industrijoms perorganizuoti socialinio 
operavimo ir kooperatyvinio darbo pama
tais reikia, kad darbininkų klesa butų inte
ligentinga ir disciplinuota, išlavinta ne tik 
fizinio darbo procesui, bet taipjau ir tekni- 
niams administracijos, uždaviniams.

Šitokio būtinai reikalingo jiems išsila
vinimo darbininkai galės geriausiai atsiek
ti, kai nuolatinėmis pastangomis, per savo 
unijas ir kooperatyvines organizacijas, 
jiems pavyks laimėti daugiau vietos indus
trijų vedime. Tos gi ekonominės darbi
ninkų organizacijos teikia taipjau didelės 
praktikos ir atlieka svarbių uždavinių.,

Kasdieninės jų kovos už pagerinimus 
atatinkamųjų industrijų srity papildo ir 
sustiprina politines Socialistų Partijos pa
stangas taja pačia kryptimi, o jų didelė 
ekonominė jiega gali patapt galingas gin
klas politinėms darbininkų teisėms ginti.

Socialistų Partija neturi tikslo ir ne
mano maišytis į vidujinius darbo unijų da
lykus, bet ji visados rems jas jųjų ekono
minėj kovoj. Tečiaus, idant tokia kova ga
lėtų turėt didžiausio pasisekimo, Socialistai 
stoja užtai, kad darbininkai organizuotas 
industrinio unizmo pamatais ir, ankščiai 
organiškai susirišę, veiktų bendrai kaip 
vienas organizuotas darbininkų klesos kū
nas.

Socialistų Partija neturi tikslo kliudy
ti šeimynos įstaigos, bet ji žada šeimyninį 
gyvenimą padaryt pilnesnį, kiltesnį ir lai
mingesnį, pašalindama iš jo ekonominę pri
klausomybę moters nuo vyro ir užtikrin
dama visiems šeimynos nariams geresnį 
materialinį aprūpinimą ir daugiau atspėja
mo laiko namų gyvenimo malonumams au
klėti ir jais džiaugtis. . L .

Socialistų Partija stoja griežtai už vi
sišką atskyrimą bažnyčios nuo valstybės. 
Bet ji pripažįsta piliečių bendruomenėms 
teisės liuosa valia laikyti savo, religines 
įstaigas ir išpažinti tikėjimą sulig savo są
žinės reikalavimais.

1 ršavo tikslo at- 
štitucinju budu tiek,

Soęialistų Pasija nori 
šieKti fajtiiu'ir kobštitucin 
kiek balsavimo ir atstovybės teisės ir pilie
tinės laisvėj Itebųs vąržopioš. Fizinės jie- 
gpa „vartojimas tai ne Socialistų Partijos 
ginklae, bet trųpipąregių viešpątaujančio- 
šioš klešbs atstovu, kutie savo paikume ma
no, jogei socialinei jddčjftnai ir idealai g- 
lima sunaikint pagėlba brutalinės fizinės 
jiegos ir represijų. f Socialistai pasitiki ma
sių išauklėjimu ir organizacija.

Privilegijuotų klesų viešpatavimas bu
vo taip stiprus, jpgej joms pavyko įtikinti 
kitus savo lengvatikius piliečius, kad buk 
tik jie, Amerikos paplėŠailos, esą tikrieji 
amerikiečiai; kad jų savamylingi klesos in
teresai tai švenčiausi visds šalies interesai; 
kad tik tie, kur palankiai pasiduoda jų sle
giamam viešpatavimui ėsą ištikimi ir pat- 
riotingi piliečiai, o visi tie, kur jų spaudimui 
ir išnaudojimui priešinas, tai esą šalies iš
davikai. ,

Socialistai grieštai atmeta šitokį viliu- 
gingą patriotizrho Supratimą.

Socialistų Partija pasižada tarnauti ir 
ištikima būti Amerikos žmonių masėms, 
darbininkų klesai, — ir ne vien tik Ameri-' 
kos. šiandykščioj civilizacijoj visų šalių, 
visų tautų likimas ankščiai vienų su kitų 
susipynęs. Nė vienos šalies tauta negali 
tarpti ir laiminga būti, jeigu jos kaimynai 
skursta ir vąrįe paskendę. Nė viena tau
ta negali būt tikrai laisva, jeigu kitos tau
tos pavergtos.^ Tarptautiniai vienų nuo ki
tų priklausyhtf) ir solidarumo ryšiai ypatin
gai yra opus oąrbininkų klesose. Visose pa
žengusiose pasaulio šalyse darbininkų kle
sos veda tolygią kovą už politinį ir ekono
minį išsiliuosavimą, ir kiekvienos jų pasi
sekimas ar nepasisekimas bematant atsilie
pia ir į kitų progresą ir likimą.

♦ *
Socialistų Partija yra priešinga mili- 

tarizmui ir tautų karams, šiandykščius ka
rus paprastai gimdo įvairių šalių kapitalistų 
interesai komercinės ir finansinės varžyti
nės ir intrygos. Viešpataujančios klesos 
gimdo karus, bet paprastieji žmonės, dar- . 
bininkų masės kariauja. Karai duoda pri
vilegijuotųjų saujalei lobius ir galybę, o 
žmonių masėms kentėjimą, mirtį ir sunai
kinimą. Jie trukdo darbininkų kovą už sa
vo politines teises, materialinį pagerinimą 
ir socialinę teisybę, ir nukerta solidarumo 
ryšius tarp jų ir jų brolių kituose kraš
tuose.

♦
A ’ ♦ ♦

Socialistų kova tai pasaulio kova už 
žmonių kultūrą. Jungtinių Valstijų Socia
listų Partija kooperuoja su tokiuomisjau 
partijomis kitose šalyse, ir jų kovose tei
kia joms pilniausios paramos, pasitikėda
ma, kad susipratusieji savo klesos reika
lais darbininkai visame pasauly galų gale 
paims savo atatinkamų šalių valdžias į sa
vo rankas, papaikins priespaudą ir chaosą, 
kovas ir kraujo liejimus, ir įkurs Socialisti
nių respublikų federaciją, kur kiekviena jų 
kooperuos su kit-kita visos žmonių giminės 
labui ir pasaulio taikos ir sandaros išlai
kymui. •

i

•.'i.:

vykdyti, kaip lik žydams at
sakanti dirva.

Žydai spiesis į taip vadina
mas nepriklausomąsias val
stybėles, kurios tvarkysis bur 
žirniniais pamatais.
Skaitant šituos “Laisvės“ re

daktorių sapaliojimus, nežinai 
žmogus, kuo (langiaus stebėties: 
jų kvailumu ar jų nacliališku- 
nni. x

Pirmas dalykas, yra melas, 
kad žydų “Bundas” buvęs arba 
esąs smulkiosios buržuazijos or 
ganizacija. Tas žydų socialde
mokratų susivienijimas iki pas
kutinės Rusijos revoliucijos bu
vę labiaus darbininkiškas pa
gal savo sąstatą, negu bent kuri 
kita politinė organizacija Rusi
joje. Kuomet Rusijos socialde
mokratą partija, tlclcį valdžios 
pcrsekiojilnų, ilgą laiką suside 
jo tik ią smulkių būrelių, kurių 
žymią dalį sudarė besiniokihan 
čioji jaunuomenė* ir kitokių rų- 
šiįj inteligentai, tai žydų Bun
das* jau buvo suorganizavęs po 
savo vėliava tūkstančius darbi
ninkų; jisai aiiksčiaus už rusų 
socialdemokratų partiją pavirto 
masine proletariato organizaci
ja. w t ; ..

jMehįs yra tmp-naL kad žydų 
tautoje ešąš tik nedidelis nuo
šimtis alginių darbininkų^ Ru
sijoje, Lietuvpje drba Lenkijoje 
j Iki, yra iydų tautoje, gal di
desnis, negu kokioje kitoje. Ir 
tai dėl tos paprastos priežasties,

žydų tanioje gal di-

reikalams paskirti, galėjome lai 
kinai pritraukti pinigų iš šalies 
ir išvystyti rinkinių kovą tiek, 
kiek tik leido liiiisų jėgos, ne- 
trukdoihi lėšų stoka.

Riiikithų rezultatai dar nėra

«as jau žinoma, tenka pasakyt, 
<ad Lietuvos darbininkai, kiek 
lebiivo klerikalų suklaidinti pa- 
sigaunant tikėjimo ir kitokių 
demagoginių priemonių, didžiu 
ėj savo daugumoj balsavo už 
Jetuvos Social-Dcmokratų Par 
ijos kandidatus.

Seime musų laukia didelis ir 
atsakomingas darbas. Krikš- 
čionys-demokratai, revoliucijos 
varomi kairėn, savo agitacijoj 
iškėlė ir tokius obalsius, kurie 
naža kuo skiriasi nuo socialis
tų •statomų šiai dienai reikala
vimų. Jie stengiasi nors tuo 
veidmainiavimo ir prisimetimo 
judii dar laikyti savo įtakoj 
tamsiausias darbo žmonių mi
nas ir joms vadovauti. Šiais 
rinkimais tas jiems dalinai ir 
jasisekė. Naudodamies tuo, kad 

. ie vieni patys liuesai galėjo 
pradėti ir vesti agitaciją plačio
se miniose daug anksčiau už so
cialdemokratus ir kitas radika- 
įnes grupęs, pasiremdami mo
terų biįlsais,; iiąsišaukę pagal
bon bažnyčią, tikėjimą ir pusę 
(langutis šventųjų, jie įėjo Sei
nai), lipdami per sulenktas mįr 

nios nugaras ir galvas. 'I'os m i 
nios tarpe yra nemaža klaidi
namų darbininkų, ir musų už
davinys Seime bus, tarp ko ki-

ta, parodyti’ liaudžiai tikrąjį! 
klerikalų ir kitų buržuazinių 
grupių veidą, padėti Lietuvos 
darbininkams teisingai suprasti 
savo reikalus ir savo uždavi
nius, padėti jiems kietai susieis- 
ti į organizacijas ir stoti sąmo- J 
ningon kovon už galutinus dar
bininkų klasės siekimus.

To darbo imsimės šiandien 
geru upu. Seimo rinkiniai aiš-j 
kiai parodė, kad Lietuvos dar
bininkai pilnai pasitiki social
demokratais ir rems juos kuo 
galėdami.

Jus, draugai, Amerikos susi-' 
pratusieji lietuviai darbininkai, 
savo prakaitu uždirbtais skati
kais duodate, mums galimybės 
lengviau pergalėti pirmąsias bet 
ir sunkiausias klintis einant į 
platų visuomenes gyvenimą, ir 
mes eisime. Gi Jums, druuįįai, 
už moralę ir materialę paramą 
Centralinio Partijos Komiteto 

vardu tariu širdingą ačiū.
Draugiškais sveikinimais, 

ST. KAIRYS
K a u n a s
Balandžio 21, 1920.
----  — --- - L v;—.
f ■ iin i« i ■ ■ ui .ui "   —— ■

DR. A< MONTVID
, CHICAGO
Lletevb Gydytojau 1», Chlrarta-

'M Ę. Wa?hiMt«*»;J*t
MafshdLFMld

1Mb fl.
Phono Central* 1363

Velando*? nuo 10 ik< H nrt*
♦ .1 » J k * r-. ’ ‘ i1.- ;

2121 N»>rth Westefn Aye)
1 valandos; 6 du Z! vakare..

T-Rplndiilial. Phone A^mitaf* 2611
Rezidencijos telef. Albany 8710

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuost 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofisas:

2223 S. Halsted SL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto OfbMi 

127 N. Iširtum lt. 
1111*11 UnlIyBIdg.

Tel. Central 4411

o

A. PETRATIS S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL E STATE** INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortaa

NOTAkULSAS
3248 So. Halsted Street, Chicago. Illinois

Telephone Boulivaro 611

o

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomhn 9 Iki 1 po pieta 
VEDU VISOKIAS RYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
EgsaminjioRi Abstrakte* 

per^ani^
arba parduodant hamą, lotą ar
ba farįg ir padirbu vinklus 
LegaiiJku* Dokumi ntpa. Suteb 

kiu patarimui ir skolinu pinigui 
ant Pirmu Mortgečių ant lengva 
sąlygą. k
West Side ofisaa atdkr»Į,vaka

rais nuo 7 Ud 8 vaLindoe.
Viršum Metropolit e 
kos, 2201 W. 22nd Street 
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

f Sev 'ros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Skaudėjimas 
strėnose

labai dažnai paeina nuo kokio nors | 
Inkstą suirimo. Tokis apsireiškimas [ 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu | 
domos i tai, kad inkstai ir puslč ne- | 
veikia kaip reikiant. Atsidfik tam k 
tuojaus. Vartok

Severa’s j
Kidney and Liver B 
Remedy j

(Seyeros Inkstų ir Kepenų Vaistą) i 
kuris yra patariamas visur, kur I 
inkstai ar pus!6 reikalauja toniko.
Vartok jį nuo puslis ir inkstų užde- j 
gimo, šlapimo susilaikymo, šlapimo I
sutiritijimo, skausmingo šlapinimo- D 
si, sutinusių kojų ir skausmo strfi- | 
nose, paeinančio nuo inkstiniu kliu- Į 
člų. Kainos: 76o ir $1.25, su S ar ■ 
6 centais mokesčių visose aptiekose. |

W. F. SLVERA CO. 
CEDAR MARIOS, IOWA

■
ltRez. 1139 ience Blvd. C 

in Buren 29<

RUSAS GYDYTOJAS jr CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyrišky, 

Vaikų ir visą Chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago

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

$



N AU J IENOS, C KUtgl, III

Lietuvos dar*

ofise; iš ofiso

Neesti saugesnės vietos daiktams, kurių neno

musų plieninėje Spintoje

PRIMINIMAS
šiandien pasidėk ten savo brangenybes

Turtas Virš* $6,000,000.00
Aušros Atidarą Panedėliais, Seredomis ir Subatomis—vakarais

Phone Canal 5838.

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Reumatizmas

Tel. Yards 8654

DR

Chitago, 111

s sksua- 
iausgMe,

P. C
Konsl

.. $85,000.00 
$1,000,000.00

Pinigus Lietuvon 
Siųskite Per Atsakomą 
Įstaigą

ŽOLIŲ ARBATA

TIKROJI SU VAIZBOS

Skaitytojams ir VisiemsVAŽIUOJANTIEMS LIETUVON svarbu Žnoti, kad mes iš 
mainome dolerius ant markių—tų pinigų, kurie yra var

tojami Lietuvoje. > ' t -Į.

ŽENKLU “STAR

Kas tik norite siųsti pinigus Lietuvon ar išmainyti dolerius 
ant auksinų kreipkitės pas mus:—

Alės pustančiame pinigus Lietuvon greitai ir teisingai 
Atsakome už pasiuntmų.

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

AUKŲ KVITAVIMAS. 7

Iš So. Omaha, per A. Žalpj $3.25
Buvo kasoj ..................... $5-12.65

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seifo 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir į Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo
dama ant Visų

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumų, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausją. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III 

Phone: HUmboldt 4589

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

BUREAU,

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FA AMAS, paruptajame 
PASPORTUS, LAIVAKARtES. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padarome visus lega- 
li.škus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teismą už perkalbėtoją.

Pinigų Siuntimas Lietuvon 
Jau Atdaras

Viso $3.2f
Aukotojams tariu daug ačiū 

Alek. A. žalpis.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos Laisyis Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon- 

• do tikslas: remti socialdemokra- 
tUjVL,7,^ ~ ’ 
bo žmonių kovą už savo teises 

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka

periui Šiuo adresu: K. Gugia, 
8823 S. Halsted St., Chicago, 111

Ji susideda iš importuotų žo
lių. Ji tvarkys įr gydys jūsų 
vidurius ir visą kūną, valys jū
sų vidurius, akins virškinimą, 
priduos norą valgyli, prašalins 
dieglius 
Valys ir sutvirtins jlisų kr 
nuramins _ 
sveiką miegą, 
labai gota nuo 
kam s 
kiose motrišk'ų ligose 
už pakelį $1.25.

Rašykite dcl jos:

STELLA DRUG & HERB CO.

Dept. 30, 4359 W. Tboinas St 
Chicago, 111.

K. KLIAUGĄ
Ųentistas . ( \ , A

1821 So. Halsted SL, Chicago, I1U 
kampas 18th St.

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

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

SENIAUSIAS BANKAS ANT WESTSIDES PINIGŲ SIUNTIMO 
IK LAIVAKORČIŲ

Duodame žinoti musų kostumieriams ir pažįstamiems jog mes siun
čiame pinigus Lietuvon pigiausiomis kainomis čekiais, bankinėmis 
pei vadomis 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 VVashing- 
tone.
H. KRULEVVTSH, 1122 So. Halsted St. Telephone Monroe 2397

SO. OMAHA, Nebr. — Vėl ke
letą skatikėlių siunčiame Lietu
vos Laisves Fondui, kad padė
jus Lietuvos darbininkams išsi- 
liuosuot iš reakcijos spaudimo, 
ponų ir kunigų jungo.

Šios kolonijos lietuviai, kad 
I ir ne visi, labai užjaučia kovo
jančiųjų už geresnę ateitį Lietu
vos darbininkų reikalui. Drau
gas M. Mažeikis dagi bare ma
ne, kam aš neužėjau pas jį į na
mus laike rinkimo pinigų Lie
tuvos darbininkų rinkimo kam
panijai remti.

Tatai dabar aukojo dar šie 
draugai ir drauges: 
Viktorija Šukiene ... 
Dominykas Mažeikis 
Petronėlė Mažeikienė 
Izabele Mukonienū' . 
Benediktas Mukonis .

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.

PINIGUS Į LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMA KURSĄ, 

siunčiame per LIETUVOS PAŠTĄ ir per LIETU
VOS PRAMONES IR PREKYBOS BANKĄ, KAU
NE ir jos skyrius VILNIUJE, PANEVĖŽYJE, 
ŠIAULIUOSE IR KYBARTUOSE. Męs atstovauja
me kelias didžiules New Yorko Bankas. Persiunti- 
mų 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 baksuose siunčiame LIETUVON greitai 
ir saugiai. I

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

Tel. Yards 145

lllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllffl

Nesikankyl 
mals,, Beumat___ , ___
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
---raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP81CO COMPpUND do* 
stis lel 
Dėtas 1 _ 
gybė žmoni 
vonės 
pačta 65c arba dvi už $1. ■ t y »’■

Justi n Kulis
3259 S. Halsted St., Ctilchr 

Kqyga:“iALTlfiIB 8Vį
TOS", augalai. jryUVtleE 
na 50c. /

DR. VAITUSH, O. D. | 
Lietuvis Akių 

(žSįjJ Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kurU 

esti priežastimi galvos skaudėjimp, 
svaigulio, akių aptemimo, nervud* 
tuino, skaudamą akių khrštį, atitai
so kreivas akis, nuima katarakth 
atitaiso trumparegystę ir toliregyl- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavimu 
birbina su elektra, parodančia nJ 
žiaasias klaidas. Specialė atyda ai 
kreipiama i mokyklos vaikus. i

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. N j 
(tridieniais nuo 10 ryto iki 1 do pidi 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampĮii 

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

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 966(1.

Draugai ir drauges, nepaliau
kite veikę; nepaliaukite aukų 
rinkinio kampanijos.

Parama musų kovojantiems 
Lietuvoj draugams buvo reika
linga ne tik rinkimo atstovų į 
Steigiamąjį Seimą metu. Tos 
paramos reikės jiems nemažiau 
ir dabar, kai Steigiamasis Sei
mas jau susirinkęs. Jiems reikės 
dar labiau budinti žmones, orga 
nizuoti darbininkus,1 kad jie 
sąmoningai kaipo organizuota 
darbo žmonių jiega, galėtų iš 
šalies daryti reikiamos įtakos į 
Steigiamąjį Seimą ir tuo budu 
priversti jį sutaisyti tokius pa
matinius šalies įstatymus, kurie 
darbo žmonėms butų konaudin 
ginusi.

PASPARTAI DYKAI
keliaujantiems Lietuvon per musų ofisą 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* 
kitę kaip čia gyvenant galima įgyti žemę Lietuvoje. Nepraleiskite 

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS

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

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

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

Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedėliomis nuo 10 iki 4

Mokykloj
Yra šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitu 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).

Mokytojai: Anglų kalbos — 
LUomons; Lietuvių kalbos — 
Augustinavičius; Matematikos 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia i. 
geriausia, jos tikslas suteikti neat 
būtinai reikalingą mokslą, kad su J< 
pagelba galima butų pagerinti gv 
veninių.

Delel didesnės naudos sau ir pa 
rankumo mokyklai pradėkite tuo 
neatidėliodami visi sykių.
3001 South Halsted Street

C apital, Sur plius & Undivicled Profits
Resources .... ............. i .

TaNKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą. Utarnlnko vakarais nuo 1 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare. i.

Mes galime pasiųsti piniguš jusi) draugams 
į senų Tėvynę.

Lithuanian American 
Information Bureau

VI. Norkus, Vedėjas 
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistai

Akla egzaminuoja už dy|w.
Jūsų galvos skąudė- 
jinius ir negalėj!-J 

mus matyli aiškiai" 
gali bul prašalinti.

Dr. Glaąer’a pfiaa 
3149 So. Morgan SL

Central Manufacturing Distrlct Bank
H12 West 35th Street

Viso lubo $545.90

Tikietai turi 16 kuponų su nuošimčiu; $1.30 už 
kuponus.

jpį <

Visus kviečiame dalyvauti šiame piknike.
Iš kalno pasirūpinkite tikietus*

RENGIMO KOMITETAS.

PETER A. MILLER
Dcimontai, Laikrodžiai ir Auksybė. 

DIPLOMUOTAS OPTIKAS
2128 West 22nd Street, Chicago, III.
Didžiausia Wcst Sidėje Auksinių Daiktų Krautuvė. Pirksitc Geriausį 
Tavorą, — Mokėstc Žemiausią Kainą 
aukso — gausite auksą. Kitoniškai 
Tavoras gvarantuojamas.

ai prašalina 
s; mums šlan 

siunčia 
asveikę. Prekė

negu Didmiestyje. Norėsite 
— pinigai grąžinami. Mano

Kas turi šaltį, w ..

vau
į. jEjRu «J«1

pas mane: pri-
taikysiu akinius, turėsi sveikas akis ant visados.

Kaulų Gėlimą. Man daugelis žmonių dekavoj

ir galvos svembimą.

j tisų -nervus ir siUeiks 
Ji taip-gi esti 
kirmėlių vai- 

Ėsti taip maČijantŲ viso- 
Kaina

, .... . . r — — ~
Šviesą ir pajiegą suveaarne i senus Ir naujus niurius, taipgi 

l dirbtuves. Cash arba ant išmokėjiipo. .)
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje , 

THE BRIDGEPORT ELECTR 
A BARTKUS, Prei 

161‘) W. 47th St. Tel. Boulevard 1Ž

Naujienečiams, Naujienų
Naujienų Rėmėjams 

Pirmas “Naujienų” Piknikas įvyks

Nedelioje, Birželio 13 d., 1920 Riverwiew Parke
■ ‘ i į ■ ■■' ■ •' ' - i ■ '/■■■
Drauge su socialistų Partijos pikniku. “Naujienos’ 
pilname savo prisirengime dalyvauja šiame piknike 
Bus surengta didelis ir įvairus programas.

'L.\\ ‘ zti i
Tikietai parsiduoda “Naujienų

perkant bus pigiau, nes nereikės mokėti karės taksų

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
*■■■■■■■■■■ OP CHICAGO

Milvvaukee Avė. cor. Carpenter St. 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

AKUSEBKA
’ fc Baigusi Akuše-

rljos
'Igai praktika- 
uši l’eurisilva-1 hosI)itaI6-

M de’ Yasėkmta’ 
dįi patarnauja 

Si SH:ptio frimdyhib.
Duoda rodą vi- 

O: mokiose ligose
J moterims ir

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

Nuo 6 iki II ryto ir 7 iki vėlai v.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, Prosident 

DAV1D J. HARR1S, Vicc-Prcsident and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Ašsistant Cashier

DIREKTORIAI:
Frod M. Carter
David J. Harris
James Hy Gately
Fręd Farr ,
Josęph T. Spikcr

Atidarą Sercdos Vakarais , /



NAUJIE NO S, C h I c ag IĮ L Subata, Gegužės 29 d,, 1920

!

y KAIP GALIU ATITRAUKTI KŪDIKI?

Didelis l Išpardavimas 
Gramafonų

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

kokiu turi susidurti kiekvie- 
motina. Geriausia atpratinti

Šis tai dalykas, su 
na kūdikį žindanti 
kūdikį nuo žindimo atitraukinejant laipsniškai— 
pradedant nuo septinto mėnesio, maitinant du ar 
tris sykius iš bonkos gerti ant dienos, ir laips
niškai padidinti bonkos maitinimą, iki galutinai 
kūdikis būna atitrauktas nuo krūties.

EAGLE'BRAND
(CONDENSED MILK)

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu ir 
lengvai suvirškinimas, kad jį galima duoti pa
keičiant su krūties pienu be jokio apsunkinimo 
atitraukimui kūdikio nuo žindimo.
Musų penkiasdešimts keturių puslapių kūdikių 
knygelė paaiškina kaip reikia kūdikį atpratinti. 
Taipgi yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų kal
boje. Abi bus pasiųstos jums dovanai, jeigu pa- 
siųsit mums kuponų šiandien.
Eagle Brand, padarytas iš geriausios rųšies kar
vės pieno ir malto cukraus, yra tinkamiausias 
stalui ir valgiams gaminti.—Pirkit dėžę šiandien 
ir naudokit jį visokiems reikalams, kur naudoja
ma pienas ir cukrus. Bandykit su kustardu.

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company 
108 HUDSON STREET

NEW YORK

šis Lahelis ir Vardas 
yra Jums G varant ija

M.INSTEIGTA 1857
Kiti

Borden’s Evaporated Milk
Borden’s Condensed Coffee

Iškirpk kuponą. Pažymėk no
rimą knygute ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN.

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

Borden Produktai: 
Borden’s Malted Milk 

Borden’s Milk Chocolate

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais spring- 

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

Ei 535 
E4536 
E4536 
E4237 
E4475 
E4272 
E4474 
E4416 
E4363 
E3417 
E2356

E2358
E3191
E4181

3343

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

Jaunavedžio Pasiskundimas ir Tarditoja, Dialogas.
Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas.
Piemenėlis ir Pavasaryje, M. Petrauskas.
Jonas Smikis ir Maušo Kelionė, Dialogas.
Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai.
Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas.

Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas.
Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas.
Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias.
Padespanas ir Mazurka.
Lietuvą Tėvynė Musų ir Tykei Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą.
Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo.
Alvito Ežero Bangos ii- Pilviškių Valcas.
Katalogą pasiunčiame kožnam dykai.
Didžiausia Krautuvė Gramafonų, Knygų, Auksinių daiktų,

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

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados ii petrinn ir desalng 
kirpti ir aluti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau Išmokti geriausi ir 

lengviausi 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; 
musu mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DE8IGNING 
8CHOOL

■ 3103 So. Halsted 81, Chieage.

Lietuviu Rateliuose
šerno draugų domai.

Šiandie, gegužės 29 d., kaip 
.0 vai. vakaro. bus “Aušroj“, 
3001 S. Halsted, susirinkimas 
rašytojo šerno reikalu.

Kviečiame atvykti kiekvienų 
geros valios žmogų, vyrus ir 
moteris, kurie žino Dėdę Šernų, 
simpatizuoja jam ir tų savo 
simpatijų norėtų išreikšti jum 
krisleliu gero darbo. Komisija.

BRIDGEPORT

Kas yra feodalizmas ir kaip 
jisai tapo sugriautas?

šitų klausimų išaiškins “Nau
jienų“ reduktorius, P. Grigaitis, 
referate ape Francijos Revo
liucijų. kurį jisai skaitys sere- 
doje, 2 d. birželio, Mildos sve
tainėje. Pradžia 7:30 vai. va
karo.

Tokioje temoje referato lie
tuvių kalboje da niekuomet ne
buvo. todėl kiekvienas turėtų 
ateit pasiklausyt.

l’ž kokios savaitės laiko po 
to bus da kitas referatas apie 
Paryžiaus Komunų (revoliuci
nę darbininkų valdžių). Bet tie, 
kurie nori gerai suprast Komu
nos istorijų, turi pirma apsipa- 
žint su Francijos Revoliucijos 
pradžia. Taigi jie privalo atsi
lankyt ir į pirmąjį referatą.

------- 0--------
Organizuojamai kooperatyvinei

valgyklai sekasi; išpirkta už 
3000 dol. šėrų.

Nesenai čia pradėta tartis 
apie įkūrimą kooperatyvinės 
valgyklos. Tuo reikalu buvo 
sušaukta keli susirinkimai. Iki 
šiol tečiaus ir patįs sumanyto
jai buvo lygir nusiminę. Daž
nai jie sakydavo taip: “sumanė
me, tik ur ištęsėsime“. .. Bet jų 
abejones neturėjo pamato. Pra
eitą ketvergę, gegužes 27, Mil
dos svetainėj buvo sušaukta 
dar vienas kuriamosios ben
drovės- Bridgeporto Liet. Ko- 
operativinės Valgyklos—susi

rinkimas. Jisai parodė, kad vie
tos lietuviai šitam sumanymui 
pilniausiai pritaria. Pirminin
kas, atidaręs susirinkimą ir pa
aiškinęs susirinkimo tikslų, su
sirinkusiųjų pakladsė: ar visi 
sutinkate, ikad tokia valgykla 
butų įsteigta? Kaip vienu bal
su nutarta, kad taip.

Čia paduosiu keliūtą tarimų. 
Nutarus kurti valgyklą, kilo 
klausimas kokią: korporacijos 
ar kooperacijos pamatais. Po 
ilgų diskusijų nutarta, kad turi 
bu t kuriama kooperacijos pa
matais. Kartu nutarta, kad ta
rimai turi būt daromi nuo gal
vos, o ne nuo Šero. Taigi, kad 
k :ek vienas šėrininkas, nevei
zint to kiek jisai turi Šerų, su
sirinkimuose teturėtų tik po vie 
ną sprendžiamąjį balsą.

Po to tartasi apie tai, būtent, 
kiek vienas asmuo gali pirktis 
Šerų ir kokia turi būt kaina Še
rams. Nutartašėro kaina 10 
dol.; vienas asmuo negali pirkt 
daugiau kaip 20 Šerų—už du 
šimtu dolerių.

Kooperativinės valgyklos ben 
drovę nutarta inkorporuoti ant 
10,000 dolerių. Taipjau nutar
ta, kad iždininkas užsistatytų 
penkis tūkstančius dol. kauci
jos-

Kuriamosios bendrovės įsta
tams pagaminti išrinkta komi
sija. Komisijon įėjo: J. J. Če
ponis, P. Budrikas ir J. B. Ag
linskas. Be to dar nutarta su
rengti prakalbas ir pagaminti 
tam tikrų kvitancijų, kurios 
bus duodamos vietoj šėrų kol 
bus inkorporuota pati bendrove.

Pagalios—naujų šėrų pirki
mas. Ant vietos išpirkta už 
1,500 dol. Iš komisijos raporto 
gi paaiškėjo, kad' iki šio susi
rinkimo buvo išparduota taip
jau už 1,500 dol. Taigi viso Šerų 
išpirkta už tris tuksiančius do
lerių. Vadinas, pradžia-geresne

( Tąsa ant 7-to pusi.)

Nuosavybe Tai Galybe
Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Paskui Neprisieitų Bčdavoti

Norėdami turėti pasisekimą gyvenime, Jus turite įgyti Nuosavybę, žmogus su nosavii namu yra daug ga
lingesnis, daug pasekmingesnis negu ž n. c gus, kuris rendavoja.
Kada jus turite savo nuosavybę, Jus turite tykų draugą dirbantį pinigus visados — JŪSŲ NUOSAVYBĖS 
VERTĖ DIDINASI DIENĄ IR NAKTĮ METAS Į META, KRAUDAMA TURTĄ IR GALYBĘ.
Tas reiškia Jums pelną kelių dolerių už kiekvieną dolerį, kurį Jus įnešate. Tas reiškia turėti savo nuosavy
bę, turėti galybę, galę padaryti pinigų su savo pinigais.
Pirkdamas šitą prapertę tamista gausi trusą, pastangas, nuomonę ir medžiagą geriausių žinovų subdivi- 
zijų budavonių. Šita kombinacija padarė šias prapertes geriausiomis ant Westsidės, ir suteikė Chicagai ge
riausius namus, Supraskite, kad musų interesai šiose prapertėse yra toki pat, kaip ir pirkėjų; kad mes ant 
šių praperčių dedame savo reputaciją, ir kad augantis šios organizacijos pasisekimas priklauso nuo pilnai už
ganėdintų musų kostumerių. Paklauskite tų, kurie iš musų prapertes pirko, jie patvirtins viską, ką mes 
sakom. Parkholme dabar yra statoma daugelis gyvenamųjų namų, bungalų, dviejų ir trijų flatų gyvenimų. 
Kas norite pasinaudoti abelnais pienais, atsikreipkite pas mane asmenškai, nes sučėdysi daug pinigo namų 
statyme.
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip ve Western Elec tric Co. ir kitos. Per šitas prapertes eina Douglas 
Park elevatorius ir yra trįs stotįs: 48-th Avė. (Cicero Avė.) ir 52-nd Avė. (Laramie Avė.), karai eina per 
prapertes. Namai budavojami kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia, apielinkę ir savininkui neša 
pelną. DĖLTO ŠIOS PRAPERTĖS NESVIETIŠKAI AUGA SAVO VERTE.
Čia įsigyti nuosavybę yra labai lengva; labai maži įmokėjimai yra priimami ir mažos mėnesinės sąskaitos su
rengiamos, be jokių painių. Firma turi išdirbtą nepaabejojamai gerą vardą ir su kiekviena nuosavybe 
duoda apdraudimo raštą, gvarantuojantį visoj Amerikoje žinomos Chicagoje Title and Trust Co.

ADAM MARKŪNAS
LITHUANIAN DEP. SALES MANAGER ’ 

l

847 First National Bank Bldg. I 
I

Telephone Randolph 7400 V

KUPONAS
Iškirpkite šitą kuponą, išpiklykite jj ir pasiųskite šiuo adresu: 
Adam Markūnas, 847 First National Bank Building, Chicago.

Gerbiamasis:—
Aš noriu sužinoti dauginus apie jūsų puikias prapertes.

Mane vardas ir pavardė....................................................................
Mano adresas ....................................... ....................................

KREDITORIAMS A. OLSZEWSKIO 
PRANEŠIMAS.

Bendrovė atėmimui iš Trustee namo po No. 3259- 
3261 S. Halsted St., po vardu: —- V AIS IJ A LITHUA- 
NIAN AGENCY AND LOAN CORPORATION, jau yra 
pilnai sutverta; Sharteris yra rekorduotas, ir šėros gata
vos.

Visi prisirašę gali kreiptis pas sekretorių bendro
vės, ir gaus Šeras. Tie, kurie turi prisipirkę Trust Cer
tifikatus, arba turi Trust Certifikatus prisirašimui, pri
valo tuojaus atsinešt tuos Trust Certifikatus pas bend
rovės sekretorių, nes jau nedaug šėrų pasiliko davimui 

už Trust, Certifikatus. Kas dabar ne pirks šėrų už 
Trust Certifikatus, o potam norės pirkti tuos bendrovės 
Šerus, turės mokėti pinigais.

Kuo greičiau 
prasidės bendrovės veikimas.

VAISIJA.
Lithuanian Agency and 

Loan Corporation,
3133 Emerald Avenue, 

Z. S. Mickiewicz, Prez. 
Kaz. Zuraitis, Vice-Prez.

tas darbas bus atliktas , tuo greičiau

J. J. Hertmanowicz, Sekr.
A. Olszewski, Iždininkas. 
Stasys V. Valanchauskis, 
Dr. Jokūbas Kulis, 
Frank M. Satkauskis 

Direktoriai.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMft

Per ilgų laikų aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visų daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepaa, 
veiksiu.

Mane kankino vidurio ne
dirbtoms pilvai i o nuslab- 
nčjinias, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vų, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pageltos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMAGH 
BITTERIS ir | 6 mėnesius 
fialikau sveikas ir tvirtas, 
r dabar čionai aš pasiro

dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja io Geradėjystei.

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

Speciali 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 nęataugįsi kitos poros akių, todėl pavesk 
jas globai Expei*to, 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 romeliais $5.95 iki $11,95 

Didelis Pasirinkimas Kainose.
Nieko nerokuojama už priskyrimą ir egzami

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

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

23 metai prie įstate St.

Dabar Pirma
tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatų, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerų apetitų, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yru labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų 114.00.

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

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašų ir adro- 
suokit taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Sęrum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl kraujo ligų.
m I 2221 So- Kedzie AvenueDr• u. van “aing VaJ. j-,*. po pletl

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŲŠIES 
KALBAMAS ... . m
SIUVAMAS MASINAS SKALBIAMAS lllM^

Vacuum CIeanera ir Percolatora;
Gasinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.
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ATDIRBĄS
BALČIŪNAS

9 metų amžiaus praeitais metais 
Gegužio 28 d. nuskendo Auroros 
upėje. Tai buvo vienatinis ir 
mylimiausis musų sūnūs ir visa 
musų viltis senatvėje.

Jau sukanka visi meteliai kaip 
ilsis jo mažas kūnelis šaltoj že
melėj, o męs tėvai ir jo dvi se- 
sutl negalime paliauti budėję ir 
gailesčio savo nuraminti.
DOMININKAS ir PRANCIŠKA 

BALČIŪNAI
Giminės ir pažįstamil inedžia- 

mi atvykti pas mus paminėjimui 
sukaktuvių, kurios įvyks Gegu
žio 31 d. 1920 musų name prie 
414 N. Ohio St. Aurora, III.

r

.b/*
f H J

M

Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-lo pusi.)

hei tikėtasi. Dabar tik rpikia dar 
Aparčiau pasidarbuoti ir neiišfil- 
gio Bridgeporto, lurėsmųc tikrai 
gerą valgyklą, kurios vietos lie
tuviai jau senai pasigenda.

— Gvazdikas.

NORTH SIDE
North Sidės Draugijų Sąryšis.
North Sidė, tai tur būt, ma

žiausia Chicagos lietuvių kolo
nija, bet veikliausiu. Kuomet to
kios didelės lietuvių kolonijos, 
kaip Town of Lake ir Bridge- 
portas su keliomis dešimtimis 
savo organizacijų, nieko arba 
kibai mažai teveikia, kad sude
rinus savo spėkas, tai North 
Sidė jau senai turį savo Draugi
jos Sąryšį, savo viešąjį knygyną 
ir pagalios Y«ikų draugystę “Bi- 
jjunėlį.” North Sidei tatai ne
lengvai atsiėjo, bet šiandie visos 
sunkenybės jau pergyventos. 
Vietos draugijų įkurtosios įstai
gos bujoja.

Čia noriu prisiminti apie vai- jo būti sekamą nedėldienį, tai
kų draugijėlę “Bijūnėlį.” Turiu gi gegužės 30 d. — Tėtušis, 
pripažinti, kad pradžioje ne vic-' - ------------

"ihuTuTuI^T ogt<Vailkų draugijė
lė nepasilaikys. Dabar tos abe- 
Ionės jau nėra. Draugijėlei pri- 
Jaii'so apie pusšimtis vaikučių, 
airių mokytoja yra p-lė A. 

yiščiuliutč. Ačių jos pastan
goms palyginamai trumpu lai- 
|cu vniRučirri gerokai prasilavi
nę, ir nedėlioj, gegužes 30 dieną, 
jie rengia pramogų vakarėlį 
Liūdnybės svetainėje. Programą 
išpildys patįs draugijėlės nariai, 

ip-lės Viščiuliutės vadovaujanti. 
Reto, pakviesta Naujienų reduk
torius, drg. P. Grigaitis prakal-

Northsidiečiai ir kitų Chicft- 
tgos kolonijų lietuviai turėtų pa
remti šitą jauną musų jaunųjų 
veikėjų įstaigėlę. Paremti skait
lingu atsilankymu. Programas 
prasidės kaip 4 vai. po Įlietų.

—Tėvas.
----- oh—

Pataisymas klaidos.
Žinutėj iš North Sidės, kuri 

išspausdinta vakarykščioje Nau 
jienų laidoje, įsiskverbė nema
loni korektūros paklaida. Re ki
ta ten išspausdinta: ...“sekamą 

I panedėlį ‘jaunieji musų veikė- 
: jai’ rengia vakarėlį” etc. Turė-

MAGDE. "Ai, k*ip man nieili pal
vą! flbandiiau visokius maspojimus, 
trinkimui, mutlatimus — ir viskas tas 
nieko nspapnlbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pėda net darosi!”

V.IHU. "Na, tai kam tau kfst be- 
reikalingai! žiurfk, kokie mano plau
kai pratus, ivelnus ir įlysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES I”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 
i priklausanti grožį. O kas galkuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 

būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt i 
smagesnio už čystą nenięžinčią galvos odą?

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

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

—•F. AD. RICHTER & CO., 326-330 8roadway, N«w York*™-—♦

VIKNATINI8 RKGISTBUOTAB BU8A8 APTIKKORrUi ANT BBIDGKPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuoaa nuo |1.00 tr 
giliau. Sidabro rimuoM nuo <1.00 tr 
augiliau. Pritaikomo akinius uidyk*. 

HE Atminkit: Galvoa sopijimao, norrUku-
maa, akiu skaudėjimas, utvilkimaa tr

I rr* vaisiais įvairių ligų, kurio* ga-
Al IMm n Ji H būti prašalinto* gerų akinių pritakjr.

/■» /f A \ViK mu- Ilty r i m m utdyką, loi peršti ar
U "j™ J J 3 LvM jT akauda akla. Jot joe randonoa, >jai g*L
\ kf1 r ra aopa, jai blogai matai, jai akla eilp-
k it*, netęak ilsiau, o jieškok pagalbo*

/ffLLal aptiekoj, kur kiek vienam pritaikoma •- 
M ’ kiniai utdyk*. Atmink, kad mae kot-

f u • D*m ffvarafctuojam Akiniu* ir Idefcria
V H r HHlH^B nam gerai prirenka*.

B. M. MKSIROFF, Kkapertaa Optika*.
Jei ju* aergate tr reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa* mana. Al buvau ap- 
ttekoriua Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj 1* metų. Aš duodu patarimo* DTKAL Galia 
padaryti bile kokiu* nuišku* vaiatua. Aš rekomdnduOju tik GERUS daktaro*. Al 
drauda* įmonių.

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

ATEIKITE MUMS TALKON.
.Br. Vargšo paminklo reikalu.

Dramatiškas Ratelis jau senai 
rūpinasi pastatyti paminklą bu- 

. vusiam savo nariui ir režise- 
riui, a. a. Rr. Vargšui. Pradžioj 
buvo manyta pastatyti jį tuo- 
jaus. Rateliečių nusitarimą Ic- 
čiaus išardė Jungtinių Valstijų 
įsimaišymas didžiojon visapa- 
saulinėn karėn. Išardė tuo, kad 
daugelis veiklesniųjų draugijos 
narių arba tapo pašaukti karei- 
vijon arba diena po dienos lau
kė “savo eilės.” Tatai apie agita
ciją, rinkimą tam reikalui pini
gų nebuvo galima ir kalbėti. Li
kusieji nariai rūpinosi tik tuo, 
kad pačią draugiją išlaikius. Pa
minklo pastatymo reikalas lo
dei, norint nenorint, prisiėjo ati
dėti —‘ “iki getesnių laiką.?

Tie geresni laikai jau atėjo. 
Kartu su jais Dramatiškui Ra
teliui atėjo talkon dar viena

j tučio Kliubas, Brighton Parke. 
Dabar paminklas jau užsakyta. 
Sekamą panedėlį jis bus ant a. 
a. Br. Vargšo kapo.

Vis dėlto, tai dar nevisa. 
minklas jau gatavas, bet 

j minklo pastatymo reikalasi; minklo pas 
nelikviduot

pa
dal

as. Dar stokoja šim-

Ankstybas Vasarinis Atidarymas
Męs turime ant rankų daugybę visokios 

i avalynės, kurią norėtume išleisti, nuže-
■ mindami kainas ant 30%.

1 Čia rasite avalynės dėl visos šeimynos: 
vyrams, moteriems ir vaikams, vėliausios

Į mados, geriausia nešiojamos su musų as-
■ meninia gvarantija.

Męs čia parodysime keletą musų spe-

Moteriški dvisegiai su šilkiniais raiš- • 
i ičiais ar-ba tikri oxfordai, juodi ar rudi 

, franeuziškos arkubaniškos kulnės; lab 
i ai nauji. Pirmesni kaina $6.85, 
| dabar už
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įo trįsdešiurty dolerių. Drąma- 
tiškas Ra/ėlis, Kerinčio Kliu- 
tas ir kelios kitos draugijos an

ojo, bet jų aukos nepakanka. 
Todėl mums reikalinga naujų 
lalkhdnkų, naujų draugijų ir 
šiąjp geros valios žmonių, kiltie 
prisidėtų vienu-kitu doleriu. 
Tąd ateikite mums talkon. Pą- 
dėkite surinkti stokojančią ąų- 
pią pinigų. Paminklo dirbėjas, 
kaipir kiekvienas biznierius, už 

fsavo dąibą reikalingas atlygi
nimo. Atlyginti jam reikės, ir 
kuogreičiausia. šiandie ir ryto 
įvyks visa eilė susirinkimų.

ją klausimą savo susirinkime. 
Mes tikime, kad nė viena drau
gija neatsisakys paaukauti dole
rį kitą. Tuo labiau, kad kone 
visos musą draugijos yra pasi
naudojusios velionio veikalais.

Aukas galima perduoti Nau
jienų ofise. Iš čia jas komisija 
atsiims ir visų aukavusių var
dus paskelbs laikrašty.
—Pamfmklui Statyti Komisija.

PAGAVO TURTINGUS SUK
ČIUS.

Pardavinėję degtinę ir... van
deni.

turtingu sukčių, tūlą Rex Ba- 
ien ir Oscar Mayes. Jie parda- 
yineję saliunininkanis degtinę. 
Gi žioplesniems — vietoj degti
nės ir vandenį. Vienas jų apgau
lus saliunininkas tečiaus nety
lėjo. Netylėjo, kadangi už pen
kis tuksiančius dolerių, už ku
riuos jis pirko “pirmos klcsos 
degtinę,” gavęs “kažkokį skys
timą.”

Manoma, kad sulaikitieji suk
čiai tuo būdu yra išvilioję apie 
šimtą tūkstančių dolerių.

NUTEISĖ POLICISTĄ.
Gaus pasėdėti nuo vienų iki 
penkių metų — kalėjime.

Pri saikiu tieji teisėjai vakar 
rado kaltu policistą Dorsey 
Chambliss (negrą) ir tūlą Em- 
mc Ross (taipjau negrę). A- 
bivms gresia kalėjimas nuo vie
nų iki penkių metų.

Policistas ir minėtoji mote
ris kaltinta dėl paved'mo septy
niolikos metų mergaitės, Ber- 

•tha Wliebeck. Kitaip, kad jiedu 
uždarę tą mergaitę tūlam tvir- 
kavimo urve. Mergaitė pagauta 
tik-ką jai atvykus iš mažo Kuo
sas valstijos kaimelio — rugsė
jo mėnesy, praeitais metais. Tik 
po kelių sąvaičių pavyko ją iš
gelbėti — vis dėlto, galutinai 
sukoneveiktą. Išgelbėta ji neti
kėtinu būdu. Tūlas praeivis pa-

Tai buvo nelaimingosios mer
gaites laiškelis. Perskaitęs ji jis

$4.85
Moteriški, oxkinės juktos, viensegiai; rankom 

dirbti; franeuziškos ar kubaniškos kul- 
nės. Pirmiausi kaina $10.50, dabar S7.85

Vyriški tamsiai rudi, veršinio oxfordo, visokių 
formų, gvarantuoti, rankomsiuti. Pirmiaus kaina 
$9.50; dabar $6,85

Vaikiukų čebatai, veršio skuros, tvirtų padų, 
gvarantuoti, rankoms siūti. Pirmesnė kaina 
$6.50, dabar $3.85

Šioje sankrovoje esti šimtų-šimtai panašių, 
bet visų čia neišminėsi. Prie kiekvieno avalo 
duodama

Męs laikome pilną liniją baltų dro
binių čebatų ir sliperių vyrams, mote
rims ir vaikams.

tas patsnuošimtis
Męs laikome puikių čebatų ir slipe

rių specialiai dėl dužių moterių, nes tu
rime dydžio iki 11.

WARSAWSKY RELIABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted St., Tiprt'? »b Vii Į , ! . • y ;/i >

Pradedant Pėtnyčią, Gegužio 21 d. ši sankrova uždaroma Pandėliais, Pėtny- 
čiomsi ir Subatomis nuo ylai. vakare. . . ...

■
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DIENĄ IR NAKTĮ
*

minsijją rpergaifę Surado. Ji rttr- f ( Jeigu geidi pilnai džiaugties 
įabenta pavieto ligonbiitin, kur gyvenimu, tai laikyk savo namuo 
kiek Įniko pasirgusi mirt. Įde Trinerio Amerikoniškąjį Elex-

Pęįlicistff butu |urti,igw, žnio- ibą Karčiojo Vyno. Vartoki prieš 
įgaus ir įtekmingo poHtikieriaus.
(Iškarto visa rodės, kilti Įiyją bus 
mana iki rita. Ir ji Imtų buvusi 0a- 
(naikinta, jeigu dalykini nebūtų 
jįsiųnušęs Kansas valstijos gų- 
Ibertųitciriųs. Šitaip daly|<ąms 
susidėjus, pagalios piktadaris 
patraukta tiėson, ir dabar jis 
rastas kaltu.

Jo advokatai tečiaus relkalau-

Gabenta pavieto įiguributfn, kur 
įliek laiko pavilgusi mirė.

iš naujd. Akiems nuteistiesiems 
gresia kalėjimas — nuo vienų 
iki penkių metu.

Nepaisą pragyvenimo 
brangenybės.

Miesto valdininkai džiaugia
si, kad chicagieČiai visai nepai
ką pragyvenimo brangenybės, ir 
yedasi “kaip kad anais gerais 
hv kais.” Už praeitus metus Chi 
oagos jaunavedžiai padidinę mie 
rto įplaukas netoli ilvidešimt aš 
tiionjai.ą tūkstančiais dolerių. 
Tai pinigai, gauti už išrašymą 
apsivedimui “laisnių.”

Daug žmonių miršta plaučių 
uždegimu.

Sveikatos reikalų koniisionic- 
ijilis Bobertson praneša, kad 
šiemet žmonės “nepaprastai ser 
ga pneumonija.” Praeitą savai
tę mirė apie šimtas žmonių, (ii 
tuo pačiu laiku praeitais metais 
mirčių skaičius buvęs “tik 22.”

Tai vis dėl vėsaus oro—sako 
Robertson.

Valgį, tai suteikia gėrą apetitą, 
pagelbsti virškinimui ir gelbsti 
smegenims greičiaus veikti. 
Imant einant gulti suteikia svei
ką miegą ir jus pabundate rytme 
tyje atsilsėjęs ir pilnas atgimi
mo. Bet reikalauk tikrojo Trine- 
rio Amerikoniškojo Elixiro Kar
čiojo vyno, kuris kiaurai visas 
Suvienytas Valstijas gerai žino
mas ir pilnai patikėtina gyduo
lė ir buvo apdovenota augščiau- 
siomis dovanomis, aukso meda
liais, augščiausiais prizais kelio
se Tarptautinėse Parodose, kaip- 
tai: Londone ir Brusselyje 1910 
metais; Paryžiuje ir Ryme 1911; 
San Franciske 1915 metais; Pa
namoje 1916 metais. Pastarai
siais šešiais mėnesiais pradėta 
Šioj šalyje nauji įvairus “Kartie
ji Vynai” dirbinti, bet musų 
draugai negali būti apviltais. 
Jie žino vertę Trinerio Ameri
koniškojo Elixiro ir nepriims jo
kių pamėgdžiotų vynų. Jūsų ap- 
tėkininkas ir Verteivos gyduolė
mis laiko stake visas Trinerio 
gyduoles. — Joseph Triner Com- 
pany 1833-45 So. Ashland Avė, 
Chicago, III.

Saugok akiy regėjimą

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI

_ --V-U-MJ-IIJ—u- iLf^tJTŲ-U

PAJIEŠKAU savo brolio Juozo An
tanavičiaus iš Auškadamių kaimo, 
Lukšių parapijos. Trl» metai atgal 
gyveno Pliens, Pa. Kame dabar ran
dasi nežinau. Meldžiu atsiliepti arba 
Žinanclųjų pranešti mart:

ANTANAS ANTANAVIČIUS 
Box 87, Fleming, Ky.

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

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

---------------------------1_________ ___

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

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

aeiųa iš Kano rėd

Apie 16 metų kaip

Jeigu kas apie jį žinote arba jis

PAJIEŠKAU Jono Ragauskio iš 
Krekenavos miestelio, Krekenavos 
parapijos, Panevėžio pav. Pirmiaus 
gyveno Chicagoj, III. Turiu labai 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti, 
ar kas žipo praneškit šiuo adresu: 

JURGIS TAMAŠAUSKAS,
759 So. High St., Akron, Ohio.

Aš ANTANAC GNIŽINSKIS ap- 
reiškiu savo draugams ir pažįstar 
jpiems, kad apsilankysiu į Chicagą 
šubatoj, ant 1 vai. po pietų ir busiu 
subatos, nedėlios ir panedėlio, t. y. 
gegužio 29, 30 ir 81, 1920, norintieji 
pasimatyti su manimi, malon&kite pri- 
but pas p. Laudanskį, 3119 So. Mor
gan str., kur mane tenai rasite, no
rintieji ant tolesnio laiko stisirašyti 
laišku, malonėkite rašyti žemiau nu
rodytų antrašu:

A. J. GNIŽINSKIS, 
835 Island Avė., • Rockford, III.

'•i

Veša padėka

Tariu širdingą ačiū poniai 
lionienei, kuri yra gerai
Chicagos lietųyiams: Ji
daugeliui žmonių gero, 
man yra padariusi gero, 
nios Jurgelionienes pagelba, bučiau 
jau seniai po žeme buvusi, 
riu ačiū.

Jurge- 
žinoma 
padarė 

Taip pat ir 
Kad ne po-

Dar ta-
- — Almira Adomavičienė.

------ _______________________Lęjgzsa

Pranešimai
RoselaiuJ. — L. M. P. S. 67 kp. su

sirinkimas įvyks utarininke, birželio 
1, kaip 7:30 vai. vak. Aušros kny
gyne. Visos narės kviečiamos būti, 
nes bus renkama nauja valdyba sekan 
čiam pusmenčiui. — A. Sirpinskienč.

Panedėlyj, geužės 31, L. L. Federa- 
cjos i-moji kuopa rengia pramogų 
vakarų p. Meldažio svetainėj. Be kita 
kalbės M. X. Mockus. Visus kviečiame 
atsilankyti. — Rengėjai.

Utarninke, birželio 1, kaip 7:30 v. 
v. p. Malinausko svetainėj. L. L. Fe
deracijos 1 kp. rengia dideles prakal
bas. Kalbės kun. M X. Mockus. Vi
sus kviečia atsilankyti. —Komitetas.

Lietuvių Rubsiuvių skyriaus 269 
Dekoracijos Dienoj per savo komitetą 
apvainikuos gyvų Relių vainikais kapą 
savo draugų žuvusių didžiąjam kriau
čių strieke (1910-1911 m.), Nagreckio 
ir Lažinsko. Apvainikuos kaip 12 vai. 
dieną. Prijančiantįs žuvusiems musų 
draugams kviečiami dalyvauti.

—Komitetas.

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerkles 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATUS aptlekos
Tėmykite mano parašą.,

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

Office Phone Canal 330
Residence Phone Garfield 7830
DR. D. G. BERENS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kalba lietuviškai

Office 1801 So. Ashland Avė.
Valandos: 9-12 — 2-5, 7-9.

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

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

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS vienam vaikinui 

geras švarus kambarys. Geistina, kad 
butu su valgiu. Atsišaukite greitai.

L. L. SCHUTTRECK 
732 So. Kilboum Avė.

REIKALINGAS kambarys vyrui 
su valgiu ar be valgio apygardoj 
Halsted ir 18-tos gatvių.

J. M. G.,
Room 9. 131 So. Halsted St.

SIULYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS hotelis turi kam

barių vyrams; teikiama geras valgis 
ir patarnavimas.

1606 So. Halsted St.

M

a

■i

JUOZAPAS KAIRIS
Po ilgos ir sunkios ligos per

siskyrė su šiuom pasauliu, ne
dalioj 23 gegužio, 3:30 vai. po 
pietų palikdamas didžiausiąm 
nuliudime brolį Mikalojų ir dvi 
seserį, Veronika Kairaitę ir O- 
ną Kamarauskienę; seną tėvą ir 
dvi seserį Lietuvoje. Mirtis 
pakirto musų mylimą brolį pa
čioj jaunystėj, nesulaukus 26 
metų. Velionis likos palaido
tas švento Kazimiero kapinėse 
su bažnytinėm apeigom seredoj, 
26 d. gegužio. Mes broliai ir se
sers tariame širdingą ačių “Bal
to Dobilo” Lietuvių Pašelpinio 
Klivibo, jo vadams ir visiems 
nariams už tokį malonų ir gra
žų patarnavimą laidotuvėse; ne 
paisant, kad velionis buvo per 
savo ilgą ligą atsilikęs su mo
kesčiais ir dar nepilnas narys— 
Suteikta jam gražus paskutinis 
patarnavimas.. Lai gyvuoja il
gus metus “Balto Dobilo Lietu
vių Pašelpinis Kliubas” ir visi 
nariai; lygiai širdingai ačiuoja- 
me visiems giminėms ir pažįs
tamiems už dalyvavimą laido
tuvėse ir suteikimą paskutinį 
palaidojimą.

M. KAIRIS, 
618 W. 31 St., Chicago, III.

Panedėlyje, geg. May 31 d. (Deco- 
ration Day), bus Kardo vakaras Mcl- 
dažio svet., 2244 W. 23-rd PI. Pradžia 
6 v. v. Kalbės kun. Mockus Rengia 1 
kp. L. L. Federacijos. — Komitetas.

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” rengia šemynišką vakarė
lį gegužės 30 d. kaip 4 vai. po pietų 
Liuosybės svetainėje 1822 Wabansia 
Avė. Programą išpildys draugijėlės 
nariai. Beto vakarėly kalbės Naujienų 
redaktorius d. P. Grigaitis. Visus 
kviečiame skaitlingai atsilankyti.

—Komisija.

Biblijos Studentų Susivienijimo

KonvencijA
įvyks

Sub., Ned., ir Panetl.,
Gcgužio-May 29-30-31, 1920.
F. KARW0WSKI0 SVET. 

2301 W. 22-nd PI. Kamp, Oakley Avė.
Chicago, III.

Įžanga Dovanai. Nebus Kolektų.
Šiame suvažavime dalyvaus Bibli

jos Studentai iš įvairių miestų Ame
rikoje. Yra prirengta puiki progra
ma, 
yra 

*su.
vai.

ANT RANDOS kambarys švarus, 
dėl švarių vedusių žmonių. Etextra, 
vana, telefonas ir kiti parankamai.

833 West 33 St„
2 lubos, iš fronto.
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. Yra prirengta puiki progra- 
Kiekvienas norintis atsilankyti 

kviečiamas, viršui paduotu adre- 
Konvencija prasidės, lygiai 10 

iš ryto, Subatoje.
Apgars. Komitetas.

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

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

PASPARTU BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

P. CONRAD
LIETUVIS EOTOGRAFAŠ
PaUii’ę visokios rtįjfįą mį*

lyg kiekviepo parcikalavimd. Turiu gė- 
rą, ilgų metų patyrimą ėmime ' fotogra
fijų 'įvftirio|;e pozose. Kas nori turėti 
savo paVeikslus gražiai padarytus togu 
kreipiasi į. ;marie,’. Gims Jerą patarnavi
mą fr gtažą darbą. t
3130 SO. HALSTED STREET

, Drover 6309'.

REIKIA partnerio batsiuvįo, kurii 
galėtų paimti mano pusę biznio; dėl 
patyrimo gali ateiti pas mane ir dirb 
ti keletą savaičių už užmokestį.

Kreipties:
L. JARUSZ

2290 Milwaukee Avė., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo aptiekoj; kalbu 

rusiškai ir lietuviškai. Turiu abelno 
3 metų patyrimo. Kreipties:

B. SANAUSKAS
2136 So. St. Louis Avė.

Care of J. M.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PRANEŠIMAS.
Mokinausi akušerijos pas Dr. 

Ch, Boddiger, 1801 S. Ashland 
Avė. Dabar jam susirgus, aš mo- 
kinuosi pas Dr. D. G. Berens, 
1801 S. Ashland Av. Tel. Canal 
330. Todėl mano pažįstami nuv- 
lonės atsilankyti pas mane da
bar toj pačioj vietoj: nuo 9 iki 
12 dieną, nuo 1 iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vakare.

Malvina Dolobowskąitč.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kilo- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jurts nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrą ii 
Jąunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir dverkotai: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir kbnservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musą specialius siutui 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.5Q, $?5,00.ir $30.00. Juodi siu- 
tąi, $45 ir $G5. Mfclino sarge ąiu- 
g,* a&n 
giau. Vyrų kelinei J4 ir dagiau, 
Mtėlino serge kelinis $5.50 iki $17,^0 

Specialia nupiginamas 5% Kiekvi^ \ 1
nam; pirkiniui, kurih turi' būti šiun- ČADE l)LDG, PI 
Karpas Europon. ; . M -------

. Atidaryta kiekvieną dieną Iki t ____
vąl.. vakare, SubatomU' iki 10 tol
vakare. NedlliumiS iki 6 V. frakai* f ----------

S. GORDON,
1415 So. Halsted SU CHeagc. JBL l *■/ t ----------

REIKIA
Dešimties mei'gaičių dienos 

darbui prie vaisių. Patyrimo 
nereikia. 1 / ; | |

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.

REIKIA moteries namų darbui. Ge
ra mokestis, atsakančios darbo va
landos. Atsišaųkit tuojaus:

M. CIMERMONAS 
4240 Archer Avė.

REIKIA kambarinės.
PIEDMONT HOTEL 
6236 So. Halsted St.

Klauskite Mr. Steinberg.

REIKIA MOTERIŠKIŲ JANITO- 
RKŲ; VALĄNDO3 6ui5 V. V. IKI 
446 V. R. $2.00 T pIĖNA. RUE1F- 
TIES 9-tas AUGUTIS-JKNKINS AR- 

. [TOSBURGH, PA.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Gegužės 29 d., 1920
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI RAKANDAI NAMAI-ŽEMfi NAMAI-ŽEMfi NAMAI-ŽEMfi

MOTERŲ VYRŲ

REIKIA
VEITERKŲ

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

Kreipties 
SPOEHR 
172 W. Adams St.

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS.

GERA MOKESTIS
IR BONUS

Kreipties
WESTERN FELT WORKS.

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

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

D. PETRAVIČIA 
3147 So. Union Avė.

PARDUODU automobilių Mitchel, 
5 sėdynių, 6 cilindėvių arba mainy
čiau j mažesnį automobilių.

Kreipties
3126 So. Lowe Avė., 3 lubos.

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI ANT PARDAVIMO

REIKIA MOTERIŠKŲ 
$17 savaitei.

Kreipkis tuoj
21-st A Loomis Sts.

Chicago, III.

AtfltomobHiiaD
Cash ir ant išmokėjimo 

Parsiduoda nauji ir vartoti 
Oakland 5 Pass 
Studebaker 7 Pass

Haynes 5 Pass 
Oldsmobile 5 Pass 
Ford 5 Pass

Deimanto adata ir 
jOgįSP 24 parinktiniai rekor- 

Gra^us didelis 
phonographas, kaip 

O MMMBlI naujas, vertas $155 
už Gvarantuotas 

|iy ant 10 metų. Taipgi
$1 daugel kitų daiktų

I pigiai parduodamą. 
M 1111)01 Ii Turime labai gražių 
Ifill sulyg šios dienos ra-

P"""Tlffll kandų seklyčioms 
u įr’— N (parlor). Reikia ma

li V tyti, kad apkainavus. 
“ Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE

PardavimuiAmt Bridgeporto
D.

Du mūriniai namai, 2 augščių, 
po 2 pragyvenimu ir po 6 kamba
rius.

REIKIA VYRŲ JANITORIŲ. VA
LANDOS 6:45 V. V. IKI 4:45 V. R. 
$3.00 I DIENĄ. KREIPTIES 9-tas 
AUKŠTIS jenkins arcade bldg 

PITTSBURGH, PA.

1918
1918
1915
1916
1918
Automobiliai yra perdirbti ir numa- 

levoti taip kaip nauji.
Turime automobilių nuo $300 ir au- 

gščiau.
P. VIZGIRDAS

6445 So. Western Avė.

STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Vienas namas už $2,700.00.
Antras namas už $2,500.00.

Turi būti parduota greitai. Pa
sinaudokite proga.

Negirdėta proga gauti gražų dviem 
pagyvenymais murini namą ir taipgi 

gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir cigarų krautuvė. Nai
niuose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elekt
ros įvedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindįs basemente cementinės. Ga
ru šildomas visas namas, Suros 
naujausio įtaisymo. 1-mas pagyveni
mų — pirmos klesos knygynas ir 
cigarų krautuvė, kampas 47-tos ir

Wood gatvės. Grindįs muro, durįs 
langai arzuoliniai, 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto, kad išvažiuoju į Europą. 
Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ. 
1757 W. 47 gatvė. Chicago, III.

PARDAVIMUI 3 augščių muro na
mas; 3 pag. po 5 kamb. ir 3 po 6 
kamb. ir medinis namelis užpakaly
je; vanos, toiletai, gazas, elektra. 
Rendos $100 į mėnesį. Parsiduoda už 
$11,500. Pinigais $400. Liekis ant 
mortgedžių. Kreipties į savininką: 

FRANK STAMBERG
1024 W. 20-th St., 3 augštis priekyje.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

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

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY £ WATERS CO.

PARSIDUODA Paij?e 17 m. penkių 
sčclynivj B ei 1 inderių B tajerui ; geriau- 
šiame stovyje; parduodu pigiai, nes 
išvažiuoju j Lietuvą.

J. GUDELIS
1965 Evergreen Avė. jantros lub.

PARDAVIMUI

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

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

2 lubos, iš užpakalio.

REIKIA
Patyrusių vyrų dirbimui prie mar
muro ir norinčių mokintis. Gera 
mokestis ir darbo sąlygos. Nuolat 
darbas ir greitai pakeliama mokes
tis.

601 W. 53-rd St.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė. Biznis nuo senai išdirb
tas. Priežastis pardavimo — iš
važiuoju j Lietuvą.

3312 So. Falsted St.

PAJIEšKAU moteries ar mergaitės 
prie namų darbo 3214 S. Union Avė. 
laibai geras užlaikymas ir gera už
mokestis. Moteris gal būti su kūdi
kiu.

Tel. Boulevard 4344.
Mrs. S. ADOMAITIS.

REIKIA
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

PARSIDUODA krautuvė, gausiai ap 
gyventa vieta Lietuvių apielinkėj. 
Krautuvė yra pilna daugybe visokio 
tavoro — smulkių aprėdalų, mokyk
loms įrankiai, saldainiai ir 1.1. Prie
žastis, pirkau kitokį bizni.

1805 W. 46-th St.
Phone McKinley 6024

Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet.
UŽLAIKYMO KAINA

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

venimą. Mes turime satu pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir molicnlš- 
kirusių tr !ų Šmotų parloro 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 $89, 
pripkaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

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

2102 West 35th St.
Atidaryta nuo 1Q ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

A. PETRATIS & CO.

.9249 S. Halsted Si.

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

711 W. 46 PI.

REIKIA
10 moterių sortavmui skudurų 

ir popieros. Nuolat darbas. 
Gera mokestis. Kreipkis tuoj 
pasirengus darbui.
BIRK MILL Jt SUPPLY CO.

2100 So. Morgan St.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė 
labai geroje vietoje. Bizinis cash— 
be knygučių. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

4901 W. 12 St.

PARDUODU grosernę labai pui
kioj vietoj, ant kampo ir labai dide
lė; galima uždėti ir bučernę, nes arti 
tokio biznio nėra; priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

S. A. KANAPECKAS
2958 Lowe Avė. Chicago, III.

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 Farma 40 akrų že
mes, geri budinkai ir žemė už $1800.- 
00 ant lengvų išmokėjimų; įmokėti 
$400.00, o likusius per 9 metus. Taip 
—galima pirkti su gyvuliais ir audi
nėms. Priežastis, turiu kitą farmą.

Del platesnių žinių rašykite: 
J. SAKALAS 
Kendall. Mich.

PARDAVIMUI 2 aug. naujas mū
rinis namas po 6 kambarius, garu 
šildomas, naujoviniai inrengimai. Kai 
na $8.600. Kreipties į sankrovą:

JUOZAS KENTRA 
5420 So. Spalding Avė. 

Chicago, III.

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

ALEX AM BŪT.

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

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

GRAŽIAUSIAME DESPLA1NES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
člo, 54 traukiniai kas-dien.

akro 
% akro 
1 akras

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i j», pavasary). 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugm- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. SumaŽįsi praąyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba j ištaisytas jau 
gatves, kurtus mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite 'arba ateikite.

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

Phone Canal 6296

$275
$425
$550

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

ALFRED ISRAEL CO.
126 N. Union Avė

i. " 1 'fj u; lyg1

REIKIA DARBININKŲVYKŲ IH MOTEBŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 j dieną, 
tai kreipkitės

. 900 W. 18th St
NATIONAL LEAD CO.

PARDAVIMUI
1. Pianas VVurltzer Orchestra.
1. Automobilius 2 Sėdynių.
1. Safe Banka.
36 pėdos geležinės tvoros dėl Loto.
Už pusę kainos, mažai vartoti Prie

žastis: Važiuoju Lietuvon.
STANLEY K. ADOMAITIS

3159 S. Haslted St. Tol. Drover 854

Reikalingas patyręs kuyg- 
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 Moterių; nafti
nis darbas; gera mokestis; valandos 
nuo 4 iki 12. Kreipties:

N. K. FAIRBANK CO.
225 W. 18-th St.

REIKIA
Vyry lengvam išdirbystės dar
bui. Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.

GITS BROS. MEG. CO.
1940 S. Kilbourn Avė.

PARSIDUODA barbemė naujau
sios mados, trys krėslai ir visi kiti 
daigtai. Vieta randasi lietuvių apgy- 
vęntoj gražioj ir geroj vietoj. Apie 
pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Kaina $900 dolerių Atsišau
kite į Naujienų ofisą pažymėdami 
No. 95.

TfiMYKITI
85 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto
ra ge. Bus parduoti labai pigiai. Ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

PARDAVIMUI namas ir prie jo 4 
lotai, yra daržinė, 1 karvė, 4 kiaulės 
didelės, 90 vištų. Parduodama pigiai. 
Krepties į savininką:

6040 S. Crovvford Avė.

EXTRA BARGENAS
Esu priverstas pigiai parduoti na

mą, nes išvažiuoju kitan miestan. 
Namas naujas, praeitą rudenį staty
tas; 2 pag. po 4 kambarius; elektra, 
gezas, vanos, gražioj vietoj arti baž
nyčios ir mokyklos; rendos į mėnesį 
$49. Kreipties į savininką:

J. KLUSAS
4339 So. California Avė. Chicago, III.

REIKIA — Sand paperiu prie rėmų 
paveikslams. Kreipties:

FRED M. l.AVVRENCE CO.
2301 Wabansia Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Biznis išdirbtas gerai. Kas nori gali 
pirkti su namu arba l>e namo.

2722 W. 47 St.

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

AKUŠERKA P. URBONAS
3313 So. Halsted St.

2-ntros lubos.

REIKIA
Vyrų porterio darbui 
dibrykloje.
WHITE STOKES CO.. INC

3615 — 23 Jasper PI.
Arti 37-th ir Ashland Avė.

PARDUODA bučernę ir grosernę 
lietuvių ir svetimtaučių apąyventoj 
vietoj. Bizinis cash ir senai išdirbtas; 
Parsiduoda su namu — namas kampi
nis. 31 St. netoli Halsted St. ;

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

'PURIU PAAUKAUTI moderniškus 
rakandus; grojiklį pianą; parloro se
tą, valgomojo kambario setą; misin
ginę lovą, šėpą, pastatomą lenmpą, 
stalą, karpėtą, puikų paveikslą. La
bai pigiai.

2106 South 56 Avė., 1 flatas, 
Cicero, III.

PIGIAI IR GERAI!
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. Atsišaukite pas:

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

UŽ

REIKIA DARBININKU

REIKIA
Patyrusių vyrų darbui 
skudurų ir popieros sandėlyje. 
Nuolat darbas ir gera mokestis .
Krėipties:

EDWARD SIMON 
700 W. Erie St.

REIKALAUJU pirkti saluną, geroj 
vietoj Chicagoj arba arti apielinkė
je Chicagos. Praneškit laišku ir kiek 
norite gau’i. Kiokt.iu “Cash”.

J. K. V.
4035 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI rakandai, du mėne
siai vartoti; už pusę kainos. Prie- 
žastis-išvaži,uojama kitan miestan. 
Ateiti tuoj.
3436 So. Union Avė. 1 aug priekyje.

PARDUODAMA geri rakandai už 
pigią kainą; gera proga pasinaudoti 
reikalingam; atsišaukite greitai:

STANISLOVAS MALAKAUSKIS
3828 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 augščių medinis 
namas; Storas ir 3 pagyvenimai. Ran
dės neša $50 į mėnesį. Kaina $4200. 
Namas prie 1810 S. Peoria St. Kreip
ties j savininkų

V. VAIŠVILA, ' r 
813 — 23rd Avė., Melrose Park, 111.

VYRŲ

REIKIA 
VYRŲ »

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

U. S. RUBBER CO.
2603 Graad Avė.

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS 
Gera mokestis ir Bonus 
Kreipties:
VVESTERN FELT WORKS 

4116 Ogden Avė.
Arti 22-nd ir Crowford Avė.

REIKIA barzdaskučio nuolatiniam 
darbui; gera mokestis, bet tur būt 
patyręs. Kreipties tuoj ir ateiti su sa
vo įrankiais:

TONY NARATAS
514 Moen Avė., Joliet-Rockdale, III.

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 
?i duodame gerai apmokamus darbus 
iemos metu musų dirbyklose. Veltui 

pervažiavimas gelžkeliu, veltui na
mas, daržas jr veltui perdanginimas 
baldų iŠ jūsų gyvenimo vietos iki čia. 
Išvažiuojama kiekvieną utaminką.
Kreipties Ketvergais, Pėtnyčiomis Su
batomis ir Nedėliomis nuo 8 vai. ry
to Iki 7 vai. vak.

Matyti Mr. Frank Palla, atstovą.
PRUDENTIAL HALL 

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI 
lietuvių apgyventa, 
prie saliuno. 
Kreiptaies.

saliunas. Vieta
Yra svetainė

Parduodama pigiai.

NAMAI-ŽEMfi

BARGENAS
2 augštų mūras; 2 metų 

kiekviename pagyvenime 
naujoviniai inrengimai: 
gazas, vanos;
basementas. Geradžius

senas;
7 kam.,

REIKIA

Prie Mi)ling Mašinų Operatorių, Gear 
Cutterių, I^athe Operatorių.

Nuolat darbas — aštuoniom dienos 
arba naktimis.

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshąll Blvd.

3925 So. Kedzie Avė., Chicago, 111.
Phone McKinley 2878

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė Lietuvių apgyventa. Galima 
daryti gerą biznį..

Tel. Stewart 497.
REIKIA
PATYRUSIO BUČERIAUS

W. WOLFF '
3453 So. Halsted St.

pa-

PARDAVIMUI 80 ak erių ūkė Vi
las County, Wisconsin: gera žemė 

Salėje, kame jauvų neužderėjimas nėra 
žinomas; geri keliai, arti ežeras, 
daugybė žuvęs; ūkininkai čia visi pra- 
lobsta; apielinkėje visi Lietuviai ūki
ninkai. Parduosime pigiai, už pini
gus arba lengvais išmokėjimais. Del 
smulkmenų kreipties:

SANBORN & COMPANY 
Eagle River, Wis.

po 
elektriką, 

augštas cementinis 
__________ ____ dėl 4 auto-

bomilių; Brighton Parke. Tik $9000.
C. P. SURAMSKI & CO., 

3346 So. Halsted St., Chicago, III.

PIRKSIU NAMĄ

REIKIA 2 janitorių. darbui nakti
mis dideliame ofisų budinke. Nuolat 
darbas, $110 į mėnesį pradžiai. Kreip 
ties Room 814 39 So. La Šalie St. 

NEW YORK LIFE BLDG.

LEIBĖRIŲ darbui viduje dirbyklos; 
nuolat darbas; gera mokestis:

R. & H. SPECIALTY MFG. CO.
2235 S. Westem Avė.

REIKIA
Vyrų darbui canning departamente, 

patyrimo nereikia. Geros darbo są- 
lyfetrs.

BAKER FOOD PRODUCTS CO.
49-th ir Halsted St.

PAJIEŠKOMA pirkti registerio, 
centais registruojamą. Turentįs tokį 
praneškite:

J. VIZBAR
1919 So. KalsteiI St

RAKANDAI
PARSIDUODA—labai pigiai, beveik 

nauji rakandai. Puikus seklyčios se
tas carpetai, phonografus valgomo 
kambario setas ir komodos. Kam rei
kalingi rakandai nepraleiskite progos. 
Matyt galima kas diena iki 9 vai. va
kare. NedSldieniais iki 12 vai. dienoj.

2912 West 40 Place, 1-mas fintas.

Neišparduoti Rėžiai—Pietvakariuose. 
UŽDAROMA IŠPARDAVIMAS.
Tik 20 Rėžių (lotų) Beliko.

30 pd. rėžis, $225 ir daugiau; $25 į- 
mokėti ir po $5 kas mėnuo, ši žemė 
buvo užpirkta pirm.4 metų kol kainos 
nebuvo iškilusios.

Veik Greitai.
Nes gali pasivėluoti. Kreipkis į mu 

sų ofisą prie pietvakarinio kampo Ke- 
dzie ir Archer Avė.

WILLIAM D. MURDOCK & CO.
4400 So. Kedzie Avė.

Arti Archer Avė.

Noriu pirkti gerame padėjime nu
li. Chicagos mieste arba ir nuoša- 

stačiai nuo savininko, gal ir vi- 
kesh užmokėsiu, jeigu namas 
savo verčios, ir dailiame padėji- 
murinis, bet ir medinis butų ge- 
jeigu geras ir pigus. Pasiųsk

mą, 
liai, 
sus 
bus 
me, 
I'lU, gv.Mo •* —-- ,--
savo namo adresą ir aprašyk visą pa 
dėjimą ir žemiausią kainą, be dery
bų, už kiek parduosite. Aš b”"’" 
Chicagoj greitu laiku ir ateisiu 
žiūrėti tamstos namą.

Adresuokite:
FRANK PETROWSKI, 
4012 Drummond Street, 
Indiana Harbor, Ind.

busiu 
ap-

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

D. PETRAVIČIA 
3147 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 augš. muro namas 
2 po 7 kambarius, gerame stovyje vi
si patogumai. Pats savininkas par
duoda pigiai.

Mr. KENENEDY 
3838 So. Union Avė

PADAVIMUI FARMA.
40 akrų su budinkais, gyvuliais, 

mašinoms ir su užsėtais laukais, už 
$1450. Nesivėluokit. Adresas: 
3423 So.. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 6 
kambarių. Cemento basementas; 
skalbykla, džiovinimui rūbų vieta. 
Kaina $4,600. Didumas namo 409x 
164. Nuvažiuoti galima Lyons ka
rais, 25 min. nuo Westem Avė.

J. ZALESKY, 
Box 278, Lyons, III.

PARSIDUODA geri 
4 kambarių rakandai, 
pirmą pasiūlymą.

J. V.
922 W. 84

mažai vartoti 
Parduosiu

PI.

už
Pardavimui muro namas, 8 kam

barių ir vana; kieto medžio drindjs 
elektra, gazas. Kaina žema. Matyti 
savininką:

3886 Archer Avė.

45 St
PARDAVIMUI namas 4 kambarių 

su gerais viškais netoli Šv. Kazimie
ro Kapinių, 5 blokai nuo 111-tos gat- 
vekarių ir gelžkelio stoties; graži, 

sveika vietų Namas randasi prie 112- 
tos ir Homwood Avė., kampinis; Siv- 
vininkai Andriejus Smith ir J. Lebeda, 
8305 So. Halsted St., Chicago, 111.

2-ras augštas užpakalyj.

LABAI PIGIAI.
Turime parduoti sekančius NA

MUS:
4512 S. Hermitage Av. medinis na

mas, karčema, salė ir keturi pagyve
nimai kaina .............................. $7.000.

Mūrinis namas 4346 S. Wood St 
šeši pagyvenimai už....................$8200.

5012 S. Morgan St. medinis dviejų 
pagyvenimų už ..........................  $2700.

8427 Kerfoot Avė. medinis dviejų 
pagyvenimų su septynesdešimts pėdų 
pločio kampinės žemės už ....... $4,200.

927 W. 54-th St. medinis štorelis ir 
penkių ruimų flatas už ....... $3200.

1708 W. 47-th St. dviejų flatų, ant 
biznevos gatvės už ..................  $8,000

Ir daugybes mūrinių namų gražio-i 
se apygardose.

Kreipkitės pas:
ZOLP & BARČUS

4547 So. Hermitage Avė. Chicago.
Tel. Yards 145

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

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

3346 So. Halsted St., Chicago, III.

2
4
2
7

PARSIDUODA — pigiai—namai 2 
2 augštų, mūrinis naujas — ant 64 
ir Peoria — 2 pagyvenimu 7—8 kam 
bariai — vandeniu apšildomi —platus 
lotas — kaina $13.500. .

Naujas mūrinis “bungolow” — prie 
parkių — Platus lotas — Kaina $9,000 
—Lengvos išlygos.

4 pagyvenimų mūrinis namas ant 
Bridgeporto — $5,500.

4 pagyvenimų mūrinis — kaina 
$5000.

2 augštų mūrinis, su Storu $5,500.
2 augštų mūrinis $3,700.
Platesnių žinių kaslink minėtų na- 

kreipkities pas:
S. SLONKSNIS 

3357 So. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 4 pagyvenimų: 4-4-4 ir 5 kamb. 
Cemento skiepai; iandre, elektra, ga
zas. Du flatai apšildomi su furnace. 
Vanos ir karštas vanduo. Viskas įreng 
ta pagal naujausią madą. Renda $160 
mėnesiui. Kaina $14.800.

Dideli'’ totas 50x150 ant 71 gatves ar 
ti St. Lavvrence. Dar keletas gerų 
namų ir pigių; mažų ir didelių.

Z. S. MICKEVICZ 
3301 So. Halsted St. Chcago.

mų

PASKOLOS.,
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS
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 maile nuo miesto, kame randa
si Lietuvių bažnyčia vaikų mokykla ir 
pelikei i o stotis; noriu parduoti jrreitaj 
ir pigiai; tik $2,500; norinti atsišauki
te.

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

MA5TER
5Y5TEM

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

3216 West 63 PI.
Prie Kedzie Avė.

ANT PARDAVIMO.
17 naujų mūrinių namų parsi

duoda už seną kainą t. y. $3,000, 
pigiau negu šiandiena verti. Tu
rime ir senesnių • medinių namų, 
bizniavų ir privatiškų namų.

Bizniavas medinis namas su 
puse muro, beismentas 21 pėdos 
pločio, 90 pėdų ilgio, ant 1 floro 
Storas ir 7 kambarių flatas, ant 
2 floro 13 kambarių su visais ra 
kandais ir patalinėmis, dėl nune
riu. Randos neša $85.00. Kaina 
$7,300.00.

2 augščių medinis namas ran
dos mėnesyj neša $30. Kaina tik 
$2700.00.

Apart šitų paminėtų turime 
dar daug kitų namų. Mainome 
namus ant farmų ir ant lotų Chi
cagoj e ir kituose miestuose.

Nereikalauji turėti daug pini
gų, galima gauti namą ar farmą 
ant išmokesčio. Jei turi $500.00 
gali pirkti, o likusius kaipo ran
da.

JOKANTAS BROS. 
3934 So. Rockwell St.

McKinley 5277 l

Vyry 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 varomps elektros jiega.

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

Patiems daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka. Vedėjas

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

VALENTINE dresmaking 
COLLEGES

6205 8. Halited, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wells 8L

; 187 Mokyklos Jungt. Valitiiose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi- 

Į mo, Desiguing bizniui ir na* 
; mama. Vietos duodamos dykai. 
; Diplomai. Mokslas lengvais at- 

atmokėjimais. Garantija už |10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK. Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosljimo, dirbimo kišenių 

f šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

ef Garment Designing 
Suite 828 74 W. Washington Street 

Miklnama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo molinam* ir per laiškui.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
PARDAVIMUI mūrinis namas 2 

pagyvenimų po 6 kamb. su augŠtu 
cementuotu baisementu; elektriką, 
maudynės, stikliniai porčiai, rendos 
$60 j mėnesį; namas randas Brigh
ton Parke. Kreipties į Naujienų ofi
są No. 96.

Mokinamą: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suy. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poll- 
tikinės ekonomijos pilietystės, daL 
liarašystės ir. tt.

Mokiuiinu valandos: nuo 9 ryti 
Ud 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
iki 10 valandai,
HM SO. HALSTED ST. CHICAGO




