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atmušti
Stumia lenkus prSe Kijevo. 

Paėmė miestelių.
PARYŽIUS, birž. 11. — Ne- 

žiurint, kad Lenkijos kabinetas 
rezignavo, jam esant kelyje j 
Paryžių, užrubežinių reikalų 

ir pietus nuo Kijevo vėl paėjo1 ministeris Skulskio kabinete, 
prieky n. Pranešimas sako:

“Kijevo apygardoje, ant (lęši 
niojo Dniepro kranto, 
bestumiam besitraukiantį prie
šą. Ant kairiojo Dniepro kran
to, arti Darica stoties, mes at- 
metėm priešą atgal į, dešinįjį 
krantą.

“Priešo spėkos, kurios perėjo 
upę 10 myl. į š’aurę nuo Režica 
(šiaurėje nuo Kijevo), tapo nu
vytos atgal į dešinįjį 
Dniepro. Pripetės upės 
po smarkaus mūšio mes sulau- 
žem priešo laikymąsi ir paė
mėm Černaja Byl miestelį, su
imdami^ belaisvių, kanuol'ii ir 
kulkasvaidžių. Skvira apygar
doje mušis tęsiasi.”

LONDONAS, birž. 11. — Pa
sak Maskvos bevielinio praneši
mo, bolševikų spėkos į šiaurę ■

! jimus ir tarsis su čccho-Slova- 
mes te- kijos atstovu Dr. Renės, kad 

kaip nors susitaikius Tescheno 
varžitynėse.

Pirmas pasitarimas įvyko 
šiandie. Jei Dr. Renės ir Patek 
rastų, kad jie negali rasti priim
tino abiem pusėm susitaikymo, 
jie svarstys apie arbitaciją^ Mi- 

I nimas yra Belgijos karalius Al?
krantą bertas kaipo arbitatorius, bet 

sektore n eko nebus daroma, iki nepasi
rodys pasekmių tiesioginių ta
rybų. •>> c

lankai skelbia pergalę ant 
Berezina upės.

VARŠAVA, birž. 11. — Ofi- 
c’alis lenkų pranešimas skelbia, 
kad didelis mušis palei Berozi- 
nos upę, kuris prasidėjo gcg. 11 
dieną, užsibaigė ketverge dide
liu pasisekimu dėl lenkų.

Bolševikai sukoncentravo 9 
divizijas infanterijos ir bandė 
pradėti inciatyvą, mesdami j 
mūšį visas spėkas.

Kįlo smarkus mušis, pozici
jos ėjo iš vienų rankų į kitas. 
Pečiaus priešas tapo galutinai 
sumuštas birž. 8 d. ir ant ryto
jaus lenkai užpuolė ir nuvijo 
didžiumą priešo spėkų už Bere- 
zinos, suimdami 600 belaisvių 
ir daug kulkasvaidžių.

Gorval apygardoje, susijun
gime Berezinos su Dniestru, 
lenkai padarė drąsų puolimą ir 
sunaikino 50 bolševikų valčių, 
prirengtų persikėlimui per upę.

True trnnslntion file<1 with the post- 
master at Chicago, III. June 12, 1920 
as reųuired ny Ine act of Oct. 6.1917

FRANCIJA NEBENORI SPA 
KONFERENCIJOS.

Neužganėdinta pasekmėmis Vo
kietijos rinkimų ir Italijos ka

bineto krizio.

LONDONAS, birž. 11. — Eu
ropos sostinėse svarstoma apie 
galimybę atsišaukimo Spa kon
ferencijos tarp Vokietijos ir 
talkininkų atstovų.

Nepriklausomųjų socialistų ir 
konservatyvų pasisekimas Vo
kietijos rinkimuose verčia Fran 
ciją manyti, kad Vokietijoje 
mažėja palaikymas pildyti tai-

Tas sumanymas, kartu su pros 
pektu, kad buvęs Italijos pre
mjeras Giovanni Giolitti suda
rys naują ministeriją, sakoma, 
privertęs Francijos premierą 
Millerand priešinties klausimu 
tolimesnio nusileidimo Vokieti
jai kontribucijos dalyke, kuris 
gali būti svarstomas Spa konfe
rencijoje.

Pris’mena, kad Giolitti prie
šinosi Italijos stojimui karėn ir 
kad jo užrubežinėn politikon 
įneina pilnas atnaujinimas ry
šių su Vokietija.

Premjeras Millerand jaučiąs, 
kad gali būti pavojaus jo paties 
pozicijai, jei įvyktų Sf>a konfe
rencija. Beto Čia išreiškiama 
nuomonė, kad Giolitti gali atsi
sakyti dalyvauti tame susirin
kime.

Kaina 2c Chicago, BĮ., Subata, Birželis (Jur|e) 12 d., 1920

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. June 12, 1920 
at reųinred by Ine act of Oct. 6,1917

Lenkai tariasi su 
čechais

Lenkijos m misteriai yra pasit
raukę iš vietos.

Už KURĮ GI JUS BALSU OTUMET?

Trim Irar.slMInn riteri wifh the pn>t- 
master at Chicago, III. June 12, 1920 

re<iii>reil bv the ari of O< (. H. 1917

EBERTAS NEBUS PRE
ZIDENTU.

Scheidemannas už socialistų 
. jungimą veikimo.

BERLINAS, birž. 11. — Lo- 
kal Anzcigcr šiand:c pareiškia.

šaltinių, jog prezidentas Eber- 
tas nebestatys savo kandidatū
ros j prezidentus. Laikraštis sa
ko, kad Ebertas tai nusprendė 
kada jo paties partijos eilėse kį- 
lo pasipriešinimų jam.

Pasak kito laikraščio, didžiu
mos socialistų vadovas Philip 
Scheidemann ragina artimą su- ' (apO padarytas tarybose Tokio.
sidėjimą didžiumos ir neprik
lausomųjų socialistų Vokietijos 
valdžioje, nes tik tokia išeitis 
yra galima didižumos socialis
tams. Jis atmeta siutimą koali
cijos su žmonių partija.

Buvęs kolonijų ministeris Dr. 
W. Sol f, kuris nesenai tapo pas
kirtas ambasadorių į Tokio, jau 
išvažiavo į Japoniją. Jis išreiš
kė viltį, kad bus galima su Ja

šius, nes netekus šantungo, Vo
kietija nebeturi priešingų inte
resų, kuomet abi šalis turi daug 
bendrų reikalų.

True transiaiion men wixh the post- 
master at Chicago, III. June 12, 1920 
is reųuired bv the act of Oct. 6,1917

ŽYDŲ POGROMAI VIENNOJE.

Juodašimčiai bando surengti 
žydų skerdynę.

šia demonstracija prieš žydus, 
kokios Viennoje nebuvo nuo 
pereito rudens, įvyko šįvakar, 
po didelio masinio susirinkimo 
vokiečių ir austrų ex-oficierių 
asociacijos, susidėjusiuos su ki
tais anti-semitiškai's elementais. 
Buvo reikalaujama išnaikinimo

Po kurstančių kalbų didelės 
minios žmonių pradėjo demon
stracijas įvairiose bulvaruose. 
Policija apsupę žydų kvartalus 
ir visa milicija buvo laikoma 
atsargoje. Vyrai ir moterjs mar- 
šavo, dainuodami vokiečių him
nus ir karo dainas. Laike de
monstracijos keletas žmonių li
ko sumušta, jų tarpe du ameri
kiečiai.

GRATZ. birž. 9. — 12 žmonių 
liko užmušta vakarykštėse riau
šėse. Laikraščiai sako, kad riau
šes sukėlė anti-semitai ir mo- 
narchistai.

Skaitykite ir Platinkite

Republiknoų ir demokratų kandidatai į prezidentus peršasi darbininkams. Ir kiekvienas 
tų kandidatų yra atviras darbibininkų priešas ir giriasi nuveik tąsiais prieš darbininkus dar
bais. Ar Jus gelite balsuoti už savo priešus? ‘

True translntlon filed w(th tho post- 
master at Chicago, III. June 12, 1920 
us re<(uii*e<! I>y the act of Oct. (>, 1917 

Anglija atnaujina są
jungą su Japonija
HONOLULU, birž. 11. — Iš 

Tokio pranešama, kad Japoni
jos diplomatinė taryba priėmė 
sąlygas atnaujinimo Anglijos ir 
Japonijos defensivės ir offcnsi- 
vės sąjungos. Pilnas susitarimas

Kalba apie karus.
LONDONS ,Abirž. 11. — Ta

rybos tarp Anglijos ir Japonijos 
apie atnaujinimą Anglijos-Ja- 
ponijos sutarties, iškėlė baimę, 
kad tokia sąjunga gali įtraukti 

jomis.
Anglijos užrubežinių reikalų 

ministerija teiraujasi pas Kana
dos ir Australijos valdžias apie 
tai, kaip jos žiuri į sutartį ir va- 
duosis nuomonėmis, kokias jos 
išreikš. Bet ministerija dabar 
nemano esant galimu, kad įvyk
tų susikirtimų su Jungt. Valst. 
ir nepaisys Amerikos sentimen
to šiame dalyke.

Anglijos valdžia nori priminti 
Amerikos politikams, kurie kal
ba apie geltonąjį pavojų ir ga
limybę sąjungos su Jap. įtrau
kimo į karą su Augi., kad Ang. 
padarė žingsnių iševngimui to
kio konflikto, bet tik Jun. Valsti 
jos atsisakė prisidėti šiame da
lyke.

Anglija sutartyje yra įdėjusi 
skirsnį, kad Anglija nedalyvaus 
kare su šalimi, su kuria Angli
ja turi arbitracijos sutartį. Tuo 
pačiu laiku tokia arbitracijos 
sutartis tapo padaryta tarp Ang 

ratifikavo tą sutartį, bet Ameri
kos senatas atsisakė ją ratifi
kuoti.

Delet teritoriaiių permainų, 
pripažįstama, kad Australija 
yra labiau užinteresuota Japo
nijos internacionalėjci pozicijo- 

dėl į Australijos nuomonę turi 
būti atkreipta ir didesnė atida.

ITALIJA IR RUMUNIJA ĮVE
DĖ CENZŪRĄ.

WASHINGTON, birž. 10. — 
j Pasak čiau gautų oficialių ži- 
' nių, pilna cenzūra tapo įvesta 
Italijoje ir Rumunijoje.

DARBO PARTIJA LAIKYS 
KONVENCIJĄ CHICAGOJE.

Konvencija įvyks liepos 
11-13 d. d.

sekretorius Esper 
kad konvencijoje daly-

CHICAGO. — Darbo partijos 
konvencija įvyks liepos 11-13 
d. d., Ashland (gatvekarių dar
bininkų) Audiforiume, Chica
goje.

Partijos 
sako 
vausią apie 3,500 delegatų iš 
visų šalies dalių. Platformos 
komitetas jau yra parašęs plat
formą ir prirengęs ją paduoti 
konvencijai. Taipjau yra nuo- 
minuoti visi kandidatai i valsti
jos viršininkus.

į senatorius tapo nominuo
tas Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentas John Fitzpatrick; į 
gubernatorius — John H. Wal- 
ker, prezidentas Illinois Darbo 
Federacijos; į generalius proku
rorus Wm. Bodriguez ir tt.

Pavieto konvencija įvyks 
ateinantį nedėldienį Muzikantų 
svetainėje.

TRIS ŽMONĖS mirė nuo 
KARŠČIO.

CHICAGO. — Vakar, antrą 
karštą dieną Chicagoje, nuo 
karščio pasimirė trįs žmonės, o 
viena moteris išėjo iš proto. 
Karštis tęsis gal dar keletą die
nų.

GIOLITTI ITALIJOS PRE- 
MIERU.

LONDONAS, birž. 10. — Iš 
Rymo pranešama, kad Japoni
jos karalius Emmanuelis papra
šė buvusio premiero Giovanni 
Giolitti sudaryti naują ministe
riją, vieton rezignavusio Nitti 
kabineto.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birž. 11 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaipi

Anglijos 1 svaras ............... $3.95
Austrijos 100 kronų ............... 0.85
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.35
Danijos 100 kronų ........... $17.10
Finų 100 markių .................. ( $4.50
Francijos, už $1 .......  frankų 13.00
Italijos, už $t ............... lyrų 17.90
Lietuvos 100 auksinų ........... 2.63

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

Lenkų 100 markių ............... $0.70
Norvegų 100 kronų ........... $17.80
Olondų 100 guldenų ........... 36.45
švedų 100 kronų .................. 21.80
Šveicarų, už $1 ...........frankų 5.49

Vokiečių 100 markių ........... 2.63 

t’rue translntlon med with the post- 
master at Chicago, III. June 12, 1920 
•».i reųuired by llie act of Oct. 6, 1917

Austrijos kabinetas 
rezignavo

Galbus bus sudarytas koalicinis 
kabinetas.

V1ENNA, birž. 11. — Austri
jos kabinetas, vadovaujamas 
kanclerio Dr. Renner, kuris vei
kė veik nuo mušiu paliaubos, 
šiandie rezignavo.

Dr. Benncr įteikė savo rezig
naciją tuoj po vidurnakčio, po 
kabineto susirinkimo su social
demokratų atstovais.

Trūkimas įvyko netikėtai, po 
karo m misterio dekreto apie 
discipliną armijoje. Tą klausi
mą vakar buvo pakėlę naciona- 
lianie susirinkime krikščionįs 
socialistai.

Manoma, kad naujas koalici
nis kabinetas bus sudarytas iki 
ateinančių rinkimų.

Pa na i kimo apkaltinimus prieš 
pelnagaudas.

NEW YORK, birž. 11. — Fc- 
dcralis teisėjas Mack šiandie 
panaikino apkaltinimą prieš 
didelius pelnagaudas — audme- 
nų trustą American Woolen 
Co., kurio prezidentu yra Wi- 
lliam M.- Wood. Tas trustas yra 
daugiausia kaltas už dabartinį 
nesvietišką brangumą drabužių. 
Kuomet darbininkų algos tik 
hiskutėliit buvo pakeltos, aud- 
menų kainos pakįlo keliaropai. 
Grynas Irusio pelnas pereitais 
metais siekė 400 nuoš.

----------------------------------------- p-

3 ŽMONSĖ PRIGĖRfi

PHILADELPHIA, birž. 11.
Trįs žmonės prigėrė, Delaware 
upėje apvirtus mažai laivyno 
valčiai “Eagle boa t No. 25.”

Nuėmė embargo.

BUENOS AIRES, birž. 10. — 
Argentinos valdžia šiandie nu
ėmė pereitą sąvaitę uždėtą em
bargo ant išgabenimo kviečių. 
Embargo buvo uždėtas iki par
lamentas nepriims muito bi- 
liaus. Dabar embargo nuimtas 
sąlyga, kad eksportuotojai de
pozituos 4 pesus ant bušelio, t. 
y. sumą, kokie yra nustatomi 
muita'j dabar svarstomąjame 
biliuje.

No. 139Price 2c

Am. Darbo Feder. ' Republikonų kon-
4

i

Konvencija
Gompersas smerkia republiko- 
nų platformą. Pažangieji unis- 

tai turi didelių spėkų.

MONTBEAL, birž. 11. —Gom
persas sugrįžo į Amerikos Dar
bo Federacijos konvenciją ir

vencija
Republikonai pradėjo nomi- 

navimą.

CHICAGO. — Vakar buvo 
triukšmingiausia diena republi
konų konvencijoje, nes joje 
prasidėjo “tikrasis biznis” — 
nominavimas kandidatų į pre-

• 1 šiandie kalbėjo apie republiko- zidentus.
* '• 4i

l nų konvencijos priimtąją plat
formą.

Jis aštriai smerkė republiko- 
nų įdėtus į platformą darbo 
skirsnius. Mat jis maldavo re- 
publikonų įrašyti jo reikalavi
mus, bet tie visai nepaisė Gom
perso reikalavimų ir įdėjo to-

Pirmiausia laikyta iškalbin
gos nominacinės kalbos, kuriose 
į padangę iškelta kiekvieną no
minuojamą kandidatą. O po to 
sekė ilgiausi šukavimai. Už 
Lowdeną šaukta 46 minutės. 
Kada užbaigta visos kalbos ir 
šukavimai, eita prie balsavimų.

kilis skirsnius, prieš kuriuos 
Gom persas labiausiai protesta
vo.

Jis ypač smerkė tą dalį plat
formos, kuri nusako, kad strei
kai bendruomenei reikalingose 
pramonėse butų rišami tam tik
rų tribūnaių, kokis yra įsteig
tas geležinkelių biliuje. Tas 
skirsny# yra visai priešingas 
.tam, ko Gompersas reikalavo. 
Jis reikalavo, kad konvencija 
atšauktų arbitraciją dėl geležin
keliečių, bet republikonai to 
netik kad neatšaukė, bet dagi 
nori uždraudimą streikų prap
lėsti ant visų bendruomenei 
reikalingųjų pramonių.

Po Gomperso kalbėjo Glen E. 
Plumb apie geležinkelių padėtį. 
Jis nurodė, kad gleežinkeliai yra 
vedami besąžiniškai ir sakė, 
kad to negalima pataisyti prie 
dabartinės sistemos, kuri teikia 
tiek daug pagundų vagystėms. 
Jis net pats savo sąžiniškumui 
nepasitikėtų, jei butų geležin
kelio viršininku.

Pažangusis elementas unijoje 
parodė didelę spėką šioje kon
vencijoje. Pažangiaisiais dele
gatais vadovauja James Duncan 
iš Seattle, Jie jau įstengė atmes
ti du gompersinius įnešimus. Jie 
taipgi pravedė, kad Federacija 
rūpintųsi steigimui kooreraci- 
jų gaminimui ir paskaidmui 
maisto. Jid taipgi reikalauja pa- 
liuosavimo visų politinių kali
nių, nuėmimo Rusijos blokados, 
pripažinimo Rusijos valdžios ir 
nusistatymo prieš tautų lygą. 
Jie taipgi grąsina atmesti ko
miteto raportą apie pelnagau- 
dystę ir. kitas ekonomines prob
lemas, jei tasis raportas bus 
perdaug nuolaidus. Konservaty- 
vai nariai, nusigandę pasirod
žiusios didelės spėkos pažangių
jų delegatų, kurie nori apkarpy
ti Gomperso galę, dabar buriasi 
į krūvą ir tikisi, Gompersui 
sugrįžus pirmininkauti, su
valdyti pažangiuosius delega-

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Balsuota keturis kartus, bet 
nė vienas kandidatas negavo 
reikiamo skaičiaus balsų ir ne
liko nominuotas. Daugiausia 
balsų gavo gen. Wood (314’Zj 
bal. ketvirtąjame balsavime), 
gub, Lowden (289) ir senato
rius Johnson (140l/>). Kiti kan
didatai, kurių yra arti tuzinas, 
gavo daug mažiau balsų. Hoo- 
ver, apie kurį tiek daug triukš
mo kelta, gavo vos 5 balsus. Se
natorius LaFollette gavo 24 
balsus.

Johnsono šalininkai sako, 
kad Woodui ir Lowdenui nega
vus nominacijos keturiuose bal
savimuose, jie daugiau jos ir 
nebegaus. Dabar esanti proga 
laimėti tik Johnsonui ar “<lark 
horse” (juodam arkliui), t. y. 
nežinomam bosų nužymėtam 
kandidatui.

Nominavimas tęsis ir šiandie.

Streikas atšauktas, šimtai žmo
nių areštuota.

LONDONAS, birž. 41. — Ge
neralinis streikas, paskelbtas iš 
užuojautos streikuojantiems 
laukų darbininkams Barį pro
vincijoje, Italijoje, tapo atšauk
tas, sako Rymo žinia. Tvarka 
jau įvyko ir kariuomenė iš
traukta. Šimtai anarchistų ta
po areštuota.

NEW YORK, birž. 11. — Cur- 
tis Co., kuri už menką kainą nu
pirko nuo valdžios visus aerop
lanus ir dabar juos pardavinėja 
didžiausiu pelnu, skelbia, kad ji 
daugiau nebeišdirbinės aerop
lanų dėl pirklybos, kadangi 
kongresas nepriėmė jos reika
lautų įstatymų, kad butų uždė
ti labai dideli muitai ant iš Ang
lijos atgabentų aeroplanų.

lus. Dar nė vienoje Federacijos 
konvencijoje pažangusis ele
mentas nebuvo taip stiprus, 
kaip šioje. Todėl reikia laukti 
dabar smarkių susikirtimų su 
atgaleiviais.

H i.-...* .i
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DIDŽIAJAME ČERNAUSKO DARŽE 
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Kalbės Dr. A. Montvidas 
ir Kun. M. X. Mockus

Muzika Grušo Šokiai dykai
Pradžia 10 ryto. Programo pradžia 4 vai. p. p.

Visi vyrai ir visos moterjs yra širdingai kvie
čiami į šitą Liet. Laisvamanių pikniką.

Užprašo 1 kp. L. L. F. Komitetas.

' ................~-»l

Pirmas Iškilmingas

PIKNIKAS
rengiamas

Leib, Gv. D. L. K. Vitauto Pašelpos Draugijos
Nedėlioj, 13 d. Birželio (Junc), 1920 m.

GEO. CHERNAUSKO DARŽE NO. 2

Pradžia 9 vai. iš rytmečio.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šito musų iškilmingo 
pikniko. Muzika bus užganėdinanti visiems, šokiai už dyką. Galėsite 
šokti kiek ir kas norėsite. Kviečia KOMITETAS.

Metinis Piknikas
Rengia

DRAUGIJ A ŠVENTO ROKO

Nedelioj, Birželio 13,1920
A. Zopelio Darže

Summit, III.

Pradžia 9:00 ryte įžanga 25c ypatai

GRAŽUS IŠKILMINGAS

PIKNIKAS
Su svarbiu programų parengtas

Lto Wardo Lietuvių Politikos ir Pašalpos Kliubo 
ir

Draugystės Lietuvos Dukterų

Nedelioj, Birželio 13, 1920
LEAFY GROVE, BLINSTRUPO DARŽE 

Willow Springs,

Pradžia 9 vai. lyto Bilietas 25c.

Šiamę piknike ir jo programe dalyvauja apie 15 drau
gysčių, geriausi kalbėtojai, pralogistės, komikai ir gerbiamų 
Jaunų Mergaičių Kliubo Choras, vedamas M. M. Yuodžio, 
akompanuojant p-lei Helenai Sadauskiutei. Nuoširdžiai 
kviečiame Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti ir visu labu 
pasidžiaugti.

Su guodone, Komitetas.

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

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

Drover 6369.
t

— Klausyk, Paima, dukrele, 
uždusdama įkalbėjo motina. — 
Buvo Idaličio. Jis sake man, 
kad levas stepe.

— Ak!
Mergaites veidas nušvito.
Valstietis Idallččio nuomavo 

priklausančių jiems ūkį Karlie
ne, viename iš septynių kaime- 
nielių prie Gradanasko. Tai bu 
vo šiurkštus, bet geras žmo
gus; labai mylėjo Delabellų, 
nors visuomet pranašavo, kad 
iškalbingumas nuves jį Į kalė
jimą.

— Mes neturime leisti, kad 
jis čia ateitų, dukrele, — pasa
kė motina. — Supranti? Musų 
namų visuomet daboja ir jis 
paklius, kaip paukštis į kilpų. O 
Dieve!

Ji nuleido rankas ant stalo, 
padėjo ant jų galvų ir gailiai 
pravirko.

Nuo Painios veido pranyko 
linksma šypsą. Ne, jis neturi 
sugrįžti namo. Belo tai jau ir 
ne jo namas, bet kas tai rūs
taus, panašaus į kalėjimų, kur 
nuolatos žvalgosi žandarai ir iš 
kur amžinai išėjo linksmumas.

— Kas nors turi perspėti jį, 
kad jis į čia neitų, — pasakė ji. 
— Ar neapsiimtų Idaličio?

— Ne, — atsakė Silvija ir jos 
balsas nutruko verksmuose. Se
nas bailys sako, kad jis atne
šė žinių deki tėvo ir delei mus; 
bet jis taip bijosi, kad dagi ne
grįsta, o eina pas savo brolį žve
jų j Olmo. Jis iki mirties išsi
gando, kad tėvas naktį ūmai pa
sirodė prieš jį.

— O kų pasakė tėvas?
—Štai kų: “Eik, perduok pa

čiai ir dukrelei, kad aš čia slap 
siaus. Ryto naktį kas nė bu
tų aš ateisiu į Gal kitarų pasi
matyti su jais, kadangi aš turiu 
bėgti už Alpų.“ ,
- Už Alpų?

Taip, lai vienatinis išsi
gelbėjimas. čia, jei ne dabar, 
tai vėliau* jį sučiups ir vėl paso
dins į kalėjimų.

— Suprantu.
Painios veidelis priėmė rim

tų išraiškų nuo ne pagal me
tus sunkaus kentėjimo.

Lauke lijo lietus; laukrodis 
garsiai taksėjo ir visi garsai, 
kurių buvo pilnas senas namas, 
gaivino nakties tyla. Painia 
sėdėjo lovoj, plačiai pramerkus 
akis, kuriose atsireiškė jos dva
sinis sujudimas.

— Leisk mane, — tarė ji, 
pagalios.

Nelaiminga jaunoji motina 
dar labiau pravirko, maldauda
ma Dievo Motina pagelbėti jai 
perkęsti nepanešanių sielvartų.

— Tikimi, mama. Tave bus 
galima užgirsti gatvėje, — pa
sakė mergaitė. — Taip, aš e:siu/

— Tave? į stepa?
Aš žinau Grandanaskų taip, 
kaip tu savo suolų bažnyčioje. 
Jis tikrai pasislėpė musų griu
vėsiuose.

(Bus daugiau).

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Liet*?!* Gydytoja* ir Chirurgo* 
25 E. Wa*hington 8L 
Marihall Field Ana*x 

18th fl. Raima* 1827 
PhoM Central 1SC2 

Valandos: nuo 18 iki 13 ryte
2121 North Western Avė.

G 1M.1 * vakare.
X-Spinduliai. Phone Armltag* 1011
Rezidencijos telef. Albany 8710

STEBUKLAS
Senovės žmonės tikėdavo ir daug 

pasakodavo apie Įvairius stebuklus, 
ypatingai apie stebuklingus gydy
mus. Jeigu šiandien tie senovės žmo 
nės atgal čia pagrįžtų, jie be abejo
nės šį stebuklą pripažintų už didžiau
si stebuklą pasaulyje, bet šis stebuk
las yra ne tas apie kurį senovės žmo 
nes taip daug pasakojo, šis stebuk
las yra tikras šios gadynės moksla- 
galvių patirtas išmėgintas ir nuo visų 
pripažintas kaipo aiškus “Mokslo 
Darbas”. Magnus Stomach Bitters, 
kuris gydo ir tikrai gydo visas pil
vo ir vidurių ligas, yra sutaisytas pa 
gal gasrių Europos daktarų receptų, 

; dėl išgydymo įvairių vidurinių ligų ir 
] užlaikymo sveikatoje visos žmogaus 
J systemos. Jeigu jauti kokį nesmagu

mą, siųsk $1 dėl patyrimo šio moksliš 
ko stebuklo teisybės. Ttik $1 už 
bonką. Rašyk:
MAGNUS DRUG CHEMICAL CO. 

663 W. 18-th Street, Chicago, UI.

=
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PRANEŠIMAS
Naujienččiams, Naujienų Skaitytojams ir Visiems 

Naujienų Rėmėjams
Pirmas “Naujienų” Piknikas įvyks

Nedelioje, Birželio 13 d.,1920 Riverwiew Parke
Tikietai turi 16 kuponų su nuošimčiu; $1.30 už 

kuponus. Perkant iš anksto “Naujienose” gausi
te daug pigiau.

Visus kviečiame dalyvauti šiame piknike.
Iš kalno pasirūpinkite tikietus.

RENGIMO KOMITETAS.

Drauge bm socialistų Partijos pikniku. “Naujienos” 
pilname savo prisirengime dalyvauja šiame piknike. 
Bus surengta didelis ir įvairus programas.

Tikietai parsiduoda “Naujienų” ofise; iš ofiso 
perkant bus pigiau, nes nereikės mokėti karės taksų.

A l=as Iškilmingas Piknikas
/b\/L\ Parengtas per

Brighton Park Liet. Athlętic ir Pašelpos Kliubą

NEDĖLIOJĘ, BIRŽE LIO-JUNE 13-tą, 1920

Lyons III.
Tikietas 40c.Prasidės 10 vai. ryto

Muzika Jareck Jazz Band
P. S. Imk 22-ros karus iki pasibaigs. Paimk Lyons karus iki Ogden A v., 

eik 4 blokus į pietus, komitetas lauks Kviečia Komitetas.

PRAKALBOS
Temoje:

“Naujas Dangus ir Nauja žemė”

SLVAKARĄ
C. Semradek Svet. 1333 Komensky Avė.
tarpe 13-tos ir 14-tos gat., arti Crawford Avė.

F
Pradžia 7-tą vai. vak. Įžanga dovanai

Geriausia proga ciseriečiams praleisti vakarų. Puiki ir 
vėsi svetainė ant antrų lubų. Meldžiame nepraleisti progos, 
šitas išguldymas bus labai iškilmingas ir palinksminantis.

Rengia ir kviečia Studentai Biblijos.

Ar žinai kad
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(12)
(13)
(M)

(16)
(17) 
(IX) (1!>)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Mes dabar gyvename svieto pabaigoj, ypatingai nuo 1914 
metų.
Laikai Vagonų jau išsipildė. — Ev. šv. Luk. 21:24.
Karalyste šio svieto jau-persimainė su didžiu trenksmu.— 
Dan. 2:44. '
Didysis vargų laikas jau atėjo.— Matt. 24 skyrius. 
Su tuo laiku užsibaigia Evengclijos Gadynė.
Prasideda didysis pasaulio Grįžtmotis.
6,000 m. nuo žmogaus sutvėrimo jau pasibaigė.
Septintas tūkstantis yra Sudna Diena, 1000 m. ilga. 
Antikristas bus apreikštas visam pasauliui.
Ateina geidavimas visų tautų.
Prisikėlimas iš numirusių yra galimas, ir 
Užtenka vietos prisikelusums milijonams. 
Karalystė Dievo jau visiškai prisiartino. 
Tikroji Bažnyčia trumpu laiku pasirodys. 
Numirėliai yra numirusiais, ir jų dūšios 
Mok. 9:5.
Pekloje dabar nėra velnių.—Matt. 25:41.
Mirtis, velniai, ir pekla bus išnaikinti ant visados.
Ateina laikas kuriame žmonės nebemirs. 
Paslaptingasis Babilionas (?) jau ųriuva. 
Kūkaliai dabar yra deginami.—Mat. 13:40.—42. 
Yra viltis išėjimo iš peklos. —1 Zom. 2:6.
Jėzus išėjo iš peklos.—Dari). Ap. 2:27—32. 
Naktis verksmo baigiasi linksmame rytmetyje. 
Kristaus Karalystė bus palaiminimu visiems.

Ant šitų ir daug kitų svur-bių klausimų, yra atsakyta Bib
lijos Studentų Laikraštyje, SARGYBOS BOKŠTAS. Išeina kas 
mėnesį, turi 16 puslapių, sąsiuvos formoje. Prenumeratos kair 
ha $1.00 užsimokant iškalno. Rašyk tuojaus, adresu:

SARGYBOS BOKŠTAS
732 W. 19-th St. Chicago, III.

yra arti.

negyvos.—Sal.

i 
k

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 80. LA SALE STREET 
CHICAGO, ILL, 

Telephone Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

Subatomini 9 iki 1 po pieta 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamiaaoja Abstrakte* 

perkant.
arba parduodant narna, lota ar
ba farmą ir padirbu visokiu* 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimu* ir skolinu pinigu* 
ant Pirma Mortgečią ant lengva 
Mlygų.
Weat Side ofisą* atdara* vaka

rais nuo 7 Hd 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stata Sau
kos, 2201 W. 22nd Street 
Cor. I^eaVitL Tai. Canal 2552.

Didelis Išpardavimas
Gramafonų

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

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.

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

E4535 Jaunavedžio Pasiskundimas ir Tarditoja, Dialogas.
E4536 Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas.
E4536 Piemenėlis ir Pavasaryje, M. Petrauskas.
E4237 Jonas Smikis ir M aušo Kelionė, Dialogas.
E4475 Girtuoklis, Metavonė ir Pasakos Stebuklai.
E4272 Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas.
E4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas.
E4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių- Valcas.
E4363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias.
E8417 Padespanas ir Mazurka.
E2356 Lietuvą Tėvynė Musų ir Tykei Nemunėlis Teka.
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
E2358 Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą.
E3191 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo.
E4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas.

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

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

..................-

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mado* iš petrinų Ir deaainf 
kirpti ir siūti vyrišku* aprčda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geri aus j ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepralela* 
kitę tos geriausios progos, ei
kite i tų mokyklų, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų 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 DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted SL, Chicage.

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių dulktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikalių instrumentų: britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

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

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., t Chicago, III.
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The Kerzheim 
Grojiklis Planas 
ir Reikmens už

APVERTINK KERZHEIM G
PAGAL KOKYBĘ IR KAINĄ.

Kerzheim Grojiklis Pianas yra žinomas kaipo vienas iŠ geriausių ins
trumentų. Jis vra užgirtas per įžymiausius muzikus už jo neprily- 
ginamų tonų. Tūkstančiuose namų, kur gera muzika yra pageidau
jama. yra laikomas didelėj paguodoj su prisirišimu per jo savininkų. 
Dėlto kad esame už rybų Augštų Remiu Distrikto, ir musų išlai
dos yra daug mažesnės negu didžiumos kitų krautuvių, mes galime 
parduot šitą augštos vertės pistruinentą už žemų kainų $535 ir ant 
lengvų išmokėjimų ir neimant jokio nuošimčio.

VISAS IŠTAISYMAS pu-J E* Q H
nas, kartu su suo-leliu, scarfa, florine lampa ir 20 * ta
grojiklių rolių Viskas sykiu

Lengvas išmokėjimas be nuošimčio.

Kerzheim Pianas
mes išleidžiame už

Nėra geresnio Piano už $350 
kaip Kerzheim, kurį $300

Taipgi pažiūrėkit j musų didelį 
išpardavimų bargenų ant var
totų r sampelinių pianų ir gro
jiklių pianų.

Apsimainykit savo senų pianų ar 
ha fonografų. Duosim gerų atly
ginimą.

( able Nelson Pianai ir Grojikliai Pianai $425 iki $800.

į KORESPONDENCIJOS 
-  . _ 

KENOSHA, WIS.

Stato nuosavą svetainę.
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The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Viešųjų Atskaitų Prižiūrėtojui.
Atskaita Biznio pabaigoje Vasario 28 d. 1920, išduota Illinois Valstijos

PURTĄS
Paskolos ir atrėkavi

mai ........................ $1,345,779.03
Perdėtjs....................................  508.97
U. S. Bonai ir certifi-

katai ........................ 169,607.79
Municipalės ir korp bonai 756,445.57 
Rakandai ir {taisos...........  5,483.69
Real Estate ............................ 982.75
Revenue stempos ................ 234.54
Cash ir kitų banku sko

los ............................ 439,227.48

SKOLOS

Capital stock įmokėta $200,000.00

Perviršis ............................. 10,000.00

Neišdalintas uždarbis ... 41,127.19

NAUJIENOS, Chicago, UI.
—JlULfJ1 —..........  1 .. ■ 1

Viso turto............$2,718,969.82
Saisto 2, 19' 8 depositai

Gegužės 4, 1920 depozitai

Neužmokėti dividendai............40.00
Palikta taksams ir procen

tams .  15 270 44
Depositų ........................  2.449,532.19

Viso skolos............ 2,718,969.82

......-........................... SM42.666,48~~

.......................................  2 449.532.19

Užaugo depozitais .... $ ’ ,336 8C5.71 
VIRŠININKAI

ASA VVIEHSEMA. Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG. Vic-nrez. FREDERICK J. VV1ERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. II. Brandt Asą Wlersema
Herman L. Baruos Catrines DcHaan
Theophilus Schmid Nicholas W. \Vicrsema
George Dalenberg Chas. E. Reading Frederick J.Wiersema

VALSTIJ INIS TAUPYMO BANKAS

The Peopie’s Store
11201-3-5-7 Michigan Avė. Roseland.

Musų Apšaukimo 
šlpardavimas 

tęsis visą ateinančių sąvaitę.

30 ^ŠTAMPŲDYKAI
Iškirpk šį pagarsinimą ir paduokite mums kada 

pirksite už $1.00 ar daugiau.

&

MAGDE. "Ak, kaip man niežti gal
vą ! Išbandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi t”

M A HE. "Na, tai kam tau kfst be
reikalingai f žiūrėk, kokie mano plau
kai įrašus, švelnus ir Systi. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia

”7 7" 7"' plauku ’r odos sustiprintojis, j
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

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

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

ąd, RICHTER 6 CO., 3X6-330 Broadway, New York

/

FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemes, Farmas ir Visokius Na

mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.
666 W. 18th Street, Chicago, III.

Vielos lietuviai ne juokais 
subruzdo dirbti, kad įsigijus sau 
parankių svetainę. Apie sesi mė
nesiai atgal keli vielos lietuviai 
pradėjo tartis ir kilus raginti, 
kad pasvarstytų, būtent, kokiu 
būdu šilą sumanymą pravedus. 
Jų pastangos nenuėjo niekais. 
Darbas jau pradėta. Štai, kelių 
•įrangų pasidarbavimu šiomis 
dienomis gauta valstijos leidi
mas — ėarteris, Bendrovė įkor- 
poruota ant penkiasdešimts tūk
stančių dolerių. Šerų kaina — 
dešimts dolerių vienas. Be to, 
bendrovės reikalai bus tvarko
mi šitaip: šėrininkas, neveizint 
kiek jis turės Šerų, balsuoti ga
lės ne nuo sūrų, bet nuo galvos, 
lai re škia, kad didieji šėrinin- 
kai, jeigu tokių butų, bendrovės 
reikalų negalėtų tvarkyti kaip 
tinkami. Jie bus tvarkomi taip, 
kaip didžiuma norės.

Bendrovei gali priklausyti 
kiekvienas nežiūrint politinių 
įsitikinimų: ir soeialistai ir ko- 
munstai, ir tautininkai, ir kata
likai. Kitaip ir būti negali. Sve
tainė juk reikalinga visiems. 
Beikalinga pirmiausia sayo su
sirinkimų ir pramogų rengimui. 
O neturint jos bloga yra vi-
siems.

Taigi, darbas jau pradėtas ir 
jis eina gan sparčiai. Pav., dar 
tik viena sąvaitė kaip pradėjo
me pardavinėti sūrus, bet iki 
šiol jau surinkta apie du tuk
siančiai dolerių. Jeigu darbas 
šitaip eis ir toliau, lai neužilgio 
Kenosha lietuviai tikrai turės 
nuosavą svetainę.

Pirmas oficialis šėrininkų su- 
s rinkimas įvyks birželio 20 die
ną. Shlilz svetainėje, kaip de
vintą vai. ryto. Vyriausias šio 
susirinkimo uždavinys bus iš
rinkti reikiamus direktorius, 
kurie turės rūpinti# j’isų bend- 
rovūsrreikalų vediinu.'Todcl bu
tų gera, kad į jį atvyktų netik 
šėrininkai, bet taipjau ir tie, ku
rie nėra šios bendrovės nariais. 
Svetainės pastatymu privalo rū
pintis visi. Tai visų reikalas.

Juozas Radavičia,
La ik. Liet. Namo B-vės pirm.

Severos Gyduoles užlaiko 
• v šeimynos sveikatą.

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

Severas 
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vertė yra priparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 80c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

A. PETRATIS S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTĄ FE -INSURANCE 

European American Burėm 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

NO'rAPUCŠAS 
3249 So Halsted Street, Chicago, Illinois Telephone Boulevard 611

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Dr, A. R. Blumentlial

AKIŲ BPECLALI8TA8 
Akta Egsaminuoja Dykai

NoĮHHfą nyksta regėjimą■ 
Mes vartojam 

panerinta Opk< 
thalmometor. 
patinga domg M 

■ * kreipiama i vai*
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vok. 
nedaliomis, nuo 9 liti 12 diena 
4849 8. Ashland <▼. kamp.47 st 

Telephone Y arda 4812 
Boulevard 8437

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Sarai Hetuviama linomaa p«r 33 na* 
tu kaipo patyria oydytojaa. aMrargaa 
ir akularia.

Gy<lo aitrias ir ehronJIkaa li*aa, yy- 
nj, motorų Jr vaikų, pagal naujanaiaa 
matodas X-Ray ir kitokiai alaktroa grli 
taiaaa,

Ofiau ir Labaratorija t IMS W. Utt 
Bt. netoli Fbk 8t.

VALANDOS: Noo 10—11 įlieta, tv 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950- Drover 4186

VALANDOS: S—0 ryto, tiktai.

Talophonail

Geriausios ir patogiausios 
namų darbui siuvamos ma
šinos pilnai gvarantuotos. 
Par3iduo<la $45Q()

Peopl&s Į'rsrniturv- įįunparuf
3urnilur». Stovėt. S.wln<) M«cNixr«. 

Taikinį Ma<hin»t, Piano., Ctc .

1930—1932 So. Halsted St.

I. k

Visokios rųšies vaikų veži 
mėlių, sulankstomi, skurs
niai ir vėliausios mados

n“ 510.00

Šis didelis gasinis pečius, su gob
tuvu baltai ar molinai flfl 
enameliuotas nuo ^UviUU

tbron
Visokių didumų ledaunės (Ice Box) 
kieto medžio varauniai padarytos 
Parsiduoda $15.00

Šitas Automatiškas lopsis, dirba 
kaip laikrodis $9.00

-------------------------------------------------- 1— I .......................... ........................ ■■■■■«>
.. .................. -

Pranešimas
West Pullman-Kensington, Roseland ir Burn- 

side lietuviai TeMYKITE. Atsidarė garinė pirtis 
su visokiais įtaisymais sveikatos pagerinimui.

Atdara moterims Pėtnyčioj.
12020 So. Halsted St.
Arti 120-tos gatvės.
West Pullman III.

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

Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
ninio 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 motorų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per (> mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrūnas, prof.

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

šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

(Rusiškos ir Turkiškos Vanos

vuMMWWtaV*<M-

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.12th STREET
Tei. Kedsie 8902.

8514-16 W. 12th ST.
Arti St. Lonio Ava. 

CHICAGO, ILL.

Me* perkame Pergales Bondus pilna paraftyta- 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte.

1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Woo4 Sta.

Atneškite arba atsiųskite < 
Atdara kasdien nuo •—• 
Utarnlnkais, Ketvergai*

' ........... —" —   1 \
Tel. Canal 6222.

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS

2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta 
CHICAGO.

Valandose 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki 8 vakaro. 

K a

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

DR. C. K. KLIAUGA*
Dentistas

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

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

V-................. . , /

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

3149 S. Morgan st., kerti 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALI STASi

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Y arda 687.
...................... I *

Telephone Tardo 5082

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgas st. Chicago

VALANDOS: Nuo | iki 11 ryto 
ir nup 5 iki 8 vakarų.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

; DR. YUŠKA i
! 1900 S. Halsted St. \

Tel. Canal 114

Telephonų Boulevard 2169 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakare 

3868 8. Morgan Bt. Chicago, Hl.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ1 St. kampjfarnhfield nv
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 9 iki

4 Ir nuo 7 iki 9 vnkare. 
TeL Proųpoat HM

Į ....
ta——■■■ ■■■■■!—a—a-c

Telephone Yards 5834

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

KtaMUlfl . . ......... I .1 I I Į . ................... Į M, J
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NAUJIENOS
ME LITHUANIAN NEW8

PablhM Daily aseept 8»4ay by 
ib« Lithoaalaa Newe Pab, Ce« lac-

MM F. Grigaitis

1789 80. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

TaiapbaM Cbaai IBM

Babaerlptioa Batu* 
tf .00 per year in Chicago. 
15.00 per year outside oi Chicago. 
87.00 per year 1d Canada. 

2c per copy.
Entered as Second Claas Matter 

M are h 17th, 1914. at the Port Office 
of Chicago, UI- andar the act of 
March 3rd» 1879.

Naujienos rtna kasdien. Išskiriant 
nedeldlenins. I^ldiia Naujienų Ben
drovė 1739 S. Halsted SU Chicago. 
UI. — Telefonai: Canal 1508.

UirtaakeaMjl KalMJ 
Chlcage>e — palte i

Metama .................... *..........  MĮ?0
Pusei metų .......................  J-JV
Trims minėdama ................... 185
Dviem minėdama ....... t 1*45 
Vienam minėsiu! •••*•••« .75

Chicagoje — per nešiotojas!
Viena kopija ............ ..
Savaitei ........................
Mlnedui

Suvienytose Valstijos^ m Chicago).
paštui

02
12
50

Pusei metu..........
Trims minėdami 
Dviem minėdami 
Vienam mlnedui

Lietuvon ir kitur ■ idealuose t 
(Atpiginta)

Metams ...................  I7.0C
Pusei metų  ...................... 4.01
Trims mlnesiams ........ 2.0C 

Pinigus reikia dust Palto Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.

Lietuvos 
konstitucija.

Laikinoji Lietuvos konsti
tucija (ar konstitucijos pro
jektas), kurių priėmė Stei
giamasis Seimas, skamba 
gana gerai. Blogiausias da
lykas joje yra suteikimas 
perdaug didelės galios res
publikos prezidentui. Jam. 
pavyzdžiui, duodama baus 
mės dovanojimo teisė. Šita 
teisė yra monarchizmo lie
kana.

Monarchas (karalius) turi 
teise dovanot bausmę teis
mo pasmerktam prasikaltė
liui todėl, kad skaitosi, joge; 
jam (monarchui) priklauso 
pavaldinių gyvybė. Jeigu ji
sai nori, jisai baudžia savo 

pavaldinį; jeigu nori, duo
da jam gyvent.

Monarchijoje teismas yra 
monarcho valios įrankis; jo 
nuosprendį todėl monarchai 
gali panaikinti; jisai stovi 
virš teismo.

Demokratinėje respubli
koje, kur valdžių stato ir at
stato žmonės, tokiai tvarkai 
neturėtų būti vietos. Prezi
dentas (jeigu jau negalinu 
be jo apsieit) turėtų būti 
tiktai žmonių, arba jų iš
rinktųjų atstovų, valios pil- 
dytojas ir daugiaus niekas.

Jeigu prezidentas turi 
bausmės dovanojimo teisę 
tai jš to darosi da ta bloga 
pasekmė, kad valdžios prie
šai yra statomi į pažeminan
čių padėtį. Už pasipriešini
mų valdžiai teismas, sakysi
me, pasmerks žmogų; tuo
met nuo prezidento malonės 
priklausys, ar tų žmogų 
baust, ar ne. Valdžios prie
šai turės lenkties prieš pre
zidentų, kad jisai “pasigai
lėtų” jų draugo!

Tarp gerų konstitucijos 
punktų yra “tykybos, sąži
nės, spaudos, žodžio, strei
kų, susirinkimų, draugijų 
laisvė.” Bet paskelbt tokį 
aplamo turinio punktų, da 
negana; reikia taip-pat įsak
miai nurodyt, kų jisai reiš
kia. Tikroji minėtųjų lais
vių prasmė reikalauja tarp 

kitko, kad religija butų pri
pažinta privatiniu dalyku, 
t. y. kad bažnyčia butų at
skirta nuo valstybės ir mo
kykla nuo bažnyčios. Bet ar 
Steigiamasis Seimas ištiesų 
padarys šitokių tvarkų Lie
tuvoje, tai da reikia pažiū
rėt.

Toje konstitucijoje fečiaus 
mes pasigendame kai-kurių 
labai svarbių dalykų. Ji kal
ba tiktai apie politines tei
ses, o beveik nieko nesako 
apie ekonominius šalies rei
kalus. Kaip bus tvarkoma 
žemės ūkis? Ar darbininkai 
turės kokių įeisiu pramonės 
tvarkyme, ir jei turės, tai 
kokių? Konstitucijoje ran
dame tiktai paminėjimų 
streikų laisvės, o apie šituos 
klausimus nei žodžio.

Lietuvos darbininkai turė
tų reikalaut, kad šalies kon
stitucijoje butų padėta pa
matas ne tiktai politinei, o 
ir industrinei demokratijai.

Šnipų-provokatorių 
įrankiai.

Šiandie “Naujįenose” tel
pa pradžia to dokumento, iš 
kurio be jokios abejonės ma 
tyt, kad vyriausias vadina
mos komunistų partijos va
das, Louis C. Fraina, buvo 
apmokamas valdžios agen
tas.

Pirmutinė aiški žinia apie 
tai, kad komunistais vado
vauja šnipai-provokatoriai, 
pasklido spaudoje sausio 
mėnesio pradžioje, tuoj po 
masinių komunistų areštų^

Prieš tai jau buvo nužiū
rima, kad komunistų tarpe 
randasi tamsių gaivalų, ir 
socialistai ne kartų perser
gėjo nuo jų darbininkus. Bu 
vo matyt ir iš komunistų 
platformos, priimtos jų su
važiavime, kad prie jos ra
šymo turėjo būt prikišta kie- 
no-nors nagai, kam rūpėjo 
suardyt darbininkų judėji
mų; šitų dalykų socialistai 
taip-pat n.e kartų nurodė. 
“Naujienų” redaktorius, ku 
ris gale pereitųjų ir pra
džioje šių metų pasakė Chi- 
cagoje ir kituose miestuose 
daugiaus kaip dvidešimt 
prakalbų, kritikuodamas ko
munistus, kiekvienų kartų 
pabrėždavo, kad jų platfor
ma yra ne revoliucioniška, 
o provokatoriška. Bet tie 
karštuoliai, kurie norėjo ti
kėt komunistais, mažai te- 
paisė šitų persergėjimų; o 
komunistų vadai ir laikraš
čiai, ažuot apsižiūrėję į ko
kių kompanijų jie. pateko, 
panaudojo tuos persergėji
mus tiktai da šlykštesniems 
socialistų šmeižimams.

Pagalios, kaip minėjome, 
pasirodė aiški žinia apie pro 
vokatorių veikimų komuni
stų partijoje. Jų paskelbė 
žmogus, kuris vienas pirmu
tinių šioje šalyje pradėjd 
skleisti komunizmo idėjų, 
taigi anaiptol ne komunistų 
priešas, — Santeri Sluorte- 
va, bolševikų “ambasado
riaus” sekretorius. Jisai pa
skelbė, kad Justicijos depar
tamento agentai suorgani
zavo komunistų partijų ir 
parašė jai tokių platformų, 
kad valdžia paskui galėtų 
išgaudyt ir sugrust į kalėji
mų tuos radikališko ūpo dar 
bininkus, kurie įstos į tų 
partijų.

Šitų žinių pakartojo ir 
kai-kurie komunistų laikraš
čiai. Bet ir ji neprivertė ko
munistų apsisvarstyt. Pra
ėjus kuriam laikui, jie ėmė 
šaukt, kad ta žinia neturin
ti pamatos; kad visi, kurie 
tiki j jos teisingumų, esu 
bepročiai ir niekšai.

Paskui apie provokacijų 
komunistų partijoje prane
šė federalis teisėjas Ander- 
son; ir da vėliaus tokį-pat 
pranešimų padarė advoka
tas Swinburn Hale, nurody
damas kartu jau ir vardų 
svarbiausiojo provokato
riaus, Frainos.

Bet ir po šitų paskelbimų 
komunistai nesiliovė gynę 
savo partijos “tyrumų” ir 
šmeižę socialistus “niek
šais”, “išdavikais” ir t. t. 
Komunistų organas “Lais
vė” stengėsi apgint net ir 
patį Frainų.

O dabar matome, kad tos 
žinios apie provokacijų bu
vo teisingos. Valdžios agen
tai ne tiktai įsiskverbė į 
komunistų tarpų, kad paty
rus jų sekretus (tame ne
būtų nieko nuostabaus), bet 
buvo vyriausi komunistų 
partijos tvėrėjai ir jų “pro- 
gramo” autoriai! Iš tų agen 
tų męs šiandie žinome Frai
nų, o jisai yra tikras komu
nistų partijos tėvas.'

Kas yra partija, kurių su
organizuoja ir kurios plat
formų parašo provokato
riai? Jų kitaip negalima pa 
vadint, kaip provokatorių 
partija.

O kas yra tie žmonės, ku
rie darbavosi su provokato
riais išvien, padėdami jiems 

’sutvert tų partijų, gindami 
jų ir agituodami už jų? Jie 
yra provokatorių pagelbi- 
ninkai.

Tai ve kas reikia pasaky
ti apie “Laisvę”, apie jos re- 
daktorius, apie Bimbų, Balt
rušaitį ir visus kitus komu
nistų partijos agentus.

Mes nežinome, ar tįe gai
valai tarnavo provokatorių 
tikslams už kokį atlygini
mų, ar “iš pasišventimo”; 
bet jie tarnavo jiems.

Nėra tečiaus jokios abejo
nės, kad ir tarpe lietuviškų 
komunistų randasi panašių 
į Frainų. Kada-nors gal iš
eis į aikštę ir jų vardai.

Apžvalga
SOCIALISTAI IR DVASIŠKIJA.

“Drauge” nuolatinis jo bend
radarbis seka savo nuolatinę pa
sak: tę apie tai, kad socialistai 
persekioja religiją; ir kailio so
cialistų pavyzdį, rodo bolševi
kus (kurie yra tokie “pavyz
dingi socialistai”, kad neduoda 
socialistams net laikraščių lei
sti). Papasakojęs apie sociali
stų “persekiojimus” religijos, 
tas žmogus sako:

“Galima laukti, kad neku- 
rie spcijalistų laikraščiai pa
sistengs veimainingai nuduo 
t i net savo prielankumą reli
gijai ir dvasiškija^ kad su- 
vadžojus didesnį skaitlių ti
kinčių, bot mažai mąstančių 
ir silpnai susipratusių darbi
ninkų. Kaip čia senai chica- 
giškčs ‘Naujienos’ iškilmin
gai gynė kunigus. ‘Jie esą 
piliečiai ir neteisinga butų, 
kad jie įstatymu butų nepri- 
leidžiami užsiimti valdiškas 
vietas.’ Po to iškilmingo iš
sireiškimo seka eilių eiles 
straipsnių, kuriuose agituo
jama prieš kunigus, kurie 

pasekmingai ir naudingai dar 
bavosi ir darbuojasi tiek vi-i 
suomenės, tiek politikos dir
voje.

“Štai ir matoma dviveidė 
socialdemokratų politika.” 
Tam klerikalų rašytojui reiš

kia pastebėt, kad jisai arba ne
moku suprast to, kas yra rašo
ma “Naujienose”, arba, jeigu 
supranta, tai sužinai) apgaudinė
ja savo “tikinčius, bet mažai 
mąstančius” skaitytojus.

“Naujienos” niekuomet nero
dė sitvo prielankumo nei reli
gijai, nei dvasiškijai. Jos pri
pažįsta žmonėms teisę turėti 
religiją, kadangi jos stoja už pil
ną sąžinės laisvę. Religija yra 
minties dalykas, todėl, jeigu kas 
skaito ją blogu daiktų, tai pri
valo kovoti prieš ją minties įran 
kinis, o ne spėka arba valdžios 
pagelba. ’ Šituo vadovaudamosi, 
“Naujienos” priešinasi tiems 
elementams, kurie nori įstaty
mais suvaržyti religiją arba su
siaurinti religiškų žmonių tei
ses.

“Naujienos” smerkia katalikų 
bažnyčios inkvizitorius, kurie 
degindavo ant laužų žmones, 
priešingus jų religijai; ir jos 
lygiai smerkia tuos religijos 
priešus, kurie norėtų šiandie pa
vartot prievartą prieš religijos 
šalininkus.

To paties principo “Naujie
nos” laikosi ir sulig dvasiškuos. 
Nežiūrint to, kad dvasiškija y- 
ra religijos skelbėja, “Naujie
nos” pripažįsta jai lygias teises' 
su visais kitais žmonėmis. Bet 
tai visai nereiškia, kad ‘Naujie
nos” yra prielankios kunigams. 
Jos visai nėra jiems prielan
kios! Kunigai, “Naujienų* su
pratimu, yra vienas kenksmin- 
giausiųjų gaivalų visuomenėje. 
Naudos jie nedaro visuomenei 
jokios, o žalos labai daug, palai
kydami temdinančius žmonių 
protą prietarus. O ypatingai jie 
yra kenksmingi darbininkams, 
kadangi kunigai visur eina iš
vien su darbininkų išnaudoto
jas. > £ ,

šitokią sav6 nuomonę apie ku 
nigut “Naujienos” skelbia vi
suomet.

Taigi “Draugo” bendradarbis 
tegul nemeluoja.
PROVOKATORIŲ BENDRA- 

DARBIAI NETVERIA 
PIKTUMU.

Provokatorių partijos orga
nas, “Laisvė”, nesvietiškai su
pyko, kada mes nurodėme, kad 
jisai gerbi na kumščių ir skel
bia antisemitizmą. Bet piktu
mas yra blogas patarėjas, lodei 
“Laisvė” nesugeba jokiu išmin
tingu argumentu pateisinti savo 
poziciją; ji liktai komunistiš
kai koliojasi.

“L.” pasakoja, kad ji norėju
si tiktaPpažymėti, jogei revoliu
cijos neapsieina be fyzikinės 
spėkos, bet visai negarbinusi 
kumščios. Bet tai yra melas! 
Ji (tariant, jos bendradarbis, 
kuris rašo jai vadovaujančius 
straipsnius) polemizavo prieš 
Kautskį, kuris sako, kad prole
tariatui rupi, kad klesų kova bu 
tų vedama ne kumščios spėka, 
o proto įrankiais; ir kaipo vie
nintelį būdą pastatyt klesų ko
vą į tokias *vėžes, Kautskis nu
rodo demokratiją. Už šitas min
tis “L? ’ šlykščiai iškoliojo 
Kautskį ir pareiškė, jogei dar
bininkai visai negalį svajot apie 
tai, kad padarius revoliuciją be 
“fyzikinės spėkos (kumščios)” 
pagelbos.

Iš tokio “L.” nusistatymo yra 
aišku, kad ji žiuri į fyzikinės 
spėkos (arba kumščios, kaip ji 
pati išsireiškė) vartojimą, ne 
vien kaipo į faktą, pastebėtą pra 
eities revoliucijose, o ir kaipo j 
būtiną dalyką ateinančioje pro
letariato revoliucijoje. Tuos 
socialistus, kurie sako, kad pro
letariatu^ turi stengtics kiek ga
lint išvengt kumščios vartojimo 
visuomenes kovose, ji keikia 
“protiškais bankrutais”, “išda
vikais” ir tt.

Ką-gi tatai reiškia, ^įęigu ne 
kumščios garbinimą?

Provokatorių partijos orga
nas meluoja taip-pat, kada jisai 

užsigina, buk neskelbęs antise
mitizmo (neapykantos prieš žy
dus).

Jisai dabar pasakojo, kad ji
sai išreiškęs tiktai tokią nuomo
nę, jogei “žydai didžiumoje — 
smulkioji buržuazija, todėl ir ša 
linasi nuo darbininkiškų organi
zacijų”. Bet tai yra dviguba 
netiesa.

Viena, netiesa, kad didžiuma 
žydų yra smulkioji buržuazija; 
tokio dalyko ik\ šiol da nėra nie 
kas prirodęs.

Antra, netiesa, kad “Laisvė” 
parašė tiktai šitą vieną melą'sa
vo straipsnyje apie žydus. Tame 
straipsnyje ji aiškių aiškiausiai 
pasakė, kad “žydas biznierius iš.' 
prigimimo”, ir kad lodei žydai 
esą. priešingi darbininkams. 
Beiškia, ji apskelbė žydus kaipo 
tautą, darbininkų priešais! O 
tai yra jau grynas antisemitiz
mas — toks, kokį skelbia kle
rikalai ir juodašimčiai.

Fraina—Šnipas.
Komunistų vadas buvo apmoka
mas teisingumo departamento 

Šnipas-provokatorius.

Louis C. Fraina, neilgai gyva
vusio laikraščio Revolutionary 
Age redaktorius ir vyriausias 
abiejų komunistų partijų va
das, buvo apmokamas Ameri
kos valdžios šnipas. Jis tarna
vo teisingumo departamentui ir 
tada, kada kūrėsi tiedvi parti- 
ji. Tatai paskelbė Santeri Nuor 
tęva, Busijos Sovietų Biuro se
kretorius.

Skelbti prirodymus paakstino 
Nuortevą tas faktas, kad Mit- 
shel Palmer, Jungtinių Valsti
jų generalis prokuroras bandė 
užsiginti prieš Senato tyrinėji
mo komitetą, jog jo vedamasis 
departamentas turėjęs bent ko
kių ryšių su Fraina.

Paskelbtasai dokumentas yra 
sensacingiausias apkaltinimas. 
Ten detaliai išdėstoma, kaip tei 
singumo departamentas naudo
jo šnipus-pfrovokatorius, kad ga 
Įėjus rengti visa linas medžiok* 
les ant “raudonųjų”.

Faktai kalba patįs už save.
Savo liudijime Nuortevą nie

kur tiesioginiai nekaltina Frai- 
uos. Jis lik objektyviai atpa
sakoja faktas. O faktai kalba 
patys už save. Ir tie faktai dar 
labiau diskredituoja Jungtinių 
valstijų teisingumo departamen 
tą, negu kaltinimai, kuriuos pa
skelbė advokatų delegacija, va
dovaujama Harvardo universi
teto profesorių — Chaffee ir Fe- 
lix Fransfurtcr.

“P-no Nuortevos susilaiky
mas nuo išvadų daro daugiau į- 
spudžio, negu jo kaltinimai,” 
pareiškė žymus liberalas, kuo
met jam parodyta Nuortevos liu 
dijimas.

“Kiekvienas, kurs žino Fau
nos veikimą, negalės skaityti 
Nuortevos liudijimo be nuožiū
ros, kad teisingumo departamen 
tas ne tik bandė in’ifa|iti neap
šviestus ateivius, kad jie prisi
pažintų tikį į komunistų princi
pus (kurių jie, matoma, visai 
nesuprato), bet tuo pačiu me
tu tasai departamentas organi
zavo grupes žmonių (raudonų
jų), kurie paskuii buvo nužymė
ti išnaikinimui vardan ‘Ameri- 
konizmo’. Jei tokie išvedimai 
yra teisingi, tai tie apkaltinimai 
yra didžiausi, kokie kada nors 
padaryti Jungtinių Valstijų val
dininkams.

Nuortevos liudijimas apima 
daugelio mėnesių įvykius. Var
giai kada nors taip detaliai bu
vo surašyta Amerikos valdinin
kų darbeliai. Pasakojimas pra
sideda nuo to laiko kaip btivu- 
sis kareivis, finas, pastojo tar
nauti Palmerio departamentui, 
ir kaip buvo bandoma norkoto 
pagalba išgauti iš Nuortevos 
Sovietų dokumentus.

O baigiasi tas pasakojimas 
tuo įvykiu, kuomet finas neži
nia kur dingo po to, kaip išda
vė Nuortevai, jog Louis Fraina 
buvo valdžios agentas, prista
tydamas jo paveikslą. Ir kuo
met jo buvusieji draugai komu 

nistų partijoj buvo puolami po
licijos, kemšami į kalėjimus, 
brutaliai mušami ir deportuoja
mi Palmerio agentų, tai Frai
na saugiai sau plaukė į Europą 
draugijoj Anglijos piliečio, kurs 
buvo niekas daugiau, kaip tik 
šnipas.

Tarp kita ko, Nuortevos ob
jektyviame pasakojime randa
me pažymėtą tą faktą, kad Frai
na buvo atsilankęs į Sovietų 
Biurą, idant gavus rekomenduo 
jaučių jį Busijos valdininkams 
laiškų ir kelionės parankamų 
pasiekimui Maskvos. Tuo pa
čiu metu buvo susekta, kad jis 
lankosi teisingi/mo departamen 
te ir pasirašo ant gaunamų če- 
Mų<

Pasakojimas parodo, kad į 
Palmerio rankas pateko S. Bnt- 
gerso iš Olandijos, žymaus Eu
ropos komunisto, laiškas C. A. 
K. Martcnsui. Tą laišką galėjo 
pristatyti prokurorui tik Frai
na arba Anglijos laivo palydo
vas ir šnipas, su kuriuo Frai
na paskui išvažiavo į Europą.

Nuortevą ir Busijos Sovietų 
Biuras įgijo tų informacijų prie 
puolamai. Jas suteikė finas, 
kuris tarnavo teisingumo depar
tamente. Ir Nuortevos papra
stame pasakojime nuomanu 
tragedija, kuri atsitiko su kal
bamuoju finu. Finas .išvažiavo 
Washinglonan liudyti Senato 
komitetui, kurą tardė Marten- 
są. Išvažiavo ir dingo. Jokių 
žinių iš jo negauta.

“Kur jis randasi, — aš než 
na u”, sako Nuosteva, nedaryda
mas jokių išvadų, — “Kaip ro
dosi, nežino to nei jo giminės”

To fino vardas buvo Ferdi- 
mand Peterson. Ir generalis pro 
kuroras Palmer prisipažino se
nato komitetui, kad rugsėjo 
spalių ir lapkričio mėnesiais 
1919 m. Peterson tarnavęs tei 
singumo departamente, kaipo 
šnipas.

Peterson buvo apmokamas 
Palmerio šnipas.

Palmerio departamentas nu
samdė Petersoną tuo tikslu, 
kad gavus informacijų iš Rusi
jos Sovietų Biuro. Tokių bau 
dymų jau buvo daroma ir pir
ma, bet visi jie nenusisekė. Be 
to, Peterson dirbo prie vieno fi
nų socialistų laikraščio, su ku 

riuo palaikydavo ryšius ir Nuor- 
teva.

Jam buvo duota instrukcijų iš 
teisingumo departamento, kat 
jis pasirūpintų sueiti į artimes
nę pažinti su Nuortevą, kvies
damas jį pietauti ir nudouda 
mas esąs susidomėjęs Finlan- 
dijos ir Busijos revoliuciniu ju
dėjimu. Jis net siūlė Nuortevą 
praleisti su juo vasarą, žadėda
mas pats (t. y. Jungtinių Valsti
jų pinigais) apmokėti visas iš
laidas. Petersonui ypač buvo į- 
sakyta sužinoti iš Nuortevos, ar 
Rusijos Sovietų Biurą nepalaiko 
“žynius žydų bankininkai”. 
Mat teisingumo departamentas 
užsidavė sau tikslo prirodyti, 
kad Sovietų Rusija buvo niekas 
daugiau, kaip tik žydų finan- 
sisty sąmokslas prieš krikščio
nybę. '

“P-nas Peterson”, tęsia Nuor- 
teva, “veikė sulig instrukcijo
mis. Bet teisingumo departa
mento nelaimei jo tikroji mi
sija man paaiškėjo tuoj po to, 
kaip tik jis užėmė šnipo vietą. 
Kiek vėliau pats Peterson prisi
pažino man esąs šnipas.

“Paskutiniais dvejais metais 
man teko susi(lwTti su įvairaus 
paluko šnipais. Bet jų buku
mas mane įtikino, kad vidutinio 
inteligentiškumo žmogui neuž- 
simoka į juos kreipti domės. 
Man nebuvo ko jų bijotis da i 
todėl, kad pas mane nebuvo nie*? 
ko tokio, ką butų galėję jie su
rasti. Aš nebūčiau kreipęs jo
kios domės ir į naujai pasiųstą
jį šnipų, jei nebūtų išėjusios 
aikštėn los bjaurios įmones, ku
rios buvo Petersonui įsakyta 
naudoti prieš mane.

Duota instrukcijų naudoti 
narkotą.

“Pavyzdžiui, aš sužinojau, 
kad Petersonui aukštesni virši
ninkai įteikė norkoto (mikdi-

nančių vaistų) ir įsakė užmig
dyti mane, kad galėjus išgauti iš 
manęs dokumentus.

“Tas faktas, kad teisingumo 
departamentas nesidrovėjo įgy
vendinti šnipų mano namuose, 
nei kiek neprivertė mane labiau 
gerbti Palmerio tarnautojus”.

Kuomet Nuortevą susekė, kr d 
?eterson yra niekas daugiau, 
taip tik valdžios šnipas, tai pa
starasis prisipažino ir prašė iš
tarimo, kas jam daryti: ar tar
ianti valdžiai, ar rezignuoti. 
Nuortevą “griežtai atsisakė” (jo 
paties žodžiai) duoti kokį nors 
patarimą ir imti ant savęs atsa
komybę už tai, ką Petersono ga
li padary ti ateity.

“Fa]c tinai”, sako Nuortevą, 
‘Aš buvau labai atsargus, bijo
damas, kad ir tas prisipažini
mas nepasirodytų esąs triksas. 
Aš bijojau, kad lai tik nebūtų 
leisigumo departamento pienas 
apdumti man akis.

Pažinimas Rusijos policijos 
pagelbėjo orientuoties dalykuo
se.

“Pažinimas tų metodų, ku
rias vartodavo Rusijos šnipai 
prieš revoliucionierius, vertė 
mane elgtics atsargiai. Tos prie
žasties delei aš labai skeptiškai 
žiūrėdamas į visą tai, ką man 
pasakodavo Peterson”.

Stengdamosi šalinlies nuo 
šnipo Petersono, Nuortevą vie
nok negalėjo nesužinoti kai- 
kurių dalykų, kurie įvykdavo 
eisingumo departemente. Ir 
taip Nuortevą dabar pareiškė, 

Hai jis neturįs mažiausio pama
to netikėti Petersono pasakoji
mams, kadangi kai-kurios infor 
macijos rodo, kad jas buvo ga
lima gauti tik iš teisingumo de- 
partaemmento.

Palmerio žmonės.

Kalbėdamas apie du įvykiu, 
kada Palmerio departamentas 
bandė įsigauti į Rusijos Sovietų 
Biurą pagalba šnipų, Nuortevą 
pareiškė:

“Aš suradu, kad kaip tik pra 
sidėdavo judėjimas Jungtinėse 
Valstijose tuo tikslu, kad išga
vus pripažinimo Sovietų Ru
sijai arba teikimui jai medikalcs 
pagalbos, tai tuoj lame judėji
me atsirasdavo provokatorių. 
Tie provokatoriai stčpgdavosi 
nukreipti visą judėjimą į tokias 
vėžes, kad davus Palmeriui pro
gos įtarti jį pasikėsinimu ‘nu
versti Jungtinių Valstijų vald
žią’.”

Nuortevai nemažai juoko su
teikdavo ir tas faktas, kad Pal 
inerio departamentas siųsdavo 
šnipus šnipinėjimui šnipų. Ka
da tik Peterson neateidavo pas 
jį, visuomet ant kampo stovė
davo kitas šnipas, kurs užrašy
davo, kokiu laiku Peterson įei
davę! pus Nuortevą ir kokiu lai
ku jis apleisdavo jo namus.

Apie Louis Frainos sanlikius 
>ii teisingumo departamentu 
Nuortevą sako:

“Nėra pamato manyti, kad 
Peterson papasakojo man apie 
Frainos ryšius su teisingumo 
departamentu tuo tikslu, kad 
Įgijus pasitikėjimo juo. Pir
mu kartu jis užsiminė apie Frai 
ną rugsėjo pabaigoj. Iki to lai
ko aš jau buvau sužinojęs pa
vardes daugelio šnipų ir provo
katorių, kurie tarnavo teisingu
mo departamentui.

“Aš visai nekreipiau j tai do
mės, išimant tuos atsilikimus, 
kuomet šnipai buvo samdomi 
tuo tikslu, kad neleidus Jung
tinėms Valstijoms užmegsti 
draugiškus ryšius su Rusija.

(Bus daugiau).

Telephone Drover I0M

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki I vai vaka 
re. Nedlliomis pagal sutarim ų 
1211 So. Halsted Bt. Chicage, HL
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Kas Dedasi Lietuvoj
KAUNAS.

Tarptautinis darbininkų kliubas

Kaip žinoma, šitas kliubas, 
Kauno Pro f. Sąjungų Centr. 
Biuro įkurtas, šiuo tarpu buvo 
Spaudos Darb. Sąjungos žinio
je. Kultūros darbas kliube ap
mirė, darbininkai jame nebisi- 
lankė, ir tik šokių vakarai tc-

darbi-

Sąjun-

snkviesdavo publikos, kuri, tc- 
čiaus, nieko bendra su 
ninku klase neturi.

Spaudos Darbininkų
gos Valdyba pagaliau atkreipė 
savo domės į šitą apgailėtiną 
reiškinį. Gegužeą 9 d. visuotinas 
Sąjungos susirinkimas išrinko 
komisiją visiems kliubo reika
lams vesti.

Nuo pirmadienio, gegužės 10 
dienos, kliube įrašo norinčius 
dalyvauti chore, sporte ir šach
matų turnyre. Kliube steigiama 
nemokama skaitykla.

Reikia tikėtis, kad, prasidė
jus gyvesniani kultūros darbui, 
kliubas vėl taps užunarve orga
nizuotiems vietos darbinin
kams. [“Socialdcmokr.”] 
Lietuvių Rat.

LIETUVIS, PAVEIKSLŲ 
IftDIRBfiJAS

ŠIAULIAI.

ŠIANDIEN — apsaugok savo 
sučėdijimą šiame tvirtame 

Valstijiniame Banke.

Taupyki!
Klein Bros 

Štampai
KLEIN BROS.
HALSTED & 201h SIS

Taupykit
Klein Bros

Štampas

Visos Nuotaky Reikmenis 
Jos ištekėjimo diena yra tai skvarbiausia atsitikimas moteries gyve
nime, josios visa viltis ir lukėsiai yra didžiausi tą dieną. Josios dra
panos ir kiti rekmenįs bus puikiausi ir už žemiausias kainas, jeigu ji 
nusipirks juos pas Klein Bros, įstaigą, kuri per paskutinius 40 metų 
patarnavo ne vienai dabar užganėdintai nuotakai. Musų gandelis šį 
metą yra naujas ir tobulesnis negu visada. Ateikit, męs esam pri
sirengę.

šliubiniai 
Aprėdalai 
šilkinė georgette dre 
sė, dviejų ailių ma
dos, su soutache mez 
giniais ant štolto ir 
eilė iš priešakio ir 
užpakalio, trumpos 
rankovės, išmargin
tais rankoga
liais $35.00

o

Balto satino ir šilko 
georgette šliubinės 
dresės, tuniko išvaiz 
dos, rankovės iki al
kūnių, jungelis iš 
chentilly mezgi
nių $39.75

šilkinės georgette pa 
mergėms, dresės, di 
delis shaml kalnie- 
rius, diržinės mados, 
eilės rufflų 
jono; baltos 
donos

ant si- 
ar rau- 

$29.75

Baltos crepo dechin 
40 colių Extra sun
kus, dvigubai suktas, 
kaip tik geras sun
kumo dėl geriausių 
dreaių. $4.00 vertė 
yardas $2.25
Baltas satinas de 
Lux, 36 colių pločio, 
Extra puikios ver
tės, puiki ir minkšta, 
labai specialė, Yar
das $ 5.00
Baltas satinas strip 
Faille šilko, 36 colių 
pločio, Extra puikios 
vertės, $2.00 vertė 
Yardas $1.50
Baltas Francuziškas 
Organdy; 40 colių 
pločio; puikus ir gar 
biniuotas, be krakmo 
lo yardas $1.39 
Baltas importuotas 
Voile; 44 coliai; Ex 
tra puikus; sukti siu 
lai; labai specialiai 
Yardas $1.00 
Baltas* importuotas 
Japoniškas . šilkas; 
extra sunkios ver
tės; 36 colių pločio; 

. labai specialiai Yar- 
•• das $1.29

VISKO NUOTAKAI
Turime nuo tinklelio iki pumpsų; puikias šilkines pirštines; augštos 
vertės pančekų, puikius lingerie, gorsetų ir t.t. už netikėtinai že
mas kainas. Apsipirkinėjaint pas mus, jus rasite, kad geras patar
navimas viską viršija.
MOTERIŠKI šliubiniai ir vakarams sliperai, pasiūti iš puikios vertės

, satino, balto, rausvo ir mėbno>, chįffępo PQmrP0m. yri<L?rinJjt.;-.runku., 
prisiūti padai, franeuziškos kurkos Mieros iki 7, pora $3.00

Columbia ir Victrola Kalbamos Mašinos
Victor Victrola 
aržuola ir rau
donmedžio apdir 
bimo; 12 parin
kimų 6 dvigubi 
rekordai jūsų 
pačių pasirinki
mui ir 200 ada- 

viskas už 
$130.00

tų t

N 11 Victor Vic 
trola aržuolo ir 

raudonmedžio 
apdirbti; 12 pa 
sirinkimų 6 dvi 
gubi rekordai j u 
su pasirinkimui 
ir 200 adatų, 
viskas už 

$155.10
Lengvi išmokėjimai

56 š t u k ų 
pusiau-pur 
celėninių

China (torie
Ikų) išmar
intais kraš
tais pietų >e 
tas po

$14.95

J 00 stuk hj 
pusiau-pur 
celėniniais •

China (tori 
elkų) pietų 
setas, turin

tis puikiai 
išmargin

tus kraštus 
po $29.50

A. PETRATIS

Pirmoji gegužes čia praėjo 
visai ramiai. Valdžios įsakymu 
šventės juk nepadarysi. Vietos 
gimnazijos mokiniai po pirmos 
pamokos užšvente, nežiūrint, 
kad kapelionas priešinosi. Va
kare buvo aušrininkų susirin
kimas. Taigi, jaunimas šiaip 
taip paminėjo darbo šventę.

Prie šventės uoliai rengėsi 
vielos komendantūra. Vakare 
tuščiomis gatvėmis vaikščiojo 
būreliai ginkluotų kareivių. 
Abejotiną praeivį stabdė ir šio 
to žiūrinėjo.

Tokia tai darbininkų šventė 
demokratinėj respublikoj.

[“Socialdemokratas.*’]

LUKŠIAI, šakių apskr.

Gegužes 2 dieną mokykloje' 
buvo Ž. Ūkio darbininkų profe
sinės sąjungos steigiamasis su
sirinkimas. Kalbėjo Socialde
mokratų Partijos j atstovas iš 
Kauno apie pirmosios gegužės 
šventę ir profesinių sąjungų 
reikšmę. Tarp kitko buvo susi
rinkime iškelta, kai)) socialde
mokratai žiuri į tikybą. Tuo 
klausimu kalbėjo drg. Glovec- 
kis. Jis atrėmė krikšičionių-dc- 
mokratų užpuldinėjimus ant so-

Susirinkimas aiškiai suprato

ir juodinimą socialistų žmonių 
akyse.

Susirinkimo pabaigoje buvo 
išrinkta 7 asmenų valdyba ir 
revizijos komisija. Pirmininku 
J. Aranauskas, sekr. Gaižaus
kas, iždininkas Baržauskas.

[“Socialdemokratas.”]

ŠEDUVA, Panevėžio apskr.

Kai/p darbininkus moko? Ne
toli Šeduvos yra šeši barono Ro- 
po dvarai, kuriuos valdo muiti
ninkas. Darbininkus jis spau
džia labiau, kaip baronas. Ku
mečiai pareikalavo tokios ordi
naruos, kaip kituose dvaruose. 
Maluninkas šešius kumečius at
statė nuo darbo ir padavė į teis
mą, kad jie yra bolševikai. Teis
mas nerado kaltės; bet vis dėlto 
vieną ir išsiuntė į Panevėžį. Ma
luninkas dabar atvirai kalba, 
kad reikia nors vieną pamokin
ti. Tai dabar ir moko.

(“Socialdemokratas.”)

S. L. FABIAN

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & Co., Vedėjai

3249 S. Halsted Street Chicago, Illinois
Boulevard 611.

Yra plačiai lietuviams žinoma įstaiga savo sąžiniškumu, rupestingumu ir mokėji
mu atlikti savo priderystes.

Parduoda draftus ir siunčia pinigus į Lietuvą ir visas kitas svieto dalis po DIENOS KUR
SU ir gvarantuoja pristatymą. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir išmoka grynais 
pinigais
Parūpina reikalingas popieras ir PASPORTUS ir ima už savo patarnavimą $5.00. Per 
šitą ofisą yra šimtai žmonių išvažiavę.
Parduoda laivakorte į Lietuvą ir į visas kitas svieto dalis ant geriausią laivų kompa
nijų per LIEPOJŲ, Danzigą, Franciją ir visus kitus portus.
EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakoma įstaiga ir atlieka viską gerai ir 
greitai.

Biuras atdaras: nuo 9 ryto iki G vai. vakare. Utarninkais, Ketvergius ir Subatomis 
iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

vi ' ....

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir į Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo
dama ant Visų

LINIJŲ

Central Manufacluring District Bank
1112 West 35th Street

Turtas Virš $6,000,000.00

Atidarą Panedėliais, Seredomis ir Subatomis—vakarais.

M. PAUKŠTIS,
Sepcialistas dėl g rupų, vestuvių 

ir pamilijų. šviesa nedaro skirtu
mo. Fotogramuojame deiną ir va
kare. Darbas kiekvienam užtikrin
tas.

Iš senų paveikslų maliavojgm di
delius.

Atadara nuo ryto 9 iki 10 vakaro. 
Nedėlioj, PanedClyj, Seredoj ir Pėt- 
nyčioj nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Letuviai! Norėdami nusitraukti 
gerus paveikslus, ateikite pas lietu
vį ir gausite gorų darbą — patarna
vimą ir prieinamą kainą.

M. PAUKŠTIS,
2743 W. 47th St., Cfacago, III.

Tel. McKinley 5941.

BIZNIS
Naujose Rankose

K 1 vTuriu už garbę pranešti, kad aš apėiniau plačiai 
žinomą vietą

Vincento Vischulio

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmą, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė bOc per 
paČta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chlcago, III.

Knyga :‘‘Š ALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

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

I. Zolp, A. M. Barčus 

COMMERfJAL REALTY 
BUREAU,

4517 So. Hermi tage Ąvc.,

Tol. Yards 115

4537 So. Wood St.

Kuri buvo ir yra viena iš seniausiųjų ir didžiah-
T | • *

šių ne tik ant Town of Lake, bet ir visoje Chicagoje,

kurioje užlaikoma įvairių Kvarbų, Aliejų, Lakierų,

dailidėms Įrankių ir t.t. Podratig visokius prie namų

reikalingus reikmenis, naminiai indai ir t.t. Todėl

reikalui pasirodžius Gerb. Tėvynainiai maloniai esa

te kviečiami užeiti j gerai žinomą Krautuvę, o ypa

tingai dabar, kuomet žymiai tapo atnaujinta ir da-

pildyta visokiais naujais tavorais, o atsilankiusiems

užtikriname užganėdinimą prieinamomis kainomis ir

patarnavimu.

Ant pareikalavimo tavorus pristatome į namus 

veltui. Dėkodamas visiems už gausę paramą manęs 
pirmesniame mano užsiėmime, pasilieku prie geriau-

sios vilties, kad ir naujame mano biznyje mane neuž- 
*

mirsit atsilankysit pas mane į naują mano vietą ir

biznį •

Su pagarba,

A. J. KAREIVA
4537 So. Wood St. Chicago, III.

Telephone McKinley 6024

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Seram dėl prl- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų. »

Dr. J. Van Palng

Dr. F. 0. Barter
Duokit Okulistui Pritaikinti..

Akinius Jūsų Akims

Saugok akių regėjimą

Gerkle

Jūsų akis gal reikalauja gydy
mo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą.

Aukso Filled $4, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10.
čysto aukso $6, $7, $8, $9, $10, 

$11, $12
Apsibuvęs ant State St. per 23 

metus.
Ištaisau žvairumą. Gydau viso 

kias akių ligas. Išpjaunu tonsi- 
lūs. i .GIMINI

Krankliu O. Carter, 
M. D.

120 So. State St.
Valandos nuo 9 iki 6.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
aijos hospitalė. 
se, 'Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokiose ligoso 

moterimi ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
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. Nedėliotus 10—12 diena

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONpRUFF, M. D.
JOHN J. ŠMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS
1801 S. Ashland Avė, Chlcago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašų.

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

DR. VAITUSH, O. D.
. Akių

iŽSfife Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tunio, skaudamą akių karšt), atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laroma su elektra, parodančia ma

žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampai 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 
3255 So. Halsted 
St., Chicago. UI
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE

Tai Visų Lietuvių Siekis. 
Piniginė Nepriklausomybė 

Tai kiekvieno Protingo Asmens.
PRADEKI taupinti savo pinigus didžiame Valstijiniame 

Banke prie Stock Yardų.

PEOPLES i 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 i 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.

ANGLIJA.
[Federįlotoji Presą].

Londonas. — Nepriklauso
moji Darbo Partija pradėjo pro
pagandos kampaniją “supažin
dinti žmones su tikruoju mini- 
sterio pirmininko Lloyd George 
charatekrin”. Tai kampanijai 
steigiamas fondas su dviem mi 
lijonais šilingų. Pinigai bus su
vartoti propagandos literatūrai 
ir agitacijai prirengimui žmo
nių sekamiems visuotiniems rin 
kiniams.

PINIGUS I LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

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

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

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

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

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
kite kaip čia gyvenant galima įgyti žemę Lietuvoje. Nepraleiskite 

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS

užeikite ar rašykite j 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. Nedaliomis nuo 10 iki 4

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SECUR1TY BANK 

OF CHICAGO

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 
3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu. Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

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

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

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

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

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, Presldent 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

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

ČEKAI.
[Federuotoji Presai.

Praga. — Kadangi vokiškai 
kalbančiųjų “kairiųjų“ socialde 
mokratų grupe ėmė agituoti a- 
pie kūrimą darbininkų tarybų ir 
dėjimąsi prie maskviškio Inter
nacionalo, Jozcf Strivin paraše 
čekų socialdemokratų organe 
“Pravo Lidu” straipsnį, kur jis 
perspėja Čekijos darbininkus 
nuo komunistų agitacijos. .lis 
nurodo, kad “kairiasparniai“ ta 
savo agitacija ne. naudos darbi
ninkų judėjimui neša, bet pra
gaišties: jie skaldo socialdemo
kratų partiją ir ardo darbininkų 
vienybę, kurios šiais sunkios ko 
vos laikais jiems ypač reikia.

JUNGTINĖS VARSTUOS.
Kova su privatinėmis šnipų 

agentūromis. 
[Federuotoji Presą).

Detroit, Mieli. - Vietos dar
bininkų organizacijos sutaisė 
projektą patvarkymo, kuris rei
kalauja, kad privatines šnipų 
(detektivų) agentūros butų aš
triai prižiūrimos ir kontroliuo
jamos. Patvarkymas bus se
kamais rinkimais paduotas žino 
nėms nubalsuoti. Kaip žinia, 
tos privatinės detektivų agentū
ros tai organizacijos, kurios tar 
nauja kapitalistų korporacijoms 
ypač kovoj su darbininkų orga 
nizacijoms, ir streikų laiku parų 
pina samdytojams streiklužių, 
mušeikų ir provoktorių.

Negeidžiamu radikalai.
[Federuotoji Presą].

Seattle, Wash. — Pasak Ro
berto Bridges, kurį organizuo
tieji darbininkai rengiasi seka
mais rinkimais stayti savo kan
didatų j valstijos gubernato
riaus vietą, Wasliingtono valsti
jos stambieji pramonininkai 
pasiruošę kiek laiko prieš ru
dens rinkimus pašalinti iš dar
bo tūkstančius darbininkų ir 
priversti juos važiuoti lakan iš 
tos valstijos. Tuo budn jie ne
turėtų progos balsuoti. Mat čia 
darbininkai gerai susipratę, ra
dikaliųjų įsitikinimų, o todėl už 
kapitalistinių partijų kandida
tus jokiu bildu nebalsuos.

Lokautas.
[Federuotoji Presą].

Nevv Yorkas. — United Hat 
Triinmers unijai įteikus samdy
tojams reikalavimą, kad darbi
ninkams vyrams butų pakeltas 
mokestis 30 nuošimčių, o mo
terims 33 1-3 nuošimčiais, sam
dytojai padarė lokautą, išmes
dami iš darbo daugiau kaip 
1500 darbininkų. Eina derybos 
dėl taikymos.

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
j aunu-vyru gatavai pasiūti ir ant 
derio užsakyti siutai ir overkotai; i 
diržais, su liemeniu, formaliai priti 
kam i, ir konservatyvio styliaus, $82.60 
iki $60.00.

Pamatyldt musų specialius siutus 
Ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mitino sorge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50

Specialia nupiginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siunr 
Siamas Europon.

Atidaryta kiekvienų dienų Iki I 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai 
vakare. Nedėliotais iki 6 v, vakare 

Sč GORDON,
1415 So. Halsted SU Ckieam. III

gatavai pasiūti Ir ant or* 
! su 

In-

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

SCBBB

Pirmutinis Lietuvių 
Valstijinis Bankas 

Amerikoje
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 i visas dalis pasaulio trumpu laiku ir sau
giu budu.

Bankos vaiandos:
Panedeliais, 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.

Subata, Birželio 5 d., 1920
n '.iiii -i-r - —į ‘ nu n. ■ n imu j /

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
r 1) Anglų kalbos.

2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

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

l.uomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

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

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

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dykų.
Jūsų galvos skaudė
jimus Ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaaer’a ofiae aat 1 lubų 
3149 So. Morgan St

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.

Kapitalas 
$200,000

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

Perviršis
$25,000

Dabar Yra Laikas Perkelti Savo 
Pinigus j Saugų ir Stiprų Banką 

Universal State Bank 
...........(undefr State Government Supervision)

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINĖ ĮSTAIGA VISOJE AMERIKOJE.

Po Valdžios Užžiura 
BANKO TURTAS VIRŠ $2,448,000.00

-j žiūrėk depozitų augimą
1917, Kovo 3, (Dienoje Atidarymo) ............... $16,754.95
1918, Sausio 1, ................................................•....  427,188.81
1919, Sausio 1.......................................... r...........  941,689.40
1920, Sausio 1 ..........................................-..........  1,625,997.43
1920, Birželio 9 .................................................. 2,062,039.15

Priduokite bankinę knygytę bile batikos, o męs patįs 
perkelsime pinigus su nuošimčiais į šią Lietuvių Valst. 

Banką.
Kiekvienas lietuvis privalo užmegsti ir palaikyti ryšius 

su šiuo Banku, nes Bankas randasi parankiausioj vietoj, 
yra atdaras vakarais du syk sąvaitėje.

ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA KUOITLNIAUSIAI 
APSAUGOTI didžiu kapitalu ir sumanių veidėjų bankinių 
reikalų patyrusių valdininkų ir direktorių. .

SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE į Lietuvą per šią 
Didžiausią Amerikoje Lietuvių Agentūrą.

SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje arba 
Liepojoje tiesiai Kaunan, iš kur pinigai pristatomi į arti
miausią paštą.

IŠMOKAME kitų šalių pinigus pagal dienos kursą.
INFORMACIJOS VISUOSE REIKALUOSE 

SUTEIKIAMOS DYKAI.
BANKO VALDYBA:

Joseph J. Elias, President,
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres.

and Cashier,
Jos. J. Krasowski, Vice-Pres.
Stasys V. Valanchauskas, Ass’t.

Cashier.

PirmaDabar

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas> 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
(jirbimas piivalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTEBIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir (lėkavoja jo Geradėjystei.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip apliekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
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 aplaikęjuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r M a: Prisiyskite tikrą ir aišku savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

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

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- Ą

dalis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspipinės kirmėlės, kurie r-r\ 
buvo nebetekę vilties pasveikti. 1/

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie N į7 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai \ >
kitokios ligos; dellogi ir neišsigy- • J . jfl

Dvasia
turi 
nuo 
do.

BANKINĖS VALANDOS:
Panedėliais, Seredomis, Ketver
tais ir Pėdnyčiomis nuo 9 vai. 
iš ryto iki 5 vai. po pietų. 
VAKARAIS: Utarninkais ir Su
batomis nuo 9 vai. iš ryto iki 
8:30 vai. vakare.

Kirmėlės ženklai

Universal State Bank
3252 S. Halsted Street Chicago, III.

Kampas 33-čios gatvės.

Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Farp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Ncdėlioinis nuo 10 iki 12 dieną.

PRANEŠIMAS ROSELANDIEČIAMS
Gerbiamiems Roseland ir apielinkės Lietu--------

viams pranešu, kad nupirkau šiaučiaus vietą, če- 
verykų taisymo dirbtuvę prie 10835 So. Michigan 
Avė. nuo J. Butkaus. Taisau visokios rųšics če- 
verykus ir visados vartoju gerą skūrą ir esu tik
ras, kad mano darbu busit užganė
dinti. Turiu dėl visokio darbo elek- 
tikros mašinos ir prie to dar ga

lit pas mane nusipirkti antraran- 
kių čeverykų pigiai.

Su guodono Jūsų tautietis,

Stanislovas Virkutis. 10835 So. Michigan Avė. Roseland, III.

VUCNATINIS BCG18TBUOTA8 BUBĄS APTIBKOBIU8 ANT BBIDGBPOBTO
VYRĄMS IK SUAUGIEMS

Akiniai auk to rSmuoaa nuo IZ.00 Ir M' 
gižiau. Sidabro rimuos* nuo <1.00 tr 
augižiau. Pritaikomo akiniu* oldyką. 
Atminkit: Galvoe Bopijimaa, narvilku- 
ma«. akių •kaudžjitnaa, ui v likimas tr 
tt. yra vaisiai* {vairių ligų, kurios *a- 
H būti pralalintoa gerų akinių pritaky- 
tnu. Ištyrimas uidykų, jei paritl ar 
■kauda akis. Jei joe raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis sllp- 
ita, netęsk ilgiau, o jidkok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykų. Atmink, kad mas kal
nam gvarantuojam akiniu ir kiakvia* 
nam gerai prirenka*.

8. M. MBSIBOFF. Ekspertas Optikas.
Jai jus sargais ir reik alau j a ta patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau ap- 
tiskorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimu DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokiu* nutikiu vaistu. Ai rekomenduoju tik GEBU! daktaru. Al esu 
draugas Įmonių.

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



Lietuviu Rateliuose
Šerno draugų susirinkimas.

Šiandie, birželio 12 d., kaip 9 
vai. vakarę, įvyks “Aušroj,” 
3001 So. Halsted, susirinkimus 
dėl rašytojo Šerno.

Kviečiame visus Šerno Drau
gų Būrelio narius, kaip ir visus 
kitus Šerno draugus ir simpati- 
zatorius susirinkti. —Komisija.

Ryto—“Musų Diena”
Visi, kas gyvas — į Presos 

Pikniką.

Ryto — musų diena!
— Hvto — Presos Piknikas!
— Byto — musų Naujienų 

piknikas!
— Byto visa pažangioji, visa 

lietuviška Chicaga su magės į 
Bivervjų parkų!

Tikiu, širdele, tikiu.
Ar jau turi tikietų?
Turiu, turiu!

— Ir aš turiu.
Ir aš ir aš...

'lokių kalbų dabar girdisi vi
sur. Ir ne bcreikalo. Presos 
Pikniku šiemet visi užintesuoti,

Kunigas

M. X. Mockus

visi žada jame dalyvauti.
Ir kaip nedalyvaus}? Tokia 

proga tepasitaiko labai retai— 
tik kartą metais. O šiemet 
Presos Piknikas turi dvigubos 
reikšmės, 'lai atidarymas pre 
zidentinės rinkimų kampanijos. 
Čia bus sutelkta visos gabiau
sios spėkos — kalbėtojai ir dai- 
ninkai. Iš visos plačios A- 
merikos. Be to, čia. be lietuvių 
socialistų organizacijos, daly
vauja ir jų dienraštis NAUJIE
NOS. O kad šitų tinkamai pa
žymėjus, kad pasirodžius ir 
prieš svetimtaučius ir lietuvius, 
tai nutarta surengti specialį lie
tuvių skyrių. Tokį skyrių, ko 
kio lietuviai ten nėra surengę.

Kad šiemet lietuviai stropiai 
rengiasi į Presos Piknikų, rodo 
ir tas faktas: skirta lietuviams 
kvota (tikietų) jau išparduota. 
Prisiėjo kreiptis į Partijos ofi
są. kad gavus daugiau.

Ir gauta.
| Tatai tie, kur nori dalyvauti 
■ Presos Piknike, tikietų dar ga
li gauti Naujienų ofise ar pas 
vietos liet. soc. kuopų narius.

Būtinai įsigykite jų, būtinai.
Taigi, ryto musų diena, mu

sų presos piknikas. Kiekvie
nas musų organizacijos pritarė
jas, t kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, jų prietelis bei rė
mėjas tegul tatai įsidomeja ir 
ryto būtinai atvyksta į didįjį 
Rivervicw parkų.

Iki pasimatymo — ryto!

WEST SIDE
Turėjusi “gerą vyrą.” PRANEŠIMAI

L. S. S. 22 kp. narių doniai.
Šį vakarą 2151 W. 24 St. bus 

L. S. S. 22ros kuopos narių — 
Presos Pikniko tikietų pardavi
nėtojų posėdis. Kiekvienas ti
kietų pradavinėtojas privalo a- 
teili ir atsinešti neišparduotus 
tikietus (jeigu dar turi) Reikės 
pasitarti apie labai svarbius rei
kalus. Butų gera, kad posėdy 
dalyvautų ir tie, kur tikietų iki 
šiol nepardavinėjo,

Posėdis prasidės 7:30 vai. va
karei — Valdyba.

Ponia Artine Reay teisėjui 
pasisakė turinti “labai gerą vy
rą.” Jisai esąs taip geras, kad 
niekada neina dirbtų. “Tu, šir- 
del, eik, o aš pabusiu pas vai
kus.”

“Taip negalima” — skundėsi 
ji teisėjui. “Aš noriu perskirų.”

Teisėjas turįs pagalvoti, ar 
taip galima ne. Veikiausia jis 
sutiks su ponios Arline’s argu
mentais ir duos jai divorsą.

Draugiškas išvažiavimas L. M. P. S.
25 kp. Nedėlioj 13 d. (June) Birže- 
io į Washington H. Oak miškus, 107 

Str. Pradžia 12 vai. dienos.
Griež Lietuviški muzikantai. Galė

site praleisti laiką linksmai.
kviečia L. M. P. S. 25 kp. Komitetas.

LSS. 22 kp. narių, paėmusių parda
vinėti Socialistų Presos pikniko ti- 
cietus, susirinkimas įvyks subatoj, bir 
želio 12, kaip 7:30 v. v. 2154 W. 24 
St. Visi tikietų pardavinėtojai pra
šomi atsilankyti — būtinai. Turėsi
me pasitarti dėl labai svarbaus rei
kalo. — Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA KAMBARYS.

Išduodama geras, šviesus kamba
rys venam, ar dviem vaikinam, prie 
karų linijos, patogioj vietoj. Klaus
kit adresu:

3281 Wallace St., 
nuo pryšakio.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA

IŠRENDAVOJIMUI
SUSIRINKIMAMS SALE ant 

rendos už prieinamą kainą. 
Kampas Archer ir Campbell Avė.

Kažin kur dingo VVcstsidės 
Draugijų Taryba? Kada ji kū
rėsi, lai buvo sakyta, jogei ji 
‘yra labai naudinga westsidie- 
čiams”. Nejaugi tik dėlto, kad 
ji buvo taip “labai naudinga”— 
ir mirė?

Jau kelinti metai, kaip kelios 
vietos draugijos palaiko viešą
jį knygyną. Reikia tečiaus pa
sakyti, kad vvestsidiečiai, šiaip 
ar taip, nerangus žmones: kny
gyną jie retai kada telanko. Ko 
dėl taip? — Westsidieti8.

Kalbės šiandien
SUBATOJ birž.-June 12, ’20

MILDOS’svetainėje
3138 So. Halsted St.

Šitos prakalbos bus labai 
svarbios, pribuk it visi.
Pradžia 7:00 Inžanga 25c

Kviečia
1 kp. L. L. F. Komitetas.
Pasarga: nepamirškit, kad 

ryto Chicagos Liet. Laisva
manių piknikas—didžiajame 
Černausko darže, Lyons, III.

Kalbės Kun. Mockus ir Dr. 
A. Montvidas.

BRIDGEPORT
Laisvamanių prakalbos.

Ketverge vakare, birželio 10. 
Liet. Laisv. Federacijos 1-mO.ji 
kuopa surengė prakalbas —?su 
paveikslais. Kalbėjo M. X. 
Mockus.

Neveizint to, kad šioj svetaL 
nė j laisvamaniai jau buvo su
rengę nei dvejas prakalbas, bet 
ir šį kartų žmonių buvo pilna. 
Mano apskaitymu, jų ten buvo 
apie pustrečio šimto. Jeigu ne
būty buvę taip šilta, tai ir šj 
kartų daugeliui butų tekę grįž
ti nuo svetainės durų. Kažin 
kodėl tie žmones taip pamyįėjp 
“tų laisvamanių kunigų”?

Kaip ir visada — Mockus kal
bėjo apie “kunigų mokslų”, ki
tais žodžiais pragarų.

ŠĮ vakarų laisvamaniai Mil
dos svetainėj rengia ketvirtas 
ir. rodos, jau paskintuos šioj 
kolonijoj prakalbas. Mat šio
mis dienomis Mockus apleis 
Chicagų; vyksta į rytines val
stijas, kur neužilgio prasidės jo 
byla.

Byto Mockus kalba laisva
manių piknike, černausko dar
že. — Aš pats.

GERŲ LAIKOJ NEBUS.
Taip sako verteivos.

Laikraščiai buvo bepradedą 
kalbėti, kad neužilgio “bus ge
ri laikai” — kainos avalams nu 
pulsiančios. Daugelis todėl lau 
kė tų ‘\erų laikų”, ir nepirko 
kurpių. Avalų krautuvninkai 
dabar praneša, kad “gerbiamo
ji publika” apsisvarstytų: tų 
gerų laikų ji nesulauksianti — 
bent šiais metais. Kainos pasi
lieka nčios tos pačios. Tąip mat 
esą todėl, kad darbininkų algos 
nesvietiškai dideles...
Nori išgelbėti keturis žudeikas.

Prisaikintieji teisėjai nesenai 
rado esant kaltais prmo laips
nio žmogžudybėje keturis ita
lus: Frank Champione, Niclio- 
las Viana ir du kitu. Visi jie nu 
teista pakorimui. Diena pako
rimui jai? nužymėta, būtent, bir 
želio 18. «

..Kallimaųjų advokatai dabar 
kreipėsi į atatinkamas įstaigas 
prašydami susimylėjimo.

ŠEŠI TEISINGI TARNAUJAN
TI VYRAI.

Garsusis poetas Rudyard Kip- 
ling parašė sekančias eiles: “Aš 
turiu šešis teisingus tarnaujan
čius vyrus. Jie išmokino mane 
viso to ką aš žinojau). Jų var
dai yra Ką ir Kodėl ir Kada, Ir 
Kaip ir Kur r Kas”. Tie patįs 
šeši vyrai gali išmokyti ir jus to 
viso kas jum vertėtų žinoti: Ką? 
Trinerio Amerikonišką Kartaus 
Vyno Elixirą. Kodėl ? Todėl, kad 
tai yra geriausias vaistas nuo vi
sokių pilvo nesmagumų. Kada? 
Pirm valgio ir einant gultų. 
Kaip? Pagal parodymą ant 
bonkos. Kur? Pas jūsų aptie- 
korių, arba pardavėją vaistų. 
Kas? Joseph Triner Company, 
1333-45 S. Ashland Avė., Chica
go, Iii.., gvarantuoja tyrumą, ne
liečiamą venodumą ir augščiau- 
sią kokybę šių vaistų, taip ly
giai, kaip ir visų kitų Trinerio 
puikių sutaisymų: Triner’s An- 
gelica Bitter Tonic, kuris sugrą
žina išsekusią energiją ir sustip
rina nervus, Triner’s Liniment 
reumatizmui, neuralgijai, lumba 
go (strėnų diegimą), ir t.t., Tri
ner’s Antiputrin, labai pasek
mingas ploviniui gerkles, bur
nos ir valytojas žaizdų ir tt.

Nedėlioj, birželio 13, černausko dar 
žo liet: laisvamaniai rengia didelį pik 
nikų. Be kita kalbės M. X. Mockus 
ir Dr. A. Montvidas. Visus kviečia
mo atsilankyti. — Rengėjai.

Draugystės Lietuvos Mylėtojų susi
rinkimas įvyks siibatoj, birželio 12, 
taip 7:30 v. v. J. Norvaišo svetainėj 
3838 So. Aubum Avė Visus narius 
prašome atvykti laiku. —Valdyba.

LL. Federacijos 1 kp. rengia didelias 
prakalbas subatoj, birželio 12, Mildos 
svetainėj. Kalbės M. X. Mockus. Pra
džia 7:30 v. v. Visus kviečiame atsi- 
ankyti. — Komitetas.

Liet. Soc. Jaan. Lygos 1-ma kuopa 
rengia išvažiavimą išleistuvėms į Lie
tuvą draugui Bačoniui, Subatoje, 12 d. 
Birželio (June) į Jackson Park ant 
Lietuvių Salos. Pradžia 4 vai. po 
piet. Bus ir programas. Malonėkite 
draugai atsilankyti skaitlingai. 

——.......
Susirinkimas Lietuvių Darbininkų 

Duonkepių atsibus Subatoj, Birželio 
(June) 12 d., Ažuko svetainėj, 3301 
So. Aubum Avė., 8 vai. vak. Darbi
ninkai duonkepiai, malonėkite atsilan
kyti ant šio susirinkimo, nepamirški
te pradėto darbo. Atsibuvo jau ke
lintas susirinkimas, o darbas da ne
pabaigtas. Dabar svarstysime apie 
savo darbą, nes mums užtenka dirbti 
15 vai. j dieną, jau ir męs turime su
siprasti, kad mus išnaudoja visi. Dar
bininkai pasiduokim viens kitam ran
ką ir eikim išvien Jieškodami geres
nio kąsnio duonos.

Juozapas Dailidonis,

PRANEŠIMAS.

Ant rendos flataį 4 ir 6 kam
barių. Nebrangus $10. ir $12. 

3557-59 Wallace St. 
Agentas ant vietos.

REIKIA
Moterų prosinimui švelnių drapanų. 

Lengvas čystas darbas. Trumpos va- 
andos. Puikios sanlygos. Gera mo
kestis. __

MATTMILLER LAUNDRY CO 
1637 W. 22-nd St.

MERGINŲ IR MOTERŲ
16 metų ir senesnių generali

niam dirbtuvės darbui. Darbas 
yra lengvas, čystas ir priimnas. 
Darbo sąlygos ir mokestis yra 
geros.

Patyrimo nereikia.
Mes mokėsim ir pakelsim 

mokestį kaip tik apsiprasit su 
darbu. *

Pastovus darbas per visą me
tą.

Kireipkitics tuojaus į samdy
mo ofisą.

CONTINENTAL CAN CO., Ine.
2221 So. Halsted St.

REIKIA 
Darbininkių skalbykloj 
Geros darbo sąlygos.

Geros algos.
CENTENNIAL 

LAUNDRY CO.
1417 Roosevelt Road.

REIKIA merginų prie garinio 
stalo (steam table). Gera mo
kestis. Nereikia dirbti nedalio
mis.

HARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

REIKIA merginų nešiotojų. 
Nedėliomis dirbti nereikia. Gera 
mnVpttt id

IIARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

Merginų ir Moterų dirbti ant 
pajieginių siuvamų mašinų. 

Gera mokestis. Pastovus darbas. 
, Kreipties prie:

A. L. RANDALL CO., 
729 So. Wabash Avė.

Turime gerą policijos vir
šiji in ką.

Chicaga beturinti gerą polici
jos viršininką. Netikite? Va
kar t es didžiuoju Coliseumi? su 
sirinko daugybė automobilių. 
Užtvenkė visą gatvę. Tai bu
vo automobiliai tų ponų ir po
nių, kurie atvyko pažiopsoti — 
republikonų partijos konvenci- 
j°je.

Kažin kas telefonavo polici
jos viršininkui* .

daiktas. Nieku 
nuvažiuoti kur

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 ma
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 Dolobowskaitė.

PASKELBIMŲ KAINA.
Nuo kovo 10 dienos visų, be skir

tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiūlymų ar pajieškoji- 
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kiti 
biznio paskelbimų) bus 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

Pajieškojimai giminių—po 70 centų 
už colį. Naujienų Administracija.

PAJIEŠKAU Marijonos Ruzgaitės, 
Paeina iš Triškių vai. Leiliunų kai
mo po vyru vadinasi šliauturienė. 

Meldžiu atsišaukite ar kas žino pra
neškite, turiu svarbų reikalą; yra 
du laiškai iš Lietuvos nuo tėvų.

KAZ. SLIAUTERIS
3323 Ix)we Avė.

REIKIA merginų ant flioro.
Gera mokestis.
Nedėliomis dirbti nereikia.
IIARMONY CAFETERIA

27 W. Randolph St.
REIKIA

Merginų ir Jaunų moterų dirbimui 
cores. Kreipkitės prie:
ILLINOIS MALLEABLĘ IKUM.CO.

1809 Diversey Parkway

—m. 11—

Pranešimai

burtu negaliu 
reikia...

Negalimas daiktas... atsa
kęs policijos viršininkas, ir tuoj

Galvė nuvalyta. Negalėjęs nu
važiuot “kur reikia” labili paten 
kinius. Ir laikraščiai patenkinti: 
“Turime gerą policijos viršinin
ką” — sako jie.

Labai gerai. Bet butų dar ge
riau, kad musų policijos šefas 
pasirūpintų atlikti dar vieną 
darbą — apvalytų Chicagą nuo 
vagių ir plėšikų. Jų čia esama 
net perdaug.

Spekuliatoriai mažiną kainas.
Apskrities prokuroras Clyne 

skelbia, kad maisto spekuliato
riai jau imą “susiprasti:” mais
to ir kitų reikalingų biednuo- 
nienei reikmenų kainos puolan
čios. Pirmieji tų “susipra lėlių” 
esą cukraus .ir bulvių spekulia
toriai. Cukraus svarui dabar 
temokama po 19 centų, o bulvių 
“pekiui” — $1.15.

Kainos drapanoms taipjau 
puolančios.\

Bus, bus “geri laikai!”

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

PRESOS PIKNIKAS
Riverview Parke, nedėlioj 13 d. 

birželio. Visi lietuviai socialistai, 
socialistams prijaučianti,, naujienie 
čiai, visi chicagiečiai ir apielinkės 
gyventojai rengiasi į Press Pik
niką. ................ . .................... ••• -■

Tai bus atidarymas preziden
tinės kampanijos.

Piknikas svarbus visais atžvil
giais.

Kiekvienas privalo nusipirkti ti' 
kietą iŠ anksto. Arba Naujienų, 
ofise arba pas visus socialistus. Kai 
na 30c.

Bus lietuvių skyrius puikiai pa
peštas; su puikiausiu programų: 
dainomis, prakalbomis ir draugiš
kais pasikalbėjimais.

L. S. S. kupos, kurios dar neturi 
tikietų pardavinėjimui, tuojau pri
valo įsigyti Naujienų ofise.

Kas neturės tikieto iš anksto, la 
perka pas lietuvius pardavinėtojas 
ant kampų.

Pikniko renginio Komitetas rūpi
nasi, kad Press Piknikas butų įvai
rus ir žingeidus. Taipgi komitetas 
mano, kad šiame svarbiame pikni
ke, tiek lietuvių bus, kiek buvo Nau 
jienų Koncerte, arba Tautinėse Ka
pinėse Decoration dienoje.

Todėl 13 d. birželio visi į River- 
view Parką.

Kviečia Pikniko Rengimo
KOMISIJA.

SAKALAUCKIUTfiMS, Jievai ir Ro 
žei, kurios prieš 15 metų gyveno 
Pittsburge (gal ir dabar ten gyve
na) yra Naujienų ofise laiškas iš Lie 
tuvos nuo jų brolio Antano Sakalauc- 
ko, iš Lazdijų.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pi* pu ledinis susirinkimas įvyks re 
uolioj, 13 birželio, Zvęn''ek Polck sve
tainėj ,t“’F N. Ashland Avė. Nariai 
malonėkite susirinkt laiku. Kurie per
sikėlėt į kita vietą, malonėkit pad lot 
antrašu. — X. Shaikus.

Ketvirto Wardo Lietuvių Politikos 
Pašalpos Klubo mitingo 13 June ne

bus Visi išvažiuojam ant savo pikniko. 
Jaunų Mergaičių Choro generališka 
repeticija atsibus Nedalioj, Birželio 
13, 10-to vai. rytp Fellovvship svet., 
33-rd PI. Po repeticijos važiuosime au
tomobiliais į pikniką, Leafy Grove.

M. M. Yuodis, prez.

Draugystės Meilės Lietuvių Ameri
koj mėnesinis susirinkimas įvyks su- 
batoj, birželio 12, kaip 7:30 v. v. Čer- 
puusko svetainėj 1900 So. Union avė. 
Visi nariai prašomi atvykti laiku ir 
nario mokestį bei pomirtines užsimo
kėti. —Izid. Valecku, fin. rašt.

PAJIEŠKAU trijų pusseserių; Mag- 
delenos, Alenos ir Barbukės Bunevi- 
čiučių, Vilniaus rėd., kaimo Gelažu- 
nų. Meldžiu jų pačių ar kas kitas pra 
nešti ant adreso:

JURGIS BUNEVIČIUS 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo dviejų brolių Ka
zimiero ir Petro Mikalonių. Jie pa
eina iš Kauno gub., Subačiaus vaj. ir 
parapijos, Bakutinių sodžiaus. Abudu 
yra Amerikoj jau 7 metai, gyveno 
apie 
kur. 
Syti.

REIKIA
Mašinų operatorkų. Merginos ir mo
ters virš 16 metų amžiaus gali imsi* 
naudoti gera proga. Mašinos pilnai 
saugios ir lengva jas valdyti. Dalbas 
yra pinti Šniūrus ir apdengti vielas 
šilkiniais ir bovelniniais siūlais. Maši
nos eina pačios. Opereitoriai tiktai 
užstatu jas ir pataiso dalis jų. Dar
bai litną ir naktį. Gera m tkes’is 
pradž’ ii ir puikiausia mokestis pramo
kus.

Turi lubėti ir suprasti angliškai.
BELDEN MFG. CO.

2309 Eo. Western Avė.

REIKIA
Jaunos moteries. Trumpos 

valandos, prie generalio didžio
jo ofiso Cafcferijoj.

SWWIFFT & CO.,
Samdymo skyrius Didžiojo 

ofiso Union Stock Yards.

1216

Bostoną, Masu., dabar než’nau 
Labai -^norėčiau su jais susira- 
Mano adresas:

JOE MIKALONIS
St. Clair Str., Ashland Wis.

REIKIA
Merginų darbui dirbtuvėj.

32’ZjC. valandai ir premijos 
Atsišaukite prie:

CHICAGO NUT CO., 
2513 W. 20-th St.

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Maziliausko; paeina iš Kauno rėd., 
Tauragės apskr., Kvedainos pašta. Paž 
verio sodos. Turiu laiškų iš Lietuvos 
su svarbiais reikalais. Prašom atsi
šaukti, arba jeigu kas žinot jo ant
rašą, malonėkit pranešti už ką busiu 
dėkinga.

MARIJONA GRIKŠIENĖ 
4738 Todd Avė, East Chicago, Ind.

PAJIEŠKAU savo moters, kuri pa
bėgo nuo manęs išsiveždama mažą 
dukterį su savim. Ji yra apie 42 me
tu ir apie 5 pėdų ir 3 colių augščip. 
Meldžiu jos pačios arba ją žinančiu 
man pranešti.

ANTANAS PLEKAVIČIA 
1449 W. 43-rd St. 

Chicago, III.

JIEšKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vaikinui, 

sutiksiu ir su kitu gulėti. Norht arba 
Wost Side. Kad butų šviesus ir šva
rus; su valgiu arba be valgio.

C. J. P.
1122 Mihvaukce Avė.

Du vaikinai pajieškome sykiu mo
derniškų kambarių, geistina su valgiu, 
bile kurioj dalyj miesto. Męs dienomis 
dirbame, o vakarais lankomo mokslai- 
nę. Atsišaukite į Naujienas Nu. 102.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Rendai—parankus ir šviesus kambarys 
pas laisvus žmones upielnkėj Brighton 
Park. Elektros šviesa, mandynė. Geis
tina, kud butų nęrukantįs vyrai. , 

Mrs. A. M- 
3022 W. 40-th St. 

2-ros lubos.

Turiu vieną kambarį ant išleidimo. 
Su valgiu ar be valgio. Kambarys 
iš fronto, maudynės ir kiti palanku
mai.

V. ANDRULIS
3604 Lowe Avė.

REIKIA
Moterų sortavimui popierų. Pasto

vus darbas, gera mokestis.
CENTRAL IRON & METAL CO.

3650 So. Rockwell St.

REIKIA
Merginų pirmos klesos skal

bykloj. Patyrimo nereikia. Gera 
mokestis ir puikus užlaikymas 
(board). Nedėliomis dirbti nerei
kia. Kreipkitės prie:
ROOM 825 PULLMAN BLDG.

Cor. Adams & Michigan Avė.

REIKIA 
merginų darbui dienomis10

vaisiu ruime. Patyrimo nerei
kia. Kreipkitės:

MOODY & WATERS 
1107 W. Congress St.

REIKIA
Moterų ir Merginų
Lengvam darbui dirbtuvėj. 

Patyrimas butų gerai, bet nerei
kia.

Šios vietos yra pastovios ir 
bus mokama pagal jūsų patyri
mą.

Paimkite Douglas Park L. ar
ba 22-os karus.

ALBAUGH DOVER CO., \ 
2100 Marshall Blvd.

J '
* « y t I

REIKIA

Moterų nuo 25 iki 45 metų amžiaus. 
Proga išmokti ranka siuvamos opera
cijos, su gera užmokestimi. Jeigu esa
te gabios su adata, kreipkite tuojaus 
prie:

ALFRED DECKER & CO.
S W. Cor. Van Buren & Franklin

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA

VYRŲ

ine freight-karių. Darbas nuo 
šlakių. Pastovus darbas. Gera 
mokestis ir geros darbo sąlygos.

Kreipkitės pas:
STREETS CO.,

W. 48-th St. & So. Morgan. 1

REIKIA
Vyrų (coal passers) anglis 

.mesti, $65.00 į mėnesį ir kam
barys ir valgis. Krcipkities prie 
Chief Engineer

CHICAGO BEACH HOTEL 
51-st & Cornell Avė.

REIKIA
PIRŠTINIŲ SIUVĖJŲ
Ant Jersey audeklinių pirštinių. Pa

siuvus darbai. Gera mokestis. Taipgi 
mokintis to amato. Pusė dienos Suba
toj.

LUXOR MILLS, INC.
1716 So. Michigan Avė.

2-nd floor arti 18-th St. L. Station a



I

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
Prastų darbininkų j foundry, gera 

mokestis, gera vieta dirbti.

imdvmo ofisą
WOLFF MFG. CO.
2008 W. Fulton St.

REIKIA
Nuplovėjų (Wash-up) vyrų cilinde- 

rinių presų ir taipgi prie stocko. Pa
stovus darbas. Gera mokestis. Kreip
ties prie

MAGILI.-WEINSHEIMER CO., 
1322 South Wabash Avė.

REIKIA
Porterio spaustuvėj.
Gera mokestis.
Kreipkitės prie:

F. J. RILEY PRINTING CO

REIKIA
DARBININKŲ 

Į faundrės darbą 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

REIKIA atsakančių vyrų dirbtuvės 
darbui. Gera alga ir honusai.

BIRD and SON 
76 ir Ashland Avė.

REIKIA
Prastų darbininkų mokinties lieji

mo (moulding). 61c valandai ir nuo 
štukų (piece work). Po kelių dienų 
bandymo, vyrai uždirba $12 ; dieną 
šitame darbe. Pastovus darbas 6 

dienos sąvaitei 9 valandų diena. Mo 
kestis kas sąvaitę.

AMERICAN BRAKE SHOE 
FOUNDRY CO.

68 W. Harrison St.

REIKIA
VYRŲ DARBUI PIRTYJE.

1115 So. Paulina St.

LIETUVIŲ KOTELIS
Užlaikome švarius ir gražius kam

barius dėl svečių, su valgiu.
1606 So. Halsted St.

REIKIA
Prastų darbininkų.
Gera mokest s ir geros darbo

Pastovus darbas.
‘ STREETS CO.,

REIKIA
Spring streteherių ant link spring- 

sų — gera mokestis—apmokama mo- 
kinanties. Nuo štukų po dviejų savai
čių.

ENGLANDER SPRING BED CO. 
3943 So. Lowe Avė.

REIKIA patyrusio draiverio duo
nos išvežiojimui. Gera mokestis. Pa
stovus darbas. Atsišaukite tuojaus.

JONAS VISOCKIS
1529 Partland Avė., Chiicago Heights 
III.

REIKIA
Vyrų — $5.30 dienai — pasto

vus darbas — Muilo dirbtuvėj.
1319 W. 32-nd Place

2 blokai į vakarus nuo Ratine Av

REIKIA
Bali Bearing Rače tekintojų (grin- 

ders). Geros darbo sąlygos. Kreip
ties prie:

AHLBERG BEARING CO.
317-322 East 29-th St.

dirbtuvėj.
pastovus darbas

sąlygos. Geriau-
Ateikit

REIKIA
Vyrų muilo
Lengvas ir

|Mir visą metą.
Geros darbo

šia mokestis mokama, 
pasikalbėti pas:

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

ALBAUGH DOVER CO., 
REIKIA
NITAVOTOJŲ (solderers)
Kaip torch, taip ir geležies 

darbui.
PAGELBiyiNKŲ
Štokui ir šiping rumy.

ALBAUG IEDOVER CO 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA
Prie MEDŽIO (Wood) FINIŠERIŲ.
Pastovus darbas: Gera mokestis.

PLATT RUBIN CO.
2536 So. Westem Avė.

REIKIA
Patyrusio Scrap Iron teamsterio. 

Unios alga ir kambarys dykai. Taip
gi 6 patyrusių prastų darbininkų.

2030 Southport Avė.

NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Birželio 12 d., 1920

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI RAKANDAI. NAMALžEMe NAMAI-žEMfi

VYRŲ

REIKIA

Vyrų — kelių gerų vyrų įvai
riems dirbtuvės darbams.

Mums reikia:

Lei bėrių
Truckerių
Elevcitermonų
Patyrimo nereikia.
Pradinė mokestis gera su 

pakėlimu kaip tik apsiprasit su 
darbu.

Darbas pastovus visą metą.
Kreipkities tuojaus į samdy

mo ofisą.

CONTINENTAL CAN CO., Ine.
2221 S. Halsted St.

REIKIA
Vyrvj lengvam dirbtuves darbui; 

kaip tai: nitavoti (soldering) ir 1.1.
Geriausia mokestis.
46% valandų sąvaitėj.
Dešimts procentų bonusų.
Kreipkitės nuo 9 iki 11 ryto

Nuo 1 iki 3 po piet.
CURTA1N SUPPLY CO.

350 West Ontario St.

REIKIA
PIRMOS KLESOS FINIŠERIŲ 
puikiam rakandų darbui. Pasto
vus darbas.

Gera mokestis.
DAVII) ZORK CO.

726 So. Michigan Avė.

REIKIA-t
Dnilydžių (Cabinet Makers) ir 

pagelbininkų. Labai gera 
kestis.

A. L. RANDALL CO.
729 S. Wabash Avė.

mo-

REIKIA
10 vedusių vyrų—stiprių ir sveikų 

—darbui šokolado dirbtuvėj. Pastovus 
darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės prie:
123 So. Jefferson St.

REIKIA
Patyrusių darbininkų scrap iron kie

me. Gera mokestis. Pastovus dar
bas. Kreipties prie

LEOPOLD COHEN IRON CO. 
31-st and Homan Avė.

REIKIA VYRŲ
Mes turime liuosų vietų 

Jiems 
housėj. 
gas..

Pastovus darbas 
Gera mokestis.

ke- 
vyrams musų ware- 
Patyrimas ncreikalin-

STEEL SALES CORPO
RATION

2419 W. 19-tr St.

REIKIA
Vyrų prie popierų 

48 valandų sąvaitę j. 
landai. Čėsas ir pusė 
me. Pastovus darbas.

Kreipkitės prie:

sandėlio.
50c. va-

už overti-

t

COLUMBIAN COLORTYPE CO

352 E. 22-nd St.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

PARDUODU grosemę labai pui
kioj vietoj, ant kampo ir labai dide
lė; galima uždėti ir bučemę, nes arti 
tokio bizno nėra; priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

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

PARSIDUODA senų čeverykų tai
symo mašina, džekis ir visi kiti įran
kiai reikalingi šiaučiui už $65.00 

3139 Emerald Avė., 
Ist Floor Rear

PARDAVIMUI pora arklų, vežimas, 
pakinktai; pigiai.

8532 Vincennes Avė.

REIKIA VYRŲ

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei
kia.

Geros sąlygos.
47% iki 52% c. į valandą pradžiai. 

Proga dėl darbo nuo štukų; liberalė 
mokestis.

Samdymo ofisas atdaras nuo 
iki 5 vai. po piet.

U. S. RUBBER CO.
2602 Grand Avė.

7:30

REIKIA darbininkų į cold sto- 
rage. Gera mokestis.
CALUMET REFRIGERATING 

CO.
Archer & Stewart Avė.

REIKIA
Hand screvv machine operato

rių.
ROTU MANUFACTURING CO.
1500—1528 So. Kidlbourn Avė.

REIKIA
Prastų darbininkų—pastovus darbas. 
—53 %c adynai — atmokama kas sa
vaitė.

CHICAGO TU BE & IRON CO.
1469 So. Jefferson St.

REIKIA
Karpenterių
Kreipties prie

WELLS BROS 
CONSTRUCTION CO.

pas VVhiting Foundry Eqpt Co.,
Ilarvey, 111.

REIKIA

Pardavėjų (salesman) su am
bicija. Auksinė proga pasidaryti 
pinigų iš Real Estate. Mokestis 
nuo $300.00 ir $1000.00 į mėne
sį. Galite dirbti pilną, arba atlie
kamą laiką. Aš parodysiu kaip. 
Atsišauk tuoj aus. Nuo 5 iki 8 va
karo. Klausk:

Mr. W. II. LUEIIRS 
Room 312

81 East Madison St.
Cor. Michigan Avė.

REIKIA VYRŲ 
Scrap Iron Kieme.

PEOPLES IRON & METAL CO.
5835 Loomis St.

REIKIA
Moteriškų pardavėjų. Pastovių 

Pastovių darbininkių, visą laiką, ar
ba dalį laiko, klouksų ir siutų krau
tuvėj ant Ashland Avė. Pastovus 
darbas visą metą. Alga ir komisas. 
$25.00 į sąvaitę garantuojama, gabios 
darbininkės gali uždirbti ir daugiau.

Telefonuokit: Boulevard 7720

REIKIA
Pardavėjų (salesmen) mechanikų.
Mes turime vyrą, musų organizaci

joj, kuris buvo tool ir die makeris iik 
praeitam I.apkričiui. Jis dabar paa^, 
daro $15,000 į metus. Aš vedu Par
davimo Mokyklą vakarais, kad paro
džius jums kelią kaip to dasiekti. Už 
instrukcijas jums mokėti nereikės, jus 
galite pribūti kokią valandą, kitą va
karais lavinanties pardavimo. Kiek 
pardavimas atneš jums pelno nuo $50 
iki $110. Pardavimo menedžeriai pa
dės jums padaryti galutiną sutartį. 
Ne praleisk šią progą padidinimui 
vo įplaukų.

Pasiteirauk pas:
Mr. S. A. WILLIAMS 
Pardavimo menedžeris 

' Room 263—111 W. Washington Str.

sa-

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

PARDAVIMUI—6 kambarių namas 
(cottage) su extra lotu. Karštas van 
duo.

6942 S. Rockvvell St.
Deimanto adata ir 

24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $166 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamu. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus . . - - D.

PARSIDUODA Lotas naujoj koloni
joj Parklum, tarpe 16 ir 18. Parduo
siu labai pigiai, nes toje vietoje yra 
lotai labai pakilę. Loto plotis 30 pė
dų, ilgio 125.

W. Abačiunas
1331 So. 49 Avė. Cicero, III

Tel. Cicero 5343

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 
stuba labai geroj vietoj ant tyro oro, 
tai yra kampinis lotas 50 pėdų per 125. 
Gatvės ištaisytos, didelis daržas ir vai 
singi medžiai, taipgi labai dideli stol- 
gai. šita (prapertė) pilnai verta $5,- 
000.00, bet turi būt parduota į visai 
trumpą laiką už $2975.00 $700.00 ar 
$1000.00 įmokėti, o likučius ant leng
vų išmokėjimų. Atsišaukite tuojaus. 
. - A. LEBECKIS 
3323 So. Halsted St., ant 3-čio floro.

BARGENAS. _
PARSIDUODA grosernė ir saldai- mjestUH prisiunčiame per Č. O. 

nių krautuvė, geroj vietoj, kartu ir leidžiama išegzaminuoti, 
kampinis namas. I riežastis par< a FITTJNITf IRF
vimo, savininkas važiuoja į Lietuvą. r UiviNIl U Iv iii

M. KEULAKIS, ,
10801 Edbrook Avė.,

Tel. Pullman 6370
------------------ -------------- -— 2810 W. Harrison St., Chicago.

PARSIDUODA—labai pigiai beveik
nauji—5 kambarių rankandai, sekly- Atdara nuo 9 iki 9 vai. Vakare, 
čios setas, karpetai, komodės, fono
grafas, stalai ir krėslai. Turi būti par- Ncdeliomis nuo 10 iki 4 po piet. 
duota už bile teisingą pasjųlymą. Ma-_________________________ _
tyt galima kas diena iki 9 vai. vaka- TTXT . rz a iat a
re, 1-mų lubų. UŽLAIKYMO KAINA.

2912 West 40 Place. 

STORAGE,

PUIKUS NAMAS 
PARDAVIMUI.

$9200 nupirks, puikų naują mo
demišką namą, 2 pag. 5-6 kamba 
riai, garu šilodmas, visi naujos 
mados įtaisymai, pukioj vietoj 
ant 76-tos ir Union. Pasiskubin
kite, nes turi būti parduotas tuo
jaus. Savininkas apleidžia mies 
tą. Kreipkitės pas:

EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda 3 rūmų medinis name

lis už $1.600, nes savininkas išvažiuo
ja į kitą miestą. Atsišaukite suimtoje 
nuo 2 iki 7 vai. vakare. Nedėlioję nuo 
10 ryto iki 7 vai. vakare, po No. 4980 
Archer Avė., kampas Cravvford (40) 
Avė.

F. GIRDVAINIS

PARDAVIMUI medinis namas, dvie 
jų pagyvenimų; Brighton Parke, ne
toli bažnyčios. Platesnių žinių dėlei, 
atsišaukit prie savininko:

3200 So. Ashland Avė.

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar- 

ir vu*unwm | petus ir lovas. Me8 taipgi turime 35
21 rekordu už $ . ► y | fonografus> naujos mados, groja visus 

rekordus. Kaina yra $250 už $65 ir 
$150. Dideli kabinet fonografai už 
$39 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas yra puikus bargenas. Gvarantuo 
jam 10 metų su pristatymu; Liberty 

FARMERIAMS I Bonds priimami. Atiek tuojau.
Kurie turite vištų ir kiaušinių par- __ SOUTH-WEST

davimui, arba turėsite vėliau. Malo- SAMPLE FURNITURE STORAGE 
nėkite susižinoti su mumis, apie pri- 2102 W. 35-th St.
siuntimą, o męs užmokėsime tokią kai- Atdara n.uo * vakaro, no
ną kokią suderėsime. Rašykit į Nau- I deldjenuus nuo 10 iki 4. 
jienų ofisą po num. 104.

PARDAVIMUI rakandai (furnitu- 
re) dėl 5 kambarių. Pardavimo prie
žastis — išvažiuoju į Lietuvą. Kaina 
rakandų $125. ir Columbia gramafo- 
ną su 
$210.

K. JANKAUSKAS 
1745 W. North Avė.

3 floor.

PUIKI PROGA
PARSIDUODA GRAMAFONAS CO 

LUMBIA. Visai mažai vartotas su 
rekordais naujos mados. Gulima ma- Jaunoms poroms pradedant gyvenimą, 
tyti visados. Mes turime savo krautuvėj 28 pui-
3343 S. Halsted St. ant trečių lubų kius parloro setus, po 3 šmotus, nau 

------------------------------------------------ jos mados. Taipgi karpetus ir lovas.
PARDAVIMUI kriaučiškas biznis. Tiesiog aukausime dideliu bargenu. 

Vieta nuo senai išdirbta. Darbo yra Tie rakandai praktiškai nauji, ir gva-
iki valiai. ’ rantuoti. Privalo būti apžiūrėti, kad

P. MIKALIUNAS apvertinus juos. Jie bus parduoti pi-
1803 W. 46-th St. giau negu trečdaliu. Mes taipgi au

kaujame didelės vertės fonografų, dy-
— | kai deimanto adata, rekordai ir pri

statymas. Liberty Bonds priimami.
Western Fumiture Storage. 

2810 VV. Harrison St.
Cash ar ant išmokėjimo, parsiduo-Į a. Hc/d^no^iet^

<la nauji ir vartoti. I doldioniala nuo 10 ryto iki 4 po p.et.
1918 - - ’ •“ ‘
1918 
1918 
1918 
1916 

mozinas.
Automobiliai yra (perdirbti ir per- 

malevoti kaip nauji? Turiu automo
bilių nuo $300 ir hugščiau.

P. VIZGIRDAS
6445 So. Westem Avė.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIAI PARSIDUODA.

PRANEŠIMAS
Charvclel 6 pnuizerh), Visiems Lietuviams.
Studebaker 5 pasizenų. Mes disbame visokius rakandus: par
Stems Knights 8 paslženų h-1 |or guitg> cane suit9 ir overetuff«l 

suits rankom išsiūtus. Kam reikalin
gas tokis forničius, pirm, negu pirksit 
kitur kur, ateikite pus mus. Jus turit 
progą sučėdyt nuo $50 iki $60 nuo se
to, užtai kad męs patįs dirbame viso
kius forničius.

PARDAVIMUI automobilius Stu-Į Atdarašiokiomis dienonrisnuo Try- 
debaker, modelio 191'8. Mašina num. 1. to iki po piet. Nedeliomis nuo 7 ry- 

J. ŠIRBINSKIS to >kl
PiYiAmkl Ava > ASILIAUSK XS________30 _ 1 ____ • ____ 704 W. 26-th Str.

LABAI DIDELIS BARGENAS. Tel. Yards 6235
Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas -----rrurmn * » * r»rtrv».T a n

Overland, kitas White. Labai pigiai EXTRA BARGENAS
parduosiu iš priežasties išvažiavimo į jauna pora yra priversta parduo- 
Lietuvą. Atsišaukite: ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar-

3159 Emerald Avė. į)a paskyriuje. Puikus seklyčios,
I ei. Yards 975 | valgomojo ir miegamųjų rakandai,

kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
J priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

, BARGENAS. V1
Parduodu hrba išmainau ant auto- |e 

mobiliaus bučemę ir grosemę, saldai
nių daiktų, cigarų, tabako ir visokių 
daiktų. Apgyventa visokių tautų. Prie 
žastį pardavimo patirsit ant vietos.

W. CHRISTIAN
5718 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA automobilius Mit- 
chell 1914 metų, 5 sėdynių, 6 cilin- 
derių. Mašiną gvarantuojam, 3 mė
nesius taisom už dyką. Važiuoti iš- 
mokinsim.

J. MIKŠIS, 
3126 S. Lowe Avė., ant 3-čių lubų

NAMAI-ŽEMĖ

PADAVIMUI pigiai—
Automobilius, Pierce-Arrow, 6 cilin- 

derių, 7 pasažierių, Limosinas, gera
me padėjime. Priežastis pardavimo 
važiuoju Lietuvon . Gali matyti nuo 
4 iki 8 vakare.

642 W. 18-th St.

PARDAVIMUI Reo touring autos 
mobilius, 7 pasažierių, vėlesnio darbo. 
Labai geram padėjime. Teisingą 
siūlymą neatmesim.

A. PRASZKY
2856 Emerald Avė.

Tel. Drover 1376.

pa

PARSIDUODA automobi'ius 1917, 
Fordo trokas 1% tono. Parduosiu la
bai pigiai arba mainysiu ant touring 
karo, ar ant kokio bizniaus, ar namo, 
ar farmos.

5757 So. Turner Avė.
Trečia gatvė į vakarus nuo Kediie Av.

PARSIDUODA 1917 Fordas, 5 pa- 
sažerių. No. 1 padėjime. Nauji taje- 
rai; priežastis 
ant

pardavimo, važiuoju 
farmos. Parduosiu pigiai.

JUOZAS BUDREVIŽIUS 
1112 Newton St. 
3-rd floor rear.

________ RANDAI
TROKAS PASIRENDAVOJA dėl 

visokių reikalų, kaip tai draugijoms 
dėl piknikų bei panašioms partijoms.

J. MITZKUHN
1343 So. 48-th Court, Cicero, III.

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai (fumitu- 

re) 4 kambariam, viskas sykiu arba 
atskirai Kurie reikalaujate, atsišau
kit tuojau, nes išvažiuoju į farmą.

J. TIČKUS
619 W. 18 St.

■lul

PARDUOSIU Farmą už pusę kai
nos 120 akrų. 90 akrų dirbamos že
mės. Žemė apsėta javais; budinkai 
geri, gyvuliai, mašinos geri. 
$7,000 — 3,000 įmokėti.

P. ŠLAUŽ1S
♦ 2315 Powell Avė.

Tel. Humboldt 6277

Kaina

PARDAVIMUI Piekarnė, namas, 
rakandai, (fumiture), arklys, veži
mas, dvi karvės, už $3000, vertės 
$5000, Savininkas išvažiuoja į Lietu
vą. Atsišaukit greitai.

J. SKINDERIS
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI —7 kambarių medi
nis namas, karštu vandeniu šilodmas, 
elektros šviesa, kietmedžio florai, lo
tas 50x125, aržuolu trimintas, gera 
vieta vaikams, galima laikyti karvę 
ir vištų. Galima matyti visą sąvaitę. 
Kaina $5.750, rankpinigių $2000.

5526 S. Keeler Avė.

PARDAVIMUI namelis 5 kambarių 
su puse akro žemės šalę Chicagos 
miesto.

A. CHERNAUSKIS 
3225 So. Auburn Avė. Chicago, III.

Nariu pirkti farmą arti Chicago. 
Prašom atsišaukti ant adreso:

JAMES WITTY
719 W. 14-th Place

• 1-mas floras iš priekio.

PARDAVIMUI — Cottage, 7 
kambariai, elektros šviesa, pe
čiais šildoma. Kaina $3,200.

5312 Erne ra 1d Avė.

Parsiduoda namas ir garažius 4 au
tomobiliams. 2 krautuvės, pagyveni
mai, ir trįs lotai, kampas 24-th St. 
ir Coulter St., su groserio bizniu. Lie
tuvių apgyventoj vietoj, 2 blokai nuo 
bažnyčios. Gera proga tik lietuviui 
biznieriui.

JUSTIN MACKIEVICZ, 
2342 So. Leavitt Str.

S. SLONKSNIS --------------
3357 S. Halsted St. --------------

Taipgi turime ir daugiau pui-i,;.. - .i • • \ o J GYVENK KUR ČYSTAS ORAS.
klŲ namų paidavimui ant South Mes turime labai gražią mažą far- 
ir South West saides. Pasisku- mV’ netoli 6v- Kazimiero Kapinių, 
hinkito a^rai žemės, didelis sodas, gražusoinKlte. namas. Parsiduoda labai pigiai; arba
---------------------— mainysiu ant namo meste.

PAR^TnTTnnA • • C. P. SUROMSKI & CO.PA „, ’U011A naujas meihms na- 334c So Halsted st chicago, 1)1.
mas ant 4 pagyvenimų. Elektros švie
sa, gazas ir vanos. Pardavimo prie
žastis važiuoju ant farmos. 

W. KAVALIAUSKAS
4410 So. Califomia Avė.

Tel. McKinley 2523 . ------ ----------------------------------------

PIGIAI IR GERAI! 6 NAMAI LABAI PIGIAI.
Parduodam ir mainom namus, lo- 4550 S. Westem Avė., 3, florai po 

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 4 ruimus, pirmas floras plytų ant 
mus galima gauti visokių pasirinki- priešakio loto galima statyti biznio 
mų. Atsišaukite pas: namą, už $5.800

A. GRIGAS & CO. 4513 S. Hermitagc Avė. 2 florai,
3114 So. Halsted St., Chicago, III. | užpakalyje mirinis garage dėl 3 karų, 

mūrinis viršus, 4 ruimų pagyvenimas 
už $6.700

5706 S. Morgan st. 2 florai, medi
nis namas, storas ir 4 pagyvenimai, 2 

"i ruimus už 
$5.700.

4346 S. Wood St. 2 florai, mūrinis, 
6 pagyvenimai po 4 ruimus, rendos 
neša į menesį $83, kaina $8.200.

1405 2, 47-th Si., 2 florai medinis, 
štoras ir 3 pagyvenimai ir didelė 

bame už $3,600
4805 S. Racine Avė. 3 flatai, mun 

nis, 3 pagyvenimai po 4 ruimus, 4 me 
tų senas, vertas $8000. Parduosim 

$6.000.
Turime ir daugybę kitų namų, no

rintieji pirkti namą kreipkitės pas: 
ZOLP & BARČUS

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

VIŠTŲ FARMA.
Parsiduoda su gerais intaisymais, ■ - - ■ . - . -

nauja stuba, 5 ruimais, du štebeliai, | P° 4 ruimus . ir 2 po o 
užsodinta visokioms daržovėms. Tik 
3 blokai nuo karų linijos, du blokai 
nuo cementinio kelio; vienu gatveka- 
riu galima nuvažiuoti iš Chicagos, 
taipjau keletas blokų nuo dirbtuvių. 
Minėta vieta turi būti parduota be
veik už pusę kainos ir greitai, nes sa
vininkas išvažiavo į Wisconsin.

J. SKINDERIS 
3301 So. Halsted St.

PARDUOSIU pigiai arti Chicago 
pusę akro vištų farmą. Namas, di

delė bamė, viena karvė, 4 didelės 
kiaulės, 80 vištų. Parduosiu už $3,- 
300.

Priežastis pardavimo už 14 dienų 
turiu važiuoti ant farmos.

6040 So. Crawford Avė.

Tuojaus parsiduoda 4 kambarių 
medinis namas ant augšto beizmen- 
to, vandeniu ir garu apšildomas, elek
tros šviesa ir vana. Parsiduoda pi
giai.

Atsišaukite prie:
4054 So. Artesian Avė., Chicago.

DIDELI BARGENAI

PIRK TUOS NAMUS.

2-jų fliatų mūrinis namas, po 7 kam 
barius, su augštu beismentu namas 
randasi ant 33 St. ir Union Avė., par
siduoda už $3.700. Galima pirkti su 
mažu įmokėjimu. 2 fliatai, naujas mu 
rinis namas, 5 ir 6 kambariai su visais 
įtaisymais, namas randasi Brighton 
Park. Parsiduoda už $7.700; įmokėti 
$1.500

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

Naujas dviejų augštų muro namas PASKOLOS,
su beismantu, 2 pag. 5 ir 6 kambariai, |---- -------------- ---------------- '------ ------
elektro šviesa, maudynė ir kiti geri į- I PINIGAI SKOLINIMUI 
taisymai, šis namas parsiduoda pi- Antram Mortgidžiui, prieinamomis są- 
giai. Randasi 3609 S. Lowe Avė. ygomis. MAKER KRAUSj

, , . . 1924 W. Chicago Avenue
Parsiduoda du namai, vienas muio atdara vakarais. Utaminkais, Ket- 

su beismentu, 4 pag. po 4 kambarius, | vergais ir Subatomis^ iki 9 vai. vak. 
toiletai, gesas ir kiti įtaisymai. — An
tras medžio, 2 pag. po 7 kambarius, 
neša $85.00 į mėnesį. Lotas 50x125. 
Prekė tik $8200. Įmokėti vieną tūks
tantį, likusius kaip rendą.

Parsiduoda 9 kam. cottage. Augš-
tas beismentas maudynės, gesas. Ran-1 y — jr Moteni Rub„ Kirpl- 
dasi 3433 S. Wallace St. Prekė tik J
$2400. Įmokėti $400, likusius kaip ren- DeSlgning Moky .

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 
piįaktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

Parsiduoda dviejų lubų augščio mu
ro namas, 2 pag. 6 ir 7 kam. Garu 
šildomas, maudynes, elektros šviesa ir 
kiti geri įtaisymai. Namas randasi 
tarpe 65-tos ir 66-tos Peoria gat. Pre
kės tik $9400. *

Parsiduoda dviejų lubų augščio mu
ro namas, 1 Storas ir 3 pag., 2 po 4 
kambarius 1-5-kių kambarių. Elektros 
šviesa ir kitais gerais įtaisymais. Na
mas randasi 3247 S. Morgan Str. Pre
ke tik $6300.

Parsiduoda 6 kambarių medinis na
mas. Priešais Universal 
ką. 1jotas vienas vertas $5000. Gera 
vieta dėl 
$4600.

state Ban-

visokio biznio. Prekė tik

dviejų augštų muro namas, 
senumo. Stymu šildomas,

MOKYKLOS

MA5TER 
SYSTEM

Naujas
4 metų 
maudynes, elektros šviesa ir t.t. Ran
dasi gražioj vietoj—101 W. 74-th St., 
Rendos neša $100 į mėnesį. Parsi
duoda pigiai.

Del platesnių paaiškinimų kreipki
tės pas:

Michael J. Kiras
3331 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI — 2 augštų 
medinis namas — 14 kambarių 
—po No. 539 W. 45-th Place. 
Kaina $2,600. Kreipkities

J. LOFTUS,
4604 Union Avė.,

Tel. Drover 2071

prie:

' VALENTINE DRESMAKING 
' COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininke.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuvii- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos tptsių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinM ekonomijos pilietystės, dai- 
liautsystės ir tt.
.Mokinimo valandom: nuo 9 ryt<

4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




