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True translation filed with the post- master at Chicago, III., June 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

Turkija atsisako rašyties 
po taikos sutartim

True translation flJed wHh the post- 
master at Chicago, 111., June 26, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. (i, 1917

Italija konfiskuos 
karo turtus

Premjeras Giolitti jau paskelbė 
dekretą.

Graikai vėl sumušė turkus

Bolševikai pradeda veržimąsi ant Vilniau8
TURKIJA ATSISAKO PRIIMTI ( True translation filed with the post-

TAIKOS SUTARTI.

Nori atgauti niekurias atima
mas iš Turkijos žemes, nors 

kitas sąlygas priima.

master at Chicago, III., June 26, 1920 
as rcąuircd by me act of Oct. 6.1917
BOLŠEVIKAI PRADĖJO PUO

LIMĄ VILNIAUS KRYPTYJ.

Lenkai turėjo apleisti priekines 
pozicijas Berezinos fronte.

KOKIO PATRIOTIZMO KAPITALISTAI REIKALAUJA
III Ii DARBININKŲ

Iš S. L. A. SEIMAS
TRECIOJI SEIMO DIENA.

Į Seimą atvyko T. Dundulis, 
taipjau kalbėjo J. Vileišis ir 

Dr. šliupas.

23. — Turkijos taikos delegaci
jai Paryžiuje pranešta iš Kon
stantinopolio, kad Turkijos val
džia griežtai atsisakys pasira
šyti laikos sutartį, kuri atima 
iš Turkijos Smyrnos distriktą. 
Andrianopolį ar rytų Trakus.

Betgi nurodoma, kad valdžia 
sutiktų su kitomis talkininkų 
atimtomis teritorijomis.

Ji reikalauja, kad Turkijai 
butų duota atstovybė interna
cionalinėj komisijoj, kuri val
dys pertakas ir taipgi kitose ko
misijose, kurios bus sutvertos 
tvarkymui 'Turkijos reikalų.

Turkijos valdžia sutinka ati
duoti dalis Erzerumo, Bitlis ir 
Van provincijų Armėnijai, bet 
reikalauja, kad Armėnijos Juo
dųjų jurų uostas butų už Tur
kijos rubežių. 'Taipjau reikalau
ja finansinio atlyginim6 už Ar
mėnijai atiduodamas Žemes.

Turkija tvirtina, kad ji sutin
kanti priimti susitaikymą sulig 
VVilsono principais, bet sako 
kad jokia Turkijos valdžia ne-

VARŠAVA, birž. 24. — Pa
sak amerikiečio oficierio, kuris 
šiandie atvyko iš Vilniaus, pra
leidęs keletą sąvaičių šiaurinia
me fronte, besiveržiančių Rusi
jos bolševikų spėkų spaudimas 
jau privertė lenkus atiduoti ke
letą priekinių pozirijų Berezinos 
sek tore Polocko-Bobruisko fron 
to, kuris eina tiesioj 
šiaurės į pietus. 'Tam 
grįžtant jo traukinis 
šaudytas bolševikų.

Jis sako, kacf rusai dabar turi 
37 divizijas, nors gautos lenkų 
tikros žinios parodo, kad nieku- 
rios divizijos turi tik po 1,200 
kareivių.

Smarkus mušis siautė per 10 
dieni/ ir lenkai turėjo daug var
go kad atsilaikius.

RYMAS, birž. 24. — Italijos 
premjeras Giolitti paskelbė dek
retą konfiskuojantį visus delei 
karo įgytus turtus.

Prcmieras Giolitti šiandie iš
dėstė politiką, kokios jo valdžia 
laikysis. Jis paskelbė pakeitimą 
5 skirsnio konstitucijos taip, 
kad tik vienas parlamentas ga
lėtų paskelbti karą.

Atsakydamas į kraštutinių jų 
iižmetinėjimus apie Albaniją, 
premjeras pasakė:

‘‘Aš be sviravimo paskelbiu, 
kad valdžia nepritaria protekto
ratui ant Albanijos, bet nori 
matyt tą šalį nepriklausoma.”

True irunslation TlJefl with the post- 
master at Chicago, 111., June 26, 1920 
as reguired by the act of Oct. G, 1917

LENKAI VĖL KAUJASI SU 
CECHAIS.

tų dabartinę taikos sutartį

True truuUutiMM fUed wilb Uie pout- 
master at Chicago, III., June 26, 1920 
as rccjuired by the art of Oct. 1917

GRAIKAI SUĖMĖ 8,000 TUR
KŲ BELAISVIUS.

Sėkmingai veržiasi Mažojon A- 
zijon. Paėmė daugiau miestų. 

Turkai rengiasi ginties.

LONDONAS, birž. 25.— Grni-

kad kariaujantis prieš Turkijos 
nacionalistus SmyrnoA apygar
doje graikai apsupę turkų kor
pusus Pliiladelphijoj (Ala- 
Shehr), suimdami 8,000 belais
vių, daug kanuolių ir kitokio

Paėmė miestą.
SMYRNA, birž. 25.— Graikų 

armija, kuri pirž. 21 d. pradėjo 
ofensyvą prieš Turkijos nacio
nalistus, sėkmingai evržiasi 
šiaurių kryptimi Mažožoj Azi
joj, sako graikų pranešimas .

Graikai paėmė Salhili ir jų 
kavalerija briaujasi priekyn. 
Pranešimas sako:

“13-ta divizija puolė Salhili ir 
Marinom ežero perėjimą vakar. 
Ji paėmė Salhili, paėmė perėji
mą antpoliu ir apvalė abu dist- 
riktus. Kavalerijos kohimna nu
ėjo už Youla.”

Turkai koncentruoja savo 
spėkas.

1 m i joj iš 
oficicriui 
buvo aĮ>-

PRAGA, birž. 23. — Iš Karviu 
pranešama apie smarkų mūšį

Kiekvienas patriotas darbininkas pirm visko turi būti pil
nai 'nuolankus kapitalistams, pasiduoti didžiausiam jų naudoji
mui, gerbti juos ir nuolat su didžiausiu dievotumu bučiuoti jų 
padalkas.

Anglijos Darbininkų 
Suvažiavimas

ANGLIJOS DARBO PARTIJA 
NESIDĖS PRIE III INTER

NACIONALO.

Vykdo socialistinį 
programą

ŠVEDIJA EINA PRIE NACIO
NALIZACIJOS.

sargybų. Francuzų kareiviai už
ėmė spygardą, o italų kareiviai 
įėjo į Tcschcną.

Nutarė pasilipti II Internacio
nale.

Socialistų ministerija išdirbs 
pienus nacionalizavimui 

pramonės.

SUMUŠĖ LIETUVĘ 
STREIKIERE.

True tranaltftioD filed wUli the po.st- 
mostor at Chicago; Jll.s June 26, 1U2O 
ai reųuired by lUu act of Oct. 6,1917
Sovietų valdžia Krasnojarske.

(Fedcruotoji Presą],
MASKVA. — Žinios iš Kras

nojarsko, Siberijoje, sako, kad 
laike 73 dienų gyvavimo sovietų 
valdžios, sovietai įstengė suor
ganizuoti 5 skyrius su 21,000 
narių ir 79 naujus dirbtuvių ko
mitetus. 'Tapo paskirta komisi
ja ištirti galimybę atidarymo

Jenisejauslaivų plaukiojimo 
upe. Taipjau tapo įsteigtas Sibe-

ras.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., June 26, 1920 
as rcąuircd by the act of Oct. 6,1917

Jugo-slavų kareiviai grįžo 
Siberijos.

Chicago. — Pereitą panedelį 
Alfred Decker and Cohn švarkų 
dirbtuvėje K. sustreikavo baigė- 
jos (finišerkos). Streikierės vien 
atsisakė dirbti paduotą darbą, 
jet pasiliko dirbtuvėje. Po trijų 
valandų streiko kompanija pasi
šaukė du policistus, kad išvarytų 
jaigejas iš dirbtuvės. Bet unijos 
“čermanas” pasakė bosui, kad 
unija neleis taip elgties su darbi
ninkėmis ir policistai pasišalino.

Už valandos betgi atėjo trįs 
detektyvai, kurie ir pradėjo bai- 
gėjas varyti iš dirbtuvės, o į ele- 
vaterį tai jau tikrai grūste grū
do. Kada Ona Bartkaitė paprašė, 
kad jos nestumdytų, tai vienas iš 
tų detektyvų taip smogė į galvą, 
kad ji sukrito be sąmones. Ele
vatoriui nusileidus žemyn jis dar 
spirė koja, kad/i keitusi. Bet 
kad ji buvo be sąmonės, jis už 
rankų išvilko ją iš elevatoriaus

Scranborough, birž. 25. — 
Anglijos Darbo partijos konfe
rencija 2.940,000 balsų prieš 
225,000 atsisakė dėties prie III 
Internacionalo (Maskvos komu
nistų).

Konferencija taipgi atsisakė 
1,10,000 balsų prieš 516,000, at
simesti nuo 11 Internacionalo 
(socialistų).

Konvencijai su slapiaisiais.
SCARBOROUGH, birž. 25. — 

Anglijos Darbo partijos kon
vencija šiandie svarstė prohibi- 
ciją ir 2,603,000 balsais prieš 
472,000 ją atmetė. Taipjau tapo 
atmestas pasiūlymas, kad vald
žia išpirktų ir valdytų karčia- 
mas.

STOKHOLM, birž. 25. — Bai- 
gianlies rinkstago pasėdžiam*, 
vadovaujama prcmieroĮ ’Bran- 
ting Švedijos valdžia paskiro 
specialę komisionierių tarybą, 
kuri turės išdirbti pienus paėmi
mui gamtinių turtų ir produk
cijos įmonių iš privatinių rankų 
ii valstybės nuosavybę. Ta tary
ba turės pravesti socialdemok
ratų skelbiamus pienus apie na
cionalizavimą gamtinių turtų ir 
industrijos. Žymiausiais nariais 
yra Gunner Anderson ir Wil 
helm Hellberg.

Valdžia taipgi paskyrė komi
siją parašyti laikinius įstaty
mus kontroliavimui Irusių ir 
praplėtimui industrinės deinok-

[Nuo musų korespondento]
SO. BOSTON, Mass., birž. 23. 

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje penktą sesiją atidarė 9 vai. 
šįryt pirm. Si. Gegužis. Pir
miausia'skaityta ir priimta pro
tokolas 3 ir 4 sesijų. Įnešimų 
komisija skaito poeiliui kuopų 
įnešimus.

Kuopų įnešimai svarstomi 
rimtai, kuriuos randama nau
dingais, priimama, kitus, nelaip 
svarbius, atidedama į šalį.

Svarstant kuopų įnešimus 
pribuna į seimą ir užsiregistruo
ja daugiau delegatų. Pribuna į 
seimą ir naujai išrinktasis SLA. 
sekretorius Tadas Dundulis, 
prieš kurį tautininkai rengia 
kelti smarkią audrą, kada 
prieis užtvirtinimas naujai iš
rinktosios Pildomosios Tarybos, 
kad tik Dundulio neužtvirtinus. 
Pribuna šeiniau ir buvęs “Tė
vynės” redaktorius V. K. Rač
kauskas, gudrus tautininkų va
dovas. Tautininkai tikisi susi
laukti iš jo didelės pagalbos.

Daroma trumpa pertrauka. 
Po .pertraukos A. B. Strimaitis 
praneša, kad centro valdybos 
pakvietimu yra pribuvęs į 
Bostoną Lietuvos Atstovybės 
Amerikos pirmininkas*J. Vilei
šis. Sekretorius rekomenduoja 
ir seimas nutaria pakviesti p. J. 
Vileišį į seimą. Pakviesti 
pirm. Gegužis paskiria V. 
Račkauską ir St. Bakaną.

Taipjau nutarta pakviesti 
Dr. J. Šliupą.

Sesija užsidaro 12 vai. dieną, 
šešta sesija.

Sesiją atidarė pirm. St. Ge
gužis 1 vai. po pic't.

Tęsiasi svarstymas kuopų 
įnešimų. Tuo tarpu pribuna ir 
p. J. Vileišis.

Pirm. Si. Gegužis tuoj per
stoto kalbėti Lietuvos atstovą J. 
Vileišį. Jis kalba apie abclną 
Lietuvos posėdį, prisimena apie 
Lietuvos Laisvės paskolą ir 
kviečia, kad seimas nutartų nors 
kiek paimti paskolos bonų. Pri
siminęs apie Lietuvos pripažini
mą, jis ragina Amerikos lietu
vius reikalauti ir darbuotis iš
gavimui Amerikos ir kitų šalių 
pripažinimą Lietuvos neprik
lausomybės. J. Vileišis kalbėjo 
apie 15 min. ir palinkėjęs seimo 
atstovams sėkmingos darbuotės

Tuo tarpu pribuvo j posėdį 
Dr. .1. šliupas ir jį taipgi persta
toma kalbėti. Pradėjęs savo 
kalbą Dr. Šliupas tuoj pasisakė, 
kad jis turįs prirengęs dvi rezo
liucijas, kurias prašo seimo pri
imti. Viena tų rezoliucijų rei
kalauja, kad Amerikos valdžia 
pripažintų Lietuvos nepriklau
somybę. Antros rezoliucijos tu
rinio nepasakė. Tolijens šliupas 
kalbėjo apie tvarką Lietuvoje ir 
tikrino, kad Lietuva tikrai esan
ti laisva, nepriklausoma ir de
mokratiška. Paskui ragino, kad

18

[Federuotoji Presą], 
VANOOUVER, B. C., birž. 25. 
10,000 Jugo-Slavijos kareivių, 

Jungt. Valstijų drabužiuose, 
skubiai važiuoja į rytus Kana
dos geležinkeliui į Valcartci* sto
vyklą, kur jie bus demobilizuo
ti pirm jų grįžimo namo.

Tie kareiviai, kurie atsisakė 
kariauti prieš sovietų Rusiją, at
plaukė laivais iš Vladivostoko.

atvažiavus jis užsidėjo ranką 
sau ant burnos ir pradėjo šauk
ti: ‘‘Areštuokite ją, nes ji man 
visus dantis išmuš”. Ir nekalta 
mergaitė netik liko sumušta de- 
tektivų, bet ir areštuota.

— Ona Gričius.

MŪŠIAI LONDONDERRY 
KIEK APSISTOJO.

Kariniai laivai stovi uoste 
saugo miestą.

.ii
K.

ir

Nuspręs geležinkeliečių algas 
liepos 20 d.

CHICAGO. — Geležinkelių 
darbo taryba vakar paskelbė, 
kad ji išneš nusprendi apie ge
ležinkelių darbininkų algas lie
pos 20 d. Taryba sako, kad esą 

i ang-KONSTANTINOPOLIS, birž.'tiek darbo, jog negalima 
23. Turkijos nacionalistai vis ščiau išnešti nuosprendį, 
dar spaudžiaMarmoros pakraš
čius Azijoj Konstantinopolio bimo sumažės 
apielinkėje ir veda didelę kon-! streikai, 
cen t raciją Smyrnos kryptyj.

Turbūt, nacionalistų pienu yra J plėtotis.

Manoma, kad delei Šio paskel-

kurie paskutinėmis
[dienomis vėl pradėjo smarkiai

BELFAST, birž. 25. — Anglijos 
torpedinių laivų eskadra stovi 
Londonderry uoste su atkreip
tomis į miestą kanuolėinis.

Kaip pranešama, mūšiai Lon
donderry kiek apsistojo. Būna 
tik pavienis šaudymasis ar iš 
pasislėpimo vietų. Anglų karei
viai visaip stengiasi sunaikinti 
tokių pasislėpėlių guštas, nors 
kartais prisieina su jais susi
remti. Sakoma, kad kareiviai 
turėjo daug darbo, kol sustab
dė mūšius.

Chiniečiai liaujasi tarp savęs.Trakuose ir anglams prie Kon
stantinopolio, kad neleidus 
jiems siųsti pagelbą graikams!
Smyrnos distrikte, kurį graikai Tokio pranešama, kad ties Ko- 
puls didelėmis spėkomis, jei tai-,nang siaučia mušis tarp pieti- 
kos konferencija vis dar norės nės ir šiaurinės Cfliinijos karei- 
Sniyraą atiduoti graikams. vių. r

HONOLULU, birž. 24. — Iš

VALSTYBIŲ TEISMAS BUS 
HAAGOJ.

Haaga, birž. 25. — Juristų 
komisija, kuri svarsto čia apie 
sudarymą nuolatinio intemacio- 
nalio valstybių teismo, kaip yra 
parėdyta tautų lygos, vienbal
siai nutarė, kad toks teismas bu 
tų Haagoje.

ANTRACITO ANGLIAKASIAI 
PADAVĖ SAVO REIKA

LAVIMUS.

Kaltina pelnagaudas už anglių 
i brangumą.

SGRANTON, Pa., birž. 25.
Angliakasių unijos vice prezi 
dentas Murray vakar įteikė kie
tųjų anglių komisijai angliaka
sių -reikalavimus pakelti algą. 
Jis kartu pareiškė, kad už augš- 
tas anglių kainas nėra kalti ang
liakasiai ar pakėlimas angliaka
sių algų. Jis sake, kad jeigu pa
naikinti pelnagaudystę, tai netik

algą, bet ir žymiai nupiginti 
anglių kainą, o ir tada dar liktų 
kasyklų savininkams pakanka
mas pelnas.

Antracito angliakasiai reika
lauja pakelti algą kon t rak t įlo
tiems darbininkams 31 nuoš., 
padieniams iki $6 į dieną, įve
dimo visatines 8.val. darbo die
nos, ir pripažinimo unijos.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, birž 25 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ią ne mažiau kaip už 
25,000 doleriu, banką buvo skaitoma 
Amerikos pinigais žiaipt

Anglijos 1 svaras ................... $3.98
Austrijos 100 kronių ............... 0.80
Belgijos, už $1 ....... frankų 11.35
Danijos 100 kronų ............... $16.90
Finų 100 markių ................... $4.70
Francijos, už $1 ........ frankų 11.92 
Italijos, už $1 ......... lirų 16.00
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.80

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; ių kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių)^

Lenkų 100 markių ............... $0.75
Norvegų 100 kronų ........... $17.70
Olandų 100 guldenų...............$35.85
Švedų 100 kronų .... ....;..... $22.00
šveicai’ų, už $1 ........... frankų 5.45
Vokiečių 100 markių ........... $2.80

Kalbėdtimns apid socializaci- 
jos programą Branling pasakė:

‘‘Reikalavimas pakeisti socia- 
lę budavonę nuolatos stiprėja 
visose Europos industrinėse ša
lyse. Paprastai priimama, kad 
privatinis valdymas šalies turtų 
turi išnykti ir kad turtai butų 
pavesti visiems žmonėms. Mu
sų, siekiniu pasiūlyme įstatymų 
yra duoti darbininkams šioką 
tokią įtaką industrinių įstaigų 
valdyme.”

LENKŲ KABINETAS GA- 
LIAUS JAU SUSIDARĖ.

Socialistai priešinasi naujam 
atgaleivių kabinetui.

VARŠAVA, birž. 25. — Nau
jasis ministerių kabinetas jau 
tapo sudarytas. Premieru liko 
Vladas Grabski, endekas 
kraštutinis atgaleivis, nors ir 
vadinasi liaudininku demokra
tu. Kabinetan įeina daugelis ir 
senųjų ministerių. Jis yra suda
rytas iš atgąleivių partijų koa
licijos. SenasisSkulskio kabine
tas rezignavo birželio 10 d. ir 
nuo tos dienos daug politikų 
bandė sudaryti kabinetą, bet be

Socialistų frakcija seime pas
kelbė, kad ji priešinsis Grabs- 
kio ministerijai. Ministerijai 
priešinasi ir darbininkų sąjun
ga. Grabski yra vienas turtin
giausių Lenkijos ponų. Jo mi
nisterija busianti “nepartinė.”

4 darbininkai sužeisti.

Chicago. — 4 darbininkai liko 
sužeisti įgriuvas antram augštui 
naujai budavojamo Sheridan 
Pkza viešbučio.

Lietuvoje, nes Lietuvoje esą len 
gviau tokį namą įkurti ir užlai
kyti, negu Amerikoje. Taipjau 
prašė, kad skirstant tautiškus 
centus seimas paskirtų dalį tų 
centų ir Lietuvos Augštąjai 
Mokyklai. Taipgi kvietė atsto
vus užmiršti nesutikimus tarp 
savęs ir tuo užbaigė savo kalbą.

1(1 min. pertrauka.
Po pertraukos pradedama 

svarstyti Lėšų Fondo klausi
mą, nes centro sekretoriaus pra 
nešimu, lėšų fonde yra neda- 
teklius. Sekretorius kartu pa
duoda ir trumpą sąskaitą įplau
kų ir išmokėjimų lėšų fondo. 
Pasirodo, kad minėto fondo įp
laukos siekia apie $23,000, kuo
met išmokėjimai siekia apie 
$30,000, taigi kasmet lėšų fon
de pasidaro $7,000 nedateklius. 
Sekretorius rekomenduoja pa
kelti SLA. narių mėnesines mo
kestis. Kįla karšios diskusijos. 
Dauguma delegatų priešinasi 
pakėlimui mėnesinių mokesčių 
ir kaltina centro valdybą už ne- 
taupi^ną ir nedalio j imą lėšų 
fondo. Jie tvirtina, kad “Tėvy
nė” yra siuntinėjama išbrauk
tiems ir numirusioms nariams, 
kas padaro nereikalingų iškaš- 
čių, taipjau primena kontrolės 
komisijos raportą, kad centro 
darbininkų darbas nėra tinka
mai sutvarkytas, kas taipgi be
reikalingai didina išlaidas.

Betgi svarstant nesurasta bu-

ir negalima buvo prieiti ,pric jo
kio susitarimo. Todėl tapo nu
tarta išrinkti komisiją iš penkių 
narių, kuri išdirbtų pieną, ku
riuo seimas galėtų vaduot ies 
tolimesniame svarstyme ir j ieš
kojime būdų padengti tą neda- 
teklių.

Toliau svaidoma Dr. šliupo 
patarimas ‘kurti Prieglaudos

ko apsvarstymo didžiuma bal
sų liko nutarta atiduoti šį klau
simą visuotinam narių nubalsa- 
vimui.

kalus, užbaigė savo kalbą. S. Bakanas.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo 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 į

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Kas Dedasi Lietuvoj
STEIGIAMOJO SEIMO 

ATSTOVAMS

SOCIALDEMOKRATAMS. 
Rezoliucija.

Gegužes t d. šakių apskrities 
darbininkų, bežemių ir mažaže
mių suvažiavimas nutarė įteik
ti savo atstovams St. Seime 
šiuos reikalavimus:

l)kad butų sutvarkyta Lietu
vos valstybė darbininkų, beže
mių ir mažažemių klasės gero
vės pagrindais, nustatyt konsti
tucijų, darbo žmonių reikalms 
tinkamų, prašalinti policijos ir

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tink* bite vieno klie

ntui. Grarantuojama, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 60% kiekvie
name pirkimą. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyri ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; h* 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvia styliaus, $8240 
iki 160.00.

Pamatykit musą specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Miline serga siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikini Ir vai
ki siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 
eau. Vyri kelines $4 ir daugiau.

ėlino serga kelinis $5.50 iki $17.50.
Specialia nupigiaimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryt* kiekvieni dieni fH • 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nediliomis iki 6 v. vakare, 

S. GORDON,
1415 So. Hal.ted SU CMeag*. Uk

administracijos sauvalę, įvest 
valdžių, kuri pilnai atsakytų at
stovams;

2) aprūpint darbininkus, be
žemius ir mažažemius žeme. 
Tam tikslui visa žemė turi būti 
atimta iš tų, kurie jos savo ran
komis nedirba ir veltui atiduo
ta jios reikalujanlieins darbi
ninkams, bežemiams ir mažaže
miams; gavusieji žemės turi 
gauti ir miško bei kitokios me
džiagos ūkini įsitaisyt, taip pat 
žemei dirbt įrankių. Duodamos 
žemės kiekį ir atlyginimo už jų 
laikų nustato darbininkų rink
tieji atstovai;

3) miškai, vandenys ir didžių
jų dvarų rūmai turi būt paimti 
valstybės nuosavybėn. ' Fabri
kai ir kitos pramonės įstaigos 
negali likti vieno kito turtuolio 
nosavybe, bet turi būti naudoja
mos Lietuvos gyventojų gero
vei;

U) darbininkams turi būti duo 
ta pilna žodžio, spaudos, susi
rinkimų, organizacijų ir streikų 
laisvė;

5) visiems krašto gyvento
jams turi būt patikrinta asmens, 
buto ir korespondencijos nepa- 
lieciamybė;

6) įvesi 8 valandų darbo die
nų;

7) paleist visus politinius iš

44ą July, Nedėlioję,
Gardner Park

West Pullman, III.
z Rengia

Vienytos spėkos — 1 kp. L. L. F., 22 kp. L. S. S., į 
81 kp. L. S. S. ir Pirmyn Choras.

T*1 '~ ——————---- 1 * 1 1

Milžiniškas Piknikas
Piknike dalyvaus daugybė Chorų ir visi įžymesni Chi- 

cagos , socialistų ir laisvamanių kalbėtojai. Nedėlioję 
piknikas, o ant rytojaus šventė — “Fourth of July.” Pa
togi diena dėl pikniko, da patogesnė yra vieta dėl pra

leidimo laiko tyrame ore.
Kviečia visus KOMITETAS.

Tel. Yard* 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją;
ilgai praktika
vusi Fenneįlva-

gal patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi- 
sokioM ligose 

moterim* ir 
merginom*,

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.
ru-L-L-u-L-u—-- - ” — - - - — -

Į Dainoriu Piknikas
Su Programų Rengia

S. L. D. Am. 1-as Apskritis

Ned., Birželio 27, ’20
GEO. M. CHERNAUSKO DARŽE No. 1 

LYONS, ILL.

Pradžia 9 vai. ryto įžanga 35c. ypatai.

Gerbiami draugai ir draugės, nepraleiskite šio 
pikniko, kuriame dalyvaus 300 suvirs dainoriu. Bus 
gabiausios spėkos dainuos Susivienijimo 1-o Apskri
čio Chorai visi kartu ir kiekvienas atskirai choras 
dainuos. Atsilankykite ant šio pikniko, turėsite pir
mą tokią progą. Apart dainų visi galės prie puikaus 
beno muzikos pasišokti, pažaisti tyrame ore. Grieš 
Balako benas. šokiai visiems uždyką, galėsite šokti 
kas tik norėsite.

Kviečia visus atsilankyti S. L. D. Am. 1 Apsk.

kalėjimų;
8) panaikint mirties bausmę;
9) leist darbo žmonėms iške

liaut į užsienį ir iš užsienio;
10) visi piliečiai turi būti ly

gus prieš įstatymus: paniakinti 
titulus, luomus ir privilegijas;

11) bažnyčia turi būt atskirta 
nuo valstybės; laisvė visoms ti
kyboms;

12) panaikinti visoj valstybėj 
svaiginančių gėralų pardavinėji
mą;

' 13) panaikint nuolatinę ka
riuomenę; santykiai su kitomis 
valstybėmis turi būt nustatyti 
demokratinio susitarimo pama
tais. Nesusipratimai su kaimy
nais turi būt nustatyti deniokra 
tinio susitarimo pamatais. Ne
susipratimai su kaimynais turi 
būt rišami trečiųjų teismu;

14) įvesti senatvės apdraudi
mą: 60 metų turintieji nedirba 
ir gauna iš valdžios išlaikymą;

15) darbininkų,' bežemių ir 
mažažemių vaikai ligi 14 metų 
mokinti mokyklose veltui ir gan 
na jie iš valstybės reikalingos j rusų bolševikais, ir nežinia, ka- 
mokslui pašalpą:

16) miestų, dvarų ir sodžių 
darbininkų butai turi būt' tin
kami gyvent, kaip reikalauja Iii 
gienos;

17) apsaugot darbininkus nuo 
nelaimingų atsitikimų; jei dėl 
darbdavio kaltės darbininkas 
tampa sužeistas, jis turi būt at
lygintas ir aprūpintas darbda
vių ir valstybės lėšomis;

18) mokesniai turi būt imami 
progresiniai nuo pelno ir turto;

19) plačios teisės savivaldy
bėms vietos reikaluose; jos san
tykius su centro valdžia nusta
to Seimas; milcija savivaldybių 
žinioj;

20) baigti karą ir susitaikyti 
s i l v i so m s va Is t ybė m s;

21) jei darbininkų, bežemių 
i rmažažemių atstovai socialde
mokratai Seime blogai rūpinsis 
musų gyveninio reikalis juri bū
ti atšaukti iš Seimo, ir traukia-

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- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, režimas, gurgimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa; 
sidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekosc, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
> J. Baltrėnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

čiųjų teismų. . ,
Pasirašė prezidiumas.

[ “Social-dcmokra tas” ]

ŽEM. KALVARIJA.

plušo prakaitavo, piršdami save 
ir įgaliodami davatkėles po 
“grieko smerlelno” agituoti už 
jų partijų, prižadėdami “dan
gaus karalystę”*ir “rojų” ant 
žemės. žiopla.

[“Liet. Ukin.”]

Laiškai iš Lietuvos
A. Tvaranavičiui į St. Louis 

rašo, be kitko, jo brolis, kareivis:
....Kovojam su lenkais ir su

Atsibo-da tos kovos pasibaigs, 
do visiems bevargstant.

Klausi apie Kauno 
liejyklas. Būti jų yra, 
nedirba; viena, medžiagos Lietu
voj nėra, o antra, kad dar nėra 
susitvarkymo. Lietuva labai su
vargus. Dabar susirenka Stei
giamasis Seimas. Kaip nusista- 
tys, kas viršų paims, nėr žinios. 
Kaune buvo du kartu kilęs mai
štas, žinoma, lenkų agitatorių su 
kurstytas, nes jie nori Lietuvą 
sau pasiimti. Bet mes nepasi
duosime. —

mašinų 
tik jos

Sankrova Įvairumų
Aprčdalų, laikrodžiy-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokiu muzikaliu instrumentu: britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, 
liai instrumentui.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St.,

DR. VAITUSH, O. D.
— C_ Lietuvis Akių

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th St, kampa* 

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

Mano specialia gydymą* yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampa* Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

i '■ • ■. ' ■
o ypač muzika-

Chicago, III.

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

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą emimę 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.

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

vatiškų lig>J. Francuziškų daktarų gydymai dėl Kraujo ligų.
222i So. Kedzie Avenuo

D'l*« Vai. 1—3; 7—9 po pietą

Reumatizmas Sausgėlė.
Ncsikankyklte savęs skaus

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

CAP8ICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vonfis pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

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

Knyga :“SAETINIS SVEIKA
TOS”, augalai* gydyties, kai
na 50c.

Saugok akių regėjimą

LIETUVOS SODŽIAUS SUSI
RŪPINIMAS RINKIMAIS Į 

ST. SEIMĄ.

Iš Kauno vienas “aušrinin
kas” bal. 8 d. rašo P. Kazanaus- 
kui į Nešvankų:

FEDERAL LAND AGENCY & IX)AN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemes, Farmas ir Visokius Na

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

Gramofonai
Geriausių išdirbysčių gvarantuoti ant 10 metų. Parsiduoda už numa- 
mažinta kainų, prie kožno gramafono pridedamo 5 rekordus dykai.

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.

Kiti modeliai gramafonų kaina nuo $15.00 iki $400. Parduodame 
ant lengvų išmokėjimų, siunčiame tavorus kitur, už prisiuntimą nie
ko nerokuojame.

Iš rengtųjų 1919 m. liet, va
karų gryno pelno liko 654 auks. 
22 sk. Tų laikui valsč. saviv. pa
reikalavo, kad rengėjai liktisįjį 
pelnų pas juos pAdėtų. Bet ren
gėjai visi griežtai nusistatė. Tad 
išrinko neturtingiems moki
niams šelpti komisijų iš 3 žmo
nių L. Sondeckį), K. Butkaus ir 
K. Rumšio. Kur ir padėjo liku
sįjį vakarų pelną. Besibaigiant 
žiemai Moks. Šelp Komis, pra
neša, kad pašalpos neturtin
giems mok. išduota 633 auks. 
92 sk. Likusių sumų 20 auk 30 
skalikų padėję laikinai žem. 
Kalvar. Valst. Sąjungos kason.

—Ad. iš Rojaus.
[“Liet. Ukin.”]

užstojo gražus oras. Stebėtinai 
ankstyvas pavasaris! Dienos 
saulėtos, net naktys šiltos. Gra
žios dienos ir noras atlankyti 
gimtąjį kampų privertė mane 
nors keliom dienom parvykti į 
Panevėžio apielinkę. Atradau 
namiškius ir kaimynus labai su 
snopinusius rinkimais į Steigia
mąjį Seimų. Kiekvienas klau
sia: “už kų balsuoti?!’” “Kuri 
partija geriausi?” Mat, vislik 
reikia pasakyti, kad musų sodie 
čiai neturi beveik jokio supra
timo apie partijas, — jų sąsta
tą, tikslus, taktikų. Ir čia abe
jonės, baimė paduoti savo balsų 
ne už tų partijų, už kuriai reikė
tų paduoti balsais. Vienu žo
džiu, St. Seimo rinkimais susi
rūpinęs ir sodžius, kurį dabar

uos klausiniai, nuo kurių išriši
mo priklausys jo likimas. So-

ri ir pasiryžęs savo laimę spręs 
ii.

Krautuve atdara nedaliomis visą dieną.
Nauji gražiausi Lietuviški rekordai.

E4535 Jaunavedžio Pasiskundimas ir Tarditoja, Dialogas.
E4536 Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmus.
E4536 Piemenėlis ir Pavasaryje, M. Petrauskas. ,
E4237 Jonas Smikis ir Maušo Kelionė, Dialogas.
E4475 Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai.
E4272 Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas.
E4474 MielaŠirdyste ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas.
E4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas.
E4363 Kas Subatos Vakarą ir Juu Saulutė Leidžias.
E3417 Padespanas ir Mazurka.
E2356 Lietuvą Tėvynė Musų ir Tykei Nemunėlis Teka.
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
E2358 Darbininkų Murseletė ir .Sukeikime Kovą.
E3191 Ant Marių Krantelio ir Ss.ulutė Tekėjo.
E4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas.

Katalogą pasiunČiame kožnam dykai.
Didžiausia Krautuve Gramafonų, Knygų, Auksinių daiktų,

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

VIEKŠNIAI, Mažeikių apskr.

gana gyvai. Miesto 4 klasės mo
kyklos vedėjas Taškunas daž
nai surengia vakarėlių beturčių 
mokinių naudai, kurie atneša 
nemaža vaisių. Taip pat gy
vuoja jaunimo kuopelė “Žibu
tė.” Lietuvos nepr klausomybės 
dienos šventėje mokykla buvo 
gražiai papuošta. Vaikai mani
festavo kartu su minia. Velykų 
šventėje buvo surengtus vakarė
lis, vaidino “Grybų barnis,” 
“Barbutė piemenėlė.” Iš partijų 
musų ap elinkėje veikia kol kas 
tik krikščionys demokratai, ku-

Agitacija eina skersai ir išil
gai Lietuvos. Visur važinėja 
“apaštalai”, “dievų žodį skel
bia”. Labiausia organizuotai 
veikia Krikščianys-domokralai 
ir Soc. liaud. demokratai. Sočiai 
demokratai iškrikę. Kitos neva 
partijos (“Pažanga”, “Santara”, 
“Bepartiniai”, dar labiau iškri
kę. Kas laimės? Aišku -pir
moji partija, nes josi “apaštalų“ 
daugiaus, nes jos įrankis stip
riausias, o minia liek tamsi... 
Kr.-d. partija agituoja ir iš am-

Svarbu 
Naujienų 
Skaitytojams
Bus pakelta Naujienų kaina.

Nuo liepos 1 dienos už Naujie
nų pavienius numerius reiks mo
kėti vienu centu daugiaus: vie
toj dviejų centų tris centus.

Tokio kainos pakėlimo reika
lauja darbo, visokių reikmenų, o 
ypač popieros pabrangimas. Ka
da dabar už laikraštinę popierą 
reikia mokėti 13 centų už svarą 
ir daugiau (o pirmiau buvo tik 4 
centai), tai savaimi aišku, kad 
2 centai už laikraštį nebegali 
užmokėti iškaščių.

Tikimės, kad musų skaityto
jai supras reikalą pakelti laikra
ščio kainą ir mokės taipjau no
riai 3 centus, kaip jie mokėjo 2 
centu.

Metinės prenumeratos kaina 
irgi atsakomai pakelta.

Naujienų Administracija.
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LIETUVIS, PAVEIKSLŲ 
IŠDIRBĖJAS

M. PAUKŠTIS,
Sepcialistas dol grupų, vestuvių 

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

Iš senų paveikslų maliavojam di
delius.

Atadara nuo ryto 9 iki 10 vakaro. 
Nedčlioj, Panedėlyj, Seredoj ir Pet- 
nyčioj nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

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

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

Tel. McKinley 5941.

ię mieste ir buržujuose ir prole
taruose. Vienok ten, kur pasi
suks /.{eras “eicilikas”, kažin ar 
nepakis kojos ir “šventiems.

upaštalams”.
Ypatingai geru agitatorių tu-į 

ri socialdemokratai: Kairys, Bie 
imis, Vcnslavskis, Sirutavičius, 
Požėla, tai vis nemažos viene
tus, kurios prie tinkamų sąlygų , 
galėtų by-kų sukonkuruoti, by- 
iaiu kiksų įvaryti. Vienok rin
kimuose. socialdemokratai grei
čiausia trečių vietų teužims.—

aMMSM
Tele Yar<ta 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu paty rimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi- 
kį laike ligos.
3255 So. Halsted
St., Chicago, IU

MBmuuaa

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligo» gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambarls 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos,
Tėmykite mano parašą.

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Ar., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Fel. Ganai 6222.
DR. C. K. CHERRY8

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 Wv 22nd & So. Leavltt Bul

C. CHICAGO.
Valandom 1:30 ryto iki 12 diena, 

nuo 1 po piety iki I vakare.

p ■ 1 —........
Ofiso Tol. McKiųley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Męs savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 38-th Street
i

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kalba lietuviškai

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

■■ ■ ........ /

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą. narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitus visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

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

Phone: Humboldt 4589

l
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Kodėl kariaujama 
su Rusija?

kuomet mes norime 
išanalizuoti moly- 

tą puo-
nuodugniau
vus puolimo Rusijos, 
įima, kurs paeina iš Londono ir 
Paryžiaus ir reiškiasi tai vieno- 

formoj, —
mes turime pripažinti, kad yra 
da ir kitokių priežasčių, kurios

tai kitokioj

E. D. Morel
l ederįlotosios Presos koresp.]

Londonas. — Dabarties 
stojo nauja fazė vedime 
prieš Rusijos žmones. L. 
ras pasiliko karu, ir jo tikslas 
nepersimaine. Pats savaime su
prantama, kad karo vyriausias 
liksis buvo ir tebėra nuversti 
įsikūrusią valdžią. Tas tikslas 
buvd keliarodis visiems puoli
mams Rusijos nuo pat padary
mo Brest-Litovsko sutarties.. Čia

nuii to karo kapitalistai turi dar 
(langiau motyvų, negu turėjo 
vedimui pasaulinio karo. Kaipo 
kapitalistų karas, jis gali buti 
imamas toj prasmėj, jog Rusi
jos socializmas kaujasi su Fran- 
euzijos ir Anglijos kapitalizmu.

os kapitalistai turi daug bend- 
u reikalu, idant veikus išvieno

| ta ir baimė, kuri reiškiasi Pa
ryžiuj, pareina nuo to, jog fi- 
nansiniai ir politiniai nusmu- 

> kuroFelicijos tvarka bijosi im- 
Ret ka- an^ savVs 1Q atsakomybę, ku

rią ji noriai uždeda kitoms val
stijoms. Todėl Francija labiau, 
negu by v ena kita šalis bijbsi 
socializmo, neatsižvelgiant į tai, 
iš kur tas socializmas nepaeitų 
ir kokioj formoj jis nesi reikštų. 
Rubežių ji nepaiso. Ji įieško 
talkininkų prieš socializmą vi
sur. Jai taip jau lengva susi
draugauti su Von der Goltz, 
kaipir su Pilsudskiu. Jokioj ki
toj Europos šalyj legislataura, 
spauda ir politika nėra iki to
kio laipsnio kontroliuojama 
kap talizmo, kaip Francijoj.

Pas mus kiti motyvai lošia 
vadovaujamą rolę. Noras įsigy
ti k uodą ugi tinsią galybes pas

listinė valstybe yra didelis pa
vojus imperijai. Imperija, kur j 
viena tauta laiko pagremžusi 
kitas tautas, negali būt suderiu-į 
ta su socializmu. Imperija ir 
socializmas yra du mirtinu prie
šu. Imeperialislai, kurie dabar- j 
ties valdo Anglijos imperiją ir 
kurie budriai tėmija padarinius 
socialistinio veikimo pusiau 
aziatinės, pusiau europinės Ru
sijos, deda visas pastangas* kad j 
sustabdžius tą veikimą. Jie nia- > 
tuoja Rusiją ne tuo mastu, ku-; 
riuo matuoja Angliją. Ir virš 
visko neįsivaizdininkime, kad 
mus valdo p. Lloyd George. Mes, 
esame valdomi užsienių minis-1 
tėvijos. Indijos ministerijos, ka-1 
ro ministerijos, imperijos gyni
mo komiteto, militurių ir laivy
no kliubų ir lordo Northcliffe’o. 
Tie faktoriai, nors jie ir slepia
mi už kulisų, daro nepaprastos

Dr. A. R. Blnmenthal

.UV - everos Gyduoles uzjalko *.<•] 
ynos sveikata. ' ' v'

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginČis su tuo. kad 
apskrita sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suvirškinimo. 
Jei šitas darbas susiipnija, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalšs. Taigi kiekvienas 
mos turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butą normalia.

Severas
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Baisumas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogariausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vertė yra priparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vionvalinio vi
durių užklotojimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 86c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.

W. F SEVERĄCO 
LkOAH KAPiDS, IOWA 2L 1 ____ i—L : 

JEIGU JUS MANOTE PAMAINYTI BAN

KĄ, DABAR YRA LAIKAS PERKELTI

JŪSŲ PINIGUS J ŠITĄ TVIRTA VALSTI-

J INI BANKĄ, PROCENTAI BUft MOKA-

MI NUO 1 LIEPOS ANT PINIGŲ PADĖ-

*

reipiama I val« 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vai. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena 
4449 8. Ashland av. kamp.47 st.

Talephone Yards 4117 
Boulevard 6417

Gyvenimas yra 
tuščias, kada prs 
pyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thaimomeier. Y-

TU PIRM 15 LIEPOS.

niu* yra daug didesnis, negu 
Francijoj. Galybes troškimas; 
tradicijos susidčjusios apie val
donus; užs enių politikos per
galės; stiprėjimas imperializ
mo ir militarizmo, — štai kas 
verčia pulti Rusiją. Rusijos so
cialistine Valstybė yra pavojin
ga tokiems dalykams. Nuoma
uti kodėl.

Socialisznias ir imperija. - 
Besivystanti Europoje socia

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksyte, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
▼o., Chicago, III

milžiniška. Vienok iki šiol dar
bininkai to beveik nė nepaste
bėdavo. Tų faktorių galingiau
siu įrankiu yra p. Winston 
Churchill, o ne Lloyd George.

Anglijos kapitalui nėra jokio 
pavojaus nuo sustiprėjimo Ru
sijos socialistines valstybes. Ru
sijos mineraliniai turtai ir miš
kai gali buti lengvau naudoja
mi anglų. “Duokite mums lai
ka,“ - sako tuo klausimu Leni
nas, “ir jus galite liuosai ateiti 
ir vystyti musų šalį. Aš duosiu 
jums koncesijų. Jus galėsite 
naudotis jomis. Jus galite pasi
pelnyti.“ Kodėl nepriimta tasai 
pasiūlymas? Kodėl jis rasta ne
priimtinu? Pakanka padaryti 
taiką su Rusija ir Lenino išly
gos duoda Anglijos kapitalis
tams nepaprastai gerų progų 
pelningam investavimui pinigų. 
Tuo budu Anglijos kapitalizmui 
nėra ko bijotis Rusijos. Ret už
tai Anglijos militarizmas turi

supalaikę ryšių
Aziją

n

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 piety. Subatomis 
mie 9 ryto iki 1 vai. po pietų, l'taininko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
j seną Tėvynę.

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir į Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo
dama ant Visų

. ....... ........................

DR. M. HERZMAN

Central Manufacturing District Bank
VALSTIJINIS BANKAS

1112 West 35th Street
Turtas Virš $6,000,000.00

Aticlara Panedėliais, Seredomis ir Subatomis—vakarais.

prieinamas

tų Rusijos Sustiprėjimo.

Anglijos imperijos širdis pla
ka Azijoj — ne žmonių, bet val
dančiosios klesos. Rusija yra 
pusiau aziatine. Maža to, ji per 
šimtmečius
Azij^r di geriau pažįsta

j negu by viena Europos šalis.
■ Rusas gerai žino, ką mano azia- 
į tas. Įsivaizdinkite dabar Rusiją, 
kaipo socialistinę valstybę, pasi- 
liuosavusią nuo išlaukinių prie-

| šų ir apsiaustą iš visų pusių 
Edropoj ir Azijoj - mažomis 
valstybėmis, kurios palaiko su

ja artimiausius ryšius. Valstybė
mis, turinčiomis pilną neprik
lausomybę, persiėmusiomis so
cialistų principais ir semiančio- 
mis mokslą iš didžiules Rusi
jos, kur
kiekvienam piliečiui. Įsivaizdin
kite Rusiją tokioj padėtyj — ir 
paskui pažiūrėkite į Indiją, Per
siją, Afganistaną,t Rurmą, ctc. 
dabarties jų padėtyj. Ar berei
kia jums klausti, kodėl Anglijos 
imperializmas kratosi nuo tok:o 
reginio, — bijosi jo, kuomet 
persistato sau ateitį?

Norima “valdyti“ pasaulį.
. Dabarties musų, imperializ
mas reiškia dar daugiau nepa
kantos. Tatai pareina nuo sėk
mingo karo užbaigimo, o lygiai 
nuo užkariavimo (l itelių žemes 
plotų. Militarinis imperializmas

Priduoda Jums Daugiau
Smagumo

Daryti biznį vietose, kur yra kalbama Lietuviškai

P
Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS 
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, 111.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Pirmutinis Lietuvių 
Valstijinis Bankas 

Amerikoje

7h

j:s dar niekuomet nebuvo. Jis 
persiėmė senovės romėnų sup
ratimais apie imperiją. Perskai
tykite feldmaršalo Sir Henry 
VVilsono kalbą, pasakytą Union 
Jack kliube. “Išėmus rugpjūtį, 
1914 m., — jis pareiškė karei
viams, — musų šalis ir musų 
imperija da niekuomet taip la
bai nereikalavo jūsų, kaip da
bar.“ Kodėl? Tatai jis pasakė 
savo sekame sakinyj. Todėl, kad 
“musų valdymui jūrių, žemes 
ir oro gresia pavojus įvairiose 
pasaulio dalyse. “Musų valdy
mui. Mes buvom terorizuojami 
vokiečių pienais užkariaut visą 
pasaulį. Šiandie mes norimo val
dyti jūres, žemę ir orą — trum
pai sakant, visą pasaulį. Kokią 
teisę mes turime daryli tatai? 
Ta kalba kuogeriausia apibudi-

PEŪPLES s BANK
Kampas 47-tos ir Ashland Avė. 

yra ta vieta.
Jeigu jus nesuprantat nė žodžio Angliškos kalbos, 

jus jaučiatės kaip namie šioje Batikoje kaip tik jus 
į ją įžengiate.

Ir nėra saugesnės vietos padėti savo sutapytus 
pinigus, kaip šita galinga sena Banka po Suvienytų 
Valstijų Valdžios priežiūra.

šita yra ta Banka, kur jus galite gauti savo pi
nigus TUOJ AUS kada tik jus pareikalaujat
AR GALI BŪTI KUR NORS GERESNĖ BANKA?

Batika ant Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

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

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

Jos turtas siekia daugiau kaip Milijoną dolerių.
Jos Direktorių ir Šėrininkii turtas siėkia daugiau kaip 

dešimtj milijonų.
Visi jie yra pasekmingi verteivystėje ir stovi užpakalyje 

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

dėję šiame Banke.
Keliaujantiems į Lietuvą parūpiname pasportus vienos 

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

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

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

kius — spėkos pagalba laikyti 
pavergime Airiją ir plėšti Egip
tą. Taip dalykams stovint, gali
ma be baimės žudyti Ąrmitsaro 
gyventojus; hiprokratinėmis į- 
monėmis stcngties pavergti Per
siją; ir vis labiau skverbiies į 

, Mesopotamiją, Palestiną, Kon
stantinopolį ir tropikų Afriką. 
Tai musų imperialistų dvasiai 
socialistinė Rusija ir yra did
žiausias ir mirtinas priešas.

i

(Bus daugiau).

PRANEŠIMAS.

Mokinausi akušerijos pas Dr. 
|Ch, Boddiger, 1801 S. Ashland 
Avė. Dabar jam susirgus, aš mo- 

i kinuosi pas Dr. D. G. BerCns, 
į 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 
į nuo 7 iki 9 vakare.

Malvina Dolobowskaite.

Serai lietuviams linomas pvr 33 sta
tą kaipo patyria rodytoju, aklntrąaa 
ir akuiaris.

Gydo aitrias ir ehronlikas litras, vy- 
nj, motorų Ir valką, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros *rto> 
taisos.

Ofisas ir T^abaratorlja! IMI W. liti 
St. netoli Fisk 81.

VALANDOS: Nu* 10—II pietą, b 
nua 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis t Canal
S110 arba 857 

Naktimis Drevei 
960 - Drovar 41M 

arVBNIMAS: »413 S. Hal.toS Stovėt
VALANDOS t »—» ryto, tiktai.

Ttl.ph.BaII

Dr. Charles Segal
Persikėle | savo naują frfisą 
pa. 4729 Sa. Aaland Avė. fi» 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Ud 
12 rytmetyj, nuo 2 iki S va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
rišliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. TeL Drexel 2880.

MiBMniionoiiMinuMunMBnMMiPMneMen

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

8149 S. Morgan st., kerti 32 et. 
Chicago, Illinois.
SPECIALI STASi

Moterišką ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS) 
Nuo 10 — 8 po pietą ir nuo 

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

Telephone Yards 687.
|M

r—-
TeJephone YirdM M12

į Dr. M. Stupnicki
J 2107 8. Morgan et. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt® 
(r nuo 8 iki 8 vakar®.

(

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. vakare. Gyveninio vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valando* nuo 10 iki 12 dieną

; DR. YUSKA į 
į 1900 S. Halsted St. ! 
į Tel. Canal 114

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Mes kalbame Lietuviškai v
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, ižskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Pranešimas
Tik ką atidariau Auto Express ofisą. Važiuojantiems 

i Lietuvą arba į kitus miestus, perkeliu baksus (trunks) 
i visas stotis; taippat perkeliu lengvus daiktus. Kam te
kis patarnavimas yra reikalingas meldžiu kreipties prie 
manęs.

STASYS DRANGELIS, 
3226 So. Halsted Str,. Chicago, III. 

Tel. Drover 9751

ftviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. T n e.

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

i

’ DR. M T. STRIKOLIS į; 
L. 1 • t M ▼ i ■ 

Gydytojau Ir Chinurga*
H OfiMs: 1757 W. 47 8t

Tel. Boulevard 160. ' 
į Ofi«o valandos: 10 ryto iki 2 | 

po pietą; 6:30 iki 8:30 vak. 
h Nedfiliomis 9 iki 12 dieną, 
g Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 268

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 8. Michigan Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 1189 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergę vakarais nao i:M 
—7. TeL Yards 721.

Telephone Boulevard 21M 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 1—12 ryto

MM 8. ■•rgn* Ht, Chleage, UI.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1M7 WJ1 St. kampJMarshfieH av
Valandos: Iki f ryto; a«o I IH 

4 Ir »vo 7 Iki I vakar®. 
Tai. Proapaat 11IJ

Telcphono Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.'
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

Metams.............. . ....................... $6.00
Pusei metų.................................   3.50
Trims mėnesiams........................ 1.85
Dviem mėnesiams.......... . ............1.45
Vienam mėnesiui ....................... 75

Chicagoje — per nešiotojus: >
Viena kopija .........   02
Savaitei .......................................... 12
Mėnesiui ............   50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams........................................$5.00
Pusei metų....................................3.00
Trims mėnesiams.... ......   1.65
Dviem mėnesiams........................1-25
Vienam mėnesiui .......................... 6.>

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams........................................$7.00
Pusei metų....................................4 09
Trims mėnesiams........................2.00

Pinigus reikia siųst pašto Monoy
Orderiu, kartu su užsakymu.

------ a _ . - ....... ..

True translatlo'ū fiieu wixh ine po^t- 
master at Chicago, 111., June 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,11’1/

Boikotas prieš 
Vengriją.

Birželio 20 d. prasidėjo 
tarptautinis boikotas prieš 
Vengriją. Jame dalyvauja 
šešios kaimyniškos Vengri
jai šalįs: Austrija, Rumani- 
ja, Jugo-Slavija (Serbija), 
Čecho-Slovakija, Lenkija ir 
Italija.

Boikotą veda ne šitų šalių 
valdžios, o jų darbininkų or
ganizacijos. Jos elgiasi taip 
pagal instrukciją, duotą 
Tarptautinės Darbo Unijų 
Lygos. Boikoto tikslas yra 
sustabdyt baltojo teroro 
siautimą Vengrijoje.

Skaitytojai tur-but žino, 
kad tasai teroras prasidėjo 
neužilgio po to, kai pernai 
susmuko Vengrijoje Belos 
Kun’o vadovaujamoji komu
nistų diktatūra. Komunistų 
valdžiai rezignavus pagal 
darbininkų unijų reikalavi
mą, šalies vairas pateko lai
kinai į socialdemokratų ran
kas; bet situacija buvo jau 
taip bloga, kad socialdęmo- 
kratai negalėjo išsilaikyti. 
Vengrų atžagareiviai su pa- 
gelba savųjų žandarų ir ro
manų kareivių prašino so
cialdemokratų valdžią, išgy
vavusią vos kelioliką valan
dų, ir įsteigė savo diktatūrą. 
Generolas Horthy patapo re
akcionierių valdžios galva ir 
ėmė naikint komunistus, so
cialistus ir kitokius radika
lus.

Jau yra metai suviršum, 
kaip tęsiasi ta reakcionierių 
diktatūra. Tūkstančiai žmo
nių tapo nužudyta, dešimtįs 
tūkstančių sugrusta į kalė
jimus; panaikinta visi “bur- 
žuaziški prietarai” — žodžio 
laisvė, spaudos laisvė, susi
rinkimų ir organizacijų lais
vė; suspenduota reguliarė 
teismų procedūra. Vienin
teliu įstatymu pasidarė ge
nerolo Horthy ir jo pasta
tytų militarių viršininkų va
lia; vienintele teisė — kumš
čios, durtuvo yh mašininės 
kanuolės spėka.

Prieš šitą valdžią tarptau
tinis darbininkų unijų susi
vienijimas ir nutarė pavar-

I ✓ **tot tarptautinio boikoto įran (kas jam pasidaro vienodos spal-
kį. Augščiaus minėtųjų sa
lių darbininkų organizacijos 
karštai pritarė tam nutari
mui ir dabar vykina jį. Jos 
atsišaukė į darbininkus, ra- 
gindamos juos negabenti į 
Vengriją ir iš Vengrijos jo
kių daiktų, sustabdyt visą 
jos susisiekimą su pasauliu.

Boikoto pasekmes, mato- 

ma, jau ėmė skaudžiai atsi
liepti Vengrijoje. Jos vald
žiai darosi vis kebliaus, ir ji 
nežino, ką pradėt. Bet susi
rūpinusios yra ir kitų šalių 
valdžios. Viena telegrama 
iš Londono sako, kad jeigu 
šitas boikotas paklupdys 
Vengrijos diktatorių Hor- 
thy, tai ryto tas pats įrankis 
gali būt atkreiptas prieš an
glų Lloyd George arba fran 
euzų Millerand’ą. (

Tikra tiesa. Jeigu viso pa
saulio darbininkai veiktų su
tartinai, tai jie paklupdytų 
Kdsus savo priešus. Boikotas 
prieš Vengriją yra pirmas 
stambus pavyzdys, kur eko
nominės darbininkų, organi
zacijos pavartoja savo jiegą 
tarptautinės politikos srity
je. Ir šitas pavyzdys sumu
ša į dulkes tą pasaką, kad 
buk darbininkai turį suskil
ti į frakcijas, idant pasek
mingai galėjus kovot dėl sa
vo pasiliuosavimo.

T. NARUŠEVIČIUS LIETUVOS 
PREZIDENTAS?

“Laisve” sako, kad į Brook- 
lyną atėjusi kablegrama (kam, 
nežinia) nuo p. T. Naruševičiaus 
sekretorės, pranešanti, kad jisai 
esąs iširi liktas Lietuvos prezi
dentu.

Gal tai ir yra tiesa; nes A. 
Stulginskas, Seimo pirmininkas, 
buvo paskirtas tiktai laikinai ei
ti prezidento pareigas.

Vis dėlto šita žinia yra gana 
keista. Klerikalai turi absoliu
čių didžiumų vietų Steigiama
jam Seime, kodėl tad jie nedrį
so statyt į prezidento vietųį savo

Ministerių pirmininkas, beje, 
kurį taip-ikit; skiria Seimas, irgi 
yra ne klerikalų partijos žmo
gus.

Jeigu p. Naruševičius ištiesų 
yra prezidentas, tai, reiškia, au- 
gščiausios vietos Lietuvos val- 

rankose.
Inžinierius Naruševičius karės

Rusijos misijos narys, atstovau
jąs Maskvbs municipalitetą. 
Kuomet po Amerikos valdžios 
globa čionai susitvėrė mažųjų 
tautų lyga, tai p. Naruševičius 
atstovavo joje lietuviils; jisai 
paveržė nuo Dr. J. šliupo gar
bę pasirašyt, “lietuvių tautos 
vardu”, ant tų tautų nepriklau
somybės deklaracijos.

T. Narušešvičius yra pažan- 
gii| liberalas. Partijai, kuriai 
jisai priklauso, rodos, yra San
tara. Į Steigiamąjį Seinų] 
nepravedė nė vieno atstovo.

ji

NEPRIMATO.

■ga-Brooklyniškis Frainos or. 
nas sako:

“Principe

ruševičių, Šleževičių ir net 
Kairių. Jeigu jie skiriasi, tai 
tik taktikos klausime.”
Pusiau-klerikališkas pažan

gietis, liberalas sautarielis, de- 
indkratas liaudininkasį ir social
demokratas — tam organui vis- 
viena!

Prancūzai turi tokią patarlę: 
“Tamsoje visos katės pilkos”. 
Kada žmogui akis aptemsta (sa 
kysim, nuo fanatizmo), tai jisai 
irgi nemato jokių skirtumų; vis

vos.

LEKECKAS—SOCIALDEMO
KRATAS?

Anądien mes minėjome, kad 
Kauno “Socialdemokratas” iš
reiškia vi'ltj, joge! vienintelis 
kairysis socialistas liaudininkas, 
išrinktas į Lietuvos Seimų, veiks 
kurtu sti socialdemikratų atsto
vais. Privatiniu bintu mes bu- 
vonie painformuoti, kad tas linu 
(lininiais yra Lckeckas.

Bet kauniškio “Darbo” 37-am 
numeryje mes randame, kad 

socialdemakratų. Iš to yra ne
aišku, ar jisai praėjo j Seimų, 
kaipo socialdemokratas, ar Sei
me prisidėjo prie jų.

PAGALIOS”.

Tik-kų išėjęs pirmas numeris 
laikraščio “Tre. Communisl” 
praneša, kad vadinamoji Ko
munistų Darbo Partija ir atska
la vadinamosios Komunistų 
Partijos susivienijo ir pasivadi
nto “Suvienytąją Komunistų

“Naujienų” skaitytojai jau ži
no, kad Komunistų Partija pas
kutiniu laiku suskilo. Centra- 
linis jos sekretorius, Damon, ir 
du Pildomojo Komiteo nariai 
atsimetė nuo centro didžiumos 
ir pasiryžo šaukti atskirą suva
žiavimą. Svetimkalbes sąjun
gos, kurios buvo prisidėjusios 
prie Komunistų Partijos (lietu
vių, latvių, rusų, ukrainiečių ir 
1.1.) per savo viršininkus ir kon 
ferencijas grieštai pasmerkė 
tuos atskalūnus ir reikalavo, kad 

ro didžiumai ir toms federaci
joms buvo ypatingai skaudu, 
kad Damon’as nusinešė Kimu- 
nistų Partijos pinigus.
Vienok tie protestai negelbėjo. 

Iš “The Coniniunist” mes pati
riame, kad Damon’o frakcija 
jau nuėjo prie Komunistų Dar
bo Partijos ir kartu su ja at
laike konvenciją; kur tapo nu
tarta, kad jiedvi susilietų į vieną 

dainas šilą atsitikimą, įsako: “Pa 
galios! Amerikos (komunistai 
susivienijo!”

šis susivienijimas yra despe
ratiška pastanga išgelbėt nuo 
galutino išnykimo tas komunis
tiško judėjimo skeveldras, ku
rios dar paliko nuo jų partijų. 
Bet šita pastanga kartu reiškia 
paskutinį smūgį senajai Komu
nistų Partijai, prie kurios pri
klauso ir lietuviškieji komunis
tai. Netekusi žymios dalies sa
vo narių, nuėjusių paskui Da- 
nĮoii’ą, ir iždo, kuris taip-pat 
“nuėjo” paskui jį, ji tolinus gy- 
vuot nebegali. Lietuviški ko
munistai tuo budu palieka am
žinais “siratomis”. Neturėda
mi partijos, jie negales prisidėti 
ir prie jokio Internacionalo. Tai
gi ir šalies komunistų judėjime, 
ir tarptautiniam^ komunistų ju
dėjime jie pasijunta tokioje pa
dėtyje, kaip ta žuvis, išmesta 
ant kranto.

Bet ne kažin kokia ateitis lau 
kia ir naujos “Suvienytos Komu 
nistų Partijos”. “Pagalios” su
vienydama dvi komunistų frak
cijas į daiktą, ji “pagalios” už
ėmė tokią poziciją, kuri galu
tinai atskria ją nuo masinio 
darbininkų judėjimo, štai kaip 
skamba dabartinis, “pataisytas” 
jos programas:

“Partijos programas pareiš 
kia, kad galutinoji kova tarpe 
darbinikų ir kapitalistų,1 tarpe 
išnaudojamųjų ir išanudoto- 
jų, priims pilietines kares for 
mą, ir kad Suvienytosios Ko
munistų Partijos uždavinys 
yra sistemalingai skleisti dar

jogui yraį reikalingas ginkluo
tas sukilijnsa, kaipo vieninte
lė priemone nuversti kapitelis 
tų valdžių ir kapitalistų tvar
kų”.
Ar girdite: ginkluota sukili

mas yra vienintelė priemonė nu
versti kapitalistų valdžių ir tvar 

tijos uždavinys busiąs sistema* 
tingai skleisti šitokių idėjų dar- 
binikuose, t. y. varyt agitacijų

Bet dabar 
jau nebegalės

insurrcction)

Labai gerai, kad “suvienytie
ji” komunistai “pagalios” prabi
lo visai aiškiai. Iki šiol jie, — 
kaip viena, taip ir kita jų parti
jos — da vis mėgindavo nuduot, 
kad jie turį ką-nors bendra su 
socialistais; ir mažiaus protau- 
jmitįs ^oeiulistai neretai įsivaiz
dindavo, kad komunistai tai esu 
niekas kita, kaip liktai griežtes
ni, arba “revoliucioningesni” 
(kairesni) soeidlislai'; o tarpe 

nesocialislų šitokia nuomonė bu 
vo viešpataujanti, 
tokio maišymo 
būti.

Pareikšti, kad ; 
kilimas (arinei! 
yra vienintele revoliucijos prie
monė, ir kad visas komunistų 
pašaukimas yra agitacija už gin
kluotą sukilimą, reiškia padėti 
kryžių ant visa to, kas yra so
cialistų prindipuose, programų 
ir taktikoje. Tą gali suprasti 
ir mažiausiai išsilavinęs žmogus. 

' Ir kartu toks komunistų “pro
gramas” yra taip nesąnioniškas, 
kad prieiti su juo prie darbinin
kų minių nėra jokios vilties.

Taigi ta “Suvienytoji Komu
nistų Partija”, ne tiktai kirto 
mirtiną smūgį senajai Komunis 
tu Partijai, o ir pati pdrašė sau

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINES VALSTIJOS.

“Paleiskit musų vyrus ir Įeikit 
mums grįžti iš kur atvykę!” 

šaukia rusi/ moterįs.

Seattle, Wash. — Kaltinamus 
dėl priklausimo Bušų Darbinin
kų Sąjungai trisdešimt septynis 
darbininkus rusus laiko jau 
penki mėnesiai uždarę vietos 
imigracijos stotyj. Bombarduo
jamas iš vistj pusių reikalavi
mais, kad tlę darbininkai butų 
paleisti, imigracijos ikomisionie- 
rius Henry M. Wliite visą kaltę 
dėl tų žmonių kaltinimo verčia 
ant vyriausybės Washingtone. 
Dabar vietos persekiojamųjų ru 
sų moterįs išleido atsišaukimą 
į Amerikos moterįs; atsišauki
me jos skundžias, kad dėl ateini 
mo nuo jų vyrų, jų duonos pel- 
nytojų, jos su vaikučiais kenčia 
didžiausį vargą, ir todėl prašo 
Amerikos moterų užsistoti už

rąžinti joms jų maitintojus.
“Jus lik pasistatykit musų 

padėtin,” sako rusų moterįs sa
vo atsišaukime. “Jeigu jus bū
tute Rusijoj ir su jūsų vyrais, 
sūnumis ir broliais butų ten taip 
pasielgta, kaip kad čia su mu
mis elgiasi, ką jus darytute? 
Argi jus nebesugebėtute supras
ti, kad mes taipjau esame žmo
nes, turime lokius jau jausmus 
ir lodei ne mažiau jaučiame kan 
kiminus ir skausmą. Jeigu šios 
šalies valdžiai mes nepatinka
me, tai tegul paleidžia musų vy
rus ir nuima blokadą, taip kad 
mes galėtumo sugrįžti į tą kraš
tą, iš kurio esame atėję.”

Socialistai nominavo 
kandidatus.

[Federuotoji Presą].
Detroit, Mieli. — Micbigano 

socialistų iiartija birželio 13 d. 
laike čia savo konvenciją, ku
rioj nominuota pilnas valstijos 

tikietas. Kandidatu į guberna
toriaus vietų nominuota Ben 
Blumenberg iš Detroito, o kandi 
dalu j vice-gubemaloriaus vie
tų Thos. Coke iš Traversų City.

Koopatyvinia darbininkų 
lakas.

[Federuotoji Prosą].

Seattle, Wash. Listman Ser
vice kompanija, kooperatyvinė 
darbininkų paskolos organizaci
ja kuria kooperatyvinį banką 
su $250,000 kapitalo.

čEKAI-SLAVOKAL
[Fęderuotojl Presą].

Proga, geg. 31. (Paštu). Če* 
tų Socialdemokratų partijos 
lildomasls komittas nutarė su
šaukti partijos konvenciją rug
sėjo 25 d. Nutartu užmegsti auk 
šių ryšių su kitų tautų socialde
mokratais Čekų I ivspublikoj, 
kad bendromis pajiegomis da
rius pastangų darbininkų klcsos 
•pn<l<3<5i.« i šulyj pufCerinti.

Kadangi dalykų paetis dcl Tc- 
šeno darosi vis aštresne, social
demokratai veda atkaklią kam
paniją, kad neleidus gabenti per 
Čekų-Slovakų žemę amunicijos 
ir ginklų Lenkams, kad gelbe- 
jus jiems kariauti prieš Rusiją, 
o paskui atsikreipus ir prieš pa
čius čekus. Praeilą ket vergą 
Čekų-Slovakų gelžkelicčiai ir 
kareiviai sulaikė Lundenburgo 
stoty, d Moravijoj, traukinį. 
Traukinys, lenkų kareivių ir afi 
cierų sergejamas, gabeno Len
kijon 29 vagonus ginklų ir amu 
nicijos. Lenkų sargyba bandė 
priešintis, bet buvo nuveikta ir 
išvaikyta, o gabenamoji amuni
cija suimta.

FRANCIJA.
[Federuotoji Presą].

Paryžius, geg. 20. (Paštu), 
(jclžkcliečių streiko metu, kad 
andais streiklaužos bandė pa
leisti traukinius į Marselles, bū
rys streikininkų moterų susirin 
ko stoty ir sugilto ant bėgių 
prieš traukinius, pareikšdamos, 
kad jeigu streiklaužos turį drą
sos, tai tegul leidžia traukinius 
per jų kunus. Nė vienas trau
kinys neišėjo. .

Laiškas Redakcijai
Gerb. Naujienų Redakcija:
Gruodžio 19 d., 1918 m., pa

siunčiau kablegraniu (nes kitaip 
paštas nei bankas neapsiėmė

Lietuvių Komitetas, Stockhohn, 
Švedija, kad pasiųstų tuos pini
gus Lietuvon. Po kaikuriam 
laikui gaunu iš banko kvitų, kac 
pinigai Švedų-Lictuvių Komite
tu? išmokėti, viso kronais 51.28. 
Laiškais kelis kartus klausiu tė
vų, ar jie gavo pinigus, atsako:

K-to, nei nuo p. J. Aukštuolio ir 
gi ne jokio atsakymo negavau.

Taigi norėčiau žinoti, ar Lie
tuvos atstovu Švedijoj tebėra 

p. J. Aukštuolis, ir nuo kada yra 
likviduotas Švedų-Lieluvių K-tas 
Stockhohne?— Jx Mitrikas, Pal- 
merton, Pa.

[Kada tas Komitetas likvi
duotas, mes neturime tikrų ži
nių. Lietuvos Atstovybes Anie 
rikoj pranešime (paskelbta 
N-nose kovo 22 d.) apie atsto- 

vos atstovas J. Aukštuolis, 
Slockholme, S tyrina nsgatan 15; 
paskutinėmis žiniomis, panai
kinta”. Artimesnių žinių galė
tų suteikti Liet. Atstovybė Ame 
rikoj, 703—15th St., \Vashing- 
to>n, D. C. — N-nii Red.]

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas štame skyriuje ' 
nuomones Redakcija neatsako.}

REMKIME SOCIAL- 
DEMOKROTĄ.

“Naujienos” pranešė, kad niu

dėjo leist savo laikraštį, Social
demokratą. Mums, amerikie
čiams, jau žinoma, kad musų 
draugams Lietuvoj yra sunku 
leisti savo laikraštį. Prieš di
dįjį karą mes galėjome nors au
komis paremti musų draugus už 
vandenyno. Karo metu mes bu
vom atskirti ir negalėjome teik 
ti jiems reikiamos paramos. O 
tuo tarpu musų priešai, juodie
ji klerikalai ir jiems panašus 
elementai, plaukė iš Lietuvos 
vienas paskui kilų ir viliojo iš 
musų žmonių jų sunkiai sutau
sotą skatiką. Viliojo dagi pačių 
aukotojų tenidinimui. Gi mes, 
pažngieji, dažnai kalbėdavome: 
“Na,,kad tik atsidarytų keliai, 
kad tik galėtume nors susiraši-

nėli 8U draugais Lietuvoje, 
mes juos irgi femsime!”

Taip, dabar susilaukėme Ir to, 
ko geidėme ir kurtu to, ko ne 
nesapnavome ir negeidėme. Tai 
^susisaknldynio musų organizaci 
, os, L. S. S... Tai didžiausia 
nusų nelaimė,/ kokią mes, ame

rikiečiu liet, socialistai, turime 
jergyvenli.

Bet, draugai, delei to mes ne- 
privnlome misti minti. Mes kad 
ir likome mažumoj, bet musų 
)iisej liko visi išsilavinusieji 
draugai,' ir musų pusėj yra t<i- 
sybj. Mes, draugai, todėl ne
atkreipkime perdaug atydos į 
tuos elementus, kurie dar ir 
šiandie varo tą pragaištingą (lai
bą — stengiasi musų organiza
cijai pakenkti. Tik vietoj to vi 
si, kaip vienas, sukruskime ir 
visais mums t galiniais budais 
remkime savo draugu/ Lietu
voj. Dalį šilo darbo mes jau 
atlikome prieš rinkinius atsto
vų į Steigiamąjį Seimą. Mes pa 
siuntėme jiems daugiau kaip du 
šimtų tukstanČiųSmarkių, lie
sa, palyginant su tuo, kiek su
rinko musų priešai, tai yra ne
daug. Bet tai ne musų kaltė 
Čia kalti tie, kur šikĮ/musų

ten t tie gaivalai, kurie save ap
šaukė esant kairiasiais, bolše
vikais, o dar paskiau komunis
tais. šitie tai elementai, pada
rę bloką su visokio plauko at
žagareiviais ir dagi šnipais-pro- 
vokatoriais, darė visa, kad mu
sų darbui pakenkus. • PasislC- 

rėjų” skraiste jiems pavyko su
klaidinti tūlą musų visuomenės

Šitas gaivalas pakenkė nelik 
mums, amerikiečiams, bet ir 
musų draugams Lietuvoj. Bet 
musų draugai Lietuvoj dabar 
pradėjo leisti savo laikraštį, So
cialdemokratą. Todėl musų pa
reiga — paremti juos ir jų laik 
raštį. Pirmiausia mes kiekvie
nas (iiriine užsirašyti musų 
draugų laikraštį. Butų gerai, 
kad kiekviena L. S. S. kuopa tu
rėtų agentūrą ir užrašinėtų So
cialdemokratą musų’ pritarė
jams. Man regis, taip veikda
mi mVs atliktume du geru dar
bu. Viena, mes paremtume fi
nansiškai musų draugų laikraš
tį, o antra — gautume teisin
gas žinias iš Lietuvos. Šiandie 
Amerikoj, mano manymu, nesi- 
ras lietuvio darbininko, kuris ne 
si interesuotų judėjimu Lietuvoj. 
Taigi draugai, imkite tai domėn 
ir kiek kas išgalite — veikite 

—Pranas Raškevičius.
P. S. — Naujienose buvo pra

nešta apie atnaujinimą Social
demokrato, bet antrašo ten ne
buvo. Butų gerai, kad Naujie
nos paskelbtų jo adresą.—P. R.

[Jis yra toks: Kaunas, Uk
mergės plent. 22 a būt. 4.

Red.]

Seniau manyta, kad paukščiai 
paprastai savo kelionėse lekia 
neapsakomose augštybėse; ma
nyta, pavyzdžiui, kad gervės le
kia 8000 metrų nuo žemės, tai
gi augšlumoj vienos lietuviškos 
mylios; kondoras' (pietinės Ame 
rikos aras) 7000 metrų, vana
gas 4000 metrų. Antys ir žąsys 
iškyla iki 1800 metrų. Perlėkiau 
čiu paukščių greitumą manyta 
irgi labai didelį esant. Bet or- 
laivininkai, tyrinėję tas aug- 
štybes, senos nuomonės nepa
tvirtinta. Jie didelėse augšty
bėse niekur paukščių nepastebė
jo. Iš orlaivių didesnėse augš
tybėse paleisti paukščiai tuoj pa
klysta, jie tuoj puola arba že
myn, arba grįsta į juos paleidu
sį orlaivį. Ir iš paleistų šiaurių 
tyrinėtojo Andrea paštinių kar
delių nei vienas namo nesugrįžo. 
Oras didesnėse augštybėse yra 
perskystas, juo kvėpuoti ne tik 
žmonės, bet ir paukščiai negali, 
žmogus dar gali oro su savim pa 
si imti, o paukščiai to padaryti 
negali. Ir Smogus, jeigu s va j o- 

. a apie prisigriebimą ant mėnu- 
io arba Marso, tai galėtų pada
ryti vien oro su savim pasiėmęs. 
3c to jis ten prisigriebti nega- 
i, neturėdamas kuo kvėpuoti, 

nes augštybėse tarp planetų oro 
nėra. O be oro niekas nei valan
dos neišlaikys. Didesnėse augš
tybėse tatai paukščių nėra, nors 
sparnais pasinaudodami jie ten 
prisigriebti galėtų. Jie ten ne
lekia. Orlaivininkai 1000 metrų 
augštunioj labai maža paukščių 
patinka, o 1000 metrų tai yra 
vos vienas verstas; augštybėse 
3000 metrų patinka tik erelį; 
sėmimą daro vien kondoras, ku

rį Andų kalnuose patinka ir aug
štybėse 7000 metrų, taigi netoli 
vienos lietuviškos mylios. Papra
stai paukščiai laikosi augštybė
se 400 metrų. Augščiau iškilti, 
dėl perskysto kvėpavimui oro, 
jiems net pavojinga. Be truk
dančio paukščiams augštai pa
kilti skysto oro, yra dar ir kita 
priežastis, kuri jiems augštai 
laikytis neleidžia: juo augščiau, 
juo šaltis yra didesnis. Todėl 
lietingi debesys slenka žemai, 
apie 1000 pėdų, nes iš augščiau 
turėtų pulti ir puola sniegas ar
ba ledai. Augštybėse 5000 metrų 
nuolatos esti jau 200 C. šalčio.

Paukščių, bent kaikurių jų, 
lėkimo greitumas gerai jau iš
tirta. Jis nėra taip didelis, kaip 
seniau manyta. Pavyzdžiui, paš- 
tiniai balandžiai padarantis per 
minutę 1100 iki 1160 sparnų su- 
davimų, labai retai nulekia 2000 
metrų, o prie priešingo vėjo pa
daro tik 300—800 metrų minu
tėj. Prie tinkamų aplinkybių 
nuo Ilildesheimo į Hanoverą ba
landis nulėkė per 15 minutų, bet 
priešingam vėjui pučiant tam 
reikėjo valandos laiko. Prie 
smarkaus, bet tinkamo oro paš- 
tinis kalvelis nulėkė iš Bordeaux 
į Liege (837 kilometrų) per 8 

v valandas, kuomet krekždė tą pa
čią kelionę atliko dar greičiau. 
Medžioklinis sakalas Francijos 
karaliaus Henrio II ant rytojaus 
tapo pagautas ant Maltos salos 
— 1400 kilometrų nuo Fontaine- 
bleau.

Ir vabalai atlieka gana toli
mas keliones, ir jų sparnai kelio
nėj dirba daug smarkiau negu 
paukščių. Bites, pavyzdžiui, pei- 
sekundą nulekia 3.7 metrų, ir 
per tokį laiką padaro 2000 spar
nų sudavimų. Su vabalais todėl 
paukščiai negali lygintis; jeigu 
jie nenulekia toliau, tai užtat jų 
sparnai darbuojasi daug smar
kiau negu paukščių.

— L. šernas.

1

Kazimieras Gugis

Veda vbofcfas reikalus, kaip krimlnattikuoso 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir po p teras t
Namų Ofisas:

>328 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drorer 1310

Iš Įvairių Sričių

Mleato Ofiso t

127 R. Dearborn St. 
1111-13 Unity Bldr-

Tel. Central 4411<**

KAIP AUGŠTAI IR KAIP 
GREITAI PAUKŠČIAI 

LEKIA?

O

S FABIJONAS

A PETRATIS & CO.
Moktgage Bank

RE/;1 E9TATE-INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus .Parduoda Laivokortoa

NOTARIJL8AS '-r 
3249 So Halsted Street, Chicago Illinois 

Telbphone Boulfvard 611

DR. A. M0NTV1D 
CHICAGO

Uatvvta Gydytoja* Ir Chirirgaa 
25 E. Wanhinrto« 8t. 
Marshall Field 

18th fl. Ruimas 1817 
Phoa* Ceatral IMI 

Valandos: nuo II iki 12 ryta

2121 North Westcrn Are. 
Yatandos: 0 tki a vakaro. 

X-8ptndnlini. Phono Armltaga MIS 
Rezidencijos telef. Albany 8710

op. C, K. KLIAUGA
Dentistas

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Pkone Canal 257
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Moksleivių Keliai
LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS 
Redaktorius: P. G. Loumans, 123 So. VVinchcster Avc.» Chicago, III.

Tai Galėčiau
Jei galėčiau,
Tai nulėkčiau r

Į saulėti} savo šalį,
O tada nebile dalį 

Gamtos grožės pamylėčiau.
O vėjalis,
Siūbuonėlis,

Pasitikęs glamonėtų,
Pabučiuotų-pamyluotų

Ir greitai, greitai įspėtų:
Pasitikti,
Pasiguosti,

Per laukelį per barelį
Palydėtų į grintelę,

Motinėlę žilgalvėlę pamatyti...
Bet negaliu,
Dar negaliu,

Pas jumis nuvykti,
Tą šalalę pamatyti, 

Kuria labai mylių.
—š, Mikas

Rez. 1139 Independente Blrd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693 r 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vnk. Nedėliotus 10—12 dieną

/■■■

JOHN KUCHINSKAS

METUVIS ADVOKATAS 
E9 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Talephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakar*, 
Subatomist 9 iki 1 po platų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE* 
Effsaminao]u Abstraktu 

perkant
arba parduodant namų, lotų ar
ba farmų ir padirba visokias 
Lagaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgačių ant lengvų 
uiyn.
Wut Side ofisu atdaru vaka

rais nuo 7 Iki 8 valandos.
Virtum Metropolitan Stata Bač
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tai. Canal 2552.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00 

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

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

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 
VValter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

A. PETRATIS S. L. FABIAN

Boulevard 611.

YRA PLAČIAI LIETUVAIMS ŽINOMA ĮSTAIGA SAVO SĄŽINIŠKUMU, 
RUPEST1NGUMU IR MOKĖJIMU ATLIKTI SAVO PRIDERYSTES.
Parduoda draftus ir siunčia pinigius j Lietuvę ir visas kitas svieto dalis po 
DIENOS KURSU ir gavarntuoja pristatymą. Pinigus pristato Lietuvoje 
greitai ir išmoka grynais pingiais.
Parūpina reikalingas popieras ir PAŠPORTUS ir ima už savo patarnavimą 
$5.00. Per šitą ofisą yra šimtai žmonių išvažiavę.
Parduoda laivakortes į Lietuvą ir į kitas svieto dalis ant geriausią laivų kom
panijų per 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 6 vai. vakare. Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis 
iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

EUROPEAN AMERICAN BUREAII
A. PETRATIS & Co., Vedėjai

3249 S. Halsted Street Chicago, Illinois

Miškas Pavasaryj

Ir vėl pavasaris, o su juo vi
sos linksmybės. Sulaukęs sek
madienio vėl lankysiu tą gra
žią girią.

Pavasaryj miškas rodosi ko
tai laukia ištiesęs rankas. Pa
skendęs gražybėse stovi it ange
las ištiesęs savo sparnus. Dideli 
medžiai stovi tarpe mažų mede-

ras tyrus ir nepaprastai kvepian 
| lis, glostyte glosto žmogaus kru
tinę. Kur tik pažiūri, ten ža
vėjimas — tai tikras rojus. 

Vėjas išlengvo dvelkia. Įvairios 
gėlės svyruoja j visas puse t,sar
si ir jos nulenkia galvas prieš 
praeivius.

Atsisėdau valandėlę ant savo 
aržuolinio kelmo, kad pasigrožė
jus gamtos grožybėmis. Girior 
je paukščiai įvairiais balsais 
traukia dainas. Per mišką srio- 
vena upelis. Jo krantai apaugę 
geltonomis gėlėmis, ant kurių 
bėgioja mažos bitelės. Ten pat 
aplinkui bėgioja voverė čiauš
kėdama. Gegutės meilingai 
skombantis balsas girdisi girios 
tolumoje^-..

Miškas tai gyvastis, šaltinis 
nusilpusiai moksleivio krūtinei.

— Jurginas.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys* 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinus ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystčs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt< 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
Iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Ilgėtoja.
Vėjalis kai žirgas šuoliais at

lėkęs pūstelėjo pro namų kam
pą nuo darželio pasiųsdamas 
kvietkų kvapą į daržą Grasildos 
linkui. Žaros atspindžiai kur- 
nckur ant stogų sublizgo raudo
nais kaspinais, tarytum norėda
mi sugauti saulę žvilgsniu, su
mirgo ir užgęso. Rytuose pra
dėjo žybšioti žvaigždėse Buriasi 
į eiles, mirga tartum kalbasi 
tarp savęs mėlynoj padangei ne 
suskaitomi gyvi kūnai...

Varteliai suzirzgo Leonui įei
nant į kiemą. Grasilda užsimąš- 
čiusi sprendžia savo likimą, su. 
kuriuo turės padarytas galas. 
Neis į niinyškas, ne! Tai ir vėl 
gaili pakusa gundo ją eiti klioš- 
toriun, eiti dievui tarnauti. Neis, 
užrūstins senutę, kuri jos dau
giau nemylės. Bet ji sutinka 
perkęsti tą nesmagumą. Jai ne 
—naujiena ir ne pirmas sykis 
perkęsti naiyi gyvenimo įvy
kiai. Neis, ne! senutė tik tuo 
syk pasibars, o paskui vėl nieko 
nesakys.

Leonas atsargiai eina takeliu 
į daržą. Jaučia lyg kokiu vagy- 
liu save. Ji jo nemato, Ji nusi
gąs. Kaip jis turi ją prakalbin
ti... Štai, ji sėdi po liepa viena 
sau. Leonas nusiėmė kepurę, ir 
palengva sukosėjo.

Grasildn kaip ir kruptelejusi 
atsisuko.

— Ar jau sveika-—pratarė 
Ljconas.—Girdėjau, kad sirgai, 
ar tiesa?

— Taip! jau pasveikau. Bet 
da dirbt kaip ir nieko negaliu.

Leonui gaila, kad neaplankė 
jos ligoninėje antru kartu. Jis 
nedrįstų pasigirti, kad lankė, 
bet ji miegojo. Nematė jo. O 
ji gi neklausia jo;

“K(xlel neatėjai anksčiau ap
lankyti?” Ne! tai jo kaltė. Ji 
turi tiesą pikti ant jo. Jis jaučia 
save kaltu. Ir dabar yra nepa
geidaujamu svečiu... Bet šį sy
kį jis atėjo atsisveikinti su Gra
silda. Jis tuoj išvažiuos moky
klon miestan,’ kur negreit su- 
grįžš.

Grasilda buvo linksma ir kal
bėti netingėjo! ne kaip pirma 
būdavo. Dabar šį-tą papasakoja 
ir turi ką kalbėti. Papasakojo 
ir apie tą knygą, ką skaitė. Leo 
nas jaučiasi linksimu, kuomet 
Grasilda turi ką kalbėti, net ro
dosi kalbos daugiau atsiranda.

— Ar skaitei kada tokią kny
gą?—Grasilda parodė knygą 
Leonui.

— Taip skaičiau! Ji man pa
tiko—atsakė Leonas.—O kaip 
tau?

— Ar tu manai ištiktųjų yra 
tokių atsitikimų kliošloriuose?

— Suprantama, taip!—pa
tvirtino Leonas.

Grasilda nusišypsojo linksma 
šypsą ir pavadino Leoną į šlu
bą:

$2500.00 $2500.00
Dovanomis i Dovanomis

Auction Išpardavimas
Per 3 dienas turės būt išparduota 300 lotų, už tokią 

prekę, kokią pirkėjas pasiųlis. Lotai randasi gra
žiausioj dalyj miesto, Morgan Park Garden Subdivi- 
sion, ant 113tos gatvės ir Ashland Avenue.

(Važiuojant Halsted 111 karais)
Išpardavimas prasidėjo June 25,26 ir 27 dieną —Pėtnyčioj, Subatoj ir Nedėlioj. 2 kartus dienoj, 

vienas 2 vai. po pietų, antras 7-tą vai. po pietų kožną dieną, tik per minėtas 3 dienas. Ant 113-tos ir 
Ashland Avenue.

$2500.00 Dovanomis bus išdalinta visiems tiems, 
kurie atsilankys ant to išpardavimo, nepaisant 
kurie pirks lotų ar ne, o dovanų galės gauti.

NEPRALEISKITE ŠITOS PROGOS, NES KITOS TOKIOS NEBUS, LOTAI BUS PARDUOTI 
už tiek, kiek kas Įvarys ant licitacijos.
TAIPGI BUS DUODAMA ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

* . ■ ■ . i

Liberty Bondsai ir Liberty Land & Investment Co. Šerai bus priimami už pilną vertą. ***•
ATEIKITE J MUSŲ OFISĄ 3301 So. Halsted St. BUS AUTOMOBILIŲ KURIE JUS NUVEŠ 

Už DYKĄ TIESIAI PRIE LICITACIJOS LOTŲ ..IR DOVANŲ.

Patįs visi atvažiuokite ir ątsivežkite savo draugus, i /

Liberty Land & Investment Co.
3301 So. Halsted Street > Pitone Boulevard 6775

JEIGU KURIE LOTŲ NEPIRKSITE, TAI NORS DOVANŲ IŠLAIMĖSITE.
Dovanos parodomos nuo ketvergo 7 vai. vakaro, Birželio (June) 24 Ežerskio salėj, 4600 South 

Paulina Street

— Eime į šlubą, ten atėjo 
daugiau mergaičių. Pažaisime 
kauliukais.

— O, ačiū!—atsakė Leonais. 
—Aš nemanau užtrukti ilgai. 
Aš atėjau tik. ..trumpai yalan- 
dėlei, nes už poryt turiu išva
žiuoti Paryžiun į mokyklą.

Grasilda paėpiė knygą nuo 
suolelio ir rengia žingsnį sukti 
stubos linkui. Leonas ir pasikė
lė eiti sykiu. Jis jaučia nesvar
biu jo išvažiavimą Grasildai, 
ne! Ir atsisveikinti nesvarbu... 
Bet jis sutinka visa daryti, ką ji 
palieps, ką sakys, tas jam bus 
gerai.

Už stalo susėdo visi žaisli 
kauliukais. Dvi mergaitės juo
kauja stumdosi ir kauliukus* su
keičia, norėdamos šposą iškirsti 
Leonui. Grasilda atsisėdo kitoj 
pusėj stalo. Ir ji kaip visos juo
kauja tarp salyje, žaidžia. Leo
nas ir-gi žaidžia, bet jo širdis 
neramiai virpa, mintis kužda į 
ausį įvairias frazes pina jo vai- 
dinluvėj. “Grasilda juokauja. Ji 
džiaugiasi, o gal visai nepaiso, 
kad jis išvažiuos ir negreit, ne
greit sugrįžš. Bet jis gailisi ją 
palikti. Gal sugrįžęs jau nebe
ras jos pas senutę. Gal?..- Ir 
daugiau jis nelankys josios. Jis 
užsimąslo ir rankos lėtai kruta. 
Mergaitės paragina:

— Na greičiau, Leonai, mesk 
kauliukus, mes jau laukiam!

Leonas meta ir linktelėjęs gal 
vą šalę sėdinčiai mergaitei per
leidžia akis į Grasildą, ir liūd
nai palenkia galvą.

— Atsiprašau! man jau lai
kas namo. Namie laukia manęs 
dėdės atvažiavę iš Kauno, ant 
maino 'išleistuvių. — užreiške 
Leonas.

Atsisveikino su 'mergaitėm. 
Grasildą palydėjo ligi durų. Leo 
nas lyg pritrukęs žodžių nedrą
siai pažiurėjo Grasildai į akis, 
sujfldino lupomis. Koktumas 
gniaužė .kaklą, negalėdamas nė 
kalbeli paspaudė lupomis Gra
sildos ranką ir šuoliu leidosi 
laiptais žemyn.

XXX

Prabėgo menuo laiko, kai Le
onas apleido namus. Jis jau 
buvo mokykloje ir užsiimū pa
prastu savo mokslu. Iš sykioi jis 
buvo neramus ir susimąstęs. 
Nutarė nė laiškų Grasil
dai nerašyti, nes ji jam nesu
prantama. Ji jo taipgi nesu
pranta, ir nesvajoja apie jį. 
Bet jis vistiek negalėjo nerašyti 
jei nė žodžio. Jis rašė jai gra
žius laiškus. Nesulaukdamas 
atsakymo rašė dažniau ir užin- 
teresuojančius ją laiškus. Po 
kelių mėnesių gavo ir nuo jos 
vieną laiškų, kuriame padėkoja 
jam Grasilda už visus laiškus ir 
nieko daugiau.

Leonas tečiaus jaučiasi dė
kingu, ir neapsakomai pradžiu
go gavęs jos laišką. Jis atydžiai 
prisižiūrėjo į jos raštą, kurį 
pirmą kartą mato. Nors raštas 
buvo negražus ir sunkiai įskai
tomas, bet jis supranta gerai ir 
atkartodamas perskaito žod
žius, kuriuos jis jau lyg ir pir
ma nuo jos girdėjo: “Geriau 
mirti, negu gyventi’’. Kągi tai 
reiškia? Jis susimąstė, rankose 
sugniaužė laišką ir atsisėdo ant 
krėslo, lyg per sapną atkartoda
mas “Geriau mirti’’...

Pasibaigus egzaminam ir pa- 
siliuosavus iš mokyklos, Leo
nas buvo liuosesnis ir susipaži
no su jauna mokine. Ji buvo 
graži ir mandagi mergaitė. Su 
Leonu sutiko sykį nueiti į teat
rą ir kai kada į sodą pasivaikš
čioti, pasikalbėti. Jiemdviem 
bus ramiau ilgą laiką praleisti. 
Tečiaus Leoną nieks neintere- 
suoja. Jokie, pasivaikščiojimai 
nėra gyvi ir žavingi, kaip kad 
buvo pirma. Jį interesuoja kas 
tai tokia neapčiuopiamas neį
matomas, slogutis graužia sle
gia jam krutinę. Jauna m'oki- 
nė jam primena kur tai toli, to
li nepasiekiamą idealą ypatoje 
taip kaip ir ji, 1x4 daug nelygia 
jai. Jo minljs lekia viena po ki
lai į tėvynę. Rodosi skristų ir 
pats jei galėtų vėjo sparnais ir 
Sužiebtų visą kaimą džiaugsmu 
ir sugautų savo galingais spar-

The VViersema State Bank
Atskaita

11106-08 Michigan Avenue
Viešųjų Atskaitų Prižiūrėtojui.

' aigoje Vasario 28 d. 1920, išduota Illinois Valstijos
SKOLOS

Biznio pabaigoje ---------
TURTAS 

ir atrokavi- 
....................... $1,345,779.03 
.................................... 508.97

Paskolos
m ai

Perdčtjs
U. S. Bonai ir certifi-

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

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

Viso turto............$2,718,969.82
Sausio 2, 1913 depositai 

Gegužes 4, 1920 depositai

Užaugo depo litais .... $?.,336,805.71 
VIRŠININKAI

ASA WIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. VVIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Asą yVicrscma
Catrincs Dellaan
Nicholas W. Wicrsenia
Frederick JAViersenia

Chas. H. Brandt
Herman L. Barnes
Theophilus JSchmid 
George Dalenberg

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS
Chas. E. Reading

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SECCJRITY BANK 
MmamamamiHm oF^CH|CAooĮ*MHmamamami

Milwaukee*Ave.vcor?Carpenter' Stf 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugips Depozitu Dėžės 
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomįs iki 8 val. vak.

nai> geltonplaukę Grasildą ir 
nėšių jų su savim į saulėtų dau
sų karaliją... Ji stebėtinai rim
ta. Ji pastebėtinai skiriasi nuo 
kily mergelių savo sužavingu ir 
gražiu žvilgsniu užgauna žmo
gaus akis ir tarsi sndraiulžia ir 
pamokina būti nuoširdžiu ir gai 
testingu. Apipila kibirkštimis 
akis, kai tiesos aniolas išduoda-

(Tąsa ant 6-to pulsp.)

Capital stock įmokėta $200,000.00

Perviršis ........  10,000.00

Neišdalintas uždarbis .... 41,127.19
Neužmokėti dividendai...... ..... 40.00
Palikta taksams ir procen

tams ......................... . 15.270 44
Depositų ..............\____ 2,449,532.19

Viso skolos 2,718,969.82

$1,112.666,48
2,449J>32.19

-------------------------------------------------------

DR. JOSEPH ZIFP
Akių Specialistu

Akis egzaminuoja ui dykų*
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’g ofise gat 2 lubų 
3149 So. Morgan Suv
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4*aB—i (Tąsa nuo 5 pusi.). ARTEMUS WARD

PINIGUS Į 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
mu gvarantuojame.

“CASH” PINIGAI 
parduodami MARKOMIS, FRANKAIS, RUBLIAIS ir kitu taulų 

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

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

nias teisingą nuosprendį kalti
ninkui.. .

Leonas, kai maldininkas gi
lioj maldoj, užsi-mąstęs tyli gal
vą pakėlęs į dausas ir tarytum 
netikrai prisižiūri į mirgančius 
dangiškus kimus. Sandraugų 
pasižiurėjus j viršų ir į Leoną, 
prabilo:

Ko tu taip nulindęs, Lco-

Moterų Tiesos

PASPARTAI DYKAI
keliaujantiems Lietuvon per musų ofisą pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTĖS
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

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

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

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

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS

užeikite ar rašykite į vienatinę Chicagoje ir Vakarinėse Valstijose 
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 Suimtomis iki 8. Nedėliomis nuo 10 iki 4

taip nuobodus. Juk rodosi, dar 
tik pirmą kartą čia atėjome. 
Eime toliau pasižiūrėtų!

—Ne !Šis sodas perdaug pui
kus, perdaug... atsiliepė Le
onas.

— Tai, tai kas kita. Bet su ta 
vim yra kas nors negerai. Ga) 
sergi? pridure m/okine

Aš pastačiau savo būdų pra
eitais metais mažame miestelyj 
Indijanoj, ir kada aš stovėjau 
prie durų imdamas pinigus, bū
rys moterų rpiėjo ir pasisakė, 
jogei jos esančios iš Bunkuin 
vilios Moterų Tiesų Susivieniji 
no, ir prašė manęs ar jos ne
galėtų įeiti nemokėjusios.

— Nevisai taip, — sakau aš, 
bet jus galite mokėti neeida- 

nos vidun.

Sensacijas Vasarinis Apsivalymo
Išpardavimas

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petrinų ir desainj
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lūs. Turime geras elektrine* 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausio* progos, ei
kite i tą mokyklą, 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.
WIIITE EAGLE GARMENTfl 

PRACTICAL DESIGNJLNG 
8CHOOL

3103 So. Halsted 8L, Chicago.
y

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St.
( rilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, III
DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO •
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

3
VIKNATINI* BBGUTRUOTAH RUSA* APTIKKORIU* ANT BRII>GK?0*TO

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai auk«o rėmuo** nuo 18.00 ir •«- 
glė>*u. Sidabro rimuota nuo <1.00 ir 
ausčiau. Pritaikome akiniu* utdyk*. 
Atminkit: Galvot Hopėjiiii**, nurviiku- 
maa. akių skaudėjimą*. uivilkimaa ir 
tt. yra vaisiai* įvairių Įtarų, kurioa ga
li būti prašalintos garų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimą* ušdykų, jai parėti ar 
■kauda akta. Jei Joa raudono*, jei gal
va «op*. j*i blogai matei. Jei aki* ailp- 
Lta, netęsk ilgiau, o jieikok pagelto* 
«ptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uėdykų. Atmink, kad man ko<- 
nam gvarantuojam akiniu* ir ktakvta- 
nam garai prirenka*.

f. M. MES1ROFF. Kk*perta* Optika*.
•ergai* ir reikalaujat* patarimo arba valetų, ateikit pa* mana. Al b ava a ap- 

* Rueiioj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimu* D T KAI. GeJlo 
padaryti bile kokiu* rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GKBU8 daktarus A* irau**, įmonių.

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

u

MAGDE. “Ak, kaip man niekti gal* j 
tą! Išbandžiau visokius mazgojimus, 3 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas į 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” į

MARE. “Na, tai kam tau kęst be- s 
reikalingai I Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, ivelnus ir iysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFELE81”

Kas tai yra RUFFLES? Ar i 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- I 
FLES yra tai paprasčięusis i 

...... . . plaukų ir odos sustiprintojis, I
kuris pngelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt i 
smagesnio už čystą neniežinčių galvos odą?

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

Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
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 money order šiokiu adresu: i

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York—-O

• V
1

plaukų ir odos sustiprintoji 
gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas g;

^tNRM

j Rusižkos ir Turkiškos Vanot
| 12th STREET

TeL Kedzie 8902.
f 3514-16 W. 12th ST

CAGO, ILL.

I

RATU

Laikui bėgant Leonas dar ga
vo laišką nuo Grasildos, bet j it 
jaučia iš josios laiškų, kad jis 
rašydamas jai priverčia ją atsa
kinėti jo laiškus su nenoru. Bei 
jis moka pasiteisini i jai ir šį tą 
parašo naujo. Dar vieną laišką 
parašė, kur pareiškė savo išsiil
gimą savųjų ir neapsakomą no
rą matyties su savais. Ir priminė 
Grasildai tuos puikius laukus 
tas uogas, kur rinko su ja. Tie 
įspūdžiai jam rodėsi niekad ne
bus užmiršami ir neišeis iš jo 
atminties, o kuolabiau suartinti 
jį su Grasilda. Jis jai rašė tai 
ką p:rma negalėjo padaryti ir 
pažadėti jai savo meilę. Jis jau 
čiasi save nepakenčiamu, bet 
nieko kita negali nuspręsti, jo
gei galėjus Grasildą užmiršti 
Jis nori, pamatyti nors josios 
paveikslą ir turėti prie savęs.

si, tai butų be reikalo darbas 
kad gavus jos paveikslą... Nes 
ir taip jam sunku ją patenkinti 
laiškais. Jis neprašys josios pa
veikslo, o taip, kad ji kaip ką 
jam parašytų apie jaunimo vei
kimą ir tt. Bet ji turi jo pavei
kslą, kurį jis išvažiuodamas pa
liko atminčiai.

Leonas gavo nuo Grasildos

“Ne, tegu, aš jį palaikysiu taip. 
Laiškas mažytis, matyt, nieko 
nėra jame svarbaus.” Pagal’oš 
atplėšęs perskaito ir staiga per
simainęs veidas pabalo ir laišką 
numetė ant stalo.

Jis dabar pagautas kokio tai 
nesmagumo ir neapykantos. Jis 
nutarė nė su jokia moterių dau-

mų. Apmaudu jį išvedė iš kant
rybės. ligai taip negalės būti. 
Jis atsiminė Grasildos žodžius, 
kur vieną sykį ji jam rašė: “Aš 
turiu tokį ilgesį, kur niekas ne
gali išgydyti”. Bet jis ant jos:os 
laiško, rašė jai, buk ir įspėda
mas, ką ji nori pasaky. Jis ra
mino ją sakė, kad “nereikia de 
ko, nors ilgėties, tai yra bevertis

kinti savo sielą dėl žmogaus, 
kuris nemyli tavęs. Gal jis butų 
už tavo meilės nelaimingas, vi
są amžių ir nekęstų žmogaus, 
kuris jį labai mylėtų; bet reikia 
žinoti, kad žmogus gyvena ne 
vien tam, kad būti saumyliu ir 
iš -savo puses nei nežinoti, kad 
žmogus gyvena ir dėl kitų žmo
nių.”

Leonui dabar aišku, kad ji 
nemyli jo ir trumpai pasako 
kaip ir kitos moterįs kada ne
myli vyro: “Aš manau niekad 
netekėti už jokio vyro ant svie
to!” Jis dabar supranta, kas 
yra moteris. Tai pirma lekcija 
jam nuo Grasildos, kuri jau pa
tyrusi gyvenimo mokykloj ir ji 
žino gerai kas yra svarbiausiu 
žmogaus gyvenime.

Leono širdyj kįlo nerami aud
ra, bet jis da daugiau turi užuo
jautos Grasildai ir rodosi Ikįla 
aitrus skausmas jo sielos už jo 
meilę jis dabar imtų ir prakeik
tų savo likimą ir moterį, kuri 
gimdo viso pasaulio skausmus 
ir gerumus. Jis dabar supranta, 
kas yra moteris ir prižada dau
giau nė į jokią moterį nepažiū
rėti ir negarbins josios kaip kad 
kad pirma kėlė j aukščiausią 
pagarbos vietą, dievino ir auklė
jo savo 'sieloj prakilnybės ir 
meiles ugnelę, kunį dabar tapo 
lyg šaltu vandeniu užlieta. Da
bar bus viskas pabaigta. Grasil
dai jau nerašys laiškų, ne.

(Pabaiga)

viena iš moterų.me?
I'ai buvo augštas ir keistas su
tvėrimas su mėlynu bovolniniu 
<kečiu pažastyį. — Ar tu žinai 
kas mes esame, pone? —

— Mano manymu, — sakiau 
iš, — jus esate moteriškos gini

— Mes esame, pone, — tarė 
keistoji moteris, — mes pri
klausome. Draugijai, kuri tiki, 
kad moterįs turi teisių, kaip ir 
vyras, kuri tiki, kad ji yra min
džiojama ir niekinamą/ ir kuri 
ariešinsis nuo dabar ir ant visa
tos išpuikusių vyrų užma
čioms.

Bekalbant, moteris nutvėrė 
mane už apykaklės ir suko vi
su įdukimu savo skėtį vięšui 

mano galvos.
Ponia, — tariau traukda

masis atgal, — tavo intencija 
yra garbinga. Aš vienas vyras 
svetimoje man vietoj. Belo aš 
turiu pačią pazvembti.

Taip, — suriko moteris, 
— ir ji yra vergė! Ad ji niekuo
met nesapnuoja apie laisvę? Ar 
niekuomet nemąsto apie nume
timą jungo tironijos ir balsavi
mą pati sau? Ar ji niekuomet 
nemąsto apie šiuos dalykus?

Ji dar nesukvailiojo — ta 
riau truputį pasidrąsinęs ir 
pasitikėdamas savimi — galiu 
pasakyti, kad ji nedaro tai.

O ką — ką! — sužvigo ji 
sukdama savo lietsargį ore. — 
O, koki yra preke, kurią mote
ris moka uz savo patirimus.

mano 
centų

nežiurtu, prekė 
yra penkiolika

— Ir musų Draugija 
ineiti veltui? — paklausė ji.

— Niekuomet.
Žiaurus, žiaurus vyi

— sušuko ji ir apsiliejo ašaro
mis.

negali

• Ar tu neinleistum mano 
dukters? — tarė kita, imdama 
mane maloniai už rankos. — O, 
meldžiu, įleisk mano dukterį, — 
ji yra saldus raudulingas kūdi
kis gamtos.

Lai ji rauduliuoja, — su-

Subatoje iš ryto Birželio 
(June) 26-tą, 8:30 vai. mes 
padėsime ant išpardavimo 
visus žemus čeverykus šio
je krautuvėje numažin
toms kainoms nuo 25 nuo
šimčių iki 125 nuošimčių.

Valdyba nutarė kad visi žemos mados čeverykai turi būti išparduoti šiame sezone.
Mes kviečiame visus pasiteirauti apie teisingumą musų numušimo kainų.
Kiekvienas čeverykas bus aiškiai paženklintas musų languose parodant po kiek jie 

buvo parduodami pirma ir po kiek parduodame dabar.
ŠTAI KELETAS SPECIALIŲ

Moteriški su augštom ir žemom kurkoms oxfor- 
dai, kiekviena pora tikros kid skuros — gvaran- 
tuotL S3 95Sena kaina $7.85, specialiai ...........

Moteriški tamsios kid skuros ranka siūti ox- 
fordai su pilnomis franeuziškomis C4 CIK 
kinkomis.. Sena kaina $11. specialiai

Moteriški, rudi arba juodi, su franeuziškomis 
arba Cubiškomis kurkomis, franeuziškoms kil
poms, vėliausių madų 

Sena kaina $7.85 
Moteriški Patent 

augščiausio laipsnio 
pumpsai su šilkinio

Sena kaina $13.50, specialiai ....... 4>VeW
Mes turime šimtus porų čeverykų vyrams, moterims ir vaikams taippat kainuojamus tik neturi

me čia gana vietos apie juos paminėti, bet mes prašome publikos ateiti ir apžiūrėti musų langus ir 
pamatyti.

Ką mes jums siūlom.
Tokio išpardavimo da niekas Chicagoj nepasiūlė, ir jums daugiau negu apsimokės, 
Ateiti ir nusipirkti dvi ar tris poras čeverykų.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted Street Nedėliomis krautuvė atdara iki G po pietų.

specialiai . $4.95
arba tamsios kid skuros, 

rankų darbo kolonijališki 
kaspino sagtimi d* C f*C 
specialiai .....

galėjau. Lai ji rauduliuoja.
.los visos metėsi atgal paste- 

bėdamos, kad aš gyvulys.
Mano draugės, — tariau 

joms. Pirma, nei tamstos pasi
šalinsite, turiu padaryt kelias 
pastabas. Tčmykit gerai. Mote
ris yra viena tų, kuriomis ši že
mė gali girtis. Nebūti; buvę mo
ters pasaulyj, ir aš vargiai ga
lėčiau būti čionai. Ji yra gera 
ligoj, 
laiką, 
esate 
save; 
link,
jus žaidžiat velnio rolę ir esate 
didelė nesąmonė.

— Kazys Kaukas.

gera sveikatoj, gera visą 
O moters, moters, jus 

angelai, kada užsilaikote 
bet kuomet begiojate ap- 
lyg riaumojantis liūtas,

“Aušros
Mokykloj

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

1)
2)
3)
4) 

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

.uomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Hišeika.

Aušroj Mokykla — seniausia ir 
geriausia, Jos tikslas suteikti neat-; 
JUtinai reikalingų mokslų, kad su jo { 
mgelba galima butų pagerinti gy- J 

venimų.
Delei didesnės naudos sau ir pa

rankamo mokyklai pradėkitę tuoj 
neatidėliodami visi sykių.

3001 South Halsted Street

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

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

Mane kankino vidurių ne- 
dtrbiinas pilvalio nuslab- 
nčjfmas, skilvio nemaliinas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, pp krutinę, strėnas 4rtf, 
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 
BITTERIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES B1TTERIO 
ir dėkavoja jo Geradčjystei.

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

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

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

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
j gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriui 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.

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

Dvasia

Me* perkame Pergalės Bondus pilna parašyta
is verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo t—6 
Utarninkais, Ketvergei* 1135 MILWAUKEE AVĖ. 

tarp Paaliaa Ir Weo< Sta.

(FARMOS)
Dabar geriausias laikas pasi

žiūrėti kada javai matosi. Pas 
mus galima pamatyti puikių 
kviečių, rugių, kornų, dobilų, Al 
falfos. Gražių ūkių su puikiais 
budinkais, pievom, gerom gany
klom. Gerai atvažiuoti ant 4 lie
pos kada bus Lietuvių Ūkininkų 
Piknikas. Musų Draugijos Ko
mitetas Lauks svečių ant Depo 
subatoj, nedėlioj ir panedėlyje, o 
pas ūkininkus bus vietos pabūt 
kad ir ilgai. Musų piknike daly- 

i vaus keletas chicagiečių, kaip 
! Aldona Grušiutė, M. Dundulienė 
su kompanija, A. Dvylis.

Aš busiu Chicagoj subatoj ir 
nedėlioj 26 ir 27 birželio (June) 
pas J. Grušą, 3147 So. Halsted 
st. Norėdami pasikalbėti atsi
lankykite. Taipgi atvešiu daug 
tikro Medaus nuo musų farmų.

M. Valenčius, Box 96, 
KART, MICII.

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 Li.etuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teismą už pcrkalbėtoją.
J. J. Zolp, A. M. Barčus

COMMĘRCIAL REALTY 
BUREAU,

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.
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UinillIilUM
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
nes šį stebuklą pripažintų už didžiau
si stebuklą pasaulyje, bet šis stebuk
las yra ne tas apie kurį senovės žmo 
nės 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 
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, III.

Skaitykite ir Platinkite 
"NAUJIENAS”



Subata, Birželio 26 d., 1920 1---
CE!c«go, in.

Lietuviu Rateliuose
naujienų distriktas

St. Danta sužeistas.
Gerai žinomas chicagiečiains, 

ir (langelio draugijų raštininkas 
drg. Steponas Danta lapo su
žeistas dirbtuvėj — sulaužė ran
kų. Guli St. Mary of Nazareth 
ligonbuty, ant 4 augšto, kamba
ry 406, 1120 N. Leavitt st. Ga
lima nuvažiuoti Division si. ka
rais iki Leavitt st.

BRIDGEPORT^
8 t

L.S.S. 4 kuopos valdyba turė
jo susirinkimų, kad sutvarkius 
knygas. Nutarta susirinkimus 
šaukti kiekvieno mėnesio pasku
tinį ketvergę.

Nuo Socialistų Partijos pik
niko parduotų tikietų kasoj li
kę 9 doleriai su centais.

Kadangi protokolų raštinin
kas d. Bučinius išvažiavo Lie-

PIRMAS AMERIKOJ.

Trinerio Amerikoniškas Elixi- 
ras Karčiojo Vynd savo šauk
smu “Pirmas Amerikoje,” tais 
žodžiais nupasakoja čielą pasa
ką. šis puikus vaistas pradėta 
pardavinėti trisdešimt metų at
gal kaipo pirmas. Kartusis Vy
nas Amerikoje. Pirmtakunas 
tuose laikuose, jis vadovauja ir 
šiandien, kadangi neatsiranda 
kitų, geresnių gyduolių už jj. Ir 
taip jis pasilieka visuomet pir
mu savo genimu. Jus visuomet 
galite atsidėti ant Trinerio Kar
ėtojo Vyno Elixiro, jeigu jus 
norite pataisyti prastą apetitą,

lovon, tai knygos pavesta ki
tam. Finansų raštininkas ingi 
paskirtas naujas. Tų naujų vir 
šininkų rinkimui ir buvo šauk
tas susirinkimas.

§ 2.
“Rankpelniui” atsišaukus, ko

munistiški labdariai išrinko ata
tinkamų komisijų padarymui 
blankų- paraginimų. Išsiuntinė 
ta paraginimai “darbininkų 
“klesai” į visas svieto dalis, kad 
subrustų aukomis remti “darbi- 
ninkiškiausį” laikraštį.

Taip ir padaryta. Bet kas to
liau? Tuoj pasakysiu.

Iš “darbininkų klesos” rankų 
suplaukė visos blankus į tūlo 
komisijos nario rankas, kurį ko 
munistiškas VIII rajonas buvo 
įgaliojęs pasiųsti aukas “Rank
pelniui”. Atskaitoj paduota, kad 
viso surinkta $700. Pasiųsta, 
kur reikia, $300, < o likusieji 
$400... t

Well, viskas dabar brangu. 
Ta prakeikta kapitalizmo tvar
ka verčia žmogų... Ir nevidonai 
social-buržujai.. .

§ 3
Bridgeporte, Bridgcporte, ko 

tau neprisieina patirti! Pavyz
džiui, Brooklyno į “Iprismokai” 
pirmiausia pasiekė Bridgeportų. 
Vasys ketino ir pats maitintis ir 
surasti tokių “darbininkų kle- 
są”, kurių tuo “slopu” butų ga
limai vaišinti ir iš to^ daryti sau 
tokį “komišionų”, kad galėjus 
be pavojaus kojas ant stalo su
sikūlus laukti senatvės. Bet ne
laimei “darbininkų k lesa”, nors 
ir susipratus, bet dar nepakan
kamai. Nors Vasiui mokama ir 
po I centus kopijai, bet jam vis- 
vi< n dų prisieina dirbti kur ki
tur.

Kų-gi reiškia 000 ckz. kuomet 
pusę jų prisiena grąžinti atgal!

—Gvaizdikas.

“PRADŽIA BE PABAIGOS...”

Pagarsėjusi Augeli į-l kirios vyr u; nes; na i nerado namie ne 
rakandų, nė yačios, kada ji apleido ji su savo įnamiu Pelių ii 
p-nia Masalskiene, kuri taipgi išvažiavo ant nepabaigiamų'4<va- 
kacijų” (Žr. vietos žinutę).  _________

Tel. Cicero 5963 PRANEŠIMAI
DU. A. P. GURSKIS 

Lietuvis JJentistas.
4847 W. 11 St. kampas 494 h Avė. 

CICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. išski

riant nedėlios ir seredas.

lllllllilIilIlIlIH

Vasarnamiai
ant Bandos

Kurie rengiatės ant ilges
nio laiko praleisti poilsio (va 
kacijų) dienas o labiausiai 
šeimynos, tai galite gauti

Chicagos lietuvių Vyrų Choro ro 
peticija įvyks nedėlioj?27 birželio kaip 
10 vai. ryto. Malonėkite visi nariai 
laiku pribūti. Pirm. K. Vaičiuška.

KETVIRTO Vardo Lietuvių Poli- 
kos ir Pašalpos Kliubo, Jaunų Mergai
čių Choro repeticija įvyks nedėliojo, 
birželio 27, Fellowshjp svet. 33 pi. 
Pradžia 12 vai. dienos. Visas choristes 
kviečia atsilankyti kaipo i pirmą re
peticiją po pikniko, Su godone,

M. M. Yuodis prez.
■ *..... .

PajiešKojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

Nuo kovo 10 dienos visų, be skii> 
tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiųlymų ar pajieŠkoji- 
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Ant išrendavojimo didelis švarus 
kambarys, su visais parankūmais 
prie mažos šeimynos dėl vienos ypatos 
Galima matyti nuo 12 iki 8 vai. vak.

G. J. 755 W. 82 str., 
Ant antrų lubų.

PASIRENDAVOJA kambarys 
dviem arba vienam vaikinui, su 
valgiu.
624 N. May St. ant 8-Čių lubų.

Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ

Jieškau nusininko prisidėti prie 
Groserio h«Bučerio biznio. Butų labai 
gera proga tam, kuris moka tą ama
tą. Kamgi dirbti pas kitus už mažą 
atlyginimą, o netapti pačiam savinin
ku biznio, šis biznis apmoka geresne 
alga negu dirbant pas kitą ir įdėti pi
nigai į biznį atneš 25 nuoš. metinio 
pelno. Atsišaukite tuojaus kreipda
miesi į Naujienas No. 108.

__________ _ 7

užkietėjimą vidurių, prašalinimą 
iš pilvo gazų ir sulaikyt širdies 
plakimą, gimstantį nuo kaiku- 
rio maisto; jis panaikina galvos 
skaudėjimą, nemigą, ūpo nupuo
limą ir tt. Jisai pagelbsti virš
kinimui ir sugrąžina gerą apeti
tų. Jūsų aptiekorius arba par
davėjas vaistų parūpins jums jo 
greitai, jeigu butų pritrukęs tuo 
laiku. Tik jus pareikalaukit bū
tinai tikro Trinerio Amerikoniš
ko Elixiro Karčiojo Vyno, arba 
kitokioms ligoms ištikus Trine
rio Karčiojo Angelica Toniko, 
Trinerio Liniment, Trinerio An- 
tiputrin, etc., ir atsisakykite im
ti dirbtinius, o ne tikrus Trine
rio vaistus! Joseph Tiiner Com- 
pany, 1333—1345 S. Ashland 

Avė., Chicago, Ilk
Apgarsinimas)

Prakalbos! Prakalbos!

Kalbės Kun. M. X. Mockus, 
BRIGHTON PA R K

Knn. IVf. X. Mockus Suba*o-
je, birželio-.Iline 26. Buvusio Mažielio 
svetainėje, 8834 So. Kedzie avė.

Pradžia 7:30
Kviečia visus skaitlingai lankyties 

į virš garsinamas kun. Mockaus pra
kalbas. 1 kp. LLF. Komitetas.

Metinis Apsivalymas
Mažai vartoti Grojikliai Pianai, Daug numažintoms 

kainoms, perdėm peržiūrėti.
Ant lengvų Išmokėjimų. Be nuošimčių

Rinkitės iš šio surašo — Lengvi išmokėjimai
CHURCHILL PLA Y E K—raudon
medžio apdirbtas, geriausiame pa 
dėjime. Reguliarė kai- '4* £5 
na $585, numažinta iki
KERHEIM PLAYER — raudon
medžio skrynia, kaip naujas. Re
guliarė kaina $595, 25
numažinta iki .......

Kožnas grojiklis pianas ant mu
sų floro yra siūlomas už nuže
mintas kainas, kad apsivalius 
pirm inventoro.
Instrumentai, kuriuos paėmėm 
mainais už Kerzheim pianus ir 
grojikiius, taipgi ir demonstraci
jos instrumentai, štai yra gera 
proga įgyti atstovaujantį pianų 
arba grojiklį už labai žemų kai
nų.

BRIDGEPORT____
Vieno “vekeišijno” istorija.
Paskutinėmis dienomis poni 

Masalskienė išvažiavo ant “ve- 
keišino”. Masalskis perdaug il
gai dirba, o priegtam ir nepato
giomis valandomis, lodei netu
rėjo progos išstudijuoti tuos ne 
visiems suprantamus vekeišinų 
kelius. Užtat dabar jis turi ne
maža trubelio suradimui tų ke
lių. Nors, tiesą pasakius, jis per
daug ir neužsipuolu.

Kiek laiko pirm to Masalskie
nė norėjosi bėgti. Ji jau buvusi 
viską prirengusi kelionei. Bet 
Masalskiui sugėdinus, ji aprimo. 
Užtat dabar ji pavartojo kiloki 
būdą. Taip sakant, jei ne plovi
mu, tai kučiojimu atsiekė savo.

Poni Masalskienė ėmė rung
ties ant vekeišino kokiam mė
nesiui. Taip ji sakė. Esą rei
kalinga tyru oru pakvėpuoti. Ma 
salskis, patikėjęs tam įdavė 

jai $100 kelionei, o taipgi išlei
do su ja ir vaiką. Del visko j iš 
dabar ir yra labiausia susirūpi
nęs. Matote, Masalskis dirba 
i’nivorsal State banke ir ten pat 
gyvena. Tai vaikas visuomet su 
levu būdavo* ir taip pripratęs 
lAlii jfii jogui Masalskis yra tik- 
ras, kad motinai nepasiseks nu
laikyti vako pas save. Mat, vai
dus pirma1 mamos labai retai te
matydavo. Ji visuomet būdavo 
’bizi”. Pareidavo namo apie 
šokią 12 valandą nakties.

Dabar Masalskis iš ko tai su
žinojęs, kad ji su kožbfkokiu ka 
valieriu apsigyvenusi ant Leke- 
stryčio, ir kad ištikrųjų vaikas 
sąs labai neramus— norįs ma

tyti te t v- Masalskienė gji «aksi li
ti, kad jei nebus galima su vai
ku susirokuoti, tai ji atvešian
ti vaikų prie namų ir paleisian
ti. Masalskis savo locna žmo
nele ne taip jau interesuojasi, 
bet jis labai interesuojasi tuo 
paukščiu, jos kavalierium, ir 
mano, kad pavyks jį pagauti.

—Gvaizdikas.
P. S. Jau buvau parašęs šitą 

istoriją, kada patyriau, kad vai
kas pagrįžo pas tėvą. Mama dar 
vis tebelaiko “vekeišiną”.

Tėvo širdis jau dabar kiek at
sileido, ir jis suliktų geruoju at
siteisti su savo prisieka, jeigu ji 
pareitų namo. — Gv.

Pašovė salitininką.
Praeitos subatos naktį tapo 

pašautas lietuvis saliuninkas, St. 
Leščinskis, gyvenantis prie 35- 
tosios ir So. Union Avė.

Tatai įvyko sekamai. Subatos 
naktį, apie 12 valandų, saliunan 
įėjo du jauni vyrukai. Juodu 
kalbėjosi angliškai . Priėjusiu 
prie baro paprašė po- stiklų 
alaus. Kada Leščinskas įpylė 
alų, lai juodu da pareikalavo 
papso. Lečinskis atsigrįžęs, 
kad atnešus papso. Bet tuo tar
pu pasigirdo šūviai. Leščinskas 
nukrito už baro, o piktadariai, 
paleidę septynius šūvius, pabė
go. Viena kulipka pervėrė Leš
činskui dešinį šonų.

Sužeistais tuoj nugabenta į 
Peoples ligoninę. —BĮ. Dėdė.

Nusinujodijo pienu.
W. II. Foster‘iof keturių meno 

šių duktė mirė nuo sutirštinto 
pieno. Spėjama, kad piene pa
sidarę ptomaine nuodai, kurie 
ir buvo mirties priežastimi. Pie
nas pasiųsta chemikui išanali
zuoti.

51

CABLE-NELSON PLAYER Wal- 
nut skrynia, beveik naujus. Re
guliarė kaina $800 CGrtU 
numažinta ............... U>UUU

LAKESIDE PLAYER — Aržuolo 
skrynia; sampellis; da nebuvo 
išvežtas iš krautuvės; Reguliarė 
kaina $750, 
numažinta iki ...........

KERHEIM PLAYER — Walnut 
skrynia; augščiausio laipsnio; pui 
kiame padėjime. Reguliarė kaina 
$900, numažinta $550

KERZHEIM PLAYER — rau
donmedžio skrynia; tik truputį 
vartotas: C J /įfb
Kaina .......

a 
i 
a

•027 29 SOUTH HALSTED ST. •
m

Nuteisė 25 melams kalėjimo už 
žmogžudystę.

Teisėjo Barrett rūme liko iš
neštas nuosprendis, sulig kuriuo 
Thomas Jakubowski, unijos biz 
nio agentas, bus pasiųstas ka
lėj i man 25 melams.
Vasario 9 d. Jakubovvski “žiau 

riausiu budu” nukovė Bernard 
J. O’Heilly. Tatai įvyko seka
mu budu. O’Heilly ėjo konduk 
loriaus pareigas, bet kad uždir
bus daugiau pinigų, jis atlieka
mu laiku norėjo įiadirbėti prie 
namų statyimt Jakubowski, 
namų budavojimo unijos agen
tas, pareikalavo iš O’Reilly pa
rodyti unijos kortą. O’Reilly pa 
sisake neturįs kortos, bet žadėjo 
už kelių dienų jų įsigyti. Tų- 
syk Jakubowski pareikalavo, 

| kad jis apleistų darbų. O’Reilly 
nepatklausė; O tatai privedė 
prie/ to, kad Jąkubosvski šovė į 
O’Reilly ir nudėjo jį ant vietos.

Nepristatyti Laiškai
Žemiau paduodame surašą 

laiškų, atėjusių 1$ Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįijį paštų, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Adverlised 
Window” (lobej nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko lik ke- 
turiolikų dienų nuo paskelbimo. 
Jei per liek laiko adresantai ne
atsišaukia ir ncalsiima, laiškai 
grąžinami į tų šalį, iš kur atėję. 
zVtsiimt įĮiiiiniik Iciisdic (išslci- 
rlan šventadienius) iki 9 vai. 
vakaro.
No.: Pavardė-vardas,

901 Abromajtis Felicita
902 Adulis Mikai
904 Aleknavičius K
907 Balakevice Kastontin
909 Balsis Justnas
910 Balzekis Stanley
921 Blažys Jieva
929 Bud rečiu i Antanu
933 Chapaitis Kazimeru
936 Diemantiene Morta 
910 Dumbrauskiu Matau 
960 Grizas Janas
976 Juzeliūnas Petras
980 Kazukowskiu Kazimeruy
998 Laudanskenia U
1008 Lukusewci Peter
1009 Macatis Jo
1010 Mackilis Toni
1014 Masalske Marjona
1016 Mazrimeitei Stefanijai
1025 Namene Zuzana 
1033 Paideris Antoni
1040 Parmolis Frank
1041 Pranckuns M
1043 Puckarius Antonas
1047 Radaicute Alexandra
1049 Railo Jozaps
1052 Razmias Juzapis
1061 Rupeiken M
1063 Sakalovski Anton
1065 Samiojla Adolfis
1067 Sazkauskas Frank
1075 Seibutes A
1078 Simaitis Zidorus
1084 Stefonavice Vladyslaw

X 10’86. Stoųys Vallace 
1091 Sutkus A .
1094 Terleckiu Kaziui
1097 Tilenis Leo
1100 Varpis Stonis
1101 Vince Ruibis
1108 Wiskantas Jozapas

puikių vasarnamių (Cotta- 
ges) arba pavienių kamba
rių ant jau senai Lietuviams 
žinomos (Lemonts Resort 
Farmos, Sodus, Mich.)

Vasarnamiai ii* pavieniai 
kambariai parsirenduos su 
lovoms, — valgius patįs tu
rės pasigaminti. Visoki val
giai — mėsa ir groceriai yra 
pristatomi ant vietos kožną 
dieną, per bučerių iš Benton 
Harbor.

Norinti platesnių žinių, 
meldžiu rašyti pas A. J. Le
ment, ^emont’s Resort 
Farm, Sodus, Michigan.
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Pranešimai.
MASMITINGAS VISŲ
GELŽKELIŲ DARBI

NINKŲ

Socialistų salėj. 111-th str. 
ir Michigan avė. Nedėlioj, Bir
želio (June) 27 d., 3 vai. po 
pietų. Bus aiškinama viena di
delė unija šapų demokratijos per 
žinomus kalbėtojus įvairiose 
kalbose.

Brighton Park. — Kun. Mockaus 
prakalbos subatoje, birželio-Juno 26. 
Mažiulio svet., 3834 So. Kedzie avė. 
Pradžia 7:30 vak.

Kviečia 1 kp. LLF. komitetas

Liet. Mot. Dr-ja “Apžvieta” rengia 
draugišką išvažiavimą birželio 27 d. 
Beverly Hills. Važiuoti reikia iki Ash
land avė. ir Ashland 87 karais į pie
tus kolei veš. nuo ten eiti 4 ar 5 blo
kus į vakarus. Pradžia 10-tą vai. ry- 
to. K v io<5 i<xxu o 'visus iittsil iiriRy ti.

Rengimo Komisija.

Drautf. Lietuvių Tvirtybe laikys sa- 
vo pusmetinį susirinkimą nedėlioj, 
birželio 27 d., 1:30 vai. po pietų, S. 
Zvilo svet., 1347 — 50 avė.

Nariai, bukite laiku nes turime 
daug svarbių reikalų. Sekretorius.

Liet. Taut. Liuosybčs Draugystės 
prieš-pusmetinis susirinkimas įvyks 
subatoje, birželio 26 dieną, 7:80 vai. 
vak. A. Valančiaus svet., 1732 So 
Union gat. Malones visi nariai atsilan 
kyti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarimui. — Valdyba.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugijos priešpusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, birželio 21 
dieną, 2 vai. po pietų, J. Neffo svetai
nėje, 1500 S. 49 Avo. Visi nariai buki
te laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
Taipgi malonėkite visi sunešti serijų ti 
kietus. —VALDYBA

PRANEŠIMAS
Lietuviai Darbininkai, Duonos Ko

pėjai, malonėkite susirinkti į šitą susi
rinkimą, subatoje, birželio (June 26 d. 
7 vai. vak. salėj 3301 So. Auburn avo 
Darbininkai kurio dirbate kituose 
miesteliuose, prisidėkite prie muse 
Lietuvių duonos kopėjų Unijos Darbi
ninkų, organizatorius A. Preidis.

839 W. 33 pi. Chicago, III.

Bridgeportas. — Susv. Amer. Liet 
kareivių centras kviečia visus karei
vius atvykti uniformose j šv. Jurgic 
par. svetainę, nedėlioj, 11:30 po pietų 
Bus imami paveikslai, o taipgi bįls 
įteikta vėliava išvažiuojantiems liuo- 
sanoriams. Maršavimo nebus.

— VALDYBA

Bridgeportas. Susivienijimas (frau- 
gijų administracijų ir delegatų Brid- 
geporto kolonijoj laikys savo priešpu:- 
metinį susirinkimą birželio 28 d., kai;: 
7:30 vai. vak. Wodmano svetainėje 
3251 Limo gvė. Visos administracijoj- 
ir delegatai malonėkite susirinkti lai
ku. Yrii svarbiu .reikalų.

Ben. M. Butkus,' pirm.
Frank Bakutis, sokr.

Jaunosios Birutės Choro piknik; 
įvyks nedėlioj. birželio 27 dieną, Bevc 
ly Uiti. Vaikučiai susirinkite kai 
10 valandų ryto prie 36-tos ir Hal: 
ted gabių; iš kur visi važiuosime 
pikniko vietą. Mokytoja S. Staniuliul

Pajieškau savo pačios Monikos. Ji 
prasišalino nuo manęs 10 d. Gegužės. 
Paeina iš Kauno gub., Miestelio Skuo
do. Po tėvais Anuzaitė, 4 pėdu 6 co
lių augščio, tamsiai pilki plaukai, 35 
metų amžiaus. Prasišalino sykiu su 
Baltramėjum Staškevičių, Suvalkų 
gub., kaimo vičių, 5 pėdų 5 colių avy? 
ščio, turi ženklą ant dešinės puses 
veido, pirmiau gyveno Springfield, 
III., o dabar išvažiavo iš Kenosha, 
Wis. Čia telpa jų paveikslas ir kas

REIKALINGAS atsakantis vyras, 
kuris galėtų dasidėti $4,000 ir užim
ti sekretoriaus kaseriaus vietą prie 
pieno kompanijos. Alga $75 į savaitę 
ir gvarantuojame 20-tą nuošimtį suž 
įneštus pinigus pirmus metus; 25-tą 
nuošimtį antrus metus ir daugiau 
ateityje.

Norėdami šią vietą užimti kreipki
tės ypatiškai arba laišku parašydami 
kokią vietą esate užėmę ir kiek metų 
turite-

FARMERS PURE MILK CO.
8428 Vincennes Avė., Chicago, III.

pirmas .praneš gaus $10.00 dovanų....
M r. Juozapas Brazdeikis,

No. 11 Lincoln str., Brighton, Mass.

32’/2 centų valandai ir premijos 
Atsišaukite prie:

CHICAGO NUT CO.
2513 W. 20-th Str.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Merginų dirbtuves darbui.

REIKIA —
Moterų sortavimui waste popieros. 

Gera mokestis ir puikios darbo sanly 
jos. 2261 So. Union Avė. arti 22 ir 
Halsted str.

GUMBINSKY BROS.

—— ■■ ■ ■ *
Aš K. Sakalauskas-Vanagėlis pra

šau Gerų Lietuvių pranešti man adre
są Jono Paukščio, kuris buvo Chicago- 
je; jis yra sūnūs Motiejaus; gimė či- 
žunų kaime, Rimšų parapijoje, Kauno 
guber. čia Varšavoje gyvena jo bro
lis Dominykas su savo žmona. Kitas 
brolis Nikodemas — mirė; jų motina 
Rozalija mirė. Labai laukiu atsaky
mo. Mano adresas:

K. Sokolowski, Poland, 
Warszawa, Grzybowska ulica No. 69.

Pajieškau brolio Jono Olbiko. Kau
no gub., Šiaulių miesto. Važiuodamas 
i Ameriką jis važiavo į Ęliiladelphia, 
Pa. Taipgi ir pusbrolio Stanislavo OI- 
l)iko. ICtVAi. no xtiL>. KiUioinivj miesto. Jio 
patįs ai- juos žinantįs malonėkit© pra
nešti man.

Aleksandra Olbikiute,
1660 Burling str., Chicago, III.

REIKIA —
Merginų 1G metų ir senesnių ,pri

pildymui ir užlipinimui leibelių ant 
dėžių. $16 į sąvaite pradžiai. $18 iki 
25 į savaitę pramokus. Geros darbo 
sanlygos ir valandos. Pusė dienos su
batoje.

K. C. BAKING POWDER CO. 
16-th and Canal sts.

Pajieškau savo dėdės Kazimiero 
Dzinkevičiaus, apie 35 metai Ame
rikoje, 56 metų senumo. Paeina Kau
no gub., Panevėžio apskričio, Balsių 
kaimo. Meldžiu jo paties arba jį ži
nančių pranešti man.

Bronislava Dzinkcvlčaitė, 
1448 W. 71-st str. Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Prano Bart
kaus, Prokščių parapijos, kaimo Fran
cų, šakių apskr., Suvalkų red. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu paties ar 
žinančių pranešti ant šio adreso:

Antanas Visinckas
439 W 25-th str. New York, N. Y.

REIKIA —
Moterų patyrusių ir nepatyrusių 

sortavimui popieros. Užganėdinanti 
mokestis. Ateikite pas

1451 So. Peoria Str.,

REIKIA MERGINŲ
----------------------------- - - -- - ■ ■ - -

Pajieškau Juozapo Urbaičio, aš jo 
sesuo Urbaičiutė, po vyru Varanai- 
tiene metai atgal gyveno Brooklyn, 
N. Y., o dabar nežinau ar tebegyvena 
tonais ar kitur. Paeina iš ZapiŠkio pa- 
rap. Jedegonių kaimo. Suvalkų red. 
Atsišaukite pats ar kiti pažystami.

Rože Varanaitienė, 
15714 S. Halsted str. Harvey, III.

Pajieškau Elzbietos Rusockienės, 
keli metai atgal gyveno Beloit, Wis., 
dabar nežinau kus. Malonėkite ji pa
ti ar kas ją žino atsišaukti. Labai 
svarbus reikalas.

Antanas Raulynaitis, 
1757 Park Avenue

Lengvam darbui. Ideale kavos dir
btuvė. 8 valandos į dieną, nuo 8 iki 
4:30. Puse dienos subatoje. Žiurštai 
duodami dykai. Kava ir arbata dykai. 
Gera proga pasigerint $15 pradžiai.

CHASE and SANBORN f 
76 E. Lake str.

RANDAI REIKIA
MERGINŲ IR JAUNŲ 

MOTERŲ

NEPRALEISK, PERSKAITYK!
Pasirendavoja 5-6 rūmai su vunia už 
prieinamą kainą. Gavę šituos rumus 
nesigraudinsite.

1220 So. Peoria str.
Netoli 12-th st. Chicago, 111.

lengvam assembling ir inspection 
darbui.

PARDAVIMUI
» ■ I.- ■ — ----------- r_- -ĮJĮ.-Įn Į

Vaikinas pajįeško kambario, su ai
be valgio. Gera mokestis už gęrą gy
venimą. Geistina, kad butų North 
Side. Meldžiu pranešti greitai. 4

John Denne,
4313 Berkeley Avė.,

Tol. Drexel 4954

Gera mokestis pradžiai.
Kreipkitės prie:

—-1--------------------?

EDISON ELECTRIC 
APPLIANOE CO. f Y 

5660 Taylor Street.

REIKIA —
Moterų —
$17.00 j savaitę. Kreipkitės tuojaus. 

FRANCES HUGHES CO.
21-st and Loomis sU.
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ R E IRIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMe

Subata, Birželio 26 d., 1920

NAMAI-žEMe
MOTERŲ VYRŲ VYKŲ VYRŲ

REIKIA —
Merginų ir moterų 16 metų ir senes

nių lengvam čystam darbui musų dir
btuvėje. Mums reikia:

THE STREETS CO

SORTERIŲ

DIRBTUVES

PACEERIŲ

FEEDERIŲ

INSPEKTORIŲ ir tt.

Foundrių ir Šapų paprastų darbi
ninkų musų dirbtuvėse ant Van Bu- 
ren ir Jefterson sts., 15-th ir So Ca- 
nal sts. 40-th ir So. Kedzie avė. Kreip
kitės į samdymo ofisą ant 15-th ir 
Canal sts. arba 40-th st. ir Kedzio 
Avė.

Patyrimo nereikia
CRANE CO.

PROGA
DARBININKŲ

Pradinė mokestis gera su tankiu 
kėlimu pagal jūsų pripratimą prie 
bo. Kreipkitės į samdymo ofisą.

pa- 
dar

Kary taisytojams ir kary tai 
sytojii pagelbininkams ir truckų 
taisytojams ir malevotojams 
dirbti nuo Stakių (piece work) 
ir uždirbti didelius pinigus tai
sant freight-karius. Geros dar
bo sanlygos ir pastovus dar
bas.

Kreipkitės:

Dirbti ant mašinų su truckais ir tt. 
Gera mokestis. Pastovus darbas. Sam
dymo ofisas atdaras iki 8 vai. vakare. 
Panediliais, Utarninkais ir Pėtny- 
čiomis

CONTINENTAL (’AN CO., INC.
2221 So. Halsted str., VV. 48-th St. ir S. Morgan St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ Plieno warehousėj.
Pastovus darbas — geros algos — 

atsišaukit pasirengę prie darbo.

REIKIA —

Patyrusių operatorių ir finisherių 
ant moteriškų rūbų. Taipgi Draperių. 
Gera mokestis. Patstovus darbas.

HARRISON AND EINTARCHT CO.
26 W. Quincy st. 4-th floor

REIKIA —

špūlių (pulley) tekintojų ir lathe 
darbininkų. Naktinis darbas.

PYOTT FOUNDRY CO.
328 N. Sangamon Str.

REIKIA

Vyrų Stock ir Shipping kambariuo
se. Klerkų krautuvėj.

Pastojus darbas.

NOVAK
1654 Blue Island Avenue

REIKIA —

50 vyrų darbui musų ware- 
housese. Puikios darbo sanlygos. 
Gera mokestis. Kreipkitės

2419 West 19 St. ir
408 No. Jefferson Str., 

Steel Sales Corporation

Vyrų darbui muilo dirbtuvėj. Pas
tovus darbas visą metą. Geriausios 
algos. Geros darbo sanlygos. Kreip
kitės pas:

N. K. FAIRBANKS CO.
225 W. 18 str.

REIKIA —

Medžio išdirbystės darbininkų 
(woodworkers) ant comercialių vir
šų (bodies) ir cabs. Labai gera mo
kestis. Pastovus darbas. Kreipkitės 
pas:

COLMAR MFG. CO.
467 W. 24-th str.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stevvart

PARDAVIMUI

JOS T.
16-th

RYERSON and SON. 
ir Rockwell strs.

ofisas atdaras Nedėliomis 
ryto iki 1 po piet. Panedė- 

vakarais

Samdymo 
nuo 10:30 
ly, Utaminke ir ketverge 
iki 8 vai. Kitom dienom iki 5 vai. po 
piet išskiriant subatą.

Reikia Vyrų nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Jeigu jus galite dirbti pa 
stovioj temperatūroj 100 laipsnių, 
mes turime darbo su gera mokestiin. 
Tris 8 valandų permainos; permai
nos keičiamos kas savaitė. Turi kal
bėti ir suprasti angliškai. Enemele- 
vimas elektrinių vielų yra augantis 
biznis ir visas darbas yra atliekamas 
mašinomis.

BELDEN MANUFACTURING CO.
2300 So. Westem Avenue.

THE STREETS CO.

Prastų Darbininkų REIKIA

Geros algos ir darbo sanly
gos ir pastovus darbas

Kreipkitės prie

W. 48-th St. ir S. Morgan Str.

REIKIA —
Lietuvių pardavėjų visuose departa

mentuose, vyrų ir moterų. Patyrimo 
nereikia. Smagios aplinkybės. Paran
kios valandos. Gera mokestis. Nuolati
nis arba laikinas'darbas. Atsišaukite 
tuojaus.

ATKINS and FREUND 
4805 So. Ashland avė.

REIKIA —

(coldPaprastų darbininkų ledaunėj 
storage) Geros darbo sanlygos. Labai 
gera mokestis. Atsišaukite tuojaus.

U. S. COLD STORAGE CO.,
VV. 39 st. and S. Hoyne Avė.

REIKIA —
Foundrės darbininkų; Grinderių, pa

prastų darbininkų, truckerių ir sorte- 
rių.

Kreipkitės į samdymo ofisą tarpo 7 
ryto ir 4:30 po pietų.

Illinois Malleable Iron Co.
1809 Diversey Blvd.

Renkasi ==
serapPaprastų darbininkų darbui 

yardėje. Darbas 9 valandų, o užmo
kestis už 10 valandų. Darbo sanly
gos puikios. Nuolatinis darbas.

PRICE IRON and STEEL CO. 
67-th St. and 48 Avė.

REIKALINGAS bučeris kuris su
pranta gerai šį arbatą; turi kalbėti 
angliškai. Atsišaukite ypatiškai ar
ba telefonu: Drover 9754.

Mrs. Beldžiu*.
3651 So. Wallace str., Chicago, III.

Prastų darbininkų pastoviam arba 
laikinam darbui musų dirbtuvėj: 
Stockrumy, shippingrumy ir prie truc 
ko.

Paimk Duoglas Park “L”, arba 
22-os gatvekarius

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA —
Pleiterių padėjėjų — pastovus 

darbas, gera mokestis. Kreipkitės 
pas:
Garden City Plating and Mfg. Co.

1430 So. Talman Avė.
kampas Austin Blvd.

REIKIA —
Pečkurių, Burnerių ir Bumerių pa

dėjėjų Enamelio dirbtuvėj naktiniam 
darbui. Gera mokestis. Geros darbo 
sanlygos. Atsišaukite tuojaus.
Chicago Vitreous Enamel Products Co.

1421 South 55-th Ct.

REIKIA —

Patyrusių smelterių misingio foun- 
drėj ir padėjėjų. Mokėsim didžiau
sią mokestį. Gvarantuojam nuolatinį 
darbą. Kreipkitės pas:

947 W. 20-th str.

REIKIA —
Vyro porterio arba dirbtuvės darbui 

CHICAGO ELECTRIC & STEREO Co 
731 Plymouth Ct. 7-tas floras

REIKIA —
Darbininky darbui 

yarde. Gera mokestis, 
kitės prie

EDGEVVATER COAL 
5627 Broadway,

Call — Edgevvater 135

anglių

CO.

REIKIA
Prastų darbininkų, pastovus darbas, 

gera mokestis. Kreipkitės į samdy
mo skyrių

THE BUDA CO.
Harvey, III.

Imkit T. C. gelžkelj iki 154th St.

REIKTA —

Slioet metai vyrų ant patyrusių au
tomobilių viršų (bodies). Pastovus 
darbas. Tiesioginė mokestis nuo 
$2500 iki $3.000 į metus ir šėrą į biz
nį. Atsišaukite tuojaus.

No. 107 “Naujienos”

REIKTA vyrų čiperių ir grinderių, 
padėjėjų ir darbininkų j faundre. Ge
ra mokestis, nuolat darbas. New - 
York Central gelžkelis davtža iki pat 
durių.
AMERICAN STEEL FOUNDRIES 

138 St. ant Michigan Avė., 
Indiana Harbor, Ind.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda labai pigiai geras $325 

Hudson trekas, dėl duonos ir groserio 
išvežiojimo. Turiu parduoti greitai, 
nes išvažiuoju Lietuvon. Atsišaukite 
greitai.

JOHN MATEKA S
3238 So. Halsted str.

Phone Blvd. 9696
Valandos 7 ryto iki 9 vakare.

Parsiduoda namas ir garažius 4 au
tomobiliams. 2 krautuves, 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.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

BARGENAS 150 akrų farma arti 
Chicagos. Parsiduoda pigiai arba mai
nau ant loto ar mažo namo.

SCETLER and MASULIS 
6706 So. Ashland Avo.

ACME STEEL GOODS CO.
2836 Archer Avė.

REIKIA —
Patyrusio vyro junk šapoje. Nuola

tinis darbas. Gera mokestis.
P. GOLDMAN

1017 So. Fairfield Avė.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipg 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamų,

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

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

WESTERN FURNITURE

Mūrinis namas 40 pėdų kampinis, 
lotas. Namas po šiai madai kaina 
$8750 cash $3500.

SCETLER and MASULIS 
6706 So. Ashland avė.

BARGENAS

TURI PARDUOTI GREITAI.

PARSIDUODjV —
Muro namai 5 ir 6 kambarių kar

štu vandeniu ^įšildomas. Jx>tas 30x- 
125 pūdų naiwts naujas geram padė
jime ir gražijj vietoj 5942 So. Rock- 
well st. parsfliuoda už $10,500.

Medinis skiepas muro 2 pa
gyvenimu /ir 6 Kambarių, vanos, ele 
ktrikos šviesa, sulviškais geras namas 
ir geram/ padėjime. Ix>tas 50x125 
kampas. Vieta 2902 W. 39 st. Brighton 
Park parsiduoda tik už $6300.

Medinis namas 2 pagyvenimų 7 ir 
7 kambarių vanos ir gaso šviesa, biz
nio vietoj namas geram stovyj. luotas 
50x125 vieta 5311 So. Halsted str. 
arti Bulvaro, parsiduoda labai pigiai 
tik už $6300.

Muro namas 2 pagyvenimų 7 ir 8 
kambarių garu apšildomas, elektros 
šviesa. Garages dėl dviejų automo
bilių yra namas labai geras ir gražioj 
vietoj arti Halsted str. ant Garfield 
Bulvaro, prekė tiktai $12000.

Del virš minėtų namų kreipkitės
pas IZIDORIŲ PUPAUSKA 

3402 So. Halsted St., 
Tel. Yards 5379

PARSIDUODA puikus ir gražus 
groscris ir saldainė. Puikioje vietoje, 
Lietuvių ir Lenkų apgyventoje. Biz
nis išdirbtas per 8 metus. Atsišaukite

KAZ. VENCKUS, 
4332 So. Hermitage Avė, Chicago, III.

3 augštų medinis namas 6—4 kam
barių flatai. Neša rendos $57.50 į mė
nesį. Pasimatyk su savininku ant vie
tos.

2952 Quinn str.

STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet
PARSIDUODA bučemė ir grosernė. 

Parduosiu greitu laiku.
3321 So. Morgan Str.,

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė pigiai, geroj vietoj, Lietuvių ir 
Lenkų apgyventoj. Priežastis parda
vimo patirsit ant vietos.

1836 So. Halsted str

PARSIDUODA labai pigiai beveik 
nauji rakandai. Seklyčios setas, val
gomojo kambario setas, komodos, gra- 
mafonas ir karpetas. Kam reikalingi 
rakandai nepraleiskite progos, matyti 
galima kiekvieną dieną 9 vai. vak.

2912 W. 40 pi. las floras.

Labai gera proga tam kas norėtų 
pirkti, arba mainyti mažą ūkę poros 
akerių žemės, arba kelis lotus žemės 
su gyvuliais netoli Chicagos. Mano 
namas yra 4 pagyvenimų, 2 augštų, 
19 kambarių, rendos neša $50 į mė
nesį ir yra labai geroj vietoj Lie
tuviais apgyventoj. Kaina $3,000. Mcld 
žiu atsišaukti sekančiu adresu:

149 W. 46-th St., (Wentworth av.) 
Chicago, III.

PARSIDUODA kampinis biznia- 
vas namas. Didelis štoras ir 8 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
heizmantas, elektriką ir gasas. Visot 
vigados po naujai madai. Parsiduo* 
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko.

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

Savininką galima matyti kiekvie
ną dieną. 2 floras iš fronto.

PARSIDUODA Saliunas ir du medi
niai namai. Užpakalyje garažus. Sa
vininkas važiuoja ant farmos, tad per
kantis greitu laiku gaus labai pigiai. 
Galima matyti visada.

4632 So. Marshfield Avė.

UŽLAIKYMO KAINA

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

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

Ant pardavimo 4 kambarių medinis 
namas, gražioj vietoj’ parsiduoda pi
giai. Atsišaukite nedėlioj’ nuo 10 ry
to iki 7 vakare.

4980 Archer Avė., 
prie Cravvford (40) avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Gali pirkti ir su namu. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos.

2722 West 47th St.

Nauji nevartoti laikrodėliui lenciū
gėliai, žiedai, vienu žodžiu sakant, vi
sokių dalykų vyrams ir moterims, se
niems ir jauniems. Kainos tokios ką 
buvo 8 metai atgal vvholesale. Del 
tyrimo atrašykite o bus išaiškinta ar
ba j namus pristatyta.

KLEM WIDZES,
839 W. 33-rd st., Chicago, III. 

Tel. Yards 3036

pa

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar- 
petus ir lovas. Mes taipgi turime 35 
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 motų su pristatymu; Uborty 
Bonds priimami. Atiek tuojau.

SOUTH-W ĖST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

2102 \V. 35-th St.
Atdara nuo 10 ryto iki 9 vakare, no- 
dėldicniais nuo 10 iki 4.

PARSIDUODA shoe-shop su vė
liausiais intaisyrrtais. Priežastis par
davimo savininkes serga, parduosiu pi 
giai.

SCETI R and M A SU 1,1S 
6706 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA —
Saldainių krautuvė — puiki vieta — 

arti didelio parko — didelio naujo te
atro — geras leasas — 4 kambarių 
flatas. Reikalaujam tik $2000.00 ga
tavais. Atsišaukite po No.

3349 Madison Str.

PARSIDUODA —
4 krėslų barberšapė pigiai iš prieža

sties išvažiavimo iš miesto.
1805 So. Wabash avė.

TRMYKITE!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dpi 3 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai. Ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gVarantuoti. Reikia matyti; kad ap 
kainuojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti savo bu
tą, nes bus parduoti už mažiau vie
no trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosimo pigiai keletą gerų pho- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. Liber
ty Bondsai priimami.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE

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

PARSIDUODA:
Trijų augštų su basementu ir attiku 

mūrinis bu<linkas ant So. Halsted str. 
arti W. 19-th str. Metinė renda $2064. 
Karštu vandeniu šildomas, Elektros 
šviesa.

Dviejų augštų su basementu medi
nis namas ant So. Peoria st. arti W. 
19 st. *

5 kambariai ant 1-mų lubų 2 toiletai
4 kambariai ant 2-rų lubų gesas 

Bamę užpakalyje. Pigiai $2600.
Dviejų augštų su basementu medi 

nis namas ant W. 19-th st. arti Hal
sted st. Lotas 25x205 pėdų. Didelis 
vėliausios mados garažas užpakalyje.

Win. F. Nieinann, 
1942 So. Halsted str.

Parsiduoda medinis namas, 2 flatų 
po 6 kambarius, gazas, toiletai ir 
maudynės. Taipgi yra ir garažas už
pakalyje. Namas randasi ant 2748 
W. 47-th st. Yra tai bargenas, tiktai 
$4,000. Savininką galite matyti visada. 
4530 So. Sacramneto avė. ant 1 lubų

Parsiduoda du mediniai namai ant 
vieno loto. Priekiniame 3 pagyveni
mai, užpakaliniame 2 pagyvenimai. 
Elektros šviesa, toiletai ir viskas ge
rame stovyje. Turi būti greitu laiku 
parduotas už mažą kainą, nes savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą. Galima ma
tyti vakarais ir nedėliomis.

John Grakauski
4508 So. Paulina str

PARDAVIMUI —
7 kambarių namas (big cottago). 

Bargenas. Namas yra pp No. 2331 
21-st Place. Pasiteiraukit iš užpaka-
io. •

\ PIGIAI IR GERAI
Parduodam ir mainom namus lo

tus, fannas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė ir kendi- 
nė. Lietuvių apgyventoj vietoj prie Š. 
Jurgio bažnyčios. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

928 W. 33-rd str

EXTRA DIDELIS BARGENAS ’
Bučernė ir Grosernė parsiduoda 

arba išsimaino ant automobiliaus. 
Maišytų tautų apgyventa vieta. Biznis 
išdirbtas per 2 metus, viskas parsi
duoda “cash,” kredito nėra. Pigi ren
da. Kito biznio arti nėra. Priežastį* 
pardavimo, savininkas išvažiuoja ant 
farmos.

5718 So. Kedzio Avenue, 
Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo 

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar 
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas: 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
te priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho 
nografas su rekordais parsiduos ui 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. 1 Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite progos.

1922 So. Kodzie Are.

PARSIDUODA 2 lotai, namas, 1 
<arvč, keletas kiaulių, paukščių ir t. 
". Kampas. Arti Marųuette Parko. 
Tik $2500.00.

Atsišaukite tuojaus.
J. P. Evaldas

2434 W. 69 St.
Prospect 107

Parsiduoda namas pusė muro pusė 
medžio po numeriu 3720 S. Emerald 
avė. 2 flatų su 6 kambariais šiltas 
vanduo ir vanos. Rendos neša $30 į 
menesį. Kaina $2600’ — $500 įneš
ti o kitus ant išmokėjimo į rendos 
vietą. Atsišaukit prie savininko:

J. KOSZIS
3008 S. Emerald avė. 1 lubų.

PASKOLOS

FARMOS APGARSINIMAS.
Corridon Mo.

PINIGAI SKOLINIMUI
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są- 
ygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

PARSIDUODA — kriaučių 
3103 So. Halsted Str., 

2-ro floro.

AUTOMOBILIAI

šapa

PARSIDUODA mažas trokiukas, 
tik ką sutaisytas gerame stovyje, ge
ras dėl mažo biznio. Šiandien parduo
siu už $175.00

3126 So. Lowe avė. 3-čių lubų

LABAI DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda 2 automobiliai.

Overland, kitas White. 
parduosiu iš priežasties 
į Lietuvą.

3159 Emerald Avenue
Tel. Yards 975

Vienas
Labai pigia! 
išvažiavimo

Atsišaukite.

PARSIDUODA 5 pasažierių Ford 
automobilius, 1917 m. modelio. Gera
me stovyje, atrodo ir eina kaip nau
jas. Parduosiu pigiai. Kreipkitės.

M. MASILIŪNAS 
4549 W. 14-th str.

PARSIDUODA Automobilius 1918 
motų, 7 pasažierių> gerame stovyje, 
nauji tajeriai. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju į Lietuvą, todėl noriu par
duoti į trumpa laiką kad ir už ma
žą kainą. Kreipkitės per telefoną: 
Pullman 2825, arba ypatiškai po 5:30 
vai. vakaro.

10524 So. Wabash Avė., 
Roseland, 111.

RAKANDAI —
Nauji penkių kambarių rakandai 

parsiduoda pigiai iš priežasties išva
žiavimo į Lietuvą. Antrašas 10713

Michigan avė., Roseland III.

Pardavimui ar išrendavojimui ra
kandai (furniture). Sykiu galės gauti 
kambarius, kreipkitės vakare: 
2706 Emerald avė. 2 lubų užpkaly

NAMAlžEMB 
PARSIDUODA medinis namas 2 pa
gyvenimų gasai, maudynės, gasiniai 
pečiai vandeniui šildyti ir kiti paran
kamai, prie trijų stritkarių linjių ar
ti elevatoriaus stoties, ir Humboldt 
parko. Savininkas.

1840 N. Fairfield avė. 2 lubos

Farmos parsiduoda, žemė gera, vi
so 40 akerių, dirbamos yra 30 akerių, 
o kita ganyklos. Sykiu parsiduoda ir 
gyvuliai su budintais: 2 geri mulai, 
6 karves su veršiais, 5 karvės dvei- 
gės, 10 kiaulių, 4 kiaulės mažos ir 
jeras būrys vištų. Sodnas didelis, 

susideda iš obelių, vyšnių, griušių, 
slyvų, agrastų ir visako. žodžiu sa
kant visako pilna, tik reikia reikalin
go žmogaus. Viskas parsiduoda labai 
ūgiai. Farma su reikalingais budin
tais galima nupirkti už $1700, o su 
visais gyvuliais už $4,000. Apie 1 my- 
ia nuo miesto Corridon, Mo. Gclžke>- 
is eina pro šalį. Apielinkėje gyvena 

apio 7 lietuviu, ūkininkų familijos.
Visokiais klausymais kreipkitės pas 

mane šiuo adresu:
L. KIBARTAS 

1031 N. 9th St. — E. St. Louis, III.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

BARGENAI 
Brighton Parke.

2 fliatų murnis naujas namas, su 
visais įtaisymais 5 ir 6 kambariais, 
augšta cimento apačia, parsiduoda la
bai pigiai, reikia įmokėti tik 1,500, o 
kitus kaip renda kas mėnuo.

C. P. SU ROM SK T
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA namas trijų pagyve 
nimų, labai pigiai, ant 32-ros ir Au- 
>urn avė., arti lietuviškos bažnyčios, 
duodu ant labai lengvi; išmokėjimų 
arba mainysiu ant didesnio namo, loto 
ar bilc kokios biznios. Norintis įsigyti 
gerą namą ir geroje apielinkėje, atsi
šaukite pas Frank G. Lucas,

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose muil
uos varomo* elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
t'iuo laiku, dieną ar vakarais, pasl- 
iiurčti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

PARSIDUODA pigiai gražioj vie
toj namas baimė du lotai žemes viena 
karvė 6 kiaulės ir kitų paukščių, vis
kas puikioj tvarkoj. Atsišaukite grei
tai:

Wm. Girdukauskas,
5557 Wesley avė.

Parsiduoda mūrinis namas, 5 pagy
venimais ir štoras, 2 pragyvenimai po 
6 kambarius, 3 po 4 kambarius. Už 
jirmą teisingą pasiūlymą bus parduo
tas, nes turi būt greitai išleistas. 
Priežastis pardavimo patirsite ant vie
tos. Savininkas ant 3-čių lubų iš 
fronto.

Joe Matijošius, 
2907 So. Union avė., Chicago, III.

' VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGK8

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA * PATEK. Pirmininke.

PARSIDUODA kampinis namas su 
saliunu. Mūrinis, 3 pagyvenimai ir 
štormas, garažius dviem mašinoms. 
Beizmentas, elektra ir garu šildomas. 
Pigiai tam kas pirks tuojaus. Namas 
randasi po No. 2858 So. Emerald av. 
Savininkas važiuoja į Lietuvą. Atsišau 
kito.

1082 N. Marshfield Avė., 
Tel. Haymarket 4500

Parsiduodh namas pusė muro pusė 
medžio, po numeriu, 3720 So. Eme
rald avė. 2 flatų su 6 kambariais šil
tas vanduo ir vanos. Rendos neša $30 
į mėnesį. Kaina $2600 — $500 įnešti, 
o kitus ant išmokėjimo į rendos vietą.

Atsišaukite prie savininko: 
J. KOSZIS, 

3008 So. Emerald avė. 1 lubų

Vyrai mokinkitės barberio amato 
dvi sąvaites dienomis arba vakarais. 
Po dviejų sąvaičių mokame 50% 

(pusę). Stebėtinas reikalavimas ir už
mokestis. Daug yra vietų. Uždirbsite 
mokinanties. Atsišaukite prie

INTERNATIONAL 
BARBER SCHOOL

653 W. Madison S t., Chicago, III.




