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Gal keis taikos sutartį
Lenkai šaukiasi pagelbos

24 žmonės žuvo maište Italijoje

Lietuvos Naujojo Ministerių 
Kabineto Deklaracija

TALKININKAI GALBŪT 
PERKEIS VERSAILLES 

TAIKOS SUTARTĮ.

Visi talkininkai, išėmus vienų 
Wilsonų, sutinka, kad sutartis 

turi būti pakeista.

LONDONAS, liepos 2. — Ver 
sailles taikos sutartis bus visai 
perkeista ir pirmas žingsnis ta-

konferencijoje.
Anglai jau paskelbė, kad su

tinka padaryti taikos sutartį la
biau “plastiška”, o italai jau 
nuo senai atvirai tvirtino, kad 
sutartis turi būti sušvelninta.

Amerikiečiai irgi pritaria nie 
kurioms permainoms sąlygose.

Tik vienas prezidentas W:l- 
sonas mano, kad Versailles tai
kos sutartis yra tinka mn ir iš
pildoma, nors patįs .franeuzai 
užsimiršta ir smerkia įvairius 
skirsnius, savo politinėj kovoj 
prieš buvusį premierų Clemen- 
ceau.

Amerikos komisijai laike 
konferencijos pernai tvirtino, 
kad vra klaida nežymėti sumos 
reikalaujnmo atlyginimo, bet 
franeuzai nesutiko nė su viena 
nužymėta suma, vis kalbėdami 
apie milžiniškas sumas, kurių 
Vokietija negali užmokėti.

Ekonominės sąlygos skaito
moji perdaug sunkiomis, kad 
leidus Vokietijai išsimokėti, kas 
trūkto pirklybinį veikimų visos 
Europos, ir todėl turi būti pa
keistos.

Teritorinės sąlygos, kaip Dan 
žigo koridorius, atskiriantis By 
tų Prūsiją nuo Vokietijos, yra 
skaitomas auginančių kivirčius, 
kuris galiaus prives prie karo 
tarp Vokietijos ir Lenkijos, kad 
atsieinu* tų juostų žemės. Saar 
baseino sąlygos taipjau skaito
mos gimdančiomis kivirčius.

Vokietijos nuginklavimas taip 
gi yra skaitomas sunkiu daly
ku. Taii atlikti turėtų viena 
Francija, kadangi Italija ir Ja
ponija tuo nesiinteresuoja, An- 

naikinimu Vokietijos laivyno, o 
Amerika į tų klausimų nešimai

Numanoma, kad didžiosios 
valstybės turi pačios pradėti 
nusiginklavimų, jei nori, kad nusiginklavimų, jei nori, kad ir 
Vokietija nusiginkluotų, kaip tol
reikalauja taikos sutartis.

True translnilon luert wilh the pnst- 
master at Chicago, III., July 3, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

LENKIJA ŠAUKIASI TALKI
NINKŲ PAGELBOS.

Lenkijos armija suįrusi ir šaliai
gręsia neišvengtina pražūtis. Tai komitetui, kad visos Vokietijos

kininkų karvedžiai svarsto
pagelbą.

BRUSSEIjS, liepos 1. — Rūs
tumas Lenkijos padėties ir gau | 
tas nuo gen. Pilsudskio malda- ■ 
vimas suteikti ūmių pagelbą, pri stas jieškosi naujos policijos ir 
vertė maršalą Foch surengti ugniagesių. Mat ugniagesiai ir 
šiandie tuoj po piet skubų pasi- policistai sustreikavo, tad m'ie- 
tarimą su anglų komanduotoji! sto viršininkai juos ijyašalino iš 
Sir Henry Wilson.

Abu komanduotojai tarėsi 
virš valandos laiko, svarstyda
mi kokui bildu butų galima pa
gelbėti lenkams sulaikyti bolše
vikų besiveržimą.

Frtmcuzų ir anglų kariniuose butas vakar 89 balsais prieš 74, 
rateliuose manoma, kad bolše-, atmetė bilių, suteikiantį Belgi- 
vikai pastatė pavojui! lenkų ar-

mijų. Esu Lenkijos armija yra 
pavargusi nuo šešių metų kar u 
vimo, nebeteko savo ūpo ir yra 
perdaug suįrusi, kad buvus reik 
Šininga kariaujančiu spėka. Sto
ka reikmenų ir nesusi tarimas 
tarp lenkų generalio štabo ofi- 
cierių dar labiau sus Ipniua ar
mijų.

Anglai mano, kad pripažini
mas sovietų yra vienatiniu bū
du išgelbėti Lenkiją. Franci ja 
gi bijos.’, kii'd bolševikai yra su
sitarę su vokiečiais ir kartu su

tuo sutverdami naujų pavojų.

True translation filed xvith the post- ' 
master at Chicago, III., July 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

KRASINO MISIJAI j 
NEPAVYKĘ.

Anglai atmetė jo .ųiulomas 
gvąrantijas ir jis grįšta 

namo.

LONDONAS, 1. 1. — Krasino 
tarybos nepasisekė r Krasinas 
sjia'ndie išvhžiuoja iš Londono 
į Rusiją, neva pasitarimui su 
sovietų valdžia. Nesitikima, 
kad jis sugrįš.

Tas nuosprendis liko padary
tas vakar po gulutjmm pasita
rimui su Anglijos atstovais, ku
rie pranešė, kad Krasino pasiū
lytos gvarantijos nėra patenki
nančiomis.

Anglija dabar yra įsitikinusi, 
kad Rusija negali pristatyti tla- 
vorų ir kad sovietų valdžia tu
rėsianti neužilgo pulti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 3, 1920 
as re<|iiircd hy Ine net of Ocl. 6, 1917

UKRAINOS “VALDŽIA 
VĖL KRAUSTOSI.

Petluros valdžia vagone dabar 
persikėlė į Lenkiją.

VARSA VA,, liepos 2. — Uk
rainos valdžia, vadovaujama 
gen. Simon Petluros, delei bol
ševikų pavojaus .išsikraustė iš 
Kamcnec Podolsk į Liubinų, į 
pietryčius nuo Varšavos.

Smarkus mūšiai siaučia įvai
riose* fronto vietose, ypač Uk
rainoje. Rusijos bolševikų be- 
siveržimas pasiekė Kožec apy
gardų į rytus nuo Rovno.

True translation filen with the post- 
master at Chicago, 111., July 3, 1920 
as reųulred by the a<t of Oct. 6,1917

Vokietijos skolos siekia 265 
bilionus markių.

RERLINAS, birž) 30. — Fi
nansų ministeris Wirth paskel
bė šiandie reichstago finansų

skolos siekia 265,(MM),000,(MM)

Pašalino policiją ir ugniagesius.

WABASH, Ind., 1. 2. — Mie

|darbo ir dabar jieško naujų, 
kurie nedrįstų streikuoti.

HONOLULU, I. 2. — Hawaii 
sulų Darbo Asociacijai šiandie 
atšaukė 5,000 cukraus darbinin
kų streikų, kuris tęsėsi nuo sau 
šio 19 d. Darbininkai nieko ne

jos moterims balsavimo teises, laimėjo.

Belgijoj moterįs pralaimėjo.

BRiUSSELS, 1. 2. — Atstovų

TAI VISIEMS ŽINOM AS, VISUR ESANTIS PATRIOTIŠKAS PELNAGAUDA.

lai jis, tikrasis šalies viešpa ts, esančioji ir busiančioji jos valdžia. l ai jis šaukia prieš 
socialistų pavojų, nes socializmas reiškia jam ir visai kapitalistinei tvarkai ir valdžiai mirti, o 
darbininkams — pasiliuosavim ų nuo kapitalistinės vergijos.

TTTT

True translation filed vvitn the post- 
master at Chicago, III., July 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
GRAIKAI STUMIA TURKIJOS 

NACIONALISTUS.

Paėmė miestelį ir 1,200 
belaisvių.

PARYŽIUS, 1. 2. — Graikų 
armija, kuri pereitą savaitę su
laikė savo ofensivą prieš Turki
jos nacionalistu^ Mažojoj Azi
joj, kad sutvirtinus naujai už
imtas pozicijas apie Smyrną, 
seredoj atnaujino šarvo ofensivą 
ir paėmė miestų Balikesri, sa
ko čia gautas graikų oficialis 
pranešimas. Paimdami miestų 
graikai kartu įsiėmė 54 dideles 
kanuoles, 20 greit šaujamų ka- 
nuolių ir 1,200 belaisvių.

(Balikseri yra už 1(M) mylių 
nuo Smyrnos ir jo paėmimas 
reiškia, kad graikai paėjo prie- 
kyn apie 30 mylių).

Turkai sumušę graikus.
KONSTANTINOPOLIS, birž. 

30. — Tarp Konstantinopolio 
turkų viešpatauja didelis džiaug 
smas delei menamos turkų na
cionalistų pergalės ant graikų 
Burgama apielinkėj, kur Musta- 
pha Kernai spėkos užėjusios 
graikams "’š šono ir eina linkui 
Panderma, suemtįsios kelis tuk
siančius belaisvių.

True translation iuid vviin ine post- 
master at Chicago, III., July 3, 1920 
a*. ictinired by tno act of Oct. 6, 191’

KARO STOVIS LUBECK.

BERL1NAS, I. 2. — Karo sto
vis lapo paskelbtas Lubeck, de
lei ten esančių didelių sumiši
mų. Riaušėse policija panau
dojo šautuvus ir trįs žmonės li
ko vakar užmušti. Pašaukta

nakčio įvykinta tvarkų.

Demokratu Konvencija
Demokratai pradėjo svarstyti, ,, .isis porasavo platformų. Bryanas rei- Į |..in(|j(j.lp
kalauja užgirti prohibici'jų.

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 2.
Pagalios demokratų konven

cija pradėjo svarstyti komiteto 
išdirbių partijos platformų se
kamiems rinkimams. Kartu su 
pradžia svarstymo platformos, 
prasidėjo ir peštinės. Wilsono 
šalininkai spiriasi už pilnų už- 
girimų jo tautų lygos ir taikos 
sutarties, kuomet Bryanas ir k. 
reikalauja, kad butų padaryti 
susilaikymai prie liautų lygos. 
Komitetas yra priėmęs platfor
mų su susilaikymais.

Bryanas belo reikalauja, kad 
plalformon butų įdėtas prohibi- 
cijos užgirimas. Subkomilctas 
priėmė skirsnį, užgiritaintį leng
vus gėrimus, bet komitetas vi
sai tų skirsnį išbraukė ir apie 
probib:cijų platformoje nieko 
neminima. Bryanas gi dabar 
nori, kad aštriausia prohibicija 
butų įrašyta pMtformon.

Airiai irgi reikalauja, kad bu 
tų stovima už diplomatinį Airi
jos pripažinimų.

Demokratų platforma nieko 
darbininkams nežada, kaip ir 
republikonų. Bet jei ji ir aukso 
kalnus darbininkams žadėtų, iš 
to darbininkams nebūtų nau
dos, nes jos vistiok niekas ne-

Platforma dar nėra priimta 
ir galbūt bus priimta tik ryto.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR liepos 2 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant jų no mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

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

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

Lenkų 100 markių ............... $0.80
Norvegų 100 kronų ............... $16.50
Olandų 100 guldenų ........... $35.60
Švedų 100 kronų ..................   $22.15
Šveicarų, už $1 ........... frankų 5.46
Vokiečių 100 markių ................ $2.75

........... $3.96

...........  $0.80
frankų 11.25
......... $16.50
........... $4.75
frankų 11.80 
... lirų 16.40 
........... $2.75

Kada,bus.apsidirbta su platfor
ma, tuoj prasidės balsavimas 
apie kandidatus. Tas galbūt tę 

porų dienų. Kada išrinks 
______ ų į prezidentus, kon
vencija užsidarys. Skaitoma, 
kad nė vienas kandidatas, ku
riam priešinsis prezidentas Wil 
sonas, negali gauti nominacijos, 
nes nesudarys reikiamų dviejų 
trečdalių balsų.

24 žmonės užmušti 
RIAUŠĖSE.

RYMAS, 1. 1. — Laikraščiai 
šiandie paskelbė, kad sulig ofi- 
cialinėmis skaitlinėmis, 24 žino 
nes liko užmušti ir 71 sužeistas 
kareiviams pakėlus maištų An- 
conoj.

as

fene translation filed wilh the post- 
master at Chicago, 111., July 3, 1920 

reųuired by the net of Oct. 6,1917

KĄ TURKIJA PRIŽADA 
TALKININKAMS.

Turkija jau davė talkininkams 
savo atsakymų.

PARYŽIUS, I. 2. — Turkijos 
delegacijos atsakymas talkinin
kams apie Turkijos taikos su
tarti, mažina Turkijos atsako- 

jas valstybes Lenkijos, Jugo
slavijos ir taipgi nepriklauso
mybę Armėnijos ir Hedžas.

Ji pripažįsta Francijos proteli 
toralų aut Tunisijos ir Morokko 
ir atsižada Turkijos teisių Libi
joj ir Aegejos jurų salose, pri
pažįsta nepriklausomybę Syri- 
jos, Mesopotamijos ir Palesti
nos ir atsižada visų teisių prie 
Egypto. . •

Ji taipgi pripažįsta Anglijos 
teises Suezo kanale ir Sudane ir 
kitas koncesijas.

PASTABA
Panedėlyj, 5 d. liepos “Nau- Į 
j ienos” neišeis — šventė ; 
Ketvirto Liepos. Naujienų i 
ofisas bus uždarytas visų 
dienų. Bet nedėlioj, kaip ir 
visuomet ofisas bus atdaras 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. 
po piet.

Deklaracija įteikta Lietuvos 
Steigiamajam Seimui birže
lio 26 d. Nustatomi svar
biausieji veikimo dėsniai 

visose valdymo šakose. 
Seninas, išklausęs deklara
ciją, priėmė vienbalsiai 
pasitikėjimo formulą. Iš
skyrus socialdemokratus, 
kurie nuo šio balsavimo 

susilaikė.

[Liet. Atstovybės Am. pranešimas] 
AVASIIINGTONAS, liepos L

Lietuvos Atstovybe Ameri
koje yra gavusi iš Kauno oficia- 
lį iš b’rželio 26 dienos “Eltos” 
kablegramą.

“šiandien Steigiamamjam Sci, 
iniii įteikta naujojo Ministerių 
Kabineto deklaracija;

Svarbiausieji deklaracijos 
įlinktai yra šie:

1) Užsienio politikoj vyriau
sybė pirmiausiai rūpinsis pa
greitinti Lietuvos’ pripažinimą 
de jure. Tuo tikslu (manoma) 
sustiprini diplomatinė akcija už 
sieny, sustiprinti Lietuvos san- 
likius su didžiulėmis vakarų 
pietų Europos valstybėmis, ypa 
tingai su Didžiąją Britanija. 
(Toliaus eina neaiškus sakinys 
“Nustatyti, sunormuoti Lietu
vos turtą nesilaikymą demarka
cijos linijos kaimynais”) steng
tis privest prie tinkamos taikos 
sudarymo su rusais, rūpintis 
nustatyti geros kaimynystės 
prietelystės santykius su gu
dais. Net su lenkais Vyriausy
bė visuomet pasiruošiusi derė
tis, jei jie tik pasiūlys priimti
ną deryboms bazę. Vyriausybė 
griežčiausiai protestuoja prieš 
lenkų okupacijų Lietuvos dalies 
su Vilniumi, prieš spaudimą, 
varginimų musų piliečių, prieš 
išvežimų Lietuvos turtų, prieš 
nesilaikymų demarkacijos lini
jos, puldinėjimą į musų mies
telius ir sodžius ir pareiškia jog 
negali būti gerų kaimyninių 
sentikių nei taikos su lenkais, 
iki kol lenkai nepasitrauks iš 
okupuotos teritorijos.

2) Finansų, prekybos ir pra
monės srityjd svarbiausis Kabi
neto uždavinys atsistoti savo 
kojomis ekonominiu atžvilgiu, 
kas yna pagrindu ir politinės 
nepriklausomybės. Tuo tikslu 
sitengsys sudaryti įirekybinias 
sutartis su kitomis valstybėmis 
kooperavimo pagrindais. Pir
miausiai paruošianti ir patiek
sianti įstatymą apie akcinių ben 
drovių valdymą ir įsikūrimą, 
patieksianti valstybinių akcinių 
bendrovių įstatymą nuo ugnies 
apdraudimo įstatymo projektą, 
sprensianti misijos problemą.

3) Susisiekimo srityj savo 
politikos pagrindan dėsianti dau 
ginusiai ekonominius nepoliti
nius dėsnius, vadinasi, steng
siantis sumažinti eksploataci
jos išlaidas, pakelt jo pilaukas, 
jiakelsianti tarnautojų atlygini
mo normų, rūpinsiantis kelių, 
tiltų taisymu.

4) Vidaus politikoj rūpin
siantis, kad visi valdininkai 
griežtai laikytųsi teisės. Duo
dama savivaldybėms plačių tei
sių, vyriausybe pasirupiteviTsian- 
ti savivaldybėms finansuoti įsta 
tymb projektą, rupiansiantis 
pagaminti atatinkamų įstatymų 
projektus darbo sąlygoms nor
muoti, apdrausti darbininkams 
žmogiškas sąlygas susirgus. To
liau imsianlis visų galimų prie
monių kovai su mirtingumu.

5) Apsaugos srity pasirūpin
sianti tinkamai aprūpinti kariš 
kius žeme.

6) žemės reformos ir žemes 
ūkių klausimais prisilaikysianti 
(toliau iškraipytas) to dėsnio, 

jog Lietuvos ūkio pagrindu yra 
žemės ir miškų ūkiai. , Pirmiau 
s’ai aprūpinsianti žeme beže
mius, mažažemius, padėsianti 
įsigyti ūkininkams ūkini reika
lingų mašinų, įrankių, minera
linių trąšų, pagerint sėklų ru
sių, gyvulių veislių, belo padė
sianti prieinamomis sąlygomis 
gauti statomosios medžiagos, 
kelsianti kooperadją, plėšianti 
pramonės šakas, būtent malū
nų, aliejaus spaustuvių, konser
vų dirbtuvių, linų pluoštų ap
dirbamąją pramonę ir visą ei
lę kitų pramonės šakų.

7) švietimo srityje remsianti 
visokią "Visuomenės iniciatyvą, 
stengsiantis jiašalint (praleista) 
nenormalumą. Visoje Lietuvoje 
steigiamos tik vieno tipo auk
štesniosios bendro lavinimo mo 
kyklos. Pasirūpinsianti page
rinti mokytojų ekonominius gy 
veninio sųlygias.

8) Teisingumo srityj jxisirw- 
pinsianti pagaminti reikalingų 
atatinkamų įstatymų projektų 
civilinio ir baudžiamojo statu
to, civilinio ir baudžiamojo pro 
cesų ir kitų.

Seimas išklausęs deklaraciją 
vicnbnflsfai, susilaikius vęsde- 
kams (socialdemokratams), 

priėmė pasitikėjimo formulą.“
Delei dviejų kablegramo vie

tų neaiškumo ir iškraipymo, 
užklausta patikrinimo į Kauną.

SUGRĄŽINO R AND MOKY-. 
KLAI KONFISKUOTAS 

KNYGAS.

Sugrąžinta tik tada, kada 
prigrąsinta teismu.

NEW YORK. — New Yorko 
legislaturos paskirtas Lusk ko
mitetas, kuris pernai darė me
džiokles ant radikalų neva “tar- 
dimo” tikslams ir iš visur, kur 
tik darė kratas, išgabeno viską, 
ką tik galėjo išgabenti. Tas ko
mitetas buvo padaręs kratą ir 
socialistų Band mokykloj, iš 
kur išsivežė visas rastas knygas 
ir visokius užrašus.

Nesenai mokykla pareikala
vo iš komiteto sugrąžinti visas 
paimtas knygas ir užrašus. Ko
mitetas atsisakė lai padaryti. 
Neatkreipė atidos ir j teisėjo 
prašimą. Tada socialistai pri- 
grąsino teismui ir atsikreipė 
prie išdavusio \varrantą teisėjo, 
kad užvesti bylą. Lusk komi
tetas matomai pabijojo teismo 
ir ant rytojaus prie mokyklos 
privažiavo du vežimai, kuriuo
se atvežta [laimias iš mokyklos 
turtas. Karti} rasta knygų ir 
čarterių, kuriuos komitetas pa
ėmė kitur darydamas kratas. 
Betgi niekurių knygų dar trūk
sta.

NON-PARTISANAI LAIMĖJO 
NORTH DAKOTOJ.

Jų kandidatai laimėjo repub- 
likonų nominaciją.

FARGO, N. D, 1/2. — Nežiu 
rinl reguliarių republikonų, ku
rie susivienijo su demokratais 
ir kitais atgaleiviais, pastangų 
sumušti nominacijoje guberna
torių Frazier ir visus kitus re
publikonų kandidatus, kuriuos 
remia Non-]>artisan farmerių 
Lyga, gub. Frazier ir kiti Non- 
partisanų kandidatai laimėjo 
republikonų nominacijų.

NEW ORLEANS, La., liepos 
L — Čia sustreikavo 3,fMM) gat- 
vekarių darbininkų. Reikalau
ja pakėlimo algos.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"NAUJIENAS”
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Subata, Liepos 3 <1, 1920

PIKNIKAS
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Nedėlioj, Liepos 4,1920,

GARDNER PARK
West Pullman, III.

— Rengia — 
Chicagos Vienytos spė
kos—1 kp. LLF., 22 kp. 
LSS., 81 kp. LSS. ir 

Pirmyn Choras.
_ M. X. Mockus

Piknike dalyvaus daugybė chorų ir visi įžymesni Chicagos socia
listų ir laisvamanių kalbėtojai, kaip tai Dr. A. Montvidas ir Kun. M.

2 X Mockus. Nedėlioję piknikas, o ant rytojaus švente — “Fourth oi 
july.” Patogi diena dėl pikniko, da patogesnė yra vieta dėl praleidi
mo“ laiko puikiai žaliuojančiame ir medžių prisodintame Gardner

■ Parke, šitan piknikan yra proga pribūti iš visu upielinkių mieste
lių lietuviams, kaip tai, Gary, Indiana Harbor, East Chicago, So.

■ Chicago, Bumside, Harvey, Roseland, Kensington. Kas į šitų pikniką
■ pribus nesigailės, nes išgirs kalbas gerų kalbėtojų ir dainas išlavintų
B cliomTaipgi turės progos Chicagos apielinkių miesteliu lietuviai sueiti
■ arčiaus į pažintį su Chicagos, lietuviais ir bendrai apkalbėti įvairius
■ dienos klausimus. , .. ..Kviečia visus vienytų kuopų Komitetas.

P S Chicagiečiams važiuojant į pikniką reikia imti State Str.
■ karus ir važiuoti iki 119 str. nuo 119 str. Michigan karus arba pešti
■ iki 123 str. — ten Gardner Parkas.

f

Į visus narius Lokalo No. 39

Amalgamated Clothing Workers of Amer ca

Sekantis reguliaris Lokalo No. 39 susirinkimas bus

Lygiai 7:30 vai. vakare.

LABOR LYCEUM (Buvusiame Douglas Park 
Auditorium) VENICIAN SALĖJ

ant 3-čių lubų, kampas Ogden ir Kedzie avė.

Biznes Agentai M. BROWN ir B. WILNLR 
išduos raportą.

Ateikite pasiklausyti bizniaus agentų raporto ir 

susipažinkite su padėjimu šapose.

Patėmikit permainą susirinkimų vietos.

Imkit Douglas Park “L” ir nulipkite ant Kedzie 
avė. stoties ir eikit du blokus į šiaurę. Arba bile ka
rus iki Kedzie avė. Kedzie avė. karus iki Ogden.

Board of Directors of Local No. 39 Amalgamated
Clothing Workers of America.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

N \ll.l IENOS, Chicago, UI.
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PANDĖLlS, Rokiškio apskr.
Tai gal nelaimingiausiais kam 

pelis Lietuvoje. Pereitu mėtų 
pavasarį kas tai atsiuntė j Pan
dėlį žandarą T., kuris atsižymė
jo savo dideliu žiaurumu. Pan- 
dėiiečiai ilgai jį atmins, nes ne 
vienas yra gavęs paragauti jo 
kančio arba užsimokėjęs kele
tą šimtų auksinų baudos.

Turgaus dieną, būdavę, bijok 
ir eiti gatvės viduriu, kad* nesu
tiktum T., nes jis tuojau gali 
“pakrikštyti”,
\ Šįmet dar baisiau pasidarė. 

Prieš Velykas antradienį buvo j 
turgaus diena. Žmonių prisirin-' 
ko daug. Nežinia iš kur, atsira-1 
do trys žandarai, na, ir užsima- ■ 
ne išmėginti savo kančių miklu-1 
mą. Prieina prie žmogaus ir į 
klausia: “Kiek turi žemės?”—; 
“Tai ką, ponulis, tris dešimti-i 
nes”, — atsako žmogelis. — “O, i 
duokit jam! Tai tikras bolševi-l 
kas”. Na, ir leidžia žmogelį per' 

| “šerengą”. O jeigu pasitaiko,;
kad atsako turįs 50 dešimt., tai ■ 
tą paglosto ir sako: “O, tas mu- ta 
siškis”. Pagaliau metę klausi- g 
nčti, nuėjo arklių rinkon ir ten s

šas, norėjo pasipriešinti ir ėmė i --------■---- ■' - ——-------------- ------------------- --------- ----- ——.——----------5—   ----------
šaukti žmones, kad sugautų ne
labuosius ir nuvestų ir valsčiaus 
valdybą. Ir tam teko dar dau
giau. Bet vistik nuvesti juos į 
valsčių pasisekė, čia Pr. Urb- 
šą įpykę žandarai ėmė jau šau
tuvų buožėmis mušti, ir taip su
kūlė, kad žmogus per šventes 
kaip su puodyne vaikščiojo.

Sako, kad valsčiui sustatę žan-' 
darams protokolą, bet tą pačią 

'dieną jie laimingai išjojo, iš kur 
■ buvo atsidanginę.

žmonės skundžiasi: mušė vo
kiečiai, bolševikai, tai ką dary-! 
si,tai “pagonai”, bet dabar tikri! 
broliai lietuviai! Tai turbut 
“svieto” pabaiga greit busianti.

[Social-d.”] Banadas.

Brighton Park Keistučio Pašelpos Kliubo
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bus Nedėlioję, Liepos=July 4, 1920
LEAFYGROVE (BLINSTRUPO DARŽE) WILLOW SPRING, ILL.

Pradžia 9 vai. ryte. ĮŽANGA 40c. ypatai. (su War Tax) 
GERBIAMA VISUOMENĖ:—

Šį Pikniką Keistutis rengia labai įžymų, todėl visa Chicagos visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti, o turėsite progą smagiai laiką praleisti ir prie ge
riausios muzikės pasilinksminti, ir tyru oru pakvėpuoti, kuris atneš daug gy
vybės sveikatai.

Todėl kviečiame visus skaitlingai atsilankyti. Keistučio Kliubo Komitetas

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Susivienijimo L. Draugysčių Bridgeporto Kolonijos

Subatoj, Liepos 3, 1920. 7:30 v.v. Šv. Jurgio Parapijos Svet.
Kviečiame visus vyrus, moteris ir jaunus be skirtumo pažiūrų ir tikybos, 

bile tik Lietuvys ypatingai Draugysčių Valdybos narius ir biznierius, nes bus 
labai svarbus susirinkimas. Įžanga į svetainę’visiems veltui.

Kviečia Susivienijimas L. D. B. K.

Skausmus ir gėlimus nutildo

SKAITYKIT IR VLATINK1T
I r -*^ «r< • ar • .• v V . •

***

DRAUGAS REIKALE

tfes perkame Pet-gnlfis Rondus pilna parašyta- 
Ik vefjA ir Ldisrvfa Bondas pilna pinigine verto. 
Moskite Arba atsiekite | < n «a «>
MJara kasdien nuo U—6 J. G. SACKHEIM & CO
Vtįrh’nkols, Ketvergei 1885 MILWAIJK.EE AVĖ.
’r rnibatomli t-—9 tarp PrmBumi Ir Ht*.

M

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 80. LA SALE STRIKT 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare 
Su be temis i 9 Dd 1 pe plati 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE 
Egeamiaaoje A bet raktu 

perkant
arba parduodant o&iue lėtą ar 
ha farmąlr padirbo risekhi* 
LegallAkue Dokumentus Šute* 

du patarimu* ir skolino pinigu* 
ant Pirmą Mortgefiią ant lengvą 
sąlygų.
West Side ofisas akla r ar take 

rais nuo 7 iki 8 valandos
Vilium Metropolitan State Ba* 
tos, 2201 W. 22nd Street.
Cer. beari tt Tai Cana) 1551

H
B 
B
F
E.
F,j- name pirkime.

jaunų-vyrų gatavai pasl
!_ crio užsakyti Muta:*

TEISINGA DRABttSlŲ KAINA
Kainos tūnos tinka bila rien* kilę 

nfui. Gvamntuojąme, kad sutaupysi 
me Jums nuo 10% Ifa 50 9? ki^kvio 
____ r..Z.___ ). Kai kurk -laivlrai pi 
iftsni negu olsclio kaina. Vyrą u 

luti n ant or 
overkotal; sv 

fonu aliai pritn:
j katni, ir konaoraatyvia s tyliai

iki $G0;0ų.
Pamatyl-.ą muirą apąciam^ mului 

tr overkotus po 
$22.50, $25.00 h 
tai po $45 ir $6 
tai nuo $35 iki $60 Vaikiną ir vai 
ką siutai ir overkotai $6.50 h dau- 
San. Vyną kelinis 84 ir daugiau 

ėlino serge kelinta $5.00 iki $17.50 
Specialia nupiginlmas 5% nekvie* 

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

J20.00
J du-
• siu

*akara Kedlliomia iki 6 * <akar» 
S. GORDON.

1415 Rn. ■alatad Si ••

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Tele Yards 6492

AKUŠERIU
A. SHUSHO

Tūriu patyrimą 
moterių ligose; ru-; 
paetlngal pridu
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
3253 So. Hateted 
SU Chicago. IU

Per ilgų laiką aš sirgau 
fr tiek buvau suvargęs, nus- 
tabęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visų daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepaf’ 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
” TKrliImiis pilvalio* hus.bitK 

nOjlmas, skilvio ncmalimas 
ir nei vai; skaudėdavo gai
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsi rusėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagclbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTEHIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš jmsiro- 
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo BALUTES BITTERIO 
ir dCkavoja jo GeradCjystei.

_ Taipgi veliju ir jums, ku-
Dauar Pirma rie tik norite būti sveiki ir

į tvirti tai naudokite SALUTES BTITERI ir jum suteiks sveikatų, 4 sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus- 
ą mu ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
M miegų ir tvirtumų raumenų (muskulu), taipgi yra labai naudingu4 nuo influenzos ir nuo kity ligy. Pertai jį gali visur laikyti ir par- 
ji davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 3 tokis *pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
g $1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

. Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau- 
X ti, tai reikalauk tiesiai iš Salules Manufacturing Co. Taigi norėda- 
| mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
B padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiųsi- 
g me dėl tainitų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- 
$ suokit taip: SALUTES MANUFECTURING,
$ By P. A. BALTRANAS CO.
5 6t6 W. 3tst Sf., Chicago, Iii. Tol. Boulevard 7351

<asa
SERGANTI ŽMONES

Gydoma chroninės ligos.. Pilna diaguoza Scrum dėl pri
vati $kų ligų. Fraucuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų. 

Dr. J. Van Paing 2221 So*Kedzie Avenae

4as PIKNIKAS IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

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

Vakarines žvaigždei; Kliubo iš Cicero

Pirmas Piknikas
Atsibus didžiajame No. 1

CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL.
, Panedčlyje, Liepos-July 5 dieną, 1920 m.

Amerikos Nepriklausomybes šventes Dienoje 
Pradžia 9 vai. iš ryto. 
Tikietai po 35c. ypatai

. Lietuviai ir Lietuves visi be skirtumo kaip seni taip japni atsilankyki
te i ŠĮ Piknikų pakvėpuoti tyru oru, o tas prailgins jūsų amžį.

Šokiai uždyka .... . Visus užkviečia Kliubo Komitetas

—RENGIA — 
Lietuvių Piliečių Darbiu inkų Pašalpos Kliubas

Vasarnamiai
ant Bandos

— Rengia — 
Draugystė Lietuvos Kareivių 

Nedėlioję, Liepos (July) 4 dieną, 1920 
CHERNAUSKO DARŽE No. 1 

Lyons, III.

Nedėlioję, Liepos 4, 1920
NATIONAL DARŽE 

Riverside, III.

Pradžia 9 vai. ryte.

Serijų tikietai geri įeiti į daržų.
Visus kviečia Komitetas.

Šiuomi kviečiame visus atsilankyti j musų Pikni
ką, kaip jaunus taip ir senus, o busite pilnai užganė
dinti. / Kviečia Komitetas.

v

35 So. Dearborn SL, kampas Monroe S't. 
Crilly Build i ng—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, II]
DVIDEŠIMTS AšTUONI METAI 

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

po piet.

Kurie rengiatės ant ilges
nio laiko praleisti poilsio (va 
kacijų) dienas o labiausiai 
šeimynos, tai galite gauti 
puikių vasarnamių (Cotta- 
ges) arba pavienių kamba
rių ant jau senai Lietuviams 
žinomos (Lemonts Resort 
Karmos, Sodus, Mich.)

Vasarnamiai ir pavieniai 
'kambariai parsirenduos su 
lovoms,
rėš pasigaminti. Visokį val
giai — mėsa ir groceriai yra 
pristatomi ant vietos kožna 

įl|dieną, per bučerių iš Benton 
h Harbor.

valgius patįs tu-

h H

Norinti platesnių 
h meldžiu rašyti pas A. J. Lo
ti mont, Lemont’s Resort 
| Farm> Sodus, Michigan.

zimu,

Didelis Iškilmingas Piknikas
Rengia LIETUVIU DARBININKŲ SĄJUNGOS DRAUGYSTĖ 

kuris atsibus PANEDĖLYJ, LIEPOS 5 DIENĄ, 1920
DIENOJ “FOURTH OF JULY”

Gardner’s Park Darže
123-čia ir S. Michigan Avė, W. Pullman, III.

Pradžia 10-tą valandą ryto įžanga 50c. porai.
■'' 1 ■ " 1 — —

Gerbiamieji ir gerbiamosios: malonėkit atsilankyti ant mu
sų parengto puikaus pikniko, ant kurio busite užganėdintų pui
kiu daržu ir teisingu patarnavimu; kuriame turėsite progų links
mai praleisti laiką puikiame ore ir ant puikaus žolyno. Taipgi \ 
bus visokių užkandžių ir gėrymų, kas tik ko reikalausit, o mes 

stengsimės kaip galima užganėdinti svečius, kurie atsilankys

ant musų pikniko, o ypač šokių mylėtojai, nes bus puiki muzika 
iki vėlybos nakties.

Kviečia KOMITETAS.

Pasarga: Iš visų dalių miesto imkit bile karus iki State JSt., 
paskui imkit karų 119 Morgan, važiuokite iki 119 ir ten išlipkite, 
paeisite 4-ris blokus j pietus ten ir daržas' randasi.

-

MILWAIJK.EE


Subata, Liepos 3 d., 1920 NAUJIENOS, Chicago, III.
— .1 ■■ ■»■■■ ■ JiĮ ...E'L'J. ... ....... LL_J----------12”!!L!LJ£J!-----------------------Jg!!'”1" . „ JU"

S. L. FABIANA. PETRATIS

KORESPONDENCIJOS
--

BINGHAMPTON, N. Y.

Prakalbos ir Dro GraiČiuno re ve 
liacijos. — Neįsileidimas klerika

lą kalbėtojo.

Pasidėkite
Dr. A. R. Bl&menthal

EUROPIAM AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & Co., Vedėjai

3219 S. Halsted Street Chicago, Illinois
Boulevard 611.

YRA PLAČIAI LIETUVAIMS ŽINOMA JSTAIGA SAVO SĄŽINISKUMU, 
RUPESTINGUMU 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 j Lietuvą ir į kitas svieto dalis ant geriausių 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, Ketvergais ir Subatomis 
iki 9 vai. vakare. Nedaliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

V

The Water Is Fine!!
Moteriški maudykliniai siutai, 
juodi su baltais apvadais

SR.49

Vyrički pilnai vilnoniai siutai, 
įvairiose gražiose spalvose

154.49

Moteriški pilnai vilnoniai įvairio
se gražiose spalvose

$6.95

Mergaičių maudykliniai siutai 
mieros nuo 4 iki 12

$1.50

Vyriški maudykliniai siutai

98c
t

Maudykliniai čeverykai, raudoni, 
juodi ir balti

69c
Kūdikių maudykliniai siutai .. .. 
specialiai

$1.00
Maudykliniai čeverykai su gurno
padais, mėlyni ir raudoni

$1.50

i
Didelis pasirinkimas maudyklinių kepurių po 75c — 69c — 25c 

/

Storus Department Store
3442=44 South Halsted Street

AA ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU,
Aft labai sirgau per 3 metus, uuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispee \ 

sija,nevi rinima* pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
storina* spėkų austoj imas viso kimo, ir buvau nustojęs viltimi, k.s4 
begyvensiu. Visur j ieškojau *au pujelbos, nesigailėjau viso}* .Kino . 
rikoj ir ui rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbai.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, lukštų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, ' 
Kraujai išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai

I ižnvko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 
1 raitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa- 
I mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų g« 
1 radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to 
I klais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 rtu. Halsted SU Toiephone Canal 6417. Chicage, Ui.

PABAIGA IŠPARDAVIMO Aušros”

Birželio 17 d. Š. m. Lietuvos 
Gelbėjimo Draugijos vietos sky
rius surengė prakalbas. Kalbė
toju buvo Dr. A. L. Graičiunas 

‘iš Chicago. Dr. Graičiunas be
kalbėdamas, jo paties žodžiais 
tariant, “išpliurpė” įvairių tam
sių darbelių, papildytų tautinin
kų ir klerikalų lyderių. Jisai 
papasakojo, kad St. Paulo ir Min 
neapolio lietuviai kada tai buvę 
nutarę rengt lietuvių dieną rin
kimui aukų Lietuvos Gelbėjo- 
mo Draugijos vardu; L. G. D-ja 
tuos pinigus butų pasiuntus Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui. O 
kad sėkmingesnis darbas butų, 
tai minėtųjų miestų lietuviai 
kreipęsi į kaikurias amerikiečių 
moterų organizacijas su prašy
mu, kad jos pagelbėtų jiems 
rinkti aukas. Bet jos paabejo
jusios apie buvimą L. G. D. Tuo
met rengėjai padavę adresą Lie
tuvių Egzekutyvio Komiteto 
Washingtone ir patarę klaust 
ten apie buvimą L. G. D. Taip 
jos ir padariusios: užklaitousios 
Lietuvių Egzekutyvio Komiteto 
Washingtone. Bet... gavusios
atsakymą su parašais Viniko ir, 
rodos, Kaupo, kad tokios drau
gijos, kaip Liet. Gelbėti D-gija, 
pas lietuvius niekuomet nebuvę 
ir nesą!

Dr. A. L. Graičiunas atsistojęs 
ant pagrindų rodė ir to laiško 
tris, kopijas, kurį Liet. Egz. 
K-tas buvęs prisiuntęs St. Pau
lo ir Minneapolio moterų orga
nizacijoms, ir jisai sakė, kad to 
lafiško vieną kopiją pasiusiąs į 
Lietuvą Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui.

Tai taip, anot Dr. GraiČiuno, 
pasidarbavo tautininkų ir kleri- 
Jcalų “egzekutyvis komitetas” 
Lietuvos išbadėjusiems žmo
nėms, išplėšdamas gal ne dešim
tį tūkstančių dolerių.

Dr. A. L. Graičiunas dar ir ki
tą įdomų dalyką papasakojo. Ka
da tai L. G. D-ja pasiuntusi apie 
13,000 frankų į Paryžių, kad Pa
ryžiuj esantieji Lietuvos atsto
vai pasiųstų Lietuvos Raudona
jam Kryžiui. Bet vietoj pasiųst 
L. R. Kryžiui, Valdemaras užsi
mokėjęs tais pinigais randą, o 
kas atliko, tai tuos pasiuntęs Lie 
tuvos atstovams Berlinan, tur
imi irgi “randai” užsimokėti. 
Tai taip tie pinigai ir nepatekę 
ten, kur reikėję. 

• • •
Pasklido Binghamptone gan

das, kad birželio 27 d.( atvažiuo
sianti Lietuvos Misija. Bet prieš 
tą dieną, kurioj turėjo atvažiuot, 
pasklido kitas gandas, kad neat
važiuos Lietuvos Misija. Nepai
sydamas tų visų gandų, birže
lio 27 d. nudūlinau prie lietuvių 
svetaines. Kaip paprastai radau 
turelį lietuvių. Ten pat pasiro
do Lietuvos Misijai prakalbų 
rengėjai. Klausiu, ar įvyks pra
kalbos? Gaunu atsakymą, kad 
ne. Teirahjuos dėl kokios prie
žasties, ir gaunu paaiškinimą: 
“Vakar gavome telegramą nuo 
“Dr.” Bielskio, kad jisai atva
žiuosiąs prakalbų sakyti, bet

Pinigus
Lietuvos

Dykai
Gyvenimą* yra 

tuščias, kada prs 
nyksta regėjimą* 

Mes vartojau) 
pagerinta Oph- 
thalmometer. T- 
patinga doma at 
kreipiama | vai

kus. Vai: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena 
4649 S. Ashland av. kamp.47 ai. 

Talephone Yards 4117 
Boiilevard 64S7

Dar keletas lotų liko nuo Auction Pardavimo, kurio turės būt par
duoti per keletą sekančių dienų. Už labai numažintą prekę, kad kiek
vienas turės progą įgyti po lotą, labai gražioj vietoj Morgan Park 
Garden subdivižine, ant 113-toa ir Ashland avė.

1)

Bankan DR. M. HERZMAN

Kas mano važiuoti Lietuvon da
bar ar už metą ar vėliaus, gerai 
padarys pasidėjęs savo pinigus į Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banką.

Pasidėti pinigai Lietuvos Bankon apsi
moka iš daugelio atžvilgių. Dėlto, kad mar
kių arba auksinų kursas kol-kas vis dar kj- 
la, o toliaus irgi rodos turės kilti, tai padėti 
Lietuvos bankon pinigai už metų kartais 
gali užaugti j dvigubai didesnius. Dar tik tre 
jetas menesių atgal šimtas markių arba 
auksinų kainavo apie $1.25, o dabar šim
tas auksinų yra vertas arti trijų dolerių.

Jiegu Lietuvos ir Vokietijos pinigai toliaus 
taip sparčiai ir nekiltų, tai jie visgi kils 
nors ir palengva. Jų normalė verte prieš 
karę buvo $23.82 už šimtą markių.

Apart to, kad galima laukti pinigų ver
tės pakįlimo, pasidėjus pinigus Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankan galima gau
ti didesnį nuošimtį negu Amerikos ban
kuose.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS 
BANKOS MOKA UŽ PADĖTUS PINIGUS 
sekančius nuošimčius:

3%, jeigu panigus padėsi 
pirmu pareikalavimu.

5%, jeigu pinigus padėsi 
vienų metų.

išėmimui

išėmimui

jeigu pinigus padėsi 
dviejų metų ir daugiau

išėmimui

su

po

po

PASIDĖTI PINIGUS LIETUVOS BAN- 
KON GALIMA PER NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pakviesta Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko tarpininkauti pinigų pasidėjimo rei 
kale tarp Lietuvos banko ir amerikiečių.

Norint pasidėti pinigus į Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banką, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikaciją, kurią išduoda 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kaciją pasiunčiame kiekvienam kas tik jos 
pareikalauja.

Jau nemažai amerikiečių lietuvių yra 
pasidėję pinigų Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankan. Dabar-gi dar daugiaus žmo
nių galės pasidėti visokių sumų pinigų tau
pymui Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
kan, kada pinigų pasidėjime tarpininkau
ja Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

Daug Lietuvių jau pasibudavojo sau namus ir gražiai gyvena ir 
daugumas dar šimet budavos, nes tenai galima budavoti bile kokį na
mą, medinį ar mūrinį. Daugumas nusipirko gatavus namus nuo 
Sears Roebuck labai pigiai ir budavos ant savo lotų, už tūkstantį do 
lerių gali gražų namelį nupirkti, ir tuo syk randos kitam nereikia n 
keti.

Nepraleiskite progos pakol dabar pigiai galite nusipirkti, nes 
V* bus dviguba ant minėtų lotų trumpame laike. Daug pinigų nereik 
tik 10 procentą įmokėti, o kitus ant lengvų išmokėjimų. Priimame už 
pilną vertę Liberty Land and Investment Co. Šerus ir Liberty Bonds.

Ateikite į ofisą, o su automobiliais nuvežime tiesiai prie lotų. 
Ne tik galėsite išsirirdm po gružų lotą, bet ir laiką linksmai_ pralei
site, po pavėsiu didelių medžių, kur oras yra kvėpiantis ir vėsus.

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.

3301 So. Halsted St., Tel. Boulevard 6775

Mokykloj
Yra šie skyriai: 

Anglų kalbos. 
Lietuvių kalbos. 
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitų

I
3)
4) 

matematikų.
/ 5) Braižymo (plianų pažinimo).

Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 
I uomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augtistinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ii 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslų, kad su Jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

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

mes tuoj jam pasiuntėm tele
gramą, kad nevažiuotų ir kad 
mes neleisime jam kalbėt. Bet 
mos taip ir manėme, kad “Dr.” 
Bielskis nepaisys musų pasiųstos 
jam telegramos. Tad toj valan
doj, kurioj jis buvo žadėjęs at
važiuoti, nuvažiavome stotin. Ir 
ištikro neapsirikome: atradome 
žmogų baltais rūbais apsirengu
sį, ant nosies dideliais akiniais, 
nuo kurių driksojo juodas “Šiu- 
leisis”. Mes gi nieko nelauk
iami pasakėm: sėsk kuogreičiau- 
sia traukinin ir važiuk ten, iš 
kur atvažiavai. Vadinasi, tą kle 
rikalų komų daktarą tautinin
kai atstatė. — A. B. Vargšas.

Siunčiamieji pinigai yra išmainomi į 
auksinus lygiai pagal vidutiniško kurso, ka
da jie pasiekia Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus.

NAUDOKITĖS PROGA, KOL DAR MAR
KĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pinigus ir 
pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigu Siuntimo 
Skyrius 

1739 S. Halsted St. Chicago, III.
SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NT A IT TT I? NTH C”
Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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O«r*i lietuviam* iinomM p«r 23 
tu kaipo patyr** rydytolaa. *hir«r*aa 
Ir akuiarla.

Gydo aitria* Ir ehronilka* li*ra*. ry- 
rq, motorų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodą* X-Bay ir kitokio* *l*ktro* »rte- 
tabu*.

Ofisą* ir Laharatorija t ISIS W. IStB 
■t. a.toli Fbk St.

VALANDOS: Nu* 1S—II plota, 1* 
■ne 6 iki 8 vai. vakarai*

( Dienomis! Canal
Td.ph.uh J 1110 *rb*

j Naktimi* Draxel
V 950 - Drover 4186
•f“ 8 Str^t

VALANDOS: g—• ryto, tiktai.

Dr. Charles Segal
Persikėle | savo gaują afišą 
pa. 4729 Sa. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų Ir vai 
kų Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

8149 S. Morgan s t., kerti 82 st 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS!

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligi. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 — 8 po pietą ir nuo 

6—8 vakare. Nedaliomis nua 
9—2 po pietų.

Talephone Yarda 687.

Telephona Yard, 5031

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan gt Chicage

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 
, ir nuo i iki I vakare.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. YUšKA -
1900 S. Halsted St. i

Tel. Canal 114
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 g 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St.

Tel. Prospect 3166

DR M. T. STRIKOUS 
L I • t i r I i 

Gydytojas fr Chirurgą* 
0Hws: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 

po pietų; 6:80 Iki 8:8(1 vak. 
Nedaliomis 9 iki 12 dieng.

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

DR. I a MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigaa Ava. 
Telefonai,* Pullman 342 ir 1186 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvertų rakarais nuo *:M 
-7. Tek Yards 721.

■■■.... ....—— —z
-------- 4-------------------------- ——<

Telephong Boulevard 2166
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

U98 *. Bergan St, Chicagv, UI.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1417 WJ1 St. kampJUrshfield av
Valandos: Iki • ryto; nw« I iki 

4 ir naa 7 iki ■ vakare.
Iii* PitoiJM
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
oedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Hakted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

Metams __ _________   $8.00
Pusei metų ........... ..........  $4.50
Trims mėnesiams .................. 2.25
Dviem mėnesiams ..................  1.75
Vienam mėnesiui ___ —______  1.00

Chicagoje — per nežiotojus:
Viena kopija ........    03
Savaitei ......   18
Mėnesiui ......-............................. 75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pastų:

Metams......... .......... $7.00
Pusei metų ..........  -......  4.00
Trims mėnesiams...... .... ...........2.00
Dviem mėnesiams______ -___ 1.50
Vienam mėnesiui .... ..... -..............75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ..........-.... ..—...... «... $8.00
Pusei metų..........-.....- -........ 4.50
Trims mėnesiams   ............... 2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvoje 
mėgsta juokus

Korespondencijoje iš Kau 
no, kuri buvo vakar išspaus
dinta “Naujienose”, papasa
kota gražus juokas. Susto
jus delei zecerių streiko Kaų 
ne visiems laikraščiams, dar 
bininkai atgaivino “Darbi
ninkų Gyvenimą”, kurį val
džia nesenai buvo sustab
džius. Bet valdžia jį ir vėl 
sustabdė, ir šitą savo žingsnį 
ji parėmė “Lietuvos Valsty
bės laikinosios Konstituci
jos pamatinių dėsnių” 23- 
iuoju paragrafu. O tasai pa
ragrafas skamba:

“Laiduojama (garantuo 
jama) asmens, buto ir 
nuosavybės neliečiamybė, 
tikybos, spaudos, žodžio, 
susirinkimų ir draugjių 
laisvė... ”
Dėlto, mat, kad konstitu

cija garantuoja spaudos lais 
vę, tai valdžia uždarė laik

raštį! Ar ne gražus špo
sas?

Ir pamokinantis! Jisai pa
rodo, kad konstitucija yra 
tiktai popieros sklypas, jei
gu nėra pajiegos, kuri ap
gintų įrašytąsias į ją lais
ves.

‘ ‘Kristaus mokslą ’ ’ 
vykina

Pittsburgh’e lietuvių ka
talikų šv. Kazimiero para
pijoje jau senai tęsiasi žmo
nių kova su klebonu. Para- 
pijonįs nepatenkinti tuo, 
kad parapijos išlaidos vis au 
ga, o klebonas neduoda 
jiems jokių atskaitų.

Kelios dienos atgal tenai 
kilo riaušės. Parapijonįs no
rėjo susirinkti ir apsvarstyt 
parapijos reikalus, bet kun. 
Sutkaitis uždarė bažnytinę 
svetainę ir pastatė prie jos 
policiją. Žmonės betgi susė
jo ir norėjo įeit į svetainę, 
tada klebonas pasišaukė dau 
giaus policijos, ir ši išvaikė 
minią, apdaužius daugeliui 
žmonių galvas ir keletą jų 
suareštavus. Taip tapo įvy
kintas “Kristaus mokslas” 
apie artimo meilę;

Dabar 10 parapijonų tapo 
apkaltinti riaušių kėlime, ir 
juos teis už tai.

Tai yra paprasta istorija 
Amerikos Lietuvių parapijo
se. Žmonės savo pinigais pa
stato bažnyčią ir kleboniją ir 
pasikviečia kunigą. Šis pa
sidaro parapijos turto gas- 
padorium ir parapijonų bo
su. Kada žmonėms nusibos
ta pilti ir pilti pinigus į kiau- 
rius kunigo kišėnius, ir jie 
ima reikalaut atskaitų, tai 
jisai parodo jiems duris; o 
jeigu jie nenurimsta, tai ji
sai pasišaukia policiją ir nu
malšina juos. Sudaužytos 
galvos, pinigiškos bausmės 
ir kalėjimas — toks būna 
tos istorijos galas.

Po to vieni parapijoms nu- 
sispjaųja ant savo “dvasiško 
tėvelio” ir eina savo keliais; 
o kiti įsitikina, kad prieš 
“Dievo galybę” nieko nepa
darysi, ir vėl patampa pa
klusniomis kunigo avelėmis.

Šitokį atstikimai jau daug 
tūkstančių buvusiųjų parapi 
jonų pavertė aršiausiais ku
nigijos priešais. Bet da yra 
didelis skaičius neprotaujan
čių žmonelių, kurie lenkia sa 
vo sprandą prieš tuos para
zitus, prisidengusius “Kris
taus mokslo” skraiste.

Industrine ir
politinė kova

Mums buvo malonu kiek 
laiko atgal pastebėti, kad va
dinamoji pramoniečių unija 
atmetė spėkos vartojimą, 
kaipo įrankį darbininkų ko
vos su kaitalistais. Mes ma
nome, kad jie taip pasielgė 
ne dėlto, kad jie skaito tą ko
vos metodą “nuodėmingu”, 
o tiktai dėlto, kad jie atrado 
jį esant nepraktišku.

Jiegu kapitalistų pasamdy 
tas mušeika užpultų streiki
ninką mušt, tai pramonietis 
nesakys, kad tam streikinin
kui nevalia spėka atremti už 
puolimą. Bet jisai patars 
streikininkams taip vesti sa
vo streiką, kad nedavus pro
gos kapitalistų bernams pa
vartoti prieš juos spėką, ir 
kad nereikėjus "jiems pa
tiems ją vartoti.

Taip-pat gali būti tiek 
ir tiek atsitikimų ir 
galutinam darbininkų susi re 
mime su kapitalu, kur spė
kos vartojimas gali pasida
ryt neišvengiamas. Bet klau 
simas: ar darbininkams yra 
geriaus, kad jisai butų iš
vengtas, ar ne? Pramonie- 
čiai savo pareiškimu konven 
cijoje sako: taip, darbinin
kams yra geriaus,kad spėkos 
vartojimas butų išvengtas, 
ir jie turi stengties jo išveng 
ti,

Socialistai senai yra šitaip 
nusistatę tuo klausimu, to
dėl jie ir pasveikino tą pra
moniečių konvencijos nutari, 
mą. Bet jiems prisieina pa- 
žymėt, kad pramoniečiai da 
nesugebėjo pasiliuosuot nuo 
vienos stambios klaidos.

Ne visi, bet daugelis pra
moniečių da iki šiol vis nie
kina politinę kovą. Jie ragi
na darbininkus organizuo- 
ties tiktai į ekonomines (in
dustrines) organizacijas ir 
kovot tiktai ekonominėje 
dirvoje; o politines partijas 
ir politinę kovą atmeta.

Mes nieko nesakytume 
jiems, jeigu jie laikytų už sa
vo pareigą vien industrinį 
darbininkų organizavimą ir 
į politiką, kaipo ne į savo rei

kalą, nesikištų. Bet jie ki
šasi į politiką, būtent, agituo 
darni darbininkus prieš poli
tinį veikimą ir prieš-politi- 
nes darbininkų partijas. Ati 
traukdami darbininkus nuo 
to veikimo ir nuo tų partijų, 
jie patarnauja darbininkų 
priešams ir priešingoms dar 
bininkams partijoms.

Suprantama, pramoniečiai 
daro tai ne blogu noru. 
Jiems rodosi, kad, sulaikyda
mi darbininkus nuo politi
nės kovos, jie padeda jiems. 
Mat, jie skaito politinę kovą, 
ir politiką apskritai, berei
kalingu dalyku; šitoje srity
je, jų nuomone, darbininkai 
negalį nieko laimėti, tad 
kam čia jiems bereikalo da 
jiegas eikvoti!

Tokią savo nuomonę pra
moniečiai remia neva patyri
mu: parlamentai, girdi, da 
niekur nesuteikę pasiliuosa- 
vimo darbininkams; socia
listų atstovai parlamentuose 
niekur neišgavę darbinin
kams gerovės, neretai jie net 
pardavę darbininkų reika
lus; jeigu parlamentas ir Iš
leidžia gerą darbininkams į- 
statymą, tai teismai panai
kina jį arba valdžia nepildo 
jo, ir t.t.

Bet tai yra vienpusiškas 
argumentas. Pramoniečiai 
užmiršta, kad lygiai tokių- 

pat ydų turi ir industrinis 
veikimas. Ar darbininkų uni 
jos ir streikai iškovojo jiems 
pasiliuosavimą? Ar ekono
minių organizacijų vadai ne
pardavinėjo darbininkų kapi 
talistams? Ar tų pagerini
mų, kurių darbininkai įgįja 
pagelba unijos ir streiko, ne
panaikina kapitalistai, kel
dami kainas ant gyvenimo 
reikmenų? .

Jeigu taip vienpusiškai 
kritikuot industrinės kovos 
patyrimą, kaip pramoniečiai 
kritikuoja politinę kovą, tai 
išeis, kad ir industrinė kova 
yra bergždžias darbas. Ir 
faktiškai šitokią išvadą iš 
“patyrimo” daro" komunis
tai: jie sako, kad kapitaliz
mo tvarkoje darbininkams 
apskritai nėra jokios vilties 
pagerint savo būvį, o tą tvar
ką prašalint, jų nuomone, 
galima tiktai ginkluotu suki
limu (armed insurrection); 
todėl ginkluoto sukilimo pro 
paganda pas juos yra vyriau 
sias uždavinys (kaip paskel
bė paskutinis komunistų pro 
gramas).

Būdami žvairi ant abiejų 
akių, komunistai nemato nie 
ko gera nė politiniam, nė in
dustriniam veikime, ir todėl 
prieina prie galutino absur
do. O pramoniečiai turi vie 
ną akį sveiką ir mato indus
trinio veikimo gerumus; ši
tas gabumas jiems, be to, pa
dėjo užimti išmintingą pozi
ciją ir minėtame spėkos'var- 
tojimo klausime.

Bet viena akim jie žvai
ruoja. Reikėtų ir ją išgydy
ti.

Į Apžvalga Į
— ■ i

NEGRŲ KUNIGAI MELSIS 
UŽ HARDINGĄ,

Vakar tapo paskelbta šitokia 
telegrama iŠ Washingtono:

“Visų negrų bažnyčių kuni
gai yra prašomi melsties ne
dėlioję, kad republikonų kan
didatai į prezidentus it vice
prezidentus turėtų pasiseki
mo: tokio turinio atsišaukimą 
šiandie išsiuntinėjo negrų ku-1

NAUJIENOS, Chicago, ffl.  Subata, tiepos S d., TMB

nigų kompanijos komitetas”.
Kaip matome, kunigo malda 

yra reikalinga ne tiktai tam, kad 
žmogaus dusia nueitų į dangų, o 
ir tam, kad kapitalistų bernai 
patektų į valdiškas vietas.

KLAUSIMAS FRAINOS 
BENDRADARBIAMS.

Lietuvių “aidoblistai” ilgą lai 
ką sėbravęs su tais elementais, 
kurie susimetė į provokatoriaus 
Frainos suorganizuotą komunis
tų partiją; kartu su jais jie keik 
davo sopialistus ir keldavo trikš- 
mą socialistų prakalbose. Bet 
nuo to laiko, kada pramoniečių 
unija savo suvažiavime nutarė 
atmest spėkos vartojimą ir bū
ti neutrafiška sulig partijų, tai 
lietuvių pramoniečiai paliovė 
ėję talkon komunistams ir net 
ėmė kritikuot juos.

Savo organe pramoniečiai at
kreipia skaitytojų domą į seka
mus faktus.

“Laike areštų pereitų Nau
jų Metų‘vakarą, nė vienas tų 
r-r-r-revoliucinių K. P. vaįų 
nebuvo areštuotas. Tik nekal
ti darbininkai, kurių Palmerio 
šnipai negalėjo papirkti, tu
rėjo visus brutališkumus per
kąsti. /

“Beskaitant tuos Nuortevos 
pasakojimus, pradedi žmogus 
mapyti, kad dar nevisi Kom. 
Partijoj susispietusių provoka 
torių darbai yra iškelti aikš
tėn. Su laiku jų pasirodys ir 
daugiau. Delko-gi šiandien tu
ksiančiai biednų darbiu in. sug 
rusti sėdi be teismo kalėjimuo 
se, ištremti ant saly ir paskir 
ti deportavimui, kurie niekada 
prakalbą nėra pasakę, kurie į 
laikraštį korespondenciją nė
ra parašę? Užteko Palmerio 
agentams tik rasti pas juos 
K. P. narinę knygutę arba ko
kį nors radikališko turinio la
pelį, — o vadai, agitatoriai, 
laikraščių redaktoriai, kurie 
agitavo, organizavo, keldami 
didžiausį lermą... nebuvo pir- 
miaus ir dabar nėra areštuo
jami.

“Delko ’ vadams K. P. yra 
leistina kalbėti, rašyti, agituo
ti ir kitokią propagandą vary
ti, o paprasti nariai yra bau
džiami kalėjimu ir deportavi
mu tik už pasiklausimą arba 
paskaitymą, ką lyderiai para
šo? Delko net ir musų lietu
viškų komunistų lyderiai, ku
rie pirmiaus už socialistišką 
veikimą buvo areštuoti ir pa
statyti po kaucija ir vėliaus li
ko nuteisti ant kelių metų į ka 
Įėjimą, — galėjo net su šei
mynomis smukti sau kur, ir 
šiandien jų niekas nejieško, 

• nei prie jų kaucijos kabinasi? 
Delko musų lietuviškus komu
nistų redaktorius, vietoje areš 
tavimo ir deportavimo, kaip 
buvo su kitais biednais darbi
ninkais, valdžia džentelmoniš 
kai pasišaukia juos ir manda
giai pasiūlo, kaip jie patįs vie 
šai prisipažino, puikią progą 
uždyką parvažiuot į Rusiją, 
bet kada jie (tur būt dėl neuž
baigtų savo nelemtų darbų) at 
sisako pasinaudoti ta proga, 
tai valdžia vėl juos be kauci
jos ir be nieko kita paleidžia?

“šie dalykai mums nėra su
prantami, delko už Komunistų 
Partijos vadų darbus tik bied- 
ni ir nekalti darbininkai turi 
savo sveikata ir gyvasčia at
sakyti? Gal kuris komunistų 
organų galės apie tai paaiškin
ti ?”
Klausimas yra vietoje, bet ko

munistai neišriš jo. Nes išrišti 
jį, tai reiškia išduoti prokuro
ro Palmerio paslaptis. O to ko
munistai negali; perdaug arti jie 
yra susigiminiavę su Justicijos 
departamento žmonėmis. Juk 

“Laisvė’ ir’ Palmerio agentą, 
Frainą, da iki.šiol teisina!
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visokios reikalus, kaip krlminalilkuoss 
taip ir ctviUįkuosi teismaosį, Durą 

visokius dokumentui itpoptsrast
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Tel. Drover 1310

Minto Ofisai!
UI N. Bearbomtt

1111*13 Unlty Bldf.
Tel. Central 4411

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

RUMANIJA.
Visuotinų rinkimų pasekmės.

[Federuotoji Presą].
Viena. — Visuotiniais rinki

mais į Rumanijos parlamento 
valdžios partija, taip vadinamoji 
“žmonių partija”, laimėjo did
žiausią pergalę. Ji gavo 215 
vietų, kuomet kitos partijos savo 
atstovų išrinko: Federatiniai 
Demokratai 34, Besarabijos vals- 
tięčiai 25, Socialistai 19, Nepri
klausomieji Demokratai 6, Sak- 
sai6, Transylvanijos Valstečiai 
4, Švabai (Banato vokiečiai) 2. 
Dvidešimts dviejuose apskri- 
čiuose dar turės būti perbalsavi- 
mai. Avareseo vadovaujamajai 
valdžios partijai pavyko laimėti 
ne dėlto, kad žmonės butų val
džiai pritarę, bet dėlto, kad val
džia rinkimais nebuvo, bešališka: 
kur galėdama ji trukdė kitoms, 
ypač radikalėms opozicijos parti
joms, vesti rinkimų agitaciją ir 
persekiojo veiklesniuosius ir įtak 
ingesniuosius radikalinių parti
jų darbuotojus.

AUSTRALIJA.

Baisus Čiabuvių darbininkų 
išnaudojimas.

[Federuotoji PreoaJ.

Sidney, N. P. V. — Austra
lijos valdžios agentas Britiškoj 
Naujojoj Gvinėjoj, p. J. T. Bo- 
netead, praneša, kaip žiauriai 
ISanudojami leaikuriose ten plan- 
tacijose čiagimiai darbininkai. 
Vienoj, pavyzdžiui, plantacijoj 
Naujojoj Gvinėjoj, jis rado ši
tokias sąlygas. Plantacijoj dir
bantis čiagimiai darbininkai 
gauna valgyt vieną k Artą die
noje. Valgis susideda iš ket
virtadalio svaro ryžių ir keleto 
saldžių bulvių. Valgyt gauna ne 
prieš stosiant darban, bet po 8 

ar 9 valandų darįbo. Darbin- 
kai verčiami dirbti septynias die 
nas savaitėje, kas diena nuo 5:30 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro, o kar 
tais turi dirbt dar ir naktimis,’ 
vaitojant tam tikrus žibintuvus. 
Dagi susirgusius ir tai varųpia 
dirbti. Samdytojai laiko piktus 
šunes, kuriuos paleidžia ant tų 
čiabuvių, kurie dirbti nenori. 
Prievaizdos dėl menkiausio daly 
ko pliekia darbininkus lazdo
mis. Didžiuma tų darbininkų 
dirba visai pliki, nes drabužių 
neturi ir jų jiems neduoda. Ar
čiau prie pajūrio tatai dar ne- 
taip bloga, betgi toliau, augštu- 
moj 2-3 tūkstančių pėdų nuo 
jūrių paviršiaus, naktįs taip 
šaltos, kad be jokios kūno prie

Šiandie Yra Ta Diena
Atneškit savo taupymus į šitą 
konservatyvi stiprų Valstijinį 
Banką. Jis yra parankus. 
Nuošimtis mokamas nuo Liepos Imos 
ant pinigų padėtų pirm Liepos 15tos

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir į Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo
dama ant Visų 

LINIJŲ f

Central Manufacturing Distrlct Bank 
VALSTIJINIS BANKAS

J112 West 35th Street 1
Turtas Virš $6,000,000.00 r

Atidarą Panedėliais, Sęredomis ir Subatomis—vakarais.

dangos Čiabuviai darbininkai 
baisiausiai kenčia. Sunkiai su-' 
sirgusius, kur nei lazdomis prie
vaizdo nebegali priversti dirbti, 
velka į seną nebevartojamą pa
šiurę ir palieka ten stipti, čia
buviai skundžiasi, kad pirmiau, 
kai vokiečiai čia valdė, su jais 
daug geriau elgdavęsi, negu da
bar atsidūrus britų rankose.

' INDIJA.
[Federuotoji Preea].

Delhi. — šiaurvakarių GelžkeZ 
lio darbininkų streikas taip s> 
paraližavo susisiekimų, jog xįL- 
vasaros karščiams užėjus Indi
jos valdžia negali persikelti į 
Simlą, savo vasarinę sostinę.

Kalkuta. — Revoliucinis judė
jimas Indijoj augą taip sparčiai, 
jogei Britanijos valdžia nutarė 
Kalkutos pinigų spaudyklą per
kraustyti iš Bari Bazaro, kur ka
rinė apsauga sunki, į Ilastingą 
prie Gango upės. Čia pinigų 
spaudyklą valdžiai daug leng
viau ginti armotoms iš Kalku 
tos tvirtovės, o reikalui esant ir 
išdanginti laivais kitur.

Darbo Laukas.
[Fedenrotoji PreeaL

Detroit, Mich. — Organizuo
tieji molderiai įteikė samdyto
jams reikalavimą, kad alga bu
tų jiems padidinta iki $1.25 va
landai. Jei samdytojai atsisaky
tų reikalavimą išpildyti, grūmo
ja streikas. Dabar molderiai 
pjauna $1 valandai.

Erie, Fa. — Keturi šimtai dar
bininkų, priklausančių Gelžkclio 
Traukinių Brolijai ir SviČmenų 
Unijai, metė darbą. Nutarė ne
grįžti, kol algų komitetas neduos 
patenkinamo atsakymo į jų pas
tatytus reikalavimus.

SKAITYKIT K PLATINK] T 
“NAUJIENAS”

MAGDE. “Ak, kaip man niedli gal
vai! Ubandtiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi I“

M A HE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokio mano plau
kai gražus, ivelnus ir igsti. O tai 
todėl, kad ai vartoju HVFFLES!’’

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

“ plaukų ir odos sustiprintoji^,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystų neniežinčią galvos odų?

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

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

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broa<lway, New York*•«••<&

Spilngfield, III. — Po dviejų 
savaičių streiko United Brick 
and Clay Workers, Distr. No. 2, 
sugrįžo darban, samdytojams iš
pildžius streikininkų reikalavi
mus. Kova ėjo dėl pripažinimo 
unijos Springfield Clay Products 
kompanijos dirbtuvėse, 8 valan
dų darbo ir uninės mokesties.

Detroit, Mich. — Swift Cigay 
kompanijos fabriko darbininkai 
veda atkaklią kovą. Kuomet ki
tų dirbtuvių savininkai susitai
kė su savo darbininkai, Swif- 
to kompanija vis dar laikosi 
Strekininkai betgi tikisi ir čia 
kovą laimėti.

| DR. A. MONTVID )
Llelirh ChlrVpM

SI E. Washfn|to« 81 
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| BUS DAUG PROGOS LIETUVOJE TRUMPOJE 
ATEITYJE TIEMS, KURIE TURĖS PINIGŲ.
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i Sveikatos Skyrius
II——U r-- ~

Jus rengiatės grįžti Lietuvon kada, ar ne ? 
Ar jus taupinaties pinigus tam tikslui? 
Jeigu ne, pradėkite tuojaus.

Jeigu JHh nekalbate nė žodžio angliškai, jus 
paučiatės kaip namie atėję į

ŠKORBUTAS.

Siųskite Pinigus j Lietu
vą Per Kauno Banką.

KOPLES S BANK
jaučiatės kaip namie atėję j

Kodėl?
Dėlto, kad čia yra kalbama Lietuviškai.

Jūsų pinigui yra ajpsaugoti po priežiūra Valstijos 
Valdžios.

Jus galite atsiimti savo pinigus kada tik norite.
LAUKTI NEREIKĖS

AR GALI KUR BŪTI GERESNIS BANKAS,

Bloku ant Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

KURTAUPINl PINIGUS?
KLAUSK

D. L. K. Vytauto Skolinimo ir Dud. Dr-jos 
Seredomis 8-tą valandą vakaro 

Ežerskio Salėje, 4600 So. Paulina St. 
22-ra Serija prasidės Liepos 7-tą 1920. Akcijos kai
nuoja 12y2c, — 25c ir 50c. Akcijos užsibaigia kai at
neša vertę $100. Taiposgi parduodame akcijas po 
$100, kurios neša 4 nuoš. nuo dienos pirkimo. 
Skoliname pinigus dėl pirkimo namų.

— Valdyba.
———

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

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

BANKUS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subntoiuis 
nuu 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Ularninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į senų Tėvynę.

C1T1ZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

PINIGŲ SIUNTIMAS

škorbutas (pyorrhea alveota- 
ris) yra viena prasčiausių dantų 
ligų. Dažniausiai apsireiškia pas 
augusius žmones.

Patįs dantįs esti sveiki, ne
skauda, nes škorbutas metasi ne 
i danties struktūrą, bet į smege
nis, plėvės apie dantis ir. į patį 
žando kaulą.

Apleistose burnose, kur dantįs 
nėra valomi, nei burna neplau
nama, škorbutas greičiausiai iš- 
siplūtoja. Apie dantų šaknis su
sirenka tartaras (kalkio druskos 
paeinančios iš seilių arba krau
jo) ir pradeda laipsniškai naikin 
ti smegenis. Smegenįs tose vie
tose slenka nuo šaknų ir drus
kos renkasi daugyn ir daugyn, 
kol dantįs tartum akmeniu apsi
kloja. Pasidaro erčios vietos 
tarp smegenų ir šaknų, kur mai
stas ir bakterijos įsigauna. Pra
sideda puvimas. Kvapas dvokia; 
atsiranda pūlių apie šaknis ir 
taikinimo procesas tęsiasi su di
deliu smarkumu. Smegenįs ir 
kaulas nyksta, dantįs pradeda 
<rutet ir krinta lauk. '

Taip tukstantįs žmonių netai
ku praranda savo dantis, suga
dina virinimo organus ir visą 
veikatą. Dažnai gimdo kitokių 

ligų: sąnarių, širdies, vidurių.
Žmonės, tečiaus, mažai domės 

atkreipia į taip pavojingą ir iš-j 
^plėtojusią ligą. Jie džiaugiasi, 
ad turi stiprius ir neskauda- 

mus dantis, tečiaus atidarius 
pumą baisu ir pažiūrėti. Dantįs 
apaugę druskomis, apsivėlę glei
vėms, prisižardę pūvančiu mai
stu; smegenįs išpurtusios, rau
donos pakraujavusios, arba išse
kusios, baltos, pūliais išakijusios.

Išgydyti škorbutą tai sunkus 
uždavinys, ilgas procesas, ir kar 
tais esti ne koks darbas. Viskas 
priklauso nuo to, kaip toli nai- 
cinimas yra nužengęs ir kiek 
daug savo pastangų žmogus no
ri pridėti, kad prašalinus ligą. 
Pradžioje vien tik nuvalimas ir 
paskui tinkamas užlaikymas dan 
tų, gali sulaikyti ir pašalinti 
korbutą. Bet kuomet jau šaknįs 
ra užsipuliavusios, ir kokis vie

nas trečdalys danties struktūrų 
jau sunaikinta, gydymas turi būt 
ilgas ir įvairus. * Atsitikimuose, 
kur du trečdaliai pataikomų 
struktūrų jau sugadinta, tuomet 
r išgydyti jau dažnai nebegali

ma.
Vieną taisyklę dėl užlaikymo 

sveikatos turi kiekvienas įsidėti 
galvon, būtent, kad išvengimas 
igos yra vertesnis už visus gy
dymus. Tad šiandie pažveljrk 
savo burnon ir tėmyk, kad dan- 
tjs butų švarus, balti iš lauko ir 
iš vidaus, smegenįs rusvos ir 
kietos, pilnai apdengiančios šak
nis ir pripildžiusio® tarpadantes. 
Abejonėj, pasiteirauk su tuo, 
kas daugiau apie tai žino.

D r. C. K. Cherrys.

Taksai, rendos, drapanos, maistas, viskas kas jums yra rei
kalingas pabrango. Algos tapo padidintos sulyg aukštesnių kainų. 
Ar jus ištikrųjų norėtumėt, kad transportacijos kainos butų to
kios pat, kaip buvo keli metai atgal?

Kad jus ir mokate didesnius taksus negu kada nors pirma, 
bet miestas neištesi atmokėti skolas ir miesto darbininkai buvo 
priversti streikuoti idant išgavus didesnes algas. Miesto admini
stracija sako, kad mokesčiai turėtų likti toki pat kaip buvo ant 
arklinių gatvekarių. Ar tai yra nuoseklu? Jeigu miestas negali at 
mokėti savo skolas iš dideliai padidintų taksų, kaip gali transpor- 
tacijų kompanijos apmokėti jųjų skolas be padidinimo mokesčių?

The Chicago Elevated gelžkelių lėšos dabartiniu laiku virši
ja jt is. Jie paskyrė savo darbininkams padidinimus algų dasie- 
kiančių arti DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ Į METUS. JIE 
TIKISI, KAD PUBLIKA patiks tų algų padidinimų mokėdami 
teisingas ir nuosakias kuinas už transportacijos patarnavimų. 
Tai viskas ko jie prašo.

CHICAGO ELEVATED RAILROAD.

Svarbus Pranešimas!
Pirmieji Siuntinei Pinigų j Lie= 

tuvą Jau Pristatomi.
Vokietijos Pinigų Siuntimo Firmos, per kurias tiktai prad

žioje buvo vienintelis kelias pasiųsti pinigus į LIETUVĄ, mums 
praneša, kad jos jau Padarė Sutarti su 2 Bankom Kaune, ir 
kad visi pirmiau prisiųsti ir sulaikyti pinigai j Lietuvą jau pri
statomi reguliariai adresatams į vietų.

Šių žinių mes pranešam Savo Gerbiamiems Siuntėjams, ku
rie dar nėra gavę žinios nuo pasiųstų pinigų ir užtikrinam, kad 
musų BANKA, kaipo Valstybinė Lietuvių Banka, dėl gerovės 
Siuntėjų ir Savo Biznio, dėjo ir deda visas pastangas, kad pinigai 
butų kuogreifiausiai Lietuvon pristatomi ir šimtai musų Siuntė
jų jau gavo kvitas iš Lietuvos.

I VISAS DALIS LIETUVOS PINIGAI PRISTATOMI.

Siųskite tuoj kol dar žemas kursas Markių.

Per musų Bankų galima pasiųsti pinigus į Lietuvos arba 
Vokietijos Bankus ant taupymo, kur mokama 3—7 nuošimčių.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halstcd Street, CHICAGO, ILL.

išauga Padėtiems Pinigams 
t iEcuRiTY Bank

Milwaukee Avė. cor. Carpenter SL 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3%” PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai 

į

Atdara panedeliaie ir subatomis iki 8 vai. va^,T

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Šurplius 25Q,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 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basuo 
William H. Weber

— ........................  II,

Fel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTI8TAS 
1-201 W. 22nd A Se. Leavlt| Sta 

CHICAGO.
*«ląndo». 1:30 ryto Iki II 4Ieną 

na» 1 po pietų iki I vakar#

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av^ Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakar*

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kalba lietuviškai 

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

GERIAUSIAS LAIKAS
Visi kurie interesuojatės Karmomis, tai dabar geriausias laikas 

išsirinkti farmą, nes visi javai labai gerai matosi, šiemet yra labai 
gražus javai apie Woodboro Lietuvių Kolonijoje. Daug Lietuvių jau 
pirko sau farmas ir dar daugelis pirks. Užtaigi norintieji išsirinkti 
gerą žemę, greitai važiuokite, fannų exkiuršinas išvažiavimui atsi
būva kožną pėtnyČią 3-čią valandą po pietų iš Korporacijos ofiso.

Liepos (July) 15-tą daug chicagiečių važiuoja su automobiliais tie
siai ant faunų. Todėl bus proga kartu važiuoti, bus galima pamatyti 
farmas ir turėti vikeišiną, kur bus galima linksmai laiką praleisti, 
žuvaujant, maudanties ir uogaujant.

Karmos parsiduoda ant lengvų išmokėjimų. Galima pirkti po 40 
akrų ir daugiau. Žemė randasi labai gražioj vietoj arti prie miesto, 
gerų kelių—vieškelių, gražių Icikų-eženi, mokyklų ir kitų visų far- 
meriams parankamų.

Klauskite platesnių paaiškinimų pas:

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St„ Tel. Boiilevard 6775

f“*
Mokykla kirpimo ir 

siuvimo atsidarė
Mokiname pagal naujausiai 

mados iš petrinų ir desafnl 
kirpti ir siūti vyriškus apreda- 
lus. Turime geras elektrinei 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

vpatiškai. Valandos nuo f ryto 
iki 9 valandai vakare.
IVRITE EAGLE GARMENTfl 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Hąlsted St, Chicąge.

Naujas Lietuvis Graborius
SIMON M. SKUDA 

1911 Canalport Avenue 
Tel. Roosevelt 7532

Patarnauju laidotuvėse konogeriausiai ir už prieina
mas kainas. Išduodu automobilius visokiems reika
lams. Jums apsimokės visokiame reikale kreipkitės 
prie manęs.

Mes turime padarę sutartų su 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banku Pinigų siuntimo reikale.

Mos siunčiame pinigus Markė
mis tiesiog j Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Bankų, Kaune.

Viršminčtas Bankas IŠsiuntįnė 
ja adresatams i nurodytas Pair
tas Greitai ir užtikrintai. Pini
gais.

Mes parupinam Pasportus, 
Patarnaujame atsiteisime su 
Taksais. Parduodame Laivakor
tes ant visų linijų j Lietuvą ir 
iš Lietuvos. Padarome tam tik
rus Affidavitus dėl užvizavimo 
Pasportų per Amerikos atstovų 
važiuojantiems iš Lietuvos j A- 
meriką.

Darome visus legali Skus Do
kumentus j Lietuvą ir Amerikoj 
su užtikrinimu Amerikos ir Lie
tuvos valdžios teisėmis.

Ir visais kitais reikalais kreip
kitės pas Lietuviams gerai pažį
stamus:

Zolp and Barčus
4547 S. Hermitage avė 

Chicago, III.
Tel. Yards 145

STEBUKLAS
Senovės žmonis tikėdavo ir daug 

pasakodavo apie įvairius stebuklus, 
ypatingai apie stebuklingus gydy
mus. Jeigu šiandien tie senovės žmo 
nės atgal čia pagrįžtų, jie be abejo
nės šį stebuklą pripažintų už didžiau- 
sį stebuklą pasaulyje, bet šis stebuk
las yra ne tas apie kurį senovės žmo 
nės taip daug pasakojo. Sis 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 
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. IR-th Street, Chicago. III.

mogaus

DR. JOSEPH ZIFF <
Akių Specialistas

Akis «xaminaoįi ■! iyką.
Jūsų falvos skaudė
jimus ir negalėji
mui matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Df. Glaser’s afiša ą*i 1 labi
*4* So Morgas St

KELIAS LIETUVON JAU 
ATDARAS.

Šiuomi pranešam visiems 
kurie rengiasi važiuoti į Lie- 
tuvų kad nuo vakar dienos 
kelias per Kanadų ir Belgiją 
tiesiog į Lietuvą likos atda
rytas, ir dabar Lietuviai gali 
važiuoti į Lietuvą ir iš Lietu
vos į Ameriką tiesiausiu ke
liu be jokių kliūčių. Del lai
vakorčių kreipkitės į ofisų.
Federal L. A. & L. Company

666 W. 18-th st. Chicago.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

4537 S. Ashland 
▼e., Chicago, III.

Auksybė, Columbijoa 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

PRANEŠIMAS.

Mokinausi'akušerijos pas Dr. 
Ch, Boddiger, 1801 S. Ashland 
Avė. Dabar jam susirgus, aš mo- 
kinuosi pas Dr. D. G. Bęrens, 
1801 S. Ashland Av. Tel. Canal 
330. Todėl mano pažįstami ma
lonės atsilankyti pas mane dar
bai’ toj pačioj vietoj: nuo 9 iki 
12 dieną, nuo 1 iki 4 po pietų ir 
nuo 7 ikį 9 vakare.

Malvina Dolobovvskaitė.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

torų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimų, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas 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.

11407 Mihvaukec Avė., Chicago, III. 
Phone: Humboldt 4589

1
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Iš Jvairių Sričių M
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Kas Nori Greitai
Išvažiuoti Lietuvon

Tegul tuojaus atsikreipia pas mus — Lithuanian 
American Information Bureau, 3129 So. Halsted St. 
Mes turime keletą vietų ant laivų, kurie šiomis die
nomis išplaukia iš Amerikos

Francijon į Havre
Taipgi

Belgijon į Antwerpą
Sekamas laivas išplauks

LIEPOS 24 DIENA
Pasiskubinkite ateit, kol dar turime vietų ant tų 
laivų.'

JSITeMYKITE nauja vietą
Lithuanian American Information Bureau iš senos 
vietos persikėlė dabar i naują vietą: 3129 So. Halsted 
St. ANTROS LUBOS, kur suteikia lietuviams viso
kį patarnavimą kelionėje į Lietuvą, o taipgi siunti
me Lietuvon pinigų.

Litluianian American Information
Bureau

Vladas Norkus, vedėjas
3129 So. Halsted St., (antros lubos) Chieago, III.

Garfield Purk State Savings Bank
Wcst Madison St. and Crawford Avė.

Kapitalas ir Pervišis 260,000
Turtas daugiau kaip $4,000,000.00

Dabar yra geriausia proga siųsti pinigus j savo 
šalį, nelaukiant kol kursas pakils. Siunčiame pini
gus pagal žemiausi kursą ir greitai į visas dalis ša
lies. Išpildome pašportus; parduodame laivakortes 
ant geriausių laivų žemomis kainomis. Darome vi
sokius legalius dokumentus senoje tėvynėje.

Išmokame markes Lietuvoje bankiniu draftu ar
ba Money Orderiu, visose dalyse Lietuvoje; greitai, 
tikrai ir pigiai.

Mokame 3G už taupymą
Bankas atdaras subatos vakarais iki 8 valandai.

Juozas F. Koskiewicz
užžiurėtojas užsienio departamento

Frank A. Alden, Prezidentas,

A. A. Marcuart, Kasierius.
“Geriausias ir tvirčiausias bankas vakarinėj 

dalyj miesto.” ,

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
mą gvarantuojame.

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

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

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

PASPARTAI DYKAI
keliaujantiems Lietuve* mnsą ofisą pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTES
parduodame važiuojantiems Lietavon ir atvažiuojantiems Amerikon.

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

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

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

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS

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

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

Telefonas: Majestic 8347 Antras floras, durys 206

Ofisai atdari: nuo 9 ryto iki 6 vakare 
Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedėliomis nuo 10 iki 4

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARIUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

SANTIKIAI TARP VYRŲ IR 
MOTERŲ.

Dvi balspalvės Azijos tautos ■ 
semitiškos kilmes (tariamai pa- m 
einančios nuo Noes sunaus Se- ■ 
mo), žydai ir babilioniečiai, ne jį 
vienodai elgėsi su moterimis. ■ 
Pradžioj pas žydus daugpatybė « 
buvo leidžiama, žydas, sulig j 
Thora prisakymu, galėjo turėti ■ 
vieną, dvi, ar tris pačias, bet Ba- ■ 
bilionijos tiesos aštriai draudė ■ 
daugpatystę, ypač kuomet viena ■ 
moteris jau pagimdo vaikų. Tik m 

įtekme žydų pranašų, kuomet | 
pati negimdė vaikų, vyrui buvo ■ 
leista paimti vergę, kuri kam JJ 
užvadavo antrų pačių, bet ■ 
toji pati nei jos vakai pilnų pa- H 
čios teisių neturėjo; arba vyrui ■ 
buvo leista antrą pa£ią imti. Pas Jį 
babilioniečius antroji pati net ■ 
prie bevaikės pačios pilnų teisių m 
neturėjo. Pas žydus vienok vi- JJ 
sos pačios, kiek jų vyras turėjo J m 
buvo su lygiomis teisėmis arba, J 
geriau sakant, beteisės, bet užtai ■ 
būdavo vaidai tarp pačių. Mote- ■ 
ris Babilionijoj buvo nuo skriau-Įu 
dų apsaugota geriau, negu žydų Į 
valdomoj Palestinoj; ten moteris m

Ar Tu žinai
Į kurį Banką perkelti savo taupinamus pinigus nuo 1-mos dienos Liepos men?

Metropolitan State Bank
2201 W. 22 ros gat. Kampas Leavitt

Už tad, kad jisai yra stiprus ir pirmutinis Lietuvių Valstijinis 
Bankas Amerikoj, po valstijos priežiūra.
Užtat, kad čionai nuošimtis yra priskaitomas už kiekvieną mė
nesį.
Užtat, kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo pinigus atgal. 
Tas Bankas yra jums parankesnis užtat, kad jis yra atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Utarninkais ir subatomis iki 9 vai. 
vakaro.
Tiktai atneškit savo Bankinę Knygutę, o mes partrauksim jūsų 
pinigus su nuošimčiais, kad ir iš kitų miestų be jokio jums vargo.

Metropolitan State Bank
2201 W. 22 gat. kampas Leavitt gat.

b'

a

BHBn

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
3331 S. IlalHted St., Chieago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Re z. 1139 Independente Blrd. Chieago 
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. Chieago
Telephone Drover 9693

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulk), akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialč atyda at
kreipiama i mokyklos valkus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 rvto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.
DR. IL WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

mo vyrui užsimanius. 
Tokios apsaugos pas žydus mote
ris neturėjo. Pas žydus Mote
ris visam jos amžiui, kaip kiek
vienas vyro daiktas, buvo vyrui 
atiduota; jis galėjo nuo jos pa- 
siliuosuoti, ją pamesti, kada tik 
norėjo, bet ji nuo vyro, nors jis 
elgtųsi biauriausiai, pasiliuosuo- 
ti negalėjo, kaip ir krikščioniš
kose draugijose, su tuo tik skir
tumu, kad krikščioniškoj drau
gijoj ir vyras moteries pamesti 
negalėjo, nes ten perskyrų ne
buvo: apsivedimas, ar jis buvo 
geras ar blogas, buvo visam am 
žiui. Pas žydus vyras moterį 
nuo savęs galėjo pašalinti, kada 
lik norėjo, ir pašalintoji ne: jo
kio nuo vyro atlyginimo jieškoti 
negalėjo. Babilionijoj su tuo 
moterų skriaudimu buvo kitaip. 
Ir ten vyrui buvo leista persi
skirti su moteria, jeigu ji vai
kų neturėjo. Bet vyras turėjo 
jai grąžinti viską, ką gavo ją ves 
damas, ir turėjo jai duoti gaba
lėlį žemės su vaisiniais medžiais, 
arba ką kita, kas reikalinga vai- „ .... _ _ . ,
kų užauginimui, žinoma, jei no- 1 hhh n ■■auiHE naiE! odei ■ 2219 Hna saki k m un k’H t« n b sarusi sh i nnnaiKH ■
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Pradeki! Taupyti Su Seniausiu Bankų
NORTH WEST SIDĖJE

Mokamas procentas 4 kartus į metus irpadaro čionais tavo taupinimą augantį 
didesniu.

Pasiteirauk musų atei- 
vių departamente 
siųsti pinigus j I 
Mes turime padarę geriau , 
sias konekcijas

r r; Pinigai skolinami ant

Tel. Yardz 8654

Mrs. A. Michniewich
AKU8ERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją;
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
nijos hospitali- 
ie, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.
Apd rauda (insurance) 

"į visose šakose.
Kėš už Laisves Bonds.

Saugok akių regėjimą
Nuošimtis bus rokuojamas nuo 1-mos Liepos ant pinigų padėtų pirm Liepos 19{^AUSESlMESAVINGSgANK

4341MILWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA ST.
Po priežiūra valstijinės valdžios

„ Resorsai daugiau kaip $3,500, 000.00

ri pasiliuosuoti nuo turinčios i 
vaikų moteries. Užaugus persi- ’ 
skyrusios moteries vaikams, jie 
turėjo teisės prie tėvo turtų, vių mirinio musų mylimo 
kuomet žydų pamestų moterų naus Augustino Šležo, kuris nu
vaikai jokių teisių neturėjo prie re 12:30 nakties 3 Liepos, 1919 
tėvo turto; pamestieji gaudavo m. 4 melų 4) menesių amžiaus, 
vien perskyrų raštą, be jokių 1 Paliko mus dideliame nuliudi- 
teisių. Pas žydus moteris buvo me, tėvus ir dvi seseles. Norint 
nuosavybe vyro, kaip kiekvie-'metai sukako, bet širdies jaus- 

nas kitas jo daiktas; Babilioni-1 
joj gi ji buvo kaip žmogus turiu-1 
lis ir savo reikalus, kurie, per-! pin ų, 
siskiriant su vyru, turi būt už-’ 
ganėdinti; ten ji turėjo lygias'. ko1 , ............ ....
su vyrais teises. !lr sescles SoflJa lr Emilija

{ 5329 S. Talhnan avė.
Tarp žemės tautų yra ne vien Chieago, Iii.

vienpatystė ir daugpatystė, bet 
yra ir daugvyryste. Daugvy-. 
ryste viešpatauja Tibete, kartu 
su daugybe klioštorių ir kuni
gų. Ten vyriausias brolis ima! 
moterį, bet ji yra moteris ne tik' 
jo vieno, bet vi^ų jo brolių. Gini 
do tatai stoka Tibete moterų. 
Ten yra mat ant 100 vyrų tik 
70 moterų, taigi visiems vyrams 
jų trūksta. Bet Tibete moteris 
turi lygias su vyrais teises.

Europoj vokietės stengės vy
rų teises turėti. Laike priešų 
užpoulimų vokiečių moterįs kai
tų su vyrais stodavo į mušius. 
Dabar buvo veik visose tautose 
vokiečių moterų sekėjų. Tokia 
sekėja yra ir Mickevičiaus ap
rašyta pasakiška lietuvaitė “Gra 
žiną”. Pas franeuzus tokia buvo 
jau ne pasakiška “Orleano Mer
gelė” — Joana d’Ark, pas len
kus Chrzanoska. Ir laike pasku
tinio lenkmečio sukilėlių vadovas 
Langiewicz turėjo merginą ad
jutantą Pustowojtną.

L. šernas.

' ^V'’' » ■m' ftK:> > ; 'H

Atminčiai metinių sukaklu- 
su-

Geriausių išdirbysčių gvarantuoti ant 10 metų. Parsiduoda už numa- 

mažintą kainą, prie kožno gramafono pridedame 5 rekordus dykai.
mai neužgeso. Ilsėkis mielas 
šuneli ant Lietuvių Tautiškų Ka-

Nuo liepos 1 d. Roselando ir 
I Kensingtono Naujienų skaityto
jai pirkite Naujienas sekančiose 
stotyse: i

Klaudą
158 Kenslngton avė.

M. G. Valaską
11444 Michigan avė.

P. Umbrožiuną
234 E. 115-th str.

A. žalali
114 E. 107-th st.

Bučemėj
10701 State str.

Barbernėj
10500 Michigan avė.

Užprenumeruoti Naujienas ar 
įduoti apgarsinimus galite per

M

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklis 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1301 S. Ashland Avė, Chieago. 
kei;tč 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašą.

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

Tel. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS

Lietuvis Dentistus 
4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.

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

išskiriant nedėljas ir seredas.
■■ ■ n i « nu

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.

gramafonų kaina nuo $15.00 iki $400. ParduodameKiti modeliai gramafonų kaina nuo $15.00 iki $400.
ant lengvų išmokėjimų, siunčiame tavorus kitur, už prisiuntimą nie
ko nerokuojame.
Krautuve atdara nedėliomis visą dieną.

Nauji gražiausi Lietuviški rekordai.
Jaunavedžio Pasiskundimas ir Tarditoja, Dialogas.
Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas.
Piemenėlis ir Pavasaryje, M. Petrauskas.
Jonas Smikis ir Maušo Kelione, Dialogas.
Girtuoklis, Mėtavone ir Pasakos Stebuklai.
Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas.

Mielaširdysto ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas.
Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas.
Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias.
Padespanas ir Mazurka.
Lietuvą Tėvynė Musų ir Tykei Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą.
Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo.
Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas.

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

E4535 
E4536 
E4536 
E4237 
E4475 
E4272 
E4474
E4416 
E4363 
E3417 
E2356 
E2357 
E2358 
E3191
E4181

MIMIMIIIIIIIHIIIIMIIIHIIH

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, LAIVAKARTES. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padarome visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teisiną ųž perkalbėtoją.
J. J. Zolp, A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4547 So. Hermi tage Avė., 
Chieago, III.

Tel. Yards 145

iiiiiiiiiiiiiuiiiiuiuiiiiinniiuiiiiiiii^

pa

Rusiškos ir Turkijos Vanos

10500 La Fayette avė.
Phone Pullman 3119

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Art| St. Loula Ava. 

CHICAGO, ILL.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chieago, III.

Reumatizmas Sausgėla.

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

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

CAP8ICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
uėtas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia nadėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1,05.

J tįsti n Kulis
3259 $. Halsted St., Chieago, III.

Knyga BALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.



KAPITALAS 
$200,000.00

Subata, Liepos 3 d., 1920

PERVIRŠIS
$25,000.00

Lietuviu Stataliuossr»

MUSŲ DARBAS.

NAUJIENOS, Chicago, UI
PlrtMU KARTU CHICAGOJE PRANEŠIMAS

TEMYKITe LIETUVIAI!
Visiem žinoma, kad UNIVERSAL STATE BAN
KĄ, yra tikrai Lietuviška Valstybinė Banka, ku
ri visada remia Tautos ir Valstybės reikalus ir 
kaipo tokia Lietuviu įstaiga širdingai kviečia vi
sus Lietuvius-Amerikiečius užmegsti ir palaiky
ti ryšius su šiuom Banku, nes Bankas randasi pa
rankiausioj vietoj, yra atdaras vakarais du syk 
savaitėje. ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA 
KUOPILNAUSIAI APSAUGOTI didžiu kapitalu 
ir sumaniu vedimu bankinių reikalų patyrusių vai 
dininkų ir direktorių.
Jeigu męs neremsime savo Tautos ir viens kito, tai 
svetimi tiktai naudosis iš musų ir vilios mus pas 
save visokiais daug prižadančiais apgarsinimais, 
kurie musų vardą, kaipo LIETUVIŲ V ARDA, ne- 
pakels. Todėl visi Lietuviai remkite savo teisin
gas įstaigas ir VAISIAIS PATĮS, O NE SVETI
MI NAUDOKITĖS.

DABAR YRA LAIKAS
NUO 1 LIEPOS NESUGADINUS NUOŠIMČIO >

anę knygutę blle 
RANKOS, KURI 
BA NĖRA JUMS 
įsirne ir perkelsi

me VISUS PINIGUS SU NUOŠIMČIAIS f 
ŠIA

UNIVERSAL STATE BANK 
(Under State Government Supervision) 

Didžiausia ir Stipriausia Lietuvią Fi
nansinė Įstaiga visoje Amerikoje 

Po valdžios priežiūra.
BANKO TURTAS VIRŠ.................. $2.490.000.00

žiūrėkite depozitų augimą:
1917 Kovo 3 (Dienoje atidarymo) ........ $16,754.95.
1919 Sausio 1......................................... $941,689.40.
1920 Sausio 1......................................$1,625,997.43.
1920 Birželio 28 ...........  $2,121,595.33.

šiame Banke pinigus galima atsiimti ant kiek
vieno pareikalavimo su 3-čiu nuošimčiu. ;

SĖSKITE‘"PINIGUS' IR VAŽIUOKITE į 
Lietuvą per šių Didžiausią Amerikoje Lietuvių 
Agentūrą.

IŠMAINOME kitų šalių pinigus pagal dienos 
kursą.

BANKO SKYRIAI: Taupinimo, Komercijos, 
Paskolos, Apdraudos nuo ugnies, Pinigų ir Šif- 
korčių siuntimo. t

Informacijos Visuese Roikdoose Suteikiamos Dykai
BANKO VALDYBA:

Joseph J Elias, president, 
Wm. M. Antonisen, Vice- 

Pres. and Cashier,
Jos. J. Krasowski, Vice- 

Pres.
Stasys V. Valanchauskas, 

Ass’t. Cashier.

bo kiti miesto 
JANĖDINA AI

BANKINES VALANDOS:
Panedėliais, Seredomis, Ket 
vergais ir Pėtnyčiomis nuo 
9 vai. iš ryto iki 5 vai. po 
pietų.
Vakarais: Utarninkais ir 
Subatomis nuo 9 vai. iŠ ry
to iki 8:30 vai. vakarais.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILLINOIS 

Kampas 33-čios gatvės.
— —------- ----- ---- --- --- -......................................   —...............   ' ' -f.... 111 , , ■ , ■ --r

Sveikam Kūne Stipri
Karo be reikalo kentėti? Mano spe- 

dalis gydymo būdas išgydė jau daug 
žinonuj nuo kaspininCs kirmėles, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių n
turi vi
(.do kitokios

no. kad jie 
riuosc kirmėlę, >i gydosi visai 

ligos; dcltogi ir neišsigy

Ki ,(..L

žmon
papr

Dabar, kada agitacijos bei 
švietimo darbas pasidarė nebe
galimas, ktuty atėjo šiltoji vasa
ružė, draugai chicagieffiai vei
kia “kitaip.” Tasai “kitaip” yra 
vasaros pramogos •— draugiški 
išvažiavimai ir piknikai.

Kelintas tos rųšies pramogų 
jau buvo surengta, ir geriausiu 
pasisekimu. Pav., buvo musių 
presos piknikas Rivcrview par
ke, buvo ir šiaip draugiškų iš
važiavimų bei piknikų. Ir ne
veizint to, kad prieš mus dabar 

Svaro pktą kampaniją buvusie
ji musų draugai, bet pakenkti 
mums jie negali. Pažangieji 
Ghieagos lietuviai eina su mu
mis. O tai dėlto, kad tie, kur 
purkštauja prieš socialistus, pa
lįs n:č nieko, apart to purkšta- 
vimo, neveikia. Ir, tiesą sakant,: 
nenusimano kas ir kaip veikti. į 
Jie — buvę žmonės, mirusios 
vėlės... Gyvieji, veikiantieji 
žmonės jų nebepa'so. Jie nori 
veikti ir todėl eina su sočiai iš

Dabar, kada šiltoji vasaružė 
i vilioja iš miesto jaunimą ir ‘‘so 

| liūs”; kada visi šalinasi tvan
kiu musų svetainių, vienatinė 

i: . proga gyviemsienis — veikian- 
, tiemsiems žmonėms susieiti ir 
pas tarti yra — išvažiavimai ir 
piknikai.

Sekamą nedėldienį, liepos 
ketvirtą, draugai chicugieZiai ir 
vėl rengia vieną tos rųšies pra
mogą. Rengia dideliame ir pui
kiame Gardners Parke (Wost 
Pullmane), ton, kur pernai bu- 

; vo Naujienų piknikas. Pramo-

kuopos (22 ir 81), LLFed. 1- 
uioji kuopa ir Pirmyn mišrus

Dvasia

. Nepaprastos
PRAKALBOS IR KRUTAMI PAVEIKSLAI

Prasidės Liepos 4-tą dieną, 1920 m. 8 vai. vakare
Tos prakalbos bus laikomos ant lauko 31-mos gat

vės prie Raymond Schapel, apie pusę bloko į vakarus 
nuo So. Halsted st.

Bus geri kalbėtojai aiškins Lietuvių ir Anglų kal
bose svarbiausius gyvenimo klapsimus. Bus gera 
muzika ir išlavinti giedotojai, giedos naujas giesmes. 
Taipjau paveikslai bus labai pamokinanti.

Viskas dykai.
Susirinkite, jauni ir seni, o negailėsitės; atsiveski

te ir savo draugus.
Prakablų rengimo Komitetas.

Sankrova Įvairumų
Aprfdnlų, kilkrodžlą-lalkrodėlių. 

Žiedų Ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų vihosc kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikalių instrumentu; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų,

čia m taiso m a viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

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

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

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotograr 
f i jų įvairiose pozose. Kas nori turėti | 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi j manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

Shaw” motor-bicycle 2 ir pusės 
arklių spėkos.

I
1920 metų išradimas, visas jo 

dėjimas kaip ir motor-cyclo, ant 
ciugo arba diržo. Galima 
nuo 4 iki 40 mylių į valandą. Gvaran- 
tuotas ant vienų metų. Parsiduoda 
nuo $115 iki $185. Motorai, kurie 
tinka j kiekvieną bicycle nuo $65 iki 
$95. Geriausis dalykus vežties | Lietu
vą. Platesnių žinių meldžiu kreip
tis laišku arba ypatiftkai, Panedėliais, 
Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 4 
pietų iki 9 vak. Ncxlčliomis nuo 7 
11 ryto pas K. B. Alekna Agent,

188 E. J14-th st., Kensington, 
Chicago, III.

su- 
len- 

važiuoti

po 
iki

Pranešimai
Extra Susirinkimas LSS. VIII. Ra

jono valdybos, apšvietos komisijos na 
rių ir kuopų valdybų narių PėtnyČioj, 
2 d. licjaj.s, 1920. Naujienų name, 7:30 
vai. vakare. Yra svarbus reikalas, atei 
kitę. — Organizatorius.

LSS. 81 kp. pusmetinis susirinki
mas įvyks liepos 3 d., subatos vakaro, 
Liuosybės svetainėje, 1822 VVabansta 
avė. Pradžia 7:30. Visi kuopos nariai 
privalote dalyvauti susirinkime, nes 
yra daug reikalų dėl apsvorstymo.

Sekr. P. Millcr

...SLA, 36-tos kuopos mėnesinis., iš
sirinkimas |vyks nedėlioj, liepos 4 d., 
kaip 12 vai. dienos, “Aušros” svetainė, 
3001 S. Halstcd str. Visi nariai buki
te, nes bus išduotas raportas iš įvyku 
šio SLA. Seimo. Bus duodamos kny
gos, nariams už pusę kainos.

—J. Juknis, pirm.

VYRAMS IR

»
<Į’

v<

’ą ten (į Gardners Parką) su- į 
sirinks visa gyvoji — veikiau- 1 
čioji lietuviška Cliicaga. Tuo- j? 
labiau, kad ant rytojaus (po g

na šventė —• “džiulajaus Šven-

Socialistai nepratę rengti tik 
“taip sau” piknikus ir išvažia
vimus. Savo piknikus jie vi
suomet papuošia tinkamu pro
gramų bei žaismėmis. To labo 
busią ir šį kartą —• Gardners 

i Parke. Ir rasi daugiau nei ki
tais kartais. Vienas prietelis 
man andais ixikuždėjo:

— Bus, bus visa bus —■ tam- 
' s ta pamatysi...

Tikiu, tikiu ir sakau:
— Iki pasimatymui ryto!

— Tipu-Tapu.

Nesuranda 26,336 vaikų.
Jiicagoj “prapuolė” 26,336

VIKNATINTB «W9WIT»IJOTAB BUBĄS APTIBKOBIUB ANT
SUAUGIEM8
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Mumto ...
S. M. Mesirpff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

.♦toriui

*

FEDERAL LAND AGENCY & 1X)AN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemes, barnias ir Visokius Na

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

kurios prireikus gali būti tei
kiamos .teismams, etc. Esą drat- 
to metu ypatingai pasireiškė rei 
kalas turėti tokių informacijų.

Sustreikavo geležinkelio stoties 
darbininkai.

t

**■■■ .... 11 , 'g
Telephone Yards 5834

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

300!
KAS PALAIKYS JUS VA

SAROS METU?Užvakar sustreikavo
Nortlnvejstem geležtinkedio sto
ties darbininkai. Iki šiol jiems 
buvo mokama 43 centai valan
dai. Pareikalauta pakelti mo
kestį 40 nuoš. Kadangi į reika- dangi vasaros karščiams UŽ- 
lavimą nieko nebuvo atsakyta, einant gausumo sumenkėji- 
tai darbininkai metė darbą.

Užlaikykit save drūčiai il
gas, karštas vasaros dienas 
darosi sunkia užduotimi. Ka

Bridgcportiečiams. Visi kurie esate 
pirkę Lietuvos Laisvės Paskolos Bond- 
sus ir užsimokėję pilnai, malonėkite 
atsiimti Bonus, o kurie dar nesate už
simokėję, malonėkite baigti mokėti ir 
gausite L. L. P. Bonus, pas stoties iž 
dininką. Bonus galima dienomis ir va 
karais užsirašyti pas stoties valdybą 
šiose vietose: P. M. Šatkauskas, 
3428 S. Halsted st. Iždininkas, J, A. 
Martinkus, 3824 So. Halsted st. Pir
mininkas Ižd. Pupauskas, 3402 So. 
Halsted st. —Raštininkas

SLA. 226 kp. susirinkimas ..į vyks 
nekėlioj, liepos 4 dieną, 1 vai. po pie
tų Knygyno svet., 1822 Wabansia av. 
Visi nariai kviečiami atvvkti.

A. Martišius, sekr.

Melrose Park. L. T. Draugystės 
kung. Algirdo pusmetinis susirinki
mas įvyks nedėlioj liepos, 4 dieną 
kaip 1 vai. po pietų J. ^Vaičiulio sve
tainėje, 23 gatvė ir kampas Lako st. 
Visi nariai bukite laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų taipgi malonėkite vi. 
si užsimokėti pomirtines už mirusius 
draugus. Nut. rašt. A. Jasinskan.

Išvažiavimas j Jefferson Mišką 
įvyks nedėlioj, liepos 4 dieną. P. P. D. 
Unija 604 skyrius rengia išvažiavimą. 
Programas susidės iš kalbų ir deklama 
cijų — Komittetas.

Paj ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

Nuo kovo 10 dienos visų, be skir
tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiųlymų ar pajieškoji- 
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 08 centai už 
»yk| patalpintą col|.

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

LSS. 234 Kuopos mėnesinis susirin
kimas {vyks nedėlioj, liepos (July; 
4 dieną, 10:30 vai. ryte. University of 
Chicago Settlcment Club room, 4630 
Gross avo. ,

Draugai ir draugės, malonėkite lav 
ku pribūti, nes turime daug svarbių 
reikalu aptarti. —-D. Motuz, n. seki.

Roseland. — Draugystės I). L. K. 
Vytauto No 2 pusmetinis susirinku 
mas bus nedėlioj, liepos 4 dieną, kaip 
1 vai. po pietų, Strumilų svetainėje. 
Visi nariai kviečiami atvykti. —

A. Grebelis, Rašt.

Pittsburgh, Pa. SLA. 8-čio Apskri
čio kuopų atstovų suvažiavimas jvyks 
liepos 18 dieną, Finnish Workors Hali 
525 — 6-th str., Monessen, Pa. Posė
džių pradžia kaip 10 vai. ryto. — 
Išrinktieji kuopų atstovai kviečiami 
atvykti laiku.
S. Bakanas, SLA. 8-čio Apskr. Pirm.

Aš Ignacas Aprimas pajieškau bro
lienės Veronikos Aprimienės pirmiau 
gyveno Corteney, Pa., o dabar neži
nau kur. Aš turiu labai svarbų reika
lą. Malonėkite atsišaukti pati, ar kas 
ją žino praneškite už ką busiu labai 
dėkingas. Mano adresas:

Ignacas Aprimas,
1746 So. Union avė., Chicago, III.

Aš esiu vaikinas 31 metų senumo 
ir pajieškau merginos apsivedimui. 
Turėtų būt nuo 22 iki 31 metų am
žiaus. Lietuvoj ar čia gimusi. Jeigu 
Lietuvoj gimusi, norėčiau, kad kalbė
tų kiek angliškai. Norėčiau, kad bu
tų gero pasivedimo lieso sudėjimo ir 
apie penkias pėdas augščio. Atsišaukit 
ant:*

No. 113 Naujienų ofise.
' 1739 So. Halsted str. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
ba naJles nuo 28 iki 35 metų, esu 30 
metų vaikinas, mylinčios dorą gyveni
mą. Meldžiu atsišaukti ir prisiųsti sa
vo paveikslą. Atsakymą (luošiu kiek
vienai.

W. Tibautas,
33 N. Edward str., Kenosha, Wis.

Pajieškau savo brolio Juozapo Ka- 
tiliausko, Šiaulių apskričio, Stačiūnų 
vals., ir Kaimo Amerikoj gyvena apie 
10 metų; girdėjau gyvena Newark, N. 
J. Jis pats ar kas kitas, malonės 
man apie jį pranešti, busiu dėkingas.

F. Katiliauskas,
500 W. 54 PI. Chicago, III.

Pajieškau savo švogerio Jono Grita- 
vičiaus. Kauno redybos, Telšių pavie
to, Tirkšlių vai., Pugonių kaimo. A- 
merikoj gyvena apie 10 metų. Kur jis 
gyvena, nežinau. Malonės jis pats ar 
kas kitas pranešti apie jį, busiu dė
kinga.

Ona Auksakaitė,
4358 So. Maplewood avė., Chicago, 111.

Cicero. — Vyrų Ir Moterų 
Draugystes Išvažiavimas |vyks 
lioj, liepos 4 dieną, J. Svabo 
Lyons, 111. Bus vežama trokais: 1-mas 
trokas išvažiuos kaip 10 v. ryte, 2-as 
—kaip 12 vai. dieną. Susirinkite prie 
V. Shileikos, 4932 W. 14 st. Būtinai 
sugrąžinkite serijas anksti Iš ryto.

• — Komitetas.

Apš. 
nodė- 
darže

Pajieškau švogerio Jono Geitavičio, 
1915 metais gyveno 823 Judmin st. 
Seattle, Wahs. Meldžiu atsišaukti, ar
ba pažjstamų pranešti busiu dėkinga.

A. Auksakaitė,
4358 So. Maplewood avo. Chicago, III.

Pajieškau savo draugų ir pažįstamų 
Aš paeinu iš Kauno gub. ir pavieto, 
Jesvainio ir parapijos, Šaravų kaimo, 
meldžiu atsišaukti greitai. Manau išva 
Žiuoti iš šito miesto.

Anthony Rogers
731 West 18-th str., Chicago, III.

Jajieškau savo brolio Jono Karec- 
kio, Kauno redybos, Panevėžio apskr., 
iš miesto Naujamiesčio. Jis pats ar 
kas žinote jo adresą malonėkite man 
pranešti busiu labai dėkingas. Labai 
svarbus reikalas. Mano adresas: 
Panevėžio Komendantūros Komandos

Viršylai Vladui Kercckiui 
Lithuania.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 26 mėtų amžiaus. Aš esu 
26 metų, turiu gerą darbą ir gerai už 
dirbu. Myliu gerą gyvenimą, tad malo 
nėčiau susipažinti su mergina. Link- 
kusios prie apsivedimo malonėkite 
atsišaukti, prisiunčant gavo paveikslą, 
o aš duosiu atsakymą.

Antanas Vaičukutis,
1444 Maplo avė., Canton, Ohio.

Chicagos Socialistų ir Laisvamanių 
piknikas įvyks nedėlioj, liepos 4 dieną 
Gardners parke, Wcst Pullman. Pik
niką rengia sujungtos spėkos — LLF. 
1 kp., LSS. 81 ir 22 kp. ir Pirmyn 
choras. Kalbės geriausi laisvamanių 
ir socialistų kalbėtojai — Dr. A. Mont 
vidas ir kun. Mockus. Dainuos daug 
chorų — bus visokių pamarginimų. 
Pradžia 10 vai. ryte.

Chicagiečiams važiuojant į pikniką 
reikia imti Stato st. karus ir važiuoti 
iki 119 gatvės. Gardner parkas yra 
prie 123 gatvės. —Komitetas.

: vaikai.
Dr. John Dili Robertson, svei 

katos koniisionierius, paskelbė 
visaiiną ablavą, kad suradus 
tuos vaikus. 138 “detektivai” 
paskirta tani darbui.

Matote, Dr. Robertsono ma
nymu, nuo sausio 1 d. Chicagoj 
gimė 99,412 vaikų, tuo tarpu 
l>as jį tėra užregistruota tik 
76,076. Tuo būdu da trūksta 
26,336 vaikai.

“Valstijos įstatymai verčia, 
kad kiekvienas daktaras rapor
tuotų sveikatingumo departa
mentui apie kiekvieną gimimą. 
Iki šiol daktarai nepaisė to įsta j 
tymo, 
ateityj 
(lomas.

mas, gimstąs iš perdaug į- 
, tempto darbo, pasidaro 
daug aršesnis. Reikalinga 

1 sutvarkyti organizmą ir at- 
Chicagos socialistai renka dc naujinti išeikvotą sveikatą, 

legatus j Dėbso kampanijos kon rpr|nerio Amerikoniškas Eli- 
feroneij,; Konferendja x
liepos 12 d. Isidore Ka»owitz, . ■ x i - 4.
kampanijos vedėjas, mano, kad kaip tik tuo vaistu, kuris at- 
kamipanijos vedimui pasiseks lieka šį darbą. Jisai išvalo 
surinkti $100,000. ; vidurius, išgalanda apetitą,

'sutvarko Visą kūną. Paga
lios, jis yra labai skanus. 

■Gydymuisi nuo visokių uva- 
ibns užgavo j>en- > saros persišaldymų” Trine

rio , Amerikoniškas Elixirąs 
Karčiojo Vyno yra niekuo 
neužvaduojamu vaistu. Bet 
jus privalote įsigyti tikrą 
Trinerio Amerikonišką Eli- 
xirą Karčiojo Vyno ir todėl, 
reikalaudami turite pabriež- 
ti žodi uTrineris.” Vaistų 
pardavėjas ir užlaiko ir ki-

Norima surinkti* Dėbso kam
panijai $100,000.

.ĮIEŠKO kambarių
REIKIA KAMBARIŲ

Jieškau North Sidės apielinkėj kam 
barių. Geistina, kad butų arti Hum- 
boldt Parko. Pranešdami pažymėkite 
kokiu laiku galima matyti. Praneši
mą adresuokite taip:

J. L.
1739 So. Halsted str., Chicago.

Dr-stč Lietuvos Sūnų No. 1 laikys 
savo pusmetinį susirinkimą. P. Pili- 
tausko svet., 4512 So. Hermtiage avė. 
liepos 3 dieną, 8 vai. vakaro. Visi 
nariai malonėkite atvykti, nes yra 
svarbių reikalų. —J. stota, sekr.

Peikimas pridarė nuostolių 
už $50,000.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIAI ANT RENDOS

Turiu ant rendos gražių kambarių, 
didelių ir mažų su visokiais paran- 
kumais: telefonas, vanos visada bėgan 
tis karštas irs Šaltas vanduo. Labai 
gražioj vietoj, prie didelės gatvės 
Mes kajbame Lietuviškai. Malonėki
te atsilankyti po No:

1260 Woodward avė., Dotroit, Mich 
Tek: Northway 5(578

Rockford, III. — L. S. ir I). Draugy
stės mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, liepos, 4 d., 2 vai. po pietų, S. 
M. and F. S. svetainėj, 3 rd avo. tarp 
7-tos ir (i-tos gatvių.

— Valdyba.
Bet aš pasirūpinsiu, kad
tas įstatymas butų pil-
Daktarai, kurie neprisi

įstatymo, bus nubausi i.
Mažiausi bausmė už tokį misi-1 Melai Wiare kompanijos budin-

mėnesiaJ ką ir uždegė jį. Gaisras padarė

'.vakar zk 
n 

H!
Tų namų gyven- 

i . 'nu-za baimės, 
užgavo American

lu;, ari a liga 
dideliu pilvo 

ui ima kas 
valgyt ne

munai sukie-

t var\
. gėralų Jqei 
luri noro, ga 
tčję, ausyse užlą, skafida po krutinę.

Kas tokių siniptoinų turi, tegul ate>-

?ia pas mane: išgjdysiu nsai trumpu 
alku

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

tarp Marshfleld ir Paulina gal. Ofiso valandoj nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar® 
NedAli<»nHH nuo 10 iki 12 diena.

va skauda, v
ką ir uždegė j j. Gaisras padare 
nuostolio už $50,000,

138 “de
ls slau- 

Depa ria

Šviesą ir pajiegą iuvedame 1 senut Ir naujus naenue., taip# 
( dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korpofaclji Antėrtkdjd 
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I n 

A BARTKUS Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Botilevard 1892. Chicago, 111.

žengimą skiriama šeši 
kalėjimo.”

Tie Dr. Robertsono 
tektivai”, susidedaiitjs 
gių ir Sveikatingumo 
meiito valeli ninkij, -e

po namus ir rinks žinių apie vai 
kus, gimusius pa.skutiniais 18 
menesių. Kuomet bus patirta, 
kad daktaras neraportavo svei
katingumo departamentui, lai 
jis tuoj bus patrauktas atsako-

Dr. Roberlsėii pareiškė-, kad 
tokie raportai esą svarbus. tuo, j 
kad jie pagelbsti palaikyti tei
singu statistiką, ir tikras žinias,

Rado drabužius, bet neranda 
jo navininko.

Užvakar naktį policistas x

Rrooks prie Rogers Purk mau-1 tokių puikių Trinerio gy
dyklos rado kokių šešių metų 1 juolių savo' sandėlyje arba 
vaiko drabužius. Manoma, kad 
vaikas prigėrė. Išgriebti iš eže
ro vaiko da nepasisekė.

Drabužiai gan gražus, todėl 
manoma, kad vaikas yra lurlin-

, Chicagos Lietuvių Dąrbininkų Tary
bos Centralinio komiteto susirinkimas 
įvyks 6 liepos, utarninko vakare, Nau 
jienų name, 7:30 vak. Visi komiteto na 
riai būtinai susirinkite. Koni. Virsiu.

Rubsiuvių Unijos 269 skyrius rengia 
didelį išvažiavimą j Jefferson girią ne 
dėlioj, liepos 11 dieną pradžia 10-tą 
vai. ryto. Bus suruoštas puikus pro
gramas. Visus prašome atsilankyti.

Komisija.

Pasirendavoja 1 kambarys iš fronto 
Kambarys Šviesus ir didelis dėl dviejų 
vaikinų arba po vieną, arba dėl dvie
jų merginų. Mano adresas

J. B. 703 XV. 21 Place ant 2 lubų

SKAITYKIT IR PLATINKIT

gali jums jis parūpinti. 
Ypačiai rekomenduojama 
Trinerio Angelica Bitter To- 
nic, Trinerio Raudonosios 
Piliules, Trinerio Antiputri- 
na, ir tt. — Joseph Triner 
Company, 1333 — 1345 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

Indiana Harbor, Ind. SLA. 18K kp. 
mėnesinis suKirinkimas į-vylcs neclelioj 
liepos 4 dieną 2 vai. po pietų. Kethari 
no IIouso svot. 138 Deodor str. Visi 
nariai atvykite paskirtu laiku, nes 
k nona turi daug svarbių dalykų ap
tarti. Bus nominacijos i SLA. XI Ap
skričio Valdybą. —P. S’. Rindokas, 
Fin. Sekr.

Kėtvlrtd ValrdO Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos Kliubo jaunų mergaičių 
choras turės savo draugišką ir voka- 
JiŠką vakarėlį, kuris įvyks subatos va
kare, liepos 3 dieną Felloship svetai
nėj, 33 pi. Pradžia 7-ta vai. vakare 
Visos choristes kviečiamos atsilankyti

—Valdyba.

Pasirendavoja geras šviesus kam
barys dėl vieno arba dėl dviejų atsi
šaukite greitai:

939 W. 33rd str.

Ant įsrendavojimo prie laisvų žmo
nų? kambarys su visais parankamais 
arti bulvaro i^nt antrų lubų. Geistina, 
kad atsišauktų geras vaikinas.

5522 S. Aberdeen str.,
2 flat E. K.

Išsirandavoja puikus kambarys prie 
mažos šeimynos. Kas turite savo lo
vą meldžiu atsišaukti vaikinai, mer
ginos, vedę kad ir su vienu vaiku. Jei 
kas sutiktumėt padaboti mano 3-jų 
metų vaiką porą valandų j dieną, tie 
gautumėte kambarį uždyką.

3112 So. Union avė.
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
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REIKIA DARBININKŲ IR E IKIA DARBININKŲ

NAUJIENOS, Chicago, III

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ

Subata, Liepos 3 d., 1920

NAMAI-ŽEMĖ
VYRŲVYKŲ IR MOTERŲ PARSIDUODA pianas labai pigiai 

$95 Lendermanno išdirbimo.
4013 S. Artesian avė.
Phone Mc Kinley 4503

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

A

MERGINŲ ir MOTERŲ 
PER 16 METŲ 

gali gauti gerus darbus 
musų dirbtuvėse

Pradedamoji mokestis 
su darbu

Reikliai ==

REIKIA —

Dirbtuves

Paprastų Darbininkų

PARSIDUODA Ice box didelis 10( 
svarų ledo įtalpos. Parduosiu pigiai 
atsišaukite greitai.

3238 So. Halsted str.

nuo štukių ir pakeltomis 
mokestimis kaip tik pramok
site darbą.
PATYRIMO NEREIKIA 

Lengvas, čystas darbas. 
Priimnps darbo sanlygos

MUMS REIKIA 
Press operatorkų 
Sorterkų 
Pakuotojų, ir tt'. 
Atsišaukit prie dirbtuvės 

arčiausios nuo namų.

Contmeinitol Caro
Co., Dine

2221 So. Halsted St.
4606 W. G r and avenue 

5411 W. 65-th st. (Clearing)

Naujienų ofisan reikia mer
gaites mokančios gerai rašy
ti rašomaja mašinėle (type- 
writer). Gerai butų kad mo
kėtų ir lietuviškai rašyti, 
bet tai nėra būtina. Ateikite 
Naujienų ofisan išryto nuo 
10 iki 12 vai.

REIKIA OPERATORIŲ

Ant mašinų ir benčiaus darymui in- 
suluotų drūtų ir virvučių. Coil winde- 
rių — ant rankinių ir automatinių 
mašinų. Nitavojirao (soldering) ir 
apdirbimo (finishing) darbui. Turi kai 
bėtl ir suprasti Angliškai. Patyrę ope
ratoriai gauna labai augštas algas. 
Gera mokestis pradegantiems.

Belden Manufacturing Co.
2300 So. Westem avė.,

REIKIA —

Merginų Turi būti virš 18 metų ir 
turi kalbėti ir suprasti angliškai. Dar
bas yra baladojantis, bet lengva išmo
kti. Darbas susideda iŠ apvyniojimo 
ir suvyniojimo varinių d ratų mašino
mis.

BELDEN MANUFACTURING CO.
2300 So. Westem avė.,

REIKIA —

Merginų

lengvam darbui Idealėj kavos dirb
tuvėj. Aštuonios vai. į dieną, 8 iki 
4:30 Pusė dienos subatoj. Žiurštai 
duodama dovanai. Kavos ir arbatos 
duodama dykai. Gera proga pasigeri- 
nimui $15 pradžiai

CHASE and SANBORN 
76 E. Lake str.

reikia —
senyvos ir suprantančios moteries 

pridabojimui dviejų kūdikių, 5 ir 7 
metų; ji gali turėti ir savo 1 kūdikį. 
Gera mokestis, darbas ant visados.

K. Galimskis
3301 So. Wallace str.

REIKIA —
*

Moterų —
$17.00 j savaite. Kreipkitės tuojaus 

I RANCES HUGHES CO.
■'i-st ttnd Loostis ste,

Moterų

Merginų

Vaikų

Darbui ant mašinų, prie trucko ir 
tt. Gera mokestis. Pastovus darbas. 
Samdymo ofisas atdaras iki 8 vai. vak 
Pane<l61iais, Utarninkais ir Petnyčio- 
mis.

ACM E STEEL GOODS CO.
2836 Archer avė.

PARSIDUODA grosernė geroj vie 
toj biznis išdirbtas per daugelį metų 
priežastis pardavimo važiuoju Lietu
von. Parduosiu pigiai, atsišaukite 
greitai.

T. Smilga,
3336 Lowe avė.

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

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

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

SCHETTLER and MASULIS 
6706 »So. Ashland Avė. CORRIDON, MO

PARSIDUODA puikus bučemės 
fixturai. Priežastis savininkas jejo i 
kitų bizni. Parsiduoda sykiu arba 
atskirai labai pigiai. Atsišaukite po 
šiuo adresu: J. G.

3553 So. Wallace st.

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

WESTERN FURNITURE

PIGIAI IR GERAI
Parduodam ir mainom namus lo

tus, fi rmas ir visokius biznius. Pas 
mus gi Įima gauti visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

Dirbtuvės darbui. Operuot 
mašinas, Drill punch pres- 
sing, ir tt. Taipgi coil win- 
ding (vyniojimas dratų mo
toruose), suliejimui dratų, 
darbininkų ofise, klerkų ir 
typewriterių. Turi kalbėti 
kiek angliškai. Gera pradinė 
mokestis.

PARSIDUODA labai gera armoni
ka grametika parsiduoda pigiai ma
no adresas:

3231 So. Halsted str.
REIKIA —

Krėslų dirbėjų taipgi medžio 
bėjų

Puikios darbo sanlygos 
Labai gera mokestis 
Nuolatinis darbas 
Kreipkitės prie

išdir-

Kreipkitės pas
A. L. RANDALL CO.

729 So. VVabash avė.

PARSIDUODA cash grosernė ir de 
likatosų krautuvė pigiai su tavoru ir 
fixturais. Storas didelis, 4 gražus kam 
bariai ir maudynė. Puikus daržas ir 
garažius. Renda $35 ant mėnesio. Ta
voms vertas $800, greitam pardavi
mui $575.00. Skersai nuo didelės pub- 
liškos mokyklos. Perkupčių nereikia.

Chas Patkus,
2601 W. 43 st. Tel. Mc Kinley 3773

Kellog Switchboard and 
Supply Co.

1066 West Adams st.

po 6 vai. po piet pas

arba REIKIA —

šaldyklinių (freezer) vyrų 60c. j va
landą, 9 pusė valandos į dieną. Ge
ros darbo sąlygos. Atsišaukite tuojaus.

B. F. Zika, 
2515 So. Austin Blvd.

Cicero, III.

UNITED STATES COLD STORAGE 
COMPANY

2101 West 39-th str.

REIKIA —

Paprastų darbininkų. Gera mokes
tis ir bonai. Kreipkitės pas

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden avė. 22-nd and Crawford

PARSIDUODA —
Pirmaeilė skrybėlių krautuvė. Gera 

Lietuvių ir Lenkų apielinkė. Daro ge
rą apyvartą. Gera priežastis pardavi
mo.

3256 So. Morgan str.

PARSIDUODA saliunas su pianu, 
registeriu ir geležinė šėpa (safe) pi
giai Sena vieta ir gerai išdirbta. Prie 
žastis pardavimo patirsite ant vietos.

1858 W. 14-th cor. Lincoln st.

PARSIDUODA puikus ir gražus gro 
seris ir saldainė. Puikioje vietoje, 
Lietuvių ir Lenkų apgyventoje vietoje 
Biznis išdirbtas per 8 metus. Atsi
šaukite.

Kaz. Venckus
4332 So. Hermitage avė. Chicago

IŠPARDAVIMAS drygoods storo su 
fixturiais už žemą kainą. Savininkai 
dry goods štorų gali gerai pasipelny
ti. ’ Pardavimo priežastis: noriu už
sidėti kitokios rūšies biznį.

M. Giaczas
2335 So. I^eavitt str. ir 23 Place

AUTOMOBILIAI

Mes galime panaudoti kelis pasto
vius ištikimus vyrus ir moteris, pilną 
laiką arba dalį, išmokti gero bizniaus', 
pardavinėti lotus ir namus. Galima 
len/rvai padaryti $500 j mėnesį.

Parsiduoda Automobilius 1918 m., 
7 pasažierių, gerame stovyje, nauji 
tajerai. Priežastis pardavimo išvažiuo 
ju Lietuvon, todėl noriu parduoti į 
trumpą laiką kad ir už mažą kainą. 
Kreipkitės nėr Tel.: Pullman 2825, 
arba ypatiškai pu. 5:30 vai. vakaro.

10524 So. Wąbash avė., 
Roselartd, 111.

JAVARAS and JOHNSON 
8-th floor — 118 N La Šalie str. REIKIA —

Paprastų darbininkų viduriniam ir 
išlaukiniam dirbtuvės darbui. Pasto
vus darbas, gera mokėsJs ir premijos.

Heppes — Nelson Roofing Co., 
4500 Fillmore str.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA —

VYRŲ

Paprastų Darbininką 
ir

Gera mokestis
Kreipkitės prie

7-----------------
THOMAS MOULDING BRICK CO 

41-st st. and Normai avė. 
ir 7514 So. Racine Avenue

REIKIA VYRŲ—

$4.80 į dieną. Nuolatinis darbas, 
valandų diena Muilo dirbtuvė.

1319 West 32-nd Place, 
2 blocks West of Racine avė.

9

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO. 
89th & Stewart

REIKIA —
10 vyrų darbui ant farmos ir green- 

housese. 20 mylių į žiemius nuo Chi
cagos. Kambarys ir valgis. Gera mo
kestis. Pasiteiraukit po No.

2029 Greenshaw str., 
pusė bloko į žiemius nuo W. 12-os ir 
Robey gatvių.

REIKIA —

Vyrų darbui maudynėj (bath 
se) po No.

1115—17 So. Paulina st.

hou-

REIKIA —
Gordon Feederių ir pony press Fee- 

derių. Gera mokestis. Kreipkitės prie 
THOMPSON and TAYLOR 

536 W. 22-nd str.

AUTOMOBILIAI
Parsiduoda nauji ir vartoti 

mobiliai — Cash arba ant išmokėji
mo.

1918 Nash — ^piisažierių 
Overland 5 pasažierių Medei 90 
1918 Studebaker 7 pasažierių 
1915 Haynes 5 pasažierių.
Ir kitokių išdirbimų: visi geri, kaip 

nauji. Kaina nuo $100 -ir augšČiau.
Janušauskas ir Vizgirdas

6-145 So. Western avė., Chicago, Iii

auto-

REIKIA —

Kelių patyrusių vyrų operavimui ob
liavimo (planingi dirbtuvės mašinų-^ 
pastovus darbas — gera mokestis — 
ne unijos dirbtuvė. Kreipkitės prio 
Lumbermen.’s Mills, W. H. Taplin Spt. 
Robey st. į pietus nuo Blue Lsland avė

PARSIDUODA Ford karas, 6 mė
nesius vartotas 5 pasažierių, gerame 
stovyje, galima matyti vakarais ir 
nedėlioj visa dieną. Savininkas gyvena 
ant pirmo floro.

3018 So. Union avė.

Noriu pirkti automobilių, be skirtu
mo kokios išdirbystes. Mokėsiu pilną 
vertę.

6308 So. Racine avė.
Tel.: Wentworth 1598.

REIKIA —

Fondrės darbininkų Grinderių, pa
prastų darbininkų, truckorių ir sorte- 
rių. Kreipkitės į samdymo*ofisą tar
pe 7-nių ryto ir 4:30 po piet.

ILLINOIS MALLTABLE IRON
1809 Diversey Blvd.

PARDAVIMUI

CO.

PARSIDUODA automobilius Buick 
Co. 5 pasažierių modelio D. 35 1917 
metų. Išvažinėtas 8,000 milių Mašina 
dirba kaip nauja. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos, galima maty
ti prastomis dienomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakarais; šventadieniais nuo ryto iki 
12 dienos.

Stanislovas Urmonas
’ 3612 Emerald avė.

iki

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
apgyventa visokių tautų. Biznis išdir
btas gerai. Parduodama tik už cash — 
knygučių nėra. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4901 W. 12 str

PARSIDUODA automobilius, 1916 
metų 5 pasažierių. naujas stogas, nau 
ji tajerai, pigiausias visame mieste 
$475.

1543 W. 46 st.
Tel. Yards 7125

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių 
apgyvento  j vietoj; biznis išdirbtas nuo 
senai. Pardavimo priežastis — vienam 
persunku apsidirbti.

F. Vitkausky, 
1905 Canalport avė.

PARDAVIMUI automobilius, Stu- 
debaker, 4 cilinderių, 7 lengvų pasažie 
žiu, modelio 1917. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite tarpe 6— 8 vai. vakare ir 
nedėlioj visą dieną.

S. Bagdonas
1525 — So. 48 Ct. 

Cicero, III.

PARSIDUODA v—
Grosemė ir bučernė Lietuviais ap

gyvento) vietoj. Laikiau tą vietą 14 
metų ir man nusibodo.

L Lyon
1731 So. Union avė.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda labai pigiai geras Hud- 

son trokas, dėl duonos ir groserio iš- 
vežiojimo. Turiu parduoti greitai, nes 
išvažiuoju Lietuvon. Atsišaukite grei
tai.

JOHN MATEKAS
3238 So. Halsted str.

Phone Blvd. 9696
Valandos 7 ryto iki 9 vakare.

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

• SCHETTLER and MASULIS 
6706 So» Ashland Avė.

NORIU parduoti Chandler arba mai 
nyti ant mažesnės, Fordo — geras ka 
ras — 7 pasažierių. Self starter elec- 
tric šviesos. Adresas:

John Gramai,
408 So. 61 st.

Galima matyti suliatoj visa dieną— 
Nedėlioj iki 2 ir panedėly iki 2.

STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai, vakare^
Ncdčliomis nuo 10 iki 4 po pieL

MŪRINIS NAMAS UŽ $8,500.00
Baltų spaustų plitų namas, 2 flatai, 

5 ir 6 ruimai. Garu šildomas, 2 gari
niai pečiai, 7 pėdų beismentas. Kieto 
medžio padlagos, durjs ir vėliausios 
mados įtaisymai. Toiletuose porceleno 
padlagos, sinkos, vanos ir sienos.

Gražioj apygardoj arti bulvaro ir 
Sherman parko.

5520 S. Elizabeth str.,
Mes turim ir daugiau namų. Gra

žios apygardos. Norintieji pirkti na
mą, kreipkitės pas:

ZOLP and BARČUS
4547 S. Hermitage avė., Chicago, III.

Tel. Yards 145

Farmos parsiduoda, žemė gera, vi
so 40 akeriu, dirbamos yra 30 akerių, 
o kita ganyklos. Sykiu parsiduoda ir 
gyvuliai su budinkais: 2 geri mulai, 
6 karvės su veršiais, 5 karvės dvei- 
gės, 10 kiaulių, 4 kiaulės mažos ir 
geras būrys vištų. Sodnas didelis, 
susideda iš obelių, vyšnių, griušių, 
slyvų, agrastų ir viaako. žodžiu sa
kant visako pilna, tik reikia reikalin
go žmogaus. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. Farma su reikalingais budin- 
kais galima nupirkti už $1700, o su 
visais gyvuliais už $4,000. Apie 1 my
lia nuo miesto Corridon, Mo. Gelžke- 
lis eina pro žalį. Apialinkeje gyvena 
apie 7 lietuvių ūkininku familijos.

Visokiais klausymais kreipkitės pas 
mane šiuo adresu:

L. KIBARTAS 
1031 N. 9th St. — E. St. Ix)uis, III.

UŽLAIKYMO KAINA

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 
, am 10 metų su pristatymu; Liberty 
Jonds priimami. Atiek tuojau.

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

2102 W. 35-th St.
Atdara nuo 10 ryto iki 9 vakare, ne- 
dėldieniais nuo 10 iki 4.

TfiMYKITE!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 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.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo- 
5 kambarių rakandus krūvoje ar- 

Puikus seklyčios,
ti
ba paskyriuje.
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davetlporl it kitkas; 
riša kaip nauji; Rarsiduos už bi
te priimtinų pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 6 kambarių rakandai 

parduodu pigiai.

2853 So. Emerald avo., Chicago, III. 
ant antrų lubų.

PARSIDUODA visai mažai vartoti 
forničiai už labai žentą kainą. Taippat 
ir vargonai parsiduoda arba kas norė
ti} galima butų išmainyti ant grama- 
fono. Kreipkitės prie.

Kazimieras Krušas,
822 W. 34 Placc, Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ

DIDELIS BARGENAS

Naujas dviejų augštų muro namas 
su beismentu 2 pagyv. 5 ir 6 kamba
rių. Elektro šviesa, maudynės ir kl 
ti geri įtaisymai, 
duoda pigiai, 
avenue.

Parsiduoda 
su beismentu 
rius toiletai, ,, .
— antras medžio 2 pagyv. po 7 kamba 
rius su maudynėmis gesu ir kitais 
įtaisymais. Rendos neša $85.00 į mė
nesį Lotas 50x125. Prekė tik $8200. 
Inmokūt vieną tūkstantį likusius kaip 
renda.

Parsiduoda 9 kam. cottage. Augštas 
beismentas maudynės, gesas. Randasi 
3433 So. Wallace str. Prekė tik $2400 
Inmokėti $400 likusius kaip renda.

Parsiduoda dviejų lubų augščio mu
ro namas 2 pagyv. 6 ir 7 kamb. Garu 
šildomas, maudynės, Elektro šviesa ir 
kiti geri įtaisymais. Namas randasi 
tarpo 65-tos ir 66-tos Pcoria gat. Pre
kė tik $9400.

Parsiduoda dviejų lubij augščio mu
ro namas 1 Storas ir 3 pag. 2 po 4 
kambarius 1 — 5-kių kambarių. Elek
tros šviesa ir kitais gerais įtaisymais. 
Namas randasi 3247 S. Morgan st. Pre 
kė tik $6300.

Parsiduoda 6 kambarių medinis na- 
Priešais Universal State Ban- 

Lotas vienas vertas $5000. Gera 
Prekė tik

šis 
Randasi

namas parsi-
8609 S. Lowo

vienas muro 
po 4 kambar

du namai 
4 pagyv. . 
gesas ii’ kiti įtaisymai.

mas.
ką.
vieta dėl visokio biznio.
$4600.

Naujas dviejų augštų muro namas, 
4 metų senumo. Styrnu šildymas, mau
dynės Elektro šviesa ir tt. Rnnl»< 
gražioj vietoj 101 W. 74-th st. Rendos 
neša $100 į mėnesį. Parsiduoda pigiai.

Del platesnių paaiškinimų kreipkitės 
pas:

Micael J. Kiras, 
3331 So. Halsted st.

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

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland avė.

PARSIDUODA kampinis biznia- PARSIDUODA dunamu, skirtingo- 
vas namas. Didelis Storas ir 3 pa-1 s® miesto dalyse ant South bides. 
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas Kreipkitės pas: 
beizmantas, elektriką ir gasas. Viso» 
vigados po naujai madai. Parsiduo- . ^9. M Quinn st., t arpe So <•
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko, ir Morgan gatvių ir aip. '»■ )

J. ZAKSAS gatvių. Chicago, III.
634 W. 35-th St. -----------------

Savininką galima matyti kiekvie- _ _____ _ _____________________ _
ną dieną. 2 floras iš fronto. i

FARMOS FARMOS.
BARGENAS -----------------

Parsiduoda Kampinis Namas ir Lotas
100x27 pėdų. Turiu ant pardavimo 58 farmas su

Storas ir Penkios Rendos Budinkais sodnais ir užsėtais laukais.
1801 — So. Pcoria str., kampas 18-os Daugelis farmų prieina prie upių ir 

Pasiklauskit ant 2-rų lubų. ežerų. July 4 bus lietuvių farmenų 
piknikas, ant Round ežero kranto 
tik 3 milios nuo Fountain. Bus dide
lis lietuvių farmerių susivažiavimas.

Atvažiuok pažvelgti musų koloni- 
. i jos, jei patiks busim kaiminais. Rei- 

P?e kalauk Farmų Kataliogo.
J. A. ŽEMAITIS
R. 1, Fountain, Mich. •

PARSIDUODA pigiai kampinis lo
tas, 50x125, tinkantis bilc kokiam 
bizniui. Randasi ant šiaur-rytinio Į ; 
kampo Kedzie avė. ir 44-th st., i 
pat Archer avė. gatvekarių transfc-1 
rių kampo.

II. W. Stemberg savininkas. 
4201 Archer avė., Chicago, III

Ant pardavimo mūrinis namas pi
giai. Ant trijų šeimyną ir priekyje 
biznio vieta. Yra garažius automobi
liams. Žmonės eina pas kokius agen-

Parsiduoda 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. ---- --------- - . . ,r .
į mėnesį. Kaina $2600 — $500 įnešti, tus ir užmoka dvigubai. Kreipkitės 
o kitus ant išmokėjimo į rendos vietą, vakarais prie:

Atsišaukite prie savininko: Jurgio Ariesiuno
J. KOSZIS, 718 W. 31-st st., prie Emerald avė.

3008 So. Emerald avė. 1 lubų šoninės durįs 1-mas floras

PARDAVIMUI namelis 5 kambarių --------------
su puse akro žemės šalo Chicagos PARDAVIMUI namas 1 ir pusė lo- 
miesto. to (iaUg medžių aplinkui; namas dėl

A. CHERNAUSKIS 2 šeimynų. Po 4 kambarius, ir visi
3225 So. Auburn Avė. Chicago, III. dideli.
------------------------------------—--------- Atsišaukite pas savininką Brighton 

- | Parke.
K. Karvei ienė

4352 Fairfie|d avė.KLAUSYK!

Jeigu turi kokią prapertę ir nori — 
ją parduoti arba išmainyti ant kitos 
prapertės tai mos tą darbą atliekam H* »TXTrr«AT cirm tytmtit
greitai ir gerai. O jeigu norit namą PINIGAI SKOLINIMUI
pirkti, turim geriausį pasirinkimu Antram Mortgidžiui, prieinamomis . ą- 
nanių visoj apielinkėj miesto. lygomis. uratIS

Už patarimus ir paųažinėjimus nio-1 .
ko nerokuojam. Ofisai atdaras nuo 9 1924 W. Chicago Avenue
ryto, iki 9 vakaro nedėlioms nuo 9 iki Atdara vakarais. Utarninkais, Ke«- 
3 po pietų Į vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

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

PASKOLOS

MOKYKLOS
PARDAVIMUI Mūrinis naujas na

mas, dviejų augštų, dėl dviejų šeimy
nų; po 4 kambarius, Elektros šviesa, 
gasas, vanos. Rendos neša į mėnesį 
50 dol. Kreipkitės prie savininko.

J. Klusas
4339 So. California avė.

MA5TER.
5Y5TEMU:

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi- 
~^TPgTn.TAn~A~~' ■ ■ —r TI ir Designing Mokykla.

PARSIDUODA mūrinis namas, ak- „..... hndnmeninis frontas 6 flatų po 7 kamba- .. Musų sistema ir mok} o 
rius, ant dviejų lotų, Gerame stovyj. p*Js ^rumPu *al^u (,ks ‘ 
Neša rendos $150 į mėnesį. Parduosiu m®‘0< j:a*:
už $12000. Atsisukite pas. Mes turime didžiausius Ir geriau-

A čieskauskis s*Us kirP’r‘io, designing ir siuvimo
6314 So. Lowo avė. ant 3-čių lubų skyrius, kur kiekvienas gauna geros 

1 praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose maši

nos varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 

riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas su augštu pakel

tu basementu ir didele barno labai pi
giai iš priežasties savininkas greitu lai 
ku turi išvažiuoti į Lietuvą.

Wm. VVilus
2500 W. 45-th Place Chicago, III.

Pietvakarine Dalis
Pardavimui — Renda vieno apart- 

mento padaro didžiausiu bargenu Chi- 
cagoje, 3730 So. Kedzie 
po 6 kambarius. Namas 24 pėdų plo
čio ant gero kampinio 
Extra dideli kambariai, maudynės ir 
drapanoms šėpos, elektros šviesa, peu 
čiais šildomas tik ką išpopieruotas, 
goriausiame padėjime. Kaina $7300. 
Cash $2300, likusius mėnesinėmis mo
kestimis po $30 į menesį ir nuošimti 
nuo neužmokėtų pinigų, kuris duoda 
14 metų išmokėjimui. Viršutinis flatas 
dabar yra parandavotas atsakantiems 
žmonėms už $50.00 ant mėnesio. Su ta 
pagelba išrokuokit kaip lengvi bus iš
mokėjimai. Ateikite po piet subatoj 
ir nedėlioj.

avė., 2 flatai
loto 41x125. • VALENTINE DRESMAK1NG 

COLLEGES •
•205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wella St.
117 Mokyklos Jungt. Valstijose.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjiniais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.
EXTRA BARGENAS

Lotas naujoj labai gražioj koloni
joj, vertas $1200, parsiduoda už $975 
lotas 30x125 namas ir tuščias lotas 
5 ir 6 kambarių kaina $4950 6 pagy
venimų po 4 kambarius rendos neša 
75 dol. į mėnesį. Kaina tik $5,800.

P. Zigmunt
4847 W. 14 st.
Cicero, III. Phone Cicero 39

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.
Ant pardavimo už Bargeną .

Pirmaeiliame padėjime du mediniai 
namail ant loto 25x170 pėdų. Prieki
nio namo pirmas floras 5 kambarių, 
antras 3 didelių kambarių. Užpakali
nis namas po 3 kambarius ant abiejų 
florų ir didlele nauja bamė, galima 
paversti į garažą. $3500, dalis cash 
Savininkas

4643 VVallace st. arti 47-tos

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

FARMA 220 akerių už pusę kainos 
Budinkai išrodo kaip palivarkas, prie 
vandenio ir prie girios 6 arkliai, 50 gal 
vijų, visokios mašinos, apsėta apsūdy
ta.. P. Slauzis,

2315 Powell avė.
Tol. Huniboldt 6277

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai
li arašystės ir tt.

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

flMHLZr .....




