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Lenkai tariasi apleist Varšavą^ CHICAGA TURI ŠEŠIS ML 
LIONUS “GYVENTOJŲ”.

NUTEISĖ “RENDIJ ANGELĄ

Samdytojai verbuojasi 
streiklaužių.

Prisaikintieji teisėjai jau iš
rinkta; rinko juos per penkias

dešimts keturias dienas.

Prašo lietuvių pagalbos
Apie trįs milionai žmonių 

ir trįs — žiurkių.

Latviai eina išvien su lenkais
Tnie trun’dation filed with the post- 
07-61 ‘01 *<lnf ‘ III ‘o*w>!UO austrui 
as reąuired oy ine act «n Oct. ii. 1917

BOLŠEVIKAI ARTINASI 
PRIE LIETUVOS.

ŠAUKIA GELEŽINKELIEČIŲ
VIRŠININKŲ" SUVAŽIAVIMĄ.

Tarsiu delei algų.

Sulaužė lenką frontą ties 
Dauguva.

VARŠAVA, 1. 9. — Pasak ofi- 
cialinio\ pranešimo, rusų bolše
vikų 
per le

iuonienė persiniušė 
frontą į pietus nuo 

►upės tikslu užplūsti 
Lietuvą ir atsiekti susisiekimo

Sovietų armija savo puolime 
naudojasi pėstininkais, raite
liais, artilerija, orlaiviais ir tan 
kais. Lenkai daro desperati- 
nių pastangų, kad sulaikius 
priešo veržimąsi šiauriniame 
fronte, kur jisai meta narsiau
sias savo kariuomenės divizi
jas.

Pietiniame fronte generolo 
Budenny’so armija, kuri užėmė 
Rovno, veržiasi linkui Lcniber- 
go, kuris yra tik 180 mylių at-. 
stu nuo Varšuvos.

CHICAGO. - - Geležinkelie- 
’čių unijų valdybos išsiuntinėjo 
visų lokalų pirmininkams pra
nešimus, kad jie liepos 19 die
ną susirinktų Chicagon tikslu 
pasitarti delei algų padidinimo. 
Mat lūpos 20 dieną Darbo Ta
ryba (geležinkeliečių algoms 
nustatyti) paskelbs savo nuo
sprendį, būtent ant kiek padidi
nama geležinkeliečiams algos.

Arčiau tarybos stovintįs žino 
nes sako, kad algos bus padidin 
ta, abelnai imant, 20 nuoš. Pir
miausia todėl delei to turėsią 
pasitarti patįs viršininkai. Jeigu 
jie Darbo Tarybos pasiūlymą 
užgirs, tai vėliau jisai (pasiūly
mas) busiąs atiduota narių nu- 
ba Įsavini ui.

Daugelis jau išanksto spėja, 
kad Darbo Tarybos nuospren
dis geležinkeliečius nepatenkins.

CHICAGO. — Sveikatos de
partamento viršininkas, dakta
ras Robertson, vakar paskelbė 
“įdomių” skaitmenų. Jie yra 
tokie: Chicaga turinti apie še
šis milionus gyventojų. Apie 
trįs milionai esą žmonių, o kiti 
trįs — žiurkių. Kad sumažinus 
“šitą nenormalų gyventojų skai 
čių” — sako jis, — reikią išnai
kinti žiurkes.

Tie “antros rųšies gyvento
jai”, pasak Robertsono, esą ne- 
kam tikę. Jie netik naikina 
maistą, bet dagi grūmoja pavo
jumi “pirmosios rųšies” gyven
tojų sveikatai — išnešiodami 
įvairių ligų perus.

VALDŽIA ŽADA PRIEŠINTIS 
PROHIBICIJAI.

BUENOS AIRES, 1. 9. — Ar
gentinos parlamentui pasiūlyta 
įstatymo sumanymas - pra-

Degtinės, o ypač vyno gaminto
jai delei to kibai susirūpinę. 
Finansų ministeris jų atsto
vams tečiaus pareiškė, kad val
džia darysianti visa, idant tasai 
sumanymas nepraeitų.

True traiMlalloa iueu wua me post- 
0361 ‘01 *Inf “UI 4»isinu
ma reąuired by tbe act of Oct. 6,1917

LENKAI TARIASI APLEIST 
VARŠAVĄ.

True trępUvUcui UU4 WUh tbe post- 
0861 ‘01 -temimui
p •cimived M tūe uA ųl Ocl. tių1917

GRAIKAI UžEME BRUSSĄ.

REIKALAUJA PADIDINT AL
GAS IR NUMAžINT KAINAS.

Anglijos angliakasiai daro val
džiai nesmagumo.

Berlinas gavęs žinių, kad len
kai perkels savo sostinę kitur.

LONDONAS, 1. 9. — čia gau 
la bevielio telegrafo pranešimas 
iš Berlino, kuris kartoja vokie
čių laikraščių žinias, kad Len
kija mananti perkelti savo so
stinę-iš Varšuvos kur nors ki
tur.

Oficiahnis pranešimas iš 
Maskvos sako, kad bolševikų 
kariuomenė užėmusi Staro Kon 
stantinov miestą, 
Tornopol’U, apie
šimtej mylių nuo Galicijos ru- 
bežiaus. Sakoma, kad miestas 
buvo užimtas seredoj — po at
kaklaus mūšio.

Pranešimas dar sako, kad 
Sarny apielinkėj, ant geležinke
lio linijos, einančios į Kovelį, 
sovietų kariuomenė vis dar* s tu 
mia atgal lenkus.

ATĖNAI; Graikija, 1. 9. — 
čia gautomis žiniomis, graikų 
kariuomenė užėmė svarbią Ma
žosios Azijos prieplauką Brussą, 
esančią penkiasdešimts septy
nias mylias atstu nuo Konstan
tinopolio.

PENKI GENEROLAI PAKELE 
MAIŠTĄ PRIEŠ MEKSIKOS 

VALDŽIĄ.

LONDONAS, I. 9. — Anglia
kasių konvencija Leamingtone, 
kurioj atstovauta daugiau kaip 
900,000 angliakasių, vakar pri
ėmė rezoliuciją, kuria reikalai! 
jama, kad valdžia priverstų 
samdytojus padidinti darbinin
kams algas po du šilingu die
nai ir kad butų numažinta kai
nos anglims — po keturiolika 
nuo tono.

Valdžia sako, kad “nėra 
pavojaus”.

HARDINGAS TURĮS SUNKŲ 
“DŽIABĄ”.

esanti ties
keturiasde- MEXICO CITY, 1. 9. — Lai- 

kinas.ai Meksikos prezidentas, de 
la Huerta, vakar užsienio laik
raščių korespondentams prane
šė, kad penki Meksikos armijos 
generolai pakėlę maištą prieš 
naująją josios valdžią. Preziden 
tas betgi nurodė, kad delei to 
nėra pavojaus, kadangi maišti
ninkai generolai neturį daugiau 
kaip penkis šimtus kareivių.

MARION, O., 1. 8. — Repub- 
likonų partijos kandidatus į 
prezidentus, “laikraštininkas” 
ILarding, turįs labai sunkų 
“džiabą”. Jau kelinta diena ji
sai atsisakąs nuo “mėgiamo
sios žaismės — golfo”: rašąs 
vedamąją kalbą. Ar-gi nėra 
kam to “laikraštininko” pasi
gailėti?

Tr«e transimion niea wnh the post- 
036T ‘0T xlnr “UI aaąseui
as reąuired act ot OrL 6,1917

LATVIAI EINA IŠVIEN 
SU LENKAIS.

Trtu tr«netation fiUm wtth tho post- 
0361 ‘01 “UI ‘°*»ĮUD laąreui 
aš roųujred hy (to act of OoL 6. 1917

Prancūzai prisirengę keltis 
per Reiną.

PABLUDELIS ŠUKELE 
MINIOJE PANIKĄ.

PARYŽIUS, 1. 7. — Griežtas 
froncuzų nusistatymas, kad Vo 
kietija pilnai pravestų nusigink 
lavimo kliauzas, kaip to reika
lauja taikos sutartis, davė pa-

KOPENHAGEN, 1. 9. — Ber- 
linske Tidende korespondentas 
Kaune savo laikraščiui iš ten 
praneša, jogei Dvinsko fronte 
latviai nuėjo pagalbon lenkams. 
Lenkai paprašė latvių pasiimti
visas tas karo medžiagas, ku- mato pranešimui, buk jie ren- 
rių jie, besitraukdami nuo bol- giasi prie naujo veržimosi į Vo 
ševi’kų, nebegalėjo pasiimti su kietiją, jeigu pastaroji savo pri

žadą neišpildys.
ševi’kų, nebegalėjo pasiimti su 
savim. Latviai esą persikėlę 
per Dauguvą ir veikią apielin- 
kese Skruzdėlynės.

Korespondentas, be to, sako, 
kad lenkai taipjau kreipėsi ir i 
Lietuvą — prašydami pagal
bos,

EKSPLIOZIJA PARAKO? 
DIRBTUVĖJ.

DIJON, Francija, I. 8. — Ki- 
lus ekspliozijai vienoj parako 
dirbtuvėj Vongnes’e dešimt dar 

ibininkų užmušta, o’ trįsdešimts

Subadė policistą ir vieną 
jaunuolį.

CHICAGO. — Tūlas pabludė- 
lis, kuris vėliau pasisakė esąs 
John Todd, vakar sukėlė dide- 
liausį sumišimą ant Clark ir 
Randolph gatvių. Be niekur 
nieko jis prišoko prie vieno sė
dinčio savo automobiliu  j e šofe
rio ir užšimojo peiliu. Ten pat 
buvęs policistas laiku spėjo pri
šokti ir šoferis išliko nesužei
stas. Bet už tai' pabludėlis su
žeidė patį policistą ir dar vieną 
jaunuolį, kuris atėjo pagalbon 
policistui. '

Pabludėils uždarytas belan
gėm

ORAS i bininku užmušta, 6 trįsdešimts
Chicagoj ir apielinkėse — sunkiau ar lengviau sužeista. 

Giedri,* maža atmaina temperar' Ekspliozijos priežastis nezino- 
turoj. nna.

CHICAGO. — Vaikšto gandų, 
kad Public Utilities komisija 
elevatorių kompanijos reikalavi
mą — padidinti kainas —* neiš- 
pildysianti.

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

SPA, Belgija, I. 9. — Vokie
čių delegacija šiandie, kaip 
1.1:45 vai. ryto, pasirašė po do
kumentu, kurį jai vakar įteikė 
talkininkai kai dėl Vorfletijos 
r. u sigi nk lav imo. V ok i cč i ų
stovai betgi priimdami tai 

kuri newyorkiečiams , reiškė savo protesto. 
• • << i ' 1 Ir i vm Ln

Apsukęs butų nuomotojus.

NEW YORK, 1. 9. — Prisai
kintieji teisėjai vakar nuteisė 
nuo penkių iki ęleš'mt metų ka
lėjimai! tūlą Mrs. Alice Cava- 
naugii, I 
buvo žinoma, jcaipo “rendų an
gelas”. Ji kadąise buvo paskir
ta majoro Hylan’o komisijon 
pelnagaudoms namų savin n- 
kams sekti. Čia ji pasižymėju
si kaipo uoli butų nuomotojų 
užtarėja. Dabar tečiaus paaiš
kėjo, kad visa tai ji dariusi tik 
tuomet, kada gaudavusi ylių 
riebiai 
skriaudžiamieji butų nuomoto 
jai jos niekuomet ncprisiŠauk- 
davę.

Dabar šito “vendų„ angelo” 
suktybės išėjo aikštėn ir jinai 
gaus pasėdėti šaltąjan.

Priešingai,

AUTOMOBILIŲ VAGILIAI 
“VEIKIA”.

Per šešis mėnesius pavogė
2,151 automobilių.

Chicagos poliCHICAGO.
cija neturi kuo pasididžiuoti.
Nors policijos viršininkas ir lį-

at- 
pa-

yra 
avo, 

kad vokiečiai šitas sąlygas pri
imtų šiandie iki pietų ir nuro
dė, kad atsitikime, jeigu vokie
čiai neprisiimtų išpildyti jų, tai 
kininkų kariuomenė užimtų tū
las Vokietijos imperijos dalis.

Talkininkų nota, kuri 
kaipir ultimatumas, reikal

Vokiečių protestas.

Vokiečiai, pasirašydami sutar 
t į, protestavo, nurodydami, kad 
Versailles’o sutartis nesako, kad 
jie (talkininkai) galėtų užimti 
naujų teritorijų, išskiriant tą 

j atsitikimą, jeigu nebūtų išpildy 
1 ta tie sutarties skyriai, kurie 
kalba apie reparaciją — atlygi
nimą už padarytus nuostolius.

Talkininkų reikalavimas.
Talkininkų reikalavimas, įteik 

tas vokiečiams, sako:
1. Tuojau nuginkluoti tūlas 

kariuomenes dalis, įskaitant t. v. 
apsaugos milici ją.

2. Paskelbti prokliamaciją, 
reikalaujant, kad visi ginklai,

WATERBURY, Conn., 1. 9. - 
Nekvalifikuotieji žalvario indus
trijos darbinnfkai, kurie jau ke
linta savaitė tęsia savo kovą su 
samdytojais, šiandie ir vėl kaip 
vienu balsu nutarė tęsti streiką.

Tatai padaryta todėl, kad at- 
remus kapitalistinės spaudos 
melus, kuri diena iš dienos bub- 
nijo, joge i darbininkai yra pasi
rengę grįžti darban ir kad strei
kas esąs sulaužytas. VVaterbu- 
rio darbininkai dabar prikalė 
tuos melagius prie gėdos stulpo.

Ryto tą patį klausimą balsuos 
kvalifikuotieji darbininkai-maši- 
nistai.

Samdytojai daro visa, kad su
simedžiojus kuodaugiausia strei
klaužių. Bet jų pastangos gei
daujamų jiems pasekmių neduo
da.

CHICAGO. — Pagalios, po il
gų penkiasdešimts keturių die
nų, komunistų darbiečių byla įei 
na j “tikrąsias vėžes“: praside
da tardymas. Advokatai, po il
gų peštynių, vakar išrinko pas
kutinį (dvyliktą) prisaikintąjį

TREČIOSIOS PARTIJOS 
KONVENCIJA.

Audi- 
t. v.

CHICAGO. — šiandie 
torium teatre prasideda 
“trečiosios partijos“ konvencija. 
Sako, kad apie trįs šimtai dele
gatų jau vakar buvę Chicagoj.

ti atatinkami valdininkai nuolat į kurių turi civiliniai gyventojai, 
tvirtina, "piktadarių siautimas tuoj butų atiduoti kur reikia, 
sustabdyta' 
siaučia
kar paskelbta, kad bėgiu pasta
rųjų šešių mėnesių vagiliai pa- 
slšlavę 
stančiu
2,151.

Iš to
biliai surasta.
juos žino!

bet tikrenybėj jie 
kaipir visada. Va-

daugiau kaip du tuk- 
automobilių, būtent:

skaičiaus 1,526 automo- 
Kiti — o kas

NUŠOVĖ “LAPŲ”.

KANSAS CITY, 1. 9. — Ūki
ninkas Levvis Marlatt andais iš
ėjo medžioti lapių. Vietoj la
pės tečiaus jisai nušovė kito 
ūkininko vaiką. Vaikas miego
jęs krūme ir ūkininkas pama
nęs, kad ten tupinti lapė.

Daugiau medžioti lapes jis, 
tur būt, niekuomet nebenorės.

3. Tuoj panaikinti verstinąjį 
kareiviavimą.

4. Atiduoti talkininkams vi
sus ginklus: šautuvus ir kanuo- 
les, kurių Vokietija turi dau
giau negu jai leista Versailles 
sutartimi.

Talkininkų nusitarimas kai 
dėl Vokietijos nusiginklavimo 
nurodo:

“Jeigu spalių 1 d. Vokietijos 
armija nebus sumažinta Iki 150, 
000 vyrų, talkininkai padarys 
reikiamų žingsnių, kad užėmus 
Ruhr apskritį ar by kurią kitą
Vokietijos teritoriją ir neapleis. 
ją tol, kol nebus pravesta šisai 
susitarimas“.

Ir policija streikuoja.
U _________

DUBLJN, 1. 9. — čia gauta 
žinių, kad karališkoji sargyba 
Kerry pavietyj paskelbusi “strei 

’ką”. Streikas esąs toks: mili
cininkai atsisakę medžioti įta
riamus politinius nusižengėlius 
ir daryti kratas. Visa, ką jie 
sutinka atlikti, tai žiūrėti, kad 
butų išlaikyta tvarka.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Naujienų liepos 2 d. laidoj 

mes įdėjome savo koresponden
to, aprašiusio S. L. A. Seimą, 
paveikslėlį, po kuriuo, per klai
dą, buvo padėtas jo vardas: Si
monas Bakanas. Turėjo būt 
Stasys Bakanas. Šiuo tą klaidą 
atitaisome.

KtlKSAS.
VAKAR, liepos 9 d., užsienio pinigų

Anglijos 1 svaras .................... $3.94
Austrijos 100 kronų...... ......... $0.75
Belgijos, už $1 ............ frankų 11.20
Danijos 100 kronų ................ $10.60
Finų 100 markių .................... $4.40
Francijos, už $1............frankų 11.82
Italijos, už $1 .................... lirų 16.50

100 auksinų ............ S2.75
(uetuvve aulrstnai tai Vokiečių 
•stBHrfdti; Ją kursas tota-pat 

■ ittgp VdktėHjoa markių).
Lenkų 100 markių .................. $0.64
Norvegų 100 kronų............$16.75
Olandų 100 guldenų................$35.88
"Švedų 100 kronų ....................  $22.10
šveicarų, už $1 ......... frankų 5.54
Vokiečių 100 markių.......... . $2.75

Tos advokatų peštynės buvo 
ilgos ir atkaklios. Kiekvienas pa 
šauktas žmogus kuoatidžiausiai 
buvo kamantinėj amas, ir jeigu 
ne kaltintojų tai kaltinamosios 
pusės advokatai rasdavo pama
to atmesti jį. Viso per advoka
tų “šerengą“ pervaryta apie 
trįs tūkstančiai žmonių.

Prisaikintaisiais teisėjais iš- 
f lrinkta sekami asmens: Casper 

Salevvsky, 1523 So. Kenneth 
.Avė.; E. E. Haines, 2526 Ballou 
. St.; J. R. Vandyke, 723 W. 71 
; St.; William B. McAllister, 927 
Windsor Avė.; Fred B. Klein, 
4926 Northwestem Avė.; P. 
Welch, 1309 N. Wood St.; Ed- i ward O. Levvis, 4854 Addison 

: St.; David H. Smith, 5648 So. 
i Morgan St.; S. H. Nelson, 1459 
Farragut St.; F. Lancaster, iš 
Mayvvood’o; Frank Reid, 3303 

fPark Avė.; Stanley W. Cyrek, 
11752 W. 20 St.

Byla, tur būt, užsitęs gan il- 
' gai. Valdžios ir kaltinamųjų 
1 advokatai prie jos senai rengė-True tran&iation filed with the po»t-

0361 ‘01 ‘ UI p? jaąsmu
reųuired by the aot of Oct. 6.1917 • sį jr turi iš ko: ir valdžia ir pa

Graikai išvaikė 15,000 
turkų nacionalistų.

ai
’ tįs kaltinamieji ištekliaus ne- 
! stokoja. Tarpe pastarųjų mat 
; randasi vienas Chicagos milio- 

ar- nininkas, Willip.m Bvoss Lloyd. 
pa- ■ Komunistai darbiečiai, kaip 

' : “Turkų žinia, kaltinami delei “sumokslo 
nacionalistų kariuomenė, suside \ nuversti valdžią“. Kaltinami sū
danti iš 20,000 vyrų tapo išvai-'lig naujo Illinois valstijos įsta-

• ;tymo. Jeigu jie butų rasti es
ant kaltais, tai jiems gręstų 
kalėjimas — nuo vienų iki {len
kių metų.

SMYRNA, 1. 9.Graikų 
inijos pranešimas, kuris čia 
skelbta šiandie, sako:

Įkyta”.
“Apie penki tūkstančiai iš

truko. Priešas neteko 1,500 vy
rų. Penkiolika šimtų belaisvių, 
dėl militarinių išrokavimų, tapo 
sulaikyta. Visi kiti paleista”.

frue trauslation lutu with the post- 
07,61 ‘01 ‘ UI *oa«9ĮU3 iv
ns reąuired by tue art ot Oct. 6, 1917

Vengrijos komunistus teis 
karinis teismas.

BUDAPEŠT, 1. 9. — Komu
nistų komisarų, kaltinamų dėl 
žmogžudybės ir kitų nusižengi
mų, atliktų Belą Kun adminis
tracijos metu, prašymas, kad 
jų bylą nagrinėtų prisaikintieji 
teisėjai tapo atmestas.

Komunistai todėl bus teisia
mi karinio teismo, kuris veikė 
karo metu ir kurį Steigiamasai 
Seimas paliko veikti dar vienus 
metus po ratifikavimui taikos 
sutarties.

Turtingosios poniutės dirba 
kaipo patarnautojos.

NEW YORK, 1. 9. — čia gau
tomis žiniomis, daugelis kadai
se turtingų moterų, rusų bajo-i 
rų ir kapitalistų moterų bei dūk 
terų, dabar dirba Konstantino
polio valgyklose — kaipo patar
nautojos.

Didina mokesčius.

RIO JANEIRO, 1. 9. — Bra
zilijos valdžia tariasi uždėt ne
paprastų mokesčių ant visų 
svaiginamųjų gėrimų. Parla
mentui gi įnešta įstatymų suma 
nymas reikalaująs visai uždrau
sti svaiginamųjų gėrimų išdir
binių ir pardavinėjimą.

NULINCIAVO NEGRĄ.

JEFFERSON CITY, 1. 9.
Čia gautomis žiniomis, būrys 
baltveidžių vakar nulinČiavo ne

WASHINGTON, 1. 9. — Val
stybės departamentas šiandie 
pranešė, kad prezidentas Wilso- 
nas sutiko sušaukti tautų lygos _.... . . . , . Elhngton kalėjimo. .Jis buk ke-susirinkimą ir tatai padarysiąs . ? . •, ... i x ‘ sinęsi suzagti baltveide moterį,begiu sekamų trijų ar keturių 1 * vi
dienų. žaibas užmušo aštuonis 

darbininkus.SPRINGFIELD, III., 1. 9. — 
Čia gauta žinių, kad greitasai 
St. Louis and San Francisco 
traukinys Cabool, netoli Spring- r_____ x_____r ____ ____ __
fieldo, įšokęs grabėn. Vienas darbininkai, visi tapo ant vietos 
žmogus užmušta, kitas pavojin- užmušti. Bandymas atgaivinti 
gai sužeista. i juos nepavyko.

NEW ORLEANS, 1. 9. — 
žaibui užgavus polių, prie kurio 
įkalimo (žemėn) dirbo aštuoni

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

, bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

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

............... .......................................... .. ...................................... ni . ............................................. i .......... »
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V i cente Blasco Ibanez
Vertė K. A.

Baisūnas.
(Tąsa)

Kada vyras išvažiavo, Odette, 
idant išvengus nuobodumo, nu
tarė veikti ką nors naudingo sa
vo šaliai. Visos jos draugės 
lankė ligonines ir ėmė trumpus 
kursus, katį likus slaugytojomis. 
Ji pasekė jų pavyzdį, iškalno pla 
nuodama apie tuos gerus dar
bus, kokie jai teks nuveikti. Bet 
širdies gilumoj ji slėpė da ir ki
tą priežastį, delei kurios ji no
rėjo eiti slaugytojos pareigas. 
Jai labai pasidabojo baltos slau
gytojų uniformos: tokios pap
rastos, patogios ir labai tinkan
čios. Jai labai norėjosi pasiro
dyti naujuose drabužiuose pary- 
žiečiams. Ji didžiavosi jais taip

jau, kaip būdavo didžiuojasi 
brangiausiais paskutinės mados 
rūbais. Tas noras pasirodyti ki 
tiems ne kartą versdavo ją pa
sivažinėti Bois de Boulogne. 
Nuo to, žinoma, turėdavo nuken 
tėti jos prižiuriaini pacientai.

Tuo pačiu metu senoji Del- 
four juodais drabužiais pasiro
džiusi praleisdavo dienas ir nak
tis ligoninėj, kuri beveik išim
tinai jos pinigais ir buvo palai
komą

Nežiūrint nesmagumų ir ilgė- 
jimos vyro, Odette prisipažino, 
kad karas teikia jai šiokio-tokio 
patenkinimo. Ji dabar mėgo 
gerti arbatą išimtinai moterų 
draugijoj. Tokioj draugijoj ji 
jausdavosi liuobai, jos nevaržė 
ir nekankino vyri) neapsakomas 
mandagumas. Nąi viena jos 
draugių nebesidomėjo brangiais 
rūbais, apie kuriuos pirm karo 
jos tik ir tesvajodavo. Jos vi
sos vilkėjo paprastus baltus rū

Ar Jusu Vidurei Suvirin
Suvalgitą Maistą?

Ne tas kę suvilgote, bet tas ką vidurei suvirin, duoda 
pasekme jusu kunu.
Giaras, sveikas apetitas ir tam tikras dirbimas virimo 

organu, bus pasekmių po vartojimo

Severą

bus, kaip auklės vasaros metu. 
Ir jos didžiavosi tuo, kad į jas 
su pavydu žiūrėdavo kitos mote
rys, kurios neturėjo laimės įsi
gyti Raudonojo Kryžiaus unifor
mos. Gerdamos arbatą jos nė
rė kareiviams drabužius. Ir nors 
jų darbos buvo višai nekaip at
liekamas, bet jos dirbo jį tokiu 
pasitikėjimu, tarytum, tatai bu 
vo jų viso gyvenimo užsiėmimas. 
Jų kalbos tokiuose atvejuose 
dažniausia sustodavo prie ka
riaujančių vyrų.

“Mano vyra kariauja Alsace”, 
pratardavo viena jų, lyg dary
dama įžangą, “o ponas Delfour, 
kur jis randasi?”

Delfour kariavo Belgijos fron 
te. Ir jo žmona suteikdavo tą 
žinią su dideliu pasididžiavimu. 
Po to ji lyg nenoroms papa
sakodavo apie jo karinguosius 
žygius. Dvejais atvejais jis bu 
vo paminėtas už narsumą. Jam 
suteikta dovana už pasižymėji
mą. Jis dėvi ant rankovės pa- 
ižymėjimo juostelę.

Bet tos rųšics pasižymėjimai 
neturėjo didelės reikšmės tame 
kare. Visi buvo narsus. Did
vyriai krito lyg iš daugaus. O- 
dette turėdavo slėpti savo susi- 
vylimą, kuomet ji patyrė, kad 
visus moterys gali papasakoti 
tokių jau dalykų apie savo vy
rus. Kaip nemalonu, kuomet 
negali niekuo viršyti kitų?

Vieną dieną Delfourų palo- 
cius buvo sujudintas nuo skie
po iki pat viršaus. Visur tik ir 
tesigirdėjo dejavimai bei aima
navimai. Tą sujudimą pagimdė 
jaunosios Delfour nervų pairi-

Wandos Teatras
3214 South Halsted Street

Liepos 14 ir 15, Seredos ir Ketvergi vak.
Bus lošta dvi labai juokingos komedijos po du kartus į vakarą,

Kunigo Gramulos Raštinėje ir Jaunystės Karštis
Pirmas lošimas prasidės lygiai 7 :30 vai. vak. antras lygiai 9 vai. vakare. Tar

puose aktų bus puikus paveikslai. Lošime dalyvauja gerai išsilavinę scenos žvai
gždės. f b

A. M. Dunduliutc-Simanavičienė P. Stogis, S. Zelksnis iš Roselando. Jeigu turi 
kokį nesmagumą, ar esi nubudęs, tai ateik į VANDOS TEATRĄ seredos ir ket
verge vakare, o visus rūpesčius ten užmirši ir grįši namo linksmas ir sveikas.

Rezisorius M. Dundulienė.

Al, ALENA KOSTOTSKA, RODALMH VISAI PUBLIKAI AKYSI.
Km mum* išųslbčjo nuo v«rgi»a«Mų ligų?

Aš pM praeitua 4 mstui buvau v*« tik gyva

maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skasHNnat, ifŠimas, gurgimas vidurių. Diegliai suimdavo pa krutina, 
šoauosa ir atršaoae. Niekur aš negavau pagalbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradšjau reikalaati Saluiasae Bithsais ir Salutaras Regu- 
lalria dėl motenj, pradšiau gerai jausBee, gerai valgyli ir dirbti, pa- 
riderC ranage viskas. Per • minamus aš savo paveiksle nabagahu 
patint ir palikau laįmiaga Mudadama Seiufcaras
Galima gaut geresntas antiekase, • kur nagahma geut, kreipkis pas. 

SALUTARAS CHBMICAL INST.
J. Baltrūnas, prof.

1717 Habted M., CHICAGO, ILL. 1
UMaikome šole« nae visokių ligų.

šiSų apgarsūninMi turttų perskaityt kiekviena, ilki ryt k pasilikt.
i

uCv.JL-

Siųskite Pinigus į Lietu
vą Per Kauno Bankų.

Mes turimo padaru sutartį sa 
Lietuvos Prekybos ir Pramonė* 
Banku Pinigų siuntimo reikalo.

Mes siunčiamo piaigua Marko
mis tiesiog į JJstavM Prekybas 
ir Pramones Banką, Kauno.

Viršminėtas Bankas Iftaiunlini 
ja adresatams į nurodyta* Paš
tas Greitai ir sitikrietai. Pini-

Mes parupiaaas Paspėti*, 
Patarnaujame aMteMaM s« 
Taksais. >arduedam* Laivai

r«s Affldavitus Jai utvteaviMt* 
P»»MTtų per AjmfUm atetovų 
vašiuajaatism* U UetuVM ( A-

su aštlkriaimu Amerikas Ir Ue- 
tuvoi valdžias t sis hm k

Ir vimdą kitais reikalais kreip
kite* pas lietuviams gerai >aA 
sbanaus:

Zolp and Barčus
4547 S. Hermi e are.,

Tel. Tardė 146

lupas, kad nedavus ašaroms va
lios.

Kada pirmasis'nubudimų ant
puolis praėjo ir Odette vėl pra
dėjo sueiti su savo artimais 
clraugrais, ji lyg pradžjo jausti ; 
pasitenkinimą. Nei viena jos

Pasekmingi vaistai dėl ateinančiu 1 
sveikatą ypatų. Labai rekomenduoti 
vaistai dėl nusilpnėtų ir delrkatnų 
ypatų. Tam tikras sustiprinimo vais
tas dėl senyvu yptatų.

Kaina 75 centai į 3 centai taksa, 
arba $1.50 ir 6 centai taksa.
Pardavinėtas Aptekose arba 

rašikite iki

W. F. Severą Co.CedYowRNds-

kymo. Sprogusi bomba sun
kiai sužeidė Maurice Delfourą.

Odette norėjo tuoj važiuoti 
pas vyrą. Senoji Delfour pa
galba senųjų šeimynos narių var 
gais-negalais įtikino Odette, 
kad to nieku budu negalima da
ryti, ką ji mano. Moterų ne- 
prileidžiama prie fronto.

Tąsyk Odette norėjo mirti. 
Bet jos uošvė pasiliko rami, la
biau tik išblyško ir kandžiodavo

.AIVAKORTES
Jau Yra Parduodamos

NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:
A

Iš Ncvv Yorko į Angliją ar Franci ją $71.50 ir $85.00
Iš New Yorko i Paryžių $75.00 ir $86.50

«» %
Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų 

po $5.00 nuo galvos. Įvažiuojant Amerikon, reikia 
. mokėti taksų po $8.00 nuo galvos. —

Kol-kas dabar galima važiuoti tik per Franciją. Ki
ti keliai yra blogesni negu kelias per Franciją.

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties į NAUJIENAS. 

■ ■■ — —

lygti jai. “Maurice yra sužeis-j 
tas, sunkiai sužeistas”, ji šaky-j 
davo kukliai.

Draugės gerbdavo ją, nors 
tuo pačiu laiku užvydėdavo jai. 
Bet kartu jos gailėdavosi ir jos 
vyro, leitenanto pelfouro, kurį 
nuožmus karas taip bjauriai su 
koneveikė.

• Kadangi jos viršinybė parėjo 
tik nuo to, kad jos vyars buvo 
sunkiau sužeistas, negu jos drau 
gių vyrai, tai Odette bandė nu-1 
maldyti savo rūpesčius dėl leite
nanto Delfouro žaizdų pavojin
gumo. Ji net įsižeizdavo, kuo
met kurie-nekurie bandydavo į- 
tikinti ją, jogei jos vyro žaizdos 
esančios neperdaug pavojingos. 
Tankiai, kuomet ji pasilikdavo 
viena ir jos mintys sustodavo 
prie sužeistojo vyro, ji bandy
davo įspėti, kokios rūšies yra jo 
žaizdos. 'Nei vienas ‘neaprašė 
jai tų žaizdų. Visi draugai ir 
giminės tik aplamais žodžiais 
pasakodavo apie tai, neidami Į 
smulkmcningumus. Tafi buvo 
misteringos žaizdos, apie ku
rias visi kalbėdavo atsargiai.

Odette savo svajonėse matė 
Mauricc’ą esant šlubu. Jisai 
/iena ranka rėmėsi ant lazdos, 
o kita laikėsi už jos rankos. Juo
du sudarys įdomią porą. Ji net 
džiaugėsi tam mažam fyzikiniam 
savo vyro nedatekliui, kuris vi
suomet bus liudininkas jo nar
sumo. Jis bus da labiau patrau
kiantis. Ateitis lėmė jiemd
viem da daug laimingų valan
dų. Ir ji rūpinsis savo vyru; ji 
prižiuręs jį; ji bus jam ne tik 
žmona, bet ir motina.

Vieną popietį, kuomet ji ėjo 
Rue Royale bulvaru, ji sutiko 
jaunutį leitenantą, kuris ėjo su 
savo numylėtinė. Leitenantas 
buvo be rankos. Rankovė tik 
švyturiavo į visas puses. Be a- 
bejones, Maurice ir-gi neteko 
rankos; ji buvo įsitikinusi ta
me. Štai kodėl jis siunčia tokius 
trumpus laiškus. Mat, jam rei
kia tie laiškai diktuoti. Varg
šas pats ganėtinai da nesustip
rėjo, kad galėjus rašyti. Taip, 
tame negalėjo būti mažiausios 
abejonės; Maurice, kaip anas 
jaunuolis, neteko rankos. Bet 
tatai nedarė jai jokio skirtumo., 
Jis galės atsiremti į ją. Ji turi 
d^į ranki, kad pagelbėjus jam. 
Svarbiausias dalykas buvo — 
žiūrėti į jo patraukiančias ir 
šypsančias akis. Ak, jos bied- 
nas, sužeistasis didvyris! 
ji myli jį!

Jos artimieji draugai 
met ją pasitikdavo vienu 
pačiu klausimu: 
ja p. Delfour?

DIDELES PmiBOS ir KBUTAMI PAVEIKSLAI
— Įvyks —

Nedeliojc, Liepos (July) 11 dienų, 1920
8 valandą vakare

Šitos prakalbos bus laikomos ant lauko ant 31-mos 
gatvės prie Raymoncl Chapel, apie pusę bloko į va
karus nuo South Halsted St. Bus garsus kalbėtojai 
lietuviški ir angliški, aiškins labai svarbius gyveni
mo klausimus. Bus gera muzika ir išlavinti giedoto
jai, giedos gražias giesmes. Taipjau bus ir paveiks
lai RODOMI labai pamokinanti.

Viskas dykai.
Užkviečia prakalbų rengimo Komitetas.

TREČIAS METINIS PIKNIKAS 
f — Surengtas —

Liėt Baltos žvaigždės Pašalp. Kli«b>.
Nedėlioję, Liepos (July) 11‘dieną, 1926 'ii."

STICKNEY PARK DARŽE
Lyons, III.

Prasidės 9 valandą ryte
Tikietas vyrams 50c. merg. 35c. su War Tax

Muzykė F. Jereck

VM3W4TW># MMMIVK^OTAS RUSAS APTIKHOKnJS ANT n»»«BPOlTfO
VYRAM® m SUAUCŽIBMJ5

AMtilal avtae rSmnvM no 93.00 Ir pn- 
ticyįh sm&r* rMftim im Ji# ii 

Frttalrom* Atatu nlfltlų 
Atminkit: uarrHkn
mu, akla flkaud<Ųfrr>«j, tMfUnUlM Ir 
H. yra vabiata |vn8H< Ii*JL kurto* Ba
lt buH nraialinto* spn* i®nih| yrUskr- 
ma. myrlmaii uWykik jVt e^r'M ta 
•kauta akli. Jai jo* rnfanar, Jai raI- 
ra šape, jei blajyai «\anS, >1 tiki* anp- 
.4h. 1
*>rl*koj, kur 
kiniai uMykt}. A toliąja kad 
tunn tvararttuojam *Jchilm i 
zieai sarai prirenk

S. M. mMIROFV, KkaperUa Optika*, 
patarimo arba raistu, ateikit paa man*, Ai 

į, Amerikoj 15 m«tq. Ai duodu pt»turba<4 0TB____ ___ _
vaUtua. Ai rakomanduoju tik G2RUD daktarus. Ai m

o jleMMc tatMSM 
lokvienarn pr itaiko m* m- 

■ 1 IT.** ko4- 
k kiekvi*

Kaip

visuo- 
ir tuo 

“Kaip gyvuo- 
Ar jis sveiks-

i1<>) rfri lt m«ti 
ketoru riuiSta*praryti

ilraanM
S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan Si., Chicago, 11!

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnoza Senirn <!el pri 

vidiški) ligų. FraucuziŠkų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. X Vsd Falng Vai. 1—3; 7—9 po {deltų

Phone Boulevard 401

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

ta, j...

“Jam geriau, daug geriau. 
Greitu laiku jis bus Paryžiuj”, 
ji visuomet atsal:ydavo su pasi
tikėjimu, nors tikrų žinių ir pa
ti neturėjo. Uošvė 
vengdavo kalbėti apie 
nų.

Prabėgo mėnesiai.
vis daugiau ir daugiau laiškų, 
rašytų kokia tai nepažįstama 
ranka. Bet kiekviename laiš
ke buvo minima, kad tai dikta
vęs Maurice. Molina, slėpdama 
iavo susirūpinimą nuo jauno
sios, klausinėdavo apie sūnų sc- 
icsnių šeimynos draugų, kurie 
(ji instinktyviai" numanė) ką 
tai slėpė nuo jos.

“Jam padaryta daug žaizdų”, 
jie pareiškė motinai. “Jis per 
niauką beišsigelbėjo nuo mir
ties, bet dabar pavojus jau pra
ėjo. Nenusiminkite, poni. Svai
giausias dalykas yra išgelbėti 
jo gyvybę”.

visuomet
savo su-

Ateidavo

Deimantai,
Laikrodžiai,

AuksybS, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

>—■■■■ 1 ■' 11 ■
Telefonas Pallman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas 

10801 S. Michigan Ar., Roseland 
Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimų, kuris 

esi i pri ateit imi galvos skaadejhno, 
svaigulio, akių aptemlaetk aervuo- 
tunio, skaudamų akių karštt atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegyste ir tollrecys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egeaminavimas 
laroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldleniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
OfUas 15S3 W. 47th lt, 
Ashland Avė. l>r«»vw

DR, R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofise valandos nuo 2 vai. po piet Iki 8 

1553 W. 47th St
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 96*0.

SsH£ik akių regijimą

Kada kaakinias dėl galve* sbaudA- 
jimo, kada regėjime* silpsta skai
tant, siunant ar tslin iiuriat — tai 
rsiikia, jog privalot* krsdpties i 
manų klausti patarimo dai jūsų a- 
kių; mano 20 matų patyrimas su
teiks jums geriausi pateraavimų 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklls 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONęHFFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
Kertė 18-tos gatvės; 1-iios lubos

Kamharis 11-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
TSmykite mano parašų.

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

Dr. W. YiszWwicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių lervflfcumą, ausil- 
pimą, narių *ilpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokia* vidurių li
ga*. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

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

Phone: Humboldt 4589

Rez. 1139 Indcpendcnce Blvd. Chicago 
Telephone Vtm Buren 294

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 

Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų□

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurio* tinka bile vieno kiše

nių!. Gvarantuojame, kad sutaupysi
ma Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pilkime. Kai kuria dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diržais, su liameniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvia styliaus, $82.50 
Iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
Ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų iv vai
ki) siutai ir overkotai $6.50 fr dau- 
S’ąu. Vyrų kelinta $4 ir daugiau.

Mino serga kelinis $5.50 Ud $17.50.
Specialia nuplginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvienų Alenų fld 9 
vai. vakare. Bubėtomis iki II taL

1«» 8* Iditod SU CNcin. m.
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LIETUVIAMS SVARBUS 
PRANEŠIMAS

KORESPONDENCIJOS!
KENOSHA, WIS.
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K. Norkaus prakalbos. Lietuvos 
Balso Draugijos susirinkimas. 

Komiui iriu vargai.
Burželio 27 d. vietos tautinin

kai įrengė p. Norkui, buvusiam 
“Sandaros” redaktorių.1’, prakal

j u iš Chicagos. Geriausius ora
torius. Pasiklausyti tų žymių 
kalbėtojų susirinko labai daug 
žmonių.

Pirmininkas perstatė kalbėto
ją (“oratoriaus” vardą pamir
šau). Kalbėtojas pasilipo ant ru 
džio bakso, laikydamas rankose 
Busiąs bolševikų konstitusiją 
ir kitokias brošiūrėles. Tasai 
garsus oratorius 
viską ir

Dr. A. R. Bliimenthal

Pranešam kad iš musų ofiso ir per musų tiesiausias linijas 
dabar visi gali važiuoti į Lietuvą be jokių kliūčių. Mps esame 
pirmutiniai pradėję siųsti žmones i Lietuvą atsargiais keliais ir _ 
tas yra visiems žinoma. Taipgi yra visiems žinoma kad mes bu
vome pirmutiniai, kurie pradėjome siųsti pinigus į Lietuvą ab
soliutiškai apsaugotus, tą parodo kad visi gavo ir gauna Lietu
voje visus nuo musų siųstus pinigus.

PASPORT.A1 važiuoti į Lietuvą per musų linijas yra didei pa
gerinti, sutrumpinti ir kiekvienas Lietuvis norintis važiuoti į 
Lietuvą gali gauti musų ofise. Taippat gali atsiimti savo gimi
nes iš Lietuvos. Del tolesnių informacijų kreipkitės į musų ofi
są. FEDERAL L. A. and L. COMPANY

666 W. 18-th St., Chicago, UI.

MAGDE. ‘MA', kaip man nieiti paE 
i <j ! llbandiiau visokius n»(upojimu», 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepaat lbiįo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!”

MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai yraius, kvelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLESI”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! /\r kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis

“ plaukų ir odos sustiprintojis, j 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt I 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

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

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

F. AD, RICHTER G CO„ 326-330 Broadway, New York

PABAIGA IŠPARDAVIMO.
■■■■■MaanmmaaMMaraMianaramMMaaMHMMam* mMMmnMaanamaHMHaaarmaaaBHmHuaaaMMBau^

! . r
Dar keletas lotų liko nuo Auction Pardavimo, kurie tuęės 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-tos ir Ashland avė.

Daug Lietuvių jau pasibudavojo sau namus ir gražiai gyvena ir 
daugumas dar šįmet bučiavos, nes tenai galima budavoti bile kokį na
mą, medinį ar murini. Daugumas nusipirko gatavus namus nuc 
Sears Roebuck labai pigiai ir budavos ant savo lotų, už tūkstantį do
lerių gali gražų nameli nupirkti, ir tuo syk ramios kitam nereikia mo
kėti.

Nepraleiskite progos pakol dabar pigiai galite nusipirkti, nes pre
kė bus dviguba ant minėtų lotų trumpame laiko. Daug pinigų nercik 
tik 10 procentą įmokėti, o kjtus ant lengvi! išmokėjimų. Priimame už 
pilną vertę Liberty Land and Investment Co. Šerus ir Liberty Bonds.

Ateikite j ofisą, o mes su automobiliais nuvežime tiesiai prie lotų. 
Ne tik galėsite išsirinkti po grjižų 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

l ■ ... . ..  -.  ■■■ ................................ H.....................................

mu kartu atlankė Kenoshos lie
tuvius. Shlilzo svetainėj publi 
kos prisirinko apie du šimtu 
žmonių.

P-nas Norkus pradeda kalbė
li apie Liet, praeiti ir dabartį. 
Kalbėdamas apie praeitį jis gyrė 
Lietuvos karininkus ir kilus nar 
sius vyrus. Matyti, p. Norkus 
yra apsipažinęs su rusų kalba, 
nes tankiai vartojo “čiort” ir 
kitus tos rųšics žodžius. Prisi- 
m nė jis ir apie Amerikos “iš- 
giedotgalvius” ir “bepročius ko 
nuinistus“. Žinoma, ir Keno- 
sboj randasi dar keli “išgiedot- 
galviai”, bet jie nieko nesakė, o 
tik šnypštė ir tiek. ■ Norkus 
ta p įgąsdino komunistus tuo, 
kad buk jie nebusią įleidžiami 
j Lietuvą, kad jie tuoj ėmė pirk 
ties Lietuvos bonų ir rašyties 
prie Sandaros. Tuo budu p. Nor 
kui pasisekė įkurti Sandaros 
kynpą iš 30 narių. Ne bereikalo 

Socialistai sakė, jog “buvusieji 
žmonės” šiandie yra komunis
tai, o rytoj bus vyčiai.

Bet tautininkams, reikia ma
nyti, neilgai teprisieis džiaug
tis tais gaivalais. Komunistai 
nutrauks pas vyčius, nes ten jų 
tikroji vieta.

Tečiaus, ar šiaip ar taip 
imant. Norkui Kenosboj nusise
kė: nusisekė įkurti Sandaros 
kuopą. Jis dar pasigyrė, kad 
Lietuvoj tautininkai apgavę kle 
rikalus: pravedę savo narių į 
Steigiamąjį Seimą Krikščionių 
demokratų vardu.

Galima duoti Norkui kreditą 
už ta:, kad jis* Sandaros progra
ma susuko galvą ne tik šiaip 
darbininkams, bet ir tokiems gal 
voČiams komunistams.

su- 
k'o- 
<lar 
tie

k u

jo

kalbėjo apie 
apie nieką. Bet jeigu 

padaryti jo kalbos trumpą 
trauką, ta? ji susidėjo 'iš 
lionių ir sėjimo nepakantos 
bininkų tarpo. Girdi, visi
yra išdavikai, kurie remia Lie
tuvos St. Širmą ir 1.1. Pagalios, 
tas žmogiukas priėjo net prie to, 
kad pasakė: jeigu pasirodytų Vi 
leiš's su bonais, tai nesigailėkite 
jį ir akmenimis pavaišinti.

Visi esą Lietuvos išgamos, 
rie kokiu nors bildu remia 
Seimą.

Iš tokių “perlų” susidėjo
visa prakalba. Po prakalbos 
paprašyta uždavinėti klausimus. 
Atsistoja vienas žmogus ir sa
ko: Kalbėtojas tvirtipa, kad su
sipratę Lietuvos darbininkai ne
ri niią St. Seimo, kad Seimas 
cstjs reikalingas tik saujalei žmo 
nių. Ječgu taip, tai kodėl Sei
mo rinkimuose dalyvavo 90 
nuoš. žmonių. Vadinasi, Seimo 
nori melžiniška žmonių didu
ma, o ne mažuma.

Musų kalbėtojas 
m ik t ir nebežino. 
Esą Smetona vertęs 
sroti.

Publika pradedu 
švilpti. Oratorius 
Duodama daugiau
b( t kalbėtojas kratosi! 
gi įsi kuogreičiausia užbaigti sa 
vo kalba.

Perstatoma, antras kalbėtojas. 
Tasai žmogelis į 10 minučių iš
rėžė visa ką žinojo. Paskui bu 
vo bebandąs atsakinėti į klausi-

tik m kt- 
ką sakyti, 
visus bal-

juoktis ir 
nerimauja.
klausimų,

ir sten-

ti: “Gana! Nieko nepasakei savo 
prakalboj, nieko neatsakysi 
ir j klausimus”.

Vėl pasirodo pirmasis orato
rius su knygų pundu. Publika 
n: rimauja.

Norkaus išvažiavimu ir naujai

Birželio 29 d. vietinė Lietu
vos Balso Draugija laikė mėne
sinį susirinkimą. Draugija yra 
tautiška, nors jai, kaip pašaipi
ųjų! draugijai, priklauso visokių 
pažvalgų žmonių.

Besvarstant draugijos reika
lus prieita prie vieno labai svar
baus dalyko—pirkinio Lietuviš
ko Namo šėrų. Manau, bus ne

10 minučių, 
Vėl pasipila

Komunistai bėginė 
Pakalbėjęs kokias 
oratorius sustoja, 

klausimai. “Buvu
si >ji žmones” dairosi, kur beg-

A prėdnlų, la’krodžių-laikrodėlių, 
?!edų ii auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalboje; armonikų ir 
ki’okių muzikaliu instrumentu: britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų.. 

C»a sutaikoma viskas, kaa reikia, 
iiui instrumentai.

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

Sankrova Įvairumų

o ypač muzika-

J

12th STREET 
TeL Kedeie 8902.

8614-16 W. 12th ST.
Arti St. Losią A** 

CHICAGO, ILL

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

Pirmutinė Lietuvlg Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO-, I n e.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th Si. Tel. Boulevard 1892. Chicago, m.

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

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

I t ...i...

namą.
Prieš kiek laiko Kenoshos 

veiklesnių lietuvių būrelis nu
tarė sušaukti viešą susirinkimą.

ja arba kooperacija tikslu par
davinėti šSru's Lietuviškų Na
mų statymo naudai. Tokių na
mų kenoshiečiams labai reikia, 
šiuo tarpu šėrų pardavinėjimas 
eina gan sėkmingai.

Taigi minėtos' draugijos su
sirinkime kilo klausimas: ar 
pirkti Šerus ar ne, — ir jei pirk
ti, tai kiek jų pirkti? Tuoj pa
šoko vienas narių ir pareiškė, 
kad be užtikrinimo šėrų nega
lima pirkti, nes pin’gai galį pra 
pulti. Kitas vėl tvirtino, jog jis 
tikrai žinąs, kad pinigai, inves
tuoti į Lietuviškų Namų Šerus, 
dingsiu. Nežiūrint vienok to, 
draugija nutarė pirkti 20 šėrų 
už $200.00.

Dabar gal bus įdomu sužino
ti ,kas priešinosi tam darbui. 
Vyčiai? Ne, jie turi savo bažny
tinę svetainę. Na, tai kas? O-gi 
komunistų lyderis ir jo padė
jėjas.

Well, nebereikalo p. Norkus 
ir vadina jus “išgiedotgalviais”, 
kurie ardo vūsokį naudingą dar-

Liepoj 4 d. vietinių komunis
tų L. D. L. D. įrengė pikniką su 
prakalbomis Dunnubccko miš
ke. Pasikvietė net du kalbėto-

Pasidėkite
Pinigus
Lietuvos

Kas mano važiuoti Lietuvon da
bar ar už metų 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 į dvigubai didesnius. Dar tik tre 
jetas mėnesių 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 vertė prieš 
karę buvo $23.82 už šimtų 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 
BANKUS MOKA Už PADĖTUS PINIGUS 
sekančius nuošimčius:

3%, jeigu panigus padėsi išėmimui 
pirmu pareikalavimu.

5%, jeigu pinigus padėsi išėmimui 
vienų metų.

su

po

9PECIALISTAH 
Dykai

Gyvenimas y re 
tnAčlaa, kada prs 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph. 
tJtalmometer. Y- 
psttng* dntn* ai 
kreipiamu | vai

sus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 
nedaliomis, nuo 9 iki 1 ‘J dienu 
4*49 S. Ashland av. kanup.47 

Tekpbono Yards <317 
Bnuievard 6437

DR. M. HERZMAN
•erai lietuviam, ihjoma* p.r 21 

tq kaipo patrr*. rodytoja. aklra/tM 
\r akuftarla.

Gydo aitria* Ir ehronfika* ll*a*. vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia. 
m.to<)aa X-Rar Ir kitokiu* .Uktro. »rt» 
talau*.

Oflaa* Ir Labaratortja j 1111 W. I(t» 
at. ■•toli Plak Bt.

VALANDOS: Nu* I*—-11 pieta, t* 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais

( Dienomis i Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexei 
960 - Drovar 41M 

UYVkNIMABt 1412 8. Halsted Str*r 
VALANDOS: •—• ryte, ttktel

Telephenab

Dr. Charles Segal
Persikeis | aavo naujų afiaų 

4729 Sa. Aaland Avė. Jis 
<ydo ligas vyrų, moterų l> vai 
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 6 ve • 
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne-

tas džiovos ir moterų 
TeL Drexel 2880.

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

8149 S. Morgan st., kerti 82 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS i 

Moteriikų ir Vyrilkg, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Telephone Y arda <87.

“Lies reikalaujame teisybės! ša 
lin melagiai!”

Kalbėtojui pasidarė karšta. 
Ji; užmaukė kepurę ir aida į 
miiką. Komunistai slankioja 
nuleidę nosis, lyg meilužių ne
tekę. O publika tik švilpia, tik 
švilpia.

Pasirodo, kad ir kenosbiečiai 
moka įvertinti komunistų dar
belius. Patartina Lietuvos Bal
so Draugija! ir S. L. A. 112 kp. 
apsivalyti nuo tų gaivalų. Jeigu 
Ii ‘ pdnai nori veikti, tai tegul 
veikia atvirai, o nesidangsto sve 
timomis kaukėmis. Tie ponai 
komunistai tik kelia jomarkus 
susirinkimuose. Jie varo dez
organizacijos darbą. Ir juo grei 
č‘ui draugijos apsivalys nuo jų, 
juo sveikiau bus joms.

—Kenoshietis.

I0HN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

METUVIS ADVOKATAS 
B9 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

Valandos: 9 ryte iki 6 vakare, 
Subatomii! 9 iki 1 pe pietų
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamiaaojii Abstraktas 

perkant.
arba parduodant namg, lota ar
ba ferma ir padirba visokius 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigas 
ant Pirma Mortgefiia ant lengva

Vest Slde ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Vilium Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd Street
Car. Leavitt Tel. Canal 2559.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

........... .. , . „.. j . ..... ■ . irisui

7%, jeigu pinigus padėsi išėmimui 
dviejų metų ir daugiau.

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 Bankų, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikacijų, kurių išduoda 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kacijų 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.

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. Siuskite Lietuvon pinigus ir 
pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius.

1739 S. Halsted St. Chicago, Ilk

jtaluaHHHlil
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Telephone Tardo 8012

Dr. M. Stupnicki
5107 S. Morgan *t Chicago

VAIANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
javittt St. Phona Canal 6222. Va- 
ndosi 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
'. 42nd St Phone McKinley 4988. 
alandos nuo 10 iki 12 dienų

DR. YUšKA ;
1900 S. Halsted St. ■ 

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

Tel. Prospect 3466

DR. M. T. STRIKOLIS 
L i a t a v I m 

Gydytoja* Ir Chtrertas 
Ofisas: 1757 W. 47 

Tel. Boulevard 160, 
ijfleo valandoa: 16 ryto iki 2 

po pietų; 6 JO iki 8:89 vak 
Nedaliomis 9 iki 12 dienų 

darnai: 2914 W 48 St 
Tol. McKiniey 268

DR. I E. MAKARAS ' t 
Lietuvis Gydytoja* ir Cbiraegae 
Roselande: 10900 S. Stic biges Are. 
Telefonai, Pullman 342 ir 81M 
diicaųos ofisas: 4511 S. Wood St 
Tik Ketvergę vakarais nnp BJt 
—7. Tek Y arėto 729.

Telephone Boulevard 2168 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: t—12 orto 
2—9 vakare

8898 S. Merga* Bt CbieagK Ifi

DR. JOHN N. THOUPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1887 WJ1 St kampJUrahflsM ja 
Valandoa: Iki 9 ryto; ■*» 8 nH 

4 Ir nae 7 IMI 8 vakar* 
lai Proapaat 1189
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NAUJIENOS
LITHUANIAN SMAILY NEWS

PuUiahed Daily eacapt Sunday by 
tha Lithuanlan Nevrg Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti!

1739 SO. HALSTED ST.( 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talephone Canal 1606

Subacrigtiea Rata*:
$8.00 per yaar in Canada.
$7.00 per yaar outsida of Chicago.
$8.00 par yaar in Chica; .

8c per copy.
Entered aa Second Omm Mattar 

March 17th, 1114, at tha Poat Office 
of Chicago, 1)1., under tha act of 
March 8rd, 187».

N a ujimo* eUa tnadioa, liatotrieat 
oeAldiaaiua. LetdMa Maajieue B*a- 
drev*, 17M 8. Halatod M.. Chicago, 
H). — Teiafoaaa: CaaaJ IMA

Viaiaakomoji Kainai
Chieagoje — paltai

Metama ____________ ___—
Puaei metą ............... .................
Trina mkaeaiama__ _______
Dviem minooianis _______ __  1.75
Vienam mtaaeiui------ ------------1.00

Chicagoje — per neiiotojuai
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Atsivertė.
Californijos senatorius 

Hiram Johnson, kuris kėlė 
didelį triukšmą republikonų 
patrijos konvencijoje, kada 
reakcionierių klika atmetė 
jo kandidatūrą ir nominavo 
Hardingą, dabar jau prane
šė publikai, kad jisai rem
siąs republikonų kandida
tą.

Kaikurie lengvatikiai bu
vo įsivaizdinę, kad Johso- 
nas esąs pažangus žmogus ir 
nuoširdus didžiojo kapitalo 
priešas. Bet pasirodo, kad 
visas jo “pažangumas” tai 
buvo tiktai komedija, suloš
ta tikslu įsiskverbti į kan
didatus. Kada šitas tikslas 
išnyko, tai ir komedija pasi
baigė.

Ir Johsonas vėl pavirto iš
tikimu republikonų partijos 
sunum — kad pritilpus prie 
ėdžių.

Raudona ir juo
da spalvos.

Socialistai skaito savo em 
blema (ženklu) raudoną 
spalvą. Jų vėliava yra rau
dona. Tatai nereiškia, kad 
jie yra pasiryžę lieti kitų 
žmonių kraują, kaip pasako
ja kunigai ir kitokie profe
sionališki melagiai; o tiktai, 
kad kovoje už savo idėją so
cialistams jau teko ir da 
teks pralieti nemaža savo, 
kraujo. Kiekvienas naujos ir 
didelės idėjos skelbėjus pa
saulio galingieji persekioja, 
kankina ir žudo. Taip kitą
syk buvo su krikščionimis, 
taip šiandie yra su socialis
tais.

Kita raudonos socialistų 
vėliavos reikšmė yra ta, kad 
visų žmonių kraujas — be 
lyties, tautos, tikėjimo ir ra
sių skirtumo — yra raudo
nos spalvos. Socialistų ide
alas, mat, yra viso pasaulio 
žmonių brolybė.

Bet kaikuriems žmonėms, 
pritariantiems socializmo i- 
dęjai, yra negana socialistų 
vėliavos raudonumo. Ji iš
rodo jiems perdaug balzga

na; jie norėtų, kad jos rau
donumas butų tirštesnis. 
Juo tirštesnis raudonumas, 
tuo, jų supratimu, jisai reiš
kia didesnį revoliucionišku- 
mą.

Daugelis šitų žmonių jau 
yra paniekinę ne tiktai so
cialistų vėliavą, o ir sociali
stų vardą. Jie pasivadino 
kitokiais vardais. O jų vė
liavos spalva iš raudonos pa 
sidarė tokia tamsi, kad ją 
sunku atskirti nuo juodos. 
Juoda-gi spalva yra reakci
jos spalva, ženklas tamsybės 
ir mirties.

Vienok ir savo darbais tie 
žmonės nuėjo taip toli į “re- 
voliucioniškumo” pusę, kad 
dažnai yra beveik negali
ma atskirti juos nuo reakci
onierių. Kaip senieji reak
cionieriai, taip ir jie šmei
žia socalistus, priešinasi į- 
statymams, pagerinantiems 
darbininkų buvįj mėgina su- 
ardyt darbininkų organiza
cijas, vartoja bjaurius kei
ksmus savo spaudoje ir pra
kalbose.

Perdaug tirštas raudonu
mas padaro juodą spalvą; 
lygiai kaip perdėtas revoliu 
cioniškumas padaro reakci
ją-

Lietuvos klerikalų 
“prakilnumas”.

Amerikos klerikalai nega
li atsigėrėti savo vienmin
čiais Lietuvoje. Kokie jie 
esą prakilnus! Kokie tole
rantiški, kokie tėvynės my
lėtojai 1 I

Steigiamamjam Seime 
klerikalai turi absoliučią di
džiumą balsų, vienok jie lei
do, kad ministerių pirminin
ku pataptų “bedievis” (dagi 
“fanatiškas bedievis”) Dr. 
K. Grinius ir kad didžiuma 
vietų ministerių kabinete 
tektų taip-pat ne jų partijos 
žmonėmš.

Mes tečiaus šitokioje Lie
tuvos klerikalų politikoje 
matome visai ką kita.

Tikėt klerikalų prakilnu
mu ir tolerancija po to, kaip 
įvyko rinkimai į Steigiamą
jį Seimą, gali tiktai maži 
kūdikiai. Tuose rinkimuose 
jie pasirodė, kaipo veidmai
niai, fanatikai ir egoistai. 
Kad paėmus viršų ant kitų 
partijų, klerikalai apgaudi
nėjo žmones visokiais priža
dais, į kuriuos jie patįs neti
kėjo; pavertė bažnyčias ir 
net išpažinties “sakramen
tą” savo agitacijos įrankiu; 
melais ir šmeižtais juodino 
savo oponentus. Šitokiomis 
priemonėmis jie įlindo į Sei 
mą.

B t jų laimėjimas nedavė 
jiems to, ko jie tikėjosi. Jie 
gavo progą paimti valdžią į 
savo rankas, bet jie pasiro
dė neturį pajiegų šitam už
daviniui. Davatkų armijos 
yra geras daiktas kunigams, 
kada reikia pritarėjų, plūs
tant “bedievius”; bet jos y- 
ra menka pagelba, kada 
reikia svarstyti ir tvarkyti 
keblius valstybės reikalus.

Klerikalai, reiškia, per sa 
vo godumą apžiojo daugiau, 
negu įstengia nuryti. Ir 
kaip paprastai esti su šito
kiais godišiais, jie užsprin
go.

Turėt gerklėje didelį kąs
nį, kurio negali nuryti, yra 
nemalonus dalykas. Todėl 
klerikalai pasišaukė į pagel- 
bą liaudininkus demokratus 
(kurie dėl mados vadinasi

“socialistlais") ir santarie- 
čius ir Galvanauską, ku
riuos visuotinas žmonių bal
savimas pasiuntė žiurkes šu- 
kuot. O šie, iš mielaširdys- 
tės arba neturėdami ką ge
resnio veikti, sutiko padėti 
klerikalams — panašiu bu- 
du, kaip gervė vilkui žino
moje pasakoje.

Paliuosavę savo gerklę 
nuo perdidelio kąsnio, kle
rikalai Lietuvoje kurį laiką 
gal elgsis gudriaus ir nesi- 
žios taip plačiai. * Bet mes 
nemanome, kad jų godumas 
praeitų ant visados. Kaip 
kiekvienas parazitiškas gai
valas, taip ir klerikalizmas 
turi apetitą didesnį už sa
ve. Todėl Lietuvos žmo
nėms reikia apsižiūrėti, kad 
jie vėl nepakliūtų į jo nas
rus.

Vienintelis būdas apsisau- 
got nuo to parazito yra ap- 
šviest ir suorganizuot dar
bininkų minias. Nedarbi
ninkiški elementai, nors daž 
nai ir pasišiaušia klerikar 
lams, bet galų-gale susitai
ko su jais, — pasidalindami 
kadir suzelnetytu kąsniu. /

GERBIA KAPITALISTŲ 
KANDIDATUS.

“Draugas”, kuris nesenai iš
niekino socialistų kandidatų, 
Debsą, dabar garbina kapitalis
tų partijų kandidatus. Apie de
mokratų kandidatą jisai sako:

“Demojkratų partija turi 
gerą kandidatą... Guberna
torius Cox nėra karštas dabar 
tinęs šalies administracijos ša 

lininkas. Kitas faktas—tai 
tas, kad jis nėra koks fanati
kas žinomo Volsteado įstaty
mo klausime”. (Aiškiaus kal
bant. Cox yra prohibicijos 
priešas, ir “D.” giria jį už tai. 
“Nauj.” Bcd.)
Klerikalų organas sakosi esąs 

“iŠ įsitikinimo demokratų parti
jos šalininkas”; bet jisai gerbiąs 
ir republikonų partiją ir jos kan
didatą Hardingą.

Žodžiu, kapitalistų partijas ir 
kapitalistų kandidatus “Drau
gas” gerbia, nežiūrint to, kad 
net padoresnieji tų partijų veikė 
jai viešai pareiškė, kad ir Har- 
ding ir Cox yra atžagareiviai ir 
žmonių išnaudotojų tarnai.

KOMUNISTŲ BĖDQS.

Pagalios, jau ir mūsiškių kei 
kūnų spauda ima prisipažinti, 
kad tai srovei, už kurią ji agiluo 
ja, einasi labili prastai ne tik
tai Amerikoje, o ir kitose šaly
se. Brooklyniškis F rainos par
tijos organas rašo:

“Tačiaus, dar vieną ir tai 
gana svarbią bėdą, turi III In
ternacionalas iš taip vadina
mų ekstra-kairiųjų pusės, ar
ba romantikų (svajotojų), 

. kaip juos vadina Leninas.
štai, jau Vokietijos komunis- 
tų-darbininkų partiją (kurią 
veda hamburgiečiai Wolfhcim 
ir Laufenbcrg) negalima bu
vo priimti į III Intemiacio- 
nalą. Ji griežčiausiu budu ve 
da kovą su ‘Spartaku’. Tos 
partijos laikraščiai nesigėdi 
vadinti Leniną ‘storžieviu 
oportunistu’. Net Radefkas, 
kuris priguli prie kairiųjų ko 
m u uis tų, ir tasai Berlyno ‘Bo
to Faline’ (Raudonoj Vėlia
voj) išpėrė kailį Vokietijos 
koinunistam-darbiečiam. Pa
na ši eks t ra-ka iri ų j ų srio ve, 
griežčiausiu budu atmetanti 
patrla m en t ariz mą, at s i rado 
jau ii Italijoj. Ji susispietė 
aplink Neapoly leidžiamą laik 
raštį ‘EI Soviet’. Tarpe Olan
dijos komunistų atsirado Go 
erteris, kuris' apskelbė kovą 
oficialei komunistų partijai irt 
jos organui ‘Dc Tribūne.’

“Mos galime pasakyti, kad 
tokių nesukalbamų romantiš
kų komunistinių elementų 
randasi ir Amerikoj. Jau ir 
tarpe lietuvių žymu atskiri 
diegeliai.”
Brooklyno keikunėlioi da tik 

tai dabar pastebėjo, kad komu- 
nistų judėjime visose šalyse 

“prasidėjo” suirutė. Bet išmin
tingi žmonės jau senai mato, 
kad visas tas judėjimas yra pa
laidi barščiai. Tiktai žemos kul 
turos tautose (kaip, sakysime, 
Bušuose, čuchuose, Somaj le
duose ii- kitose mongoliškos arba 
pusiąu-mongliškošė padermėse) 
komunizmas da lošia svarbią ro 
lę; o kultūringose tautose jisai 
jau galutinai nyksta. Čia jisai 
buvo niekas dauginus, kaip re
zultatas apkvaišimo po keturių 
metų baisios karės; todėl juo 
žmonės labiaus atsipeikėja nuo 
to apkvaišimo, juo labiaus sprus 
ta komunistams dirva iš po ko
jų, ir jie ėdasi tarp savęA

Pasaulio DarMvinkų 
Judėjimas

CEKAI-SLA VOKAI.
Sugrįžimas delegacijos iš 

Rusijos.
[Fedcrvetefi Freeal

Praga, biri. 13. (Paltu).
Delegatai, kuriuos čekų Social
demokratų partija buvo pa
siuntus į Sovietų Busiją tikslu 
patirti tikrąją dalykų padėtį to 
jc šaly, dabar, po šešių savai
čių tirinėjimo, sugrįžo atgal. 
Jų sugrįžimas davė priežasties 
Pragos darbininkams susuošti 
keletą milžiniškų demonstraci
jų. Demonstrantai reikalavo, 
kad neatieliojant butų daroma 
taika su Rusija, pašalinta viso
kia blokada ir pradėta laisvas 
pirklybinis ir kitokš susisieki- 
»mas su Rusija.

VOKIETIJA.
Stambusis kapitalas stiprina 

savo spaudos tvirtoves.
[F*d*raeMi Pream]

Frankfurtas. — Stambusis 
Vokietijos kapitalas, kurį revo
liucijos smūgis buvo kiek supa 
raližavęs, ima atsigriebti ir bau 
do vėl tvirtinti savo viešpatavi
mą. Kapitalistai žino gerai, 
kad spauda yra vienas galin
giausiųjų ginklų, o todėl jie da
bar sudarė sindikatą, kurs su
pirkinėja stambiausius ir įtek- 
mingiausius Vokietijos spaudos 
organus ir verčia juos savo įna 
giais. Be kitų, į to kapitalistų 
sindikato rankas perėjo jau 
Muenchcn-Augsleurger Abend- 
zeitung, Berlino Deutsche All- 
gemeine Zeitung, Nuernberger 
Stadtzeitung, ir k.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Terorizmo viešpatavimas

West Virginijoj.
[Feder lietoji L’rouaJ.

Charleston, W. Va. —, Kasy
klų savininkai padare jau pra
džią teroro viešpatavimo. Mc 
Doyvell apskrity ginkluoti kom
panijų sargybiniai užpuolė šim 
tą gyvenamųjų namų tų mai- 
nerių, kurie buvo įtariami kai
po priklausantįs United Mine 
Workers organizacijai; be jo
kio varento suėmė įtariamuo
sius ir sugrudo kalėjimai!, o jų 
šeimynas išblaškė iš kompani
jai priklausančių butų. Visi ke 
liai į McDowell apskritį užda
ryti ir stipriai ginkluotų sargy
binių dabojami. Išguitoms iš
blaškytoms areštuotųjų maine- 
rių šeimynoms iš kitur niekas 
jokios pašalpos negal paduoti, 
nieks prie jų negal prieiti. Koni 
panija paskelbė, kad jei kas 
duos prieglaudos išguitųjų šei
mynoms, moterims ir vaikams, 
bus taipjau išmestas iš kompa
nijos namų.

........... -iy -

Mokyklų vaiskus kviečia 
1 skebauti.

[Federuotoji Pro**].
Reading, Pa. — Pennsylva- 

nijos gelžkelių sistemos Scliuyl- 
killo divizijos superintendentai 
rašinėja laiškus kolegijų moki
niams, siūlydami jiems po 9 
dolerius algos dienai ir “bur- 
dą”. jeigu jie norėtų dirbti pre
kinių traukinių tarnybos sky

riuj. Tąigi gelžkelių kompa
nijos kviečia skebauti, lir apsi
ima dideles algas mokėti, mo
kyklų vaikams, kurie nieko 
apie gelžkelių tarnybą nenusi
mano. O seniems ir patyru
sioms darbininkams, kurie, ne
begalėdami sudurti galo su ga
lu, nusitarė geriau turėti vaka- 
cijas ir išėjo žvejoti, kompani
ja mokėjo: kelių brčkmenams 
$4.08; jardų brėkmenams $5.00; 
jardų fairmenams $4.16; kelių 
fairmenams H.96; kelių maši
nistams V.80; (konduktoriams 
$5.36.

Ir Amerikiečių Legione 
maištingos dvasios.

Pr«mJ.

Livingaton, Mont. •— Čia ką- 
tik įvyko Montanos valstijos 
Amerikiečių* Legijono konven
cija. Konvencijoj buvo palei
sta smarkios ugnies prieš So
cializmą, bet bombardavimas 
greitai buvo nutildytas. Majo
ras Charles Sheridan buvo pa
tiekęs stiprią rezoliuciją reika
lu užkirsti kelią skleidimui so
cializmo doktrinų įvairios rų- 
šies mokyklose, bet po smar
kios delegatų kovos rezoliuci
joj “socializmo doktrinos” pa
keista žodžiais “politinių teori
jų”. Be to, priimta rezoliucijų, 
kuriomis pasmerkiama govė- 
do$ savavalybė ir išreiškiama 
pasitikėjimo teismais ir įstaty
mais; pareiškiama draugingu
mas ir užuojauta organizuo
tam darbininkų judėjimui; rei
kalaujama aštraus persekioji
mo pelnaplėšų, o taipgi atstei- 
gimo Amerikoj laisvės žodžio 
ir spaudos.

Darbo Laukas.
STABDYMAS VERPIMO IR 

AUDIMO PRAMONES.

[FadaruoUji Pfas*]

N«w Yorkas. — Verpimo ir 
audimo pramonės darbinin
kams teks vesti gal ilgą ir sun
kią kovą. Mat, fabrikininkai, 
nusitarė sulaužyti, sunaikinti 
$avo darbininkų organizacijas, 
kad paskui galėjus geriaus juoš 
išnaudoti. Tuo liksiu jie užda
rinėja fabrikus, arba tik dalį lai
ko teleidžia dirbti. Jų pienas 
yra toks: sulaikyti audinio ir 
verpimo pramonę ilgesniam lai
kui, taip, kad darbininkai, ne
darbo ir skurdo privarginti, ne- 
bepaisytų nei savo unijų ir ki
tų organizacijų, o miniomis sto 
vėlų prie samdytojų durių, 
džiaugtųsi darbo gavę ir dirbtų 
už tokią mokestį, kokią samdy 
tojas teiksis pasiųlyti. Šituo 
tos pramonės sustabdymu fab- 
rikininkų kompanijos tikisi ne 
tik nenukentėti, bet dar dvigu
bai laimėli. Per ilgą laiką dar
bas verpyklose ir audyklose ėjo 
dideliu įtempimu. Gaminių san 
dėliai pripildyti. Sulaikius ku
riam laikui tolesnį gaminimą, 
esamoji ant rankų medžiaga 
bus galima išleisti daug bran
gesnėmis kainomis, taigi su daug 
didesniu pelnu. Toks, sako esąs 
kapitalistų pienas, nutartas 
slaptame fabrikininkų susirin
kime. Toksai sumoksiąs su
varžyti pramonę yra įstatymų 
(Lcvero akto) baudžiamas. Jus 
ticijos departamentas jau pra
dėjęs savo “investigacijas”, bet 
tos investigacijos visados nie
kais pasibaigia, taip, žinoma, 
jos ir čia ne kitaip išeis.

Pirmiausia pradėjo savo dirb 
tuves uždaryti, arba darbą su
mažinti, American Woolen 

kompanija; ją pasekė ir kilos 
kompanijos rylų valstijose. Da
bar verpimo ir audimo fabrikai 
pilnu garu tedirba beveik vien 
tik Pcnnsylvanijoj, kame tos 
pramonės darbininkai neorgani 
zuoti.

Verpimo ir audinio pramo
nės darbininkai, kurie yra su
siorganizavę į United Tcxtile 
Workers sąjungą, kad išlaikius 
kovą su samdytojų užmačio
mis, įsteigė fondą, į kurį nori 
surinkti milijoną dolerių. Tuo 
reikalu organizacijos valdyba 
atsišaukia į visas darbiu inkų 
unijas, prašydama paramos.

Sukata, Liepos 10 čl., 1920

Steigiamasis Seimas. imtas trečiuoju ska'lymu žemes 
reformos skubaus reikalo įsta-

V-26 vakaro posėdis. tymas.
Visą posėdį ėjo diskusijos 

dėl laikinosios konstitucijos § 5, 
kuris liečia prezidento reikalin
gumo klausimą.

Kairys (soc. dęm.) Sociaide- 
moikratųj frakcija stovi pri'eš 
prezidentūros vietą. Seimus ne 
gali atiduoti savo suverenių tei
sių prezidentui. Prezidento funk 
cijos butų pas mus neaiškios. 
Kiek suprantamas prezidento 
reikalas yra Amerikoj ir kitur, 
kur tūkstančiai visokių reikalų 
verčia juos tureli reprezentan
tą. Lietuvoj tai galėtų atlikti 
tas pats Seimo pirmininkas. Nuo 
sakys demokratai negali atidų o 
ti savo teisių kam kitam, tai ga
li daryti tik tie, kurie savo rei
kalams ginti nori turėti šalę 
Seimo dar kitą instanciją, bū
tent prezidentą. Prezidentūra, 
lai butų šalia Seimo sudarymas 
antros valdžios. Jau musų pre
zidento praktika yra parodžiu
si, kad ta antroji valdžia iš tik
rųjų esti. Nors prie Šleževi
čiaus kabineto dar rodėsi, kad 
valdžioj kairiųjų buvo daugiau, 
tačiau tada turėjom poną Mer
kį, kuris viską ir dirbo. Būda
mas kumščios politikos šalinin
kas, jis leido visokiems nedo
riems darbams vykinti. Per 
pereitų melų lenkų sukilimą ne 
galima buvo prispirti gen. Žu
kauską, buvusį prezidento ži
nioj, kad darytų atatinkamų 
žingsnių. Iš tų kelių pavyzdžiu 
—esant prezidentui su tikrom.s 
teisėmis — matyt, jog negalima 
sėkmingai varytį darbo. Paga
liau prezidento išlaikymas yra 
brangus, o musų iždo padėtis 
yra sunki.

Lašas soc. 1. d. ir vai. s. blo
ko vardu pareiškia, jog taip pat 
stovi prieš prezidentą. Jei pre
zidentas reikalingas, kaip valsty 
bes emblema, tai mes turim em 
blemą “vytį”, kuri mažiau kaš
tuoja, negu prezidentas.

Grinius pranešė konstitucijos 
komisijos nusistatymą dėl pre
zidento, už kurį komisijos dau
guma stovėjusi.

Kun. Staugaitis (kr. d.). Rei
kia atsiminti, kad darant tokius 
eksperimentus nebūtų blėdies 
padaryta valstybei. Šveicarija 
mums negali būti pavyzdžiu. 
Jei išlaidas taupyti, tai reikėtų 
panaikinti ir Londono atstovy
bė, kuri ne mažiau suima pini- 
gy-

Venslauskis (s. d.) kalbėda
mas prieš prezidento reikalingu 
mą pasakė: “Pavadinkite Sei
mo pirmininką prezidentu ir bu 
si t e patenkinti”.

Sleževičius (s. I. d.). Iš šitos 
konstitucijos yra svarbiausias 
prezidento klausimas. Preziden 
tas kitose šalyse yra neliečiamas 
asmuo, jo kritika, negali liesti. 
Už jo darbus atsako ministerių 
kabinetas. «|:s yra Bepeikia
mas. Čia tai ir gludi visas pa
vojus. Tarp jo ir ministerių 
kabineto gali kilti nuolatinių ne 
suffpratimų, srisidurimų, ypač 
jei prezidentas nori būti aktin
gas, nori varyti savo politiką. 
Kitose valstybėse stengiasi pre 
zidento teises apkarpyti. Ir jei 
Šiandien franeuzams reikėtų 
spręsti, ar reikalinįis atskiras 
prezidentas, ar ne, lai jie ir
gi pasakytų—jog nereikia. Mu
sų trumpoji praktika yra paro
džiusi, kokių karta s nesusipra
timų gali kilti tarp prezidento 
ir ministerių kabineto. Prezi
dentas visada stengsis sakyt1', 
esąs kariuomenės jiegų vadas. 
Ir saugok Dieve tą valstybę, kur 
atsiranda dvi valdžios Preziden 
ta išrinkt—-reiškia sudaryt vi
sam laikui nesusipratimų šalli- 
ni-

Purickis (kr. d.) pastebi, jog 
nerenkant prezidento musų prie 
šaį galėtų pasakyti, kad mes 
einame prie sovietų. Neturėtu 
mc eiti prie to, kad padarytume 
vieną organą, kuris eitų visas 
funkcijas.

Pakalbėjus šiuo klausimu 
Kuzminskiui (vai. s.). Tumėnui j 
(kr. d.), Draugeliui (k. d ), kon 
stitucijos projektas nutarta su
grąžinti komisijai.

Baigiantis posėdžiui buvo pri

Iš Įvairių Sričių.
ŽMONIŲ AUKOJIMAS 

OREGONE.

Naujausi tirinėjimai ir su
rastos liekanos parodo, kad 
Oregone, taigi vakarinėj Jung
tinių Valstijų dalyj, labai senai 
gyvino geltonplaukiai žmonės, 
žymiai bes isk iriau lįs nuo juod
plaukių indijonų, kurie paskui 
tuos kraštus apgyveno. Žymiai 
nuo indijonų skiriasi ir išdirbi
niai ir tikėjimas tos senų laikų 
prieš indijonus Amerikoj gyve
nusios tautos. Nei tikėjimas jos, 
nei išdirbiniai neturi nieko bend 
ra su kitų artimų kraštų tautų 
tikėjimu ir išdirbiniais, taigi jie 
nėra perimti, bet originailiniai; 
o jeigu jie perimti, tai perimti 
Duo mums nežinomos, arba to
limos Amerikai tautos, su ku
riomis, galbūt, tie Amerikos 
geltonplaukiai žmonės turėjo 
susisiekimų; turėjo jie, turbūt, 
susisiekimų ir su senų laikų Eu 
ropos tautomis. Profesorius 
Hornėr mano, kad ta senovėj bu 
vusi Amerikoj civilizacija ra
dosi seniau negu Europoj, pasu
kui tapo nustelbta civilizacijos 
paskendusio didelio Atlantios 
sausžemio; bet Amerikoj ji jau 
buvo prieš atsiradimą Egipto 
piram i dų.

Ne visos geltonplaukes aviš
kos tautos laikėsij žmonių au
kojimo dievams papročio, bet se 
niausios to prisilaikė. Liekanos 
žmonių aukojimo tikėjimo tiks 
lais randa prie mažų molinių au 
kuru ir ant jų rado apdegintų 
juodų žmonių kaulų. Vienose 
kapinėse čia surado taipgi du 
negrų skeletu. Žinoma, į tuos 
kapus galėjo patekti tik tie neg 
raį» kurie Amerikon pakliuvo 
dar prieš Kolumbą; bet ar tie 
negrų kaulai į kapines Amerik. 
pateko kaipo žmonių tikėjimo 
aukos, taigi ar tai yra kaulai 
negrų dievams aukotų, nežinia. 
Sunku taipjau nuspėti, kaip ga
lėjo negrai pakliūti Amerikon 
prieš jos atradimą, nes negrų 
gyvenamoji žemės dalis, Afrika, 
yra toli nuo Amerikos, o dabar 
gvenantįs Amerikoj negrai tai 
padermė atgabentųjų iš Afrikos 
juodspalvių vergijos laikais, 
kuomet baltieji užsiėmė juod- 
spalvių pirkliavimu. Indijonai, 
senovės Amerikos gyventojai, 
vergijos nepažinojo, ją čia bu
vo įvedę krikščionis baltspal- 
viai. L. šernas.

Kazimieras Gugis
• advokatas

Veda visokius reikalus, kaip kriminatiikuoM 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast

Namų Oflaaa: 
3328 S. Kalstai lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f
127 I. Imtom St 

IIU-IJŪKity aMc.
Tel. Central 4411

A> P A I' ’ FABIJONAS

A. PtTRATIS & CO.
. Morts'Gf Bank 

iREALES'.ATF .NS'JRANCE 

Eurorean American Bureau 
Siunčia Pii, gus Parduoda laivokortes

MOT AP'JCS/ S
3249 So ><?ls u S e Chicago Illinois 

. TELEPHONE BOUl.EVARD 611

DR. A. M0NTV1D 
CHICAGO 

Ltetsvis Gydytoja* tr CkiIireYiM 
2S E. WMhingto» Ri. 
Marehall Fleld Annax 

18th fl. Ruimas 1817 
Fho*« Oatrai 1161 

▼alaiidos: nuo IV 1U 12 ryte
2121 North We8tern Avė.
Valandos: 6 iki Š vakare.

K-Rplnduliat. Phone Armttaf* 2119
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover I3M

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos! nuo 10 iki I vai vaka 
re. Nedaliomis pagal ratarimo, 
1281 Ro. Halatod St. Chlcase. III....... , —



Su' a i.v. Liepos 10 <1, 1920

f KAPITALAS
$200,000.00

PERVIRŠIS
$M,009.09

TEMOKITE LIETUVIAI!
Visiem žinoma, kad UNIVERSAL STATE BAN
KĄ, yra tikrai Lietuviška Valstybini B anka, ku
ri visada remia Tautos ir Valttjrbėi reikalus ir 
kaipo tokia Lietuvių įstaiga širdingai kviečia vi
sus Lietuvius-AmenkieČius užmegsti ir palaiky
ti ryšius su šiuom Banku, nes Bankas randasi par 
Tankiausioj vietoj, yra atdaras vakarais du ayk 
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 VARDĄ, ne
pakels. Todėl visi Lietuviai remklte savo teisin
gas įstaigas ir VAISIAIS PATĮS, O NE SVETI
MI NAUDOKITĖS.

t DABAR YRA LAIKAS
NUO 1 LIEPOS NESUGADINUS NUOŠIMČIO, 
PERKELTI SAVO PINIGUS Į SAUGŲ IR STIP
RŲ BANKĄ.

PRIDUOKITE savo Bankinę knygute bile 
Chicagos arbo kiti miesto BANKOS, KURI 
JUS NEUŽGANĖDINA ARBA NĖRA JUMS 
PARANKI—mes sukdektuosime ir perkelsi
me VISUS PINIGUS SU NUOŠIMČIAIS Į 
ŠIĄ

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government Supervision)

Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių Fi
nansinė įstaiga visoje Amerikoje

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

Žiūrėkite depozitų augimų: u
1917 Kovo 3 (Dienoje atidarymo)...... $16,754.95.
1919 Sausio 1....................................... $941,689.40.
1920 Sausio 1....................................$1,621,997.43.
1920 Birželio 28................................ $2,121,595.33.

Šiame Banke pinigus galima afaritmti ant kiek
vieno parcikąlavlmo su 3-čiu nuošimčiu.

SIŲSKITE PINIGUS IR VAŽIUOKITE į 
Lietuvą per šią Didžiausią Amerikoje Lietuvių 
Agentūrą.

IŠMAINOME kitų šalių pinigus pagal dienos ’ 
kursą

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

Informacijos Visuise Riikaloose Sutiikiamos Dykai
BANKO VALDYBA:

Joseph J Elias, presidąnt, 
Wm. Iii. Antonisen, Vice-

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

Pres.
Stasys V. Valanchauskas,

Ass’t. Cashier.

BANKINĖS VALANDOS:
Panedėliais, Seredomis, Ket 
vergais ir Pėtnyčiomis nuo 
9 vai. iš ryto iki 5 vai. po 
pietų.
Vakarais: Utaminkais 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.

Socialdemokratų kai- 
! bos St. Seime..

Laikraščiai trumpai duodami 
| žinių apie Steigiamąjį Seimą ne 
H atvaizdina tikrai Seimo darbų 

Valdžios oficiozas “Lietuva” de
da sutrumpintas atstovų kal
bas, šių prasmę. Bet ir pati

I prasme pareina nuo politinių 
korespondento pažiūrų ir šimpa 
lijų ir gali būti ne vienodai pa
duodama. Patinka kalbėtojas, 
tai daugiau apie jį parašys ir 
domesnius, svarbesnius jo kal
bos punktus pabricž; nepatinka 
tik trumpai paminės, išleisda
mas, kas netinka arba visai tai 
nutylės.

Atstovai kalba ne tik Seimo 
nariams ir susirinkusiai publi
kai, jie kalba visiems rinki- 

| kams ,kurie juos į Seimą alsinu 
te, kalba visam kraštui.

Seimo sekretoris Natkevičiuj 
pareiškė, kad stenografistės ne
suskubą visų ištisų kalbų užra
šyti. Reikia pajieškoti geresnių 
stenografisČių. Yra kalbų, ku
rios reikėtų ištisai atspausdinti 
su visais klausytojų pastebėji
mais, kad galima butų matyti.

I kaip Seimas į tas kalbas rea
guoja, kaip jas priima. Pavyz
džiui draugo Lėk i neko kalba 
apie amnistiją gegužės 20 d. sa
kyta ir draugo Čepinskio gegu
žės 21 d.

Socialdemokratai padavė su
manymą, kad amnislijos klau
simas butų tuojaus sprendžia
mas. Krikščionių-demokratų 
taktika visuomet buvo ir bus 
viena ranka neva duoti, o kita 
ranka duodamąjį dalyką tvirtai 
laikyti, kad geraširdis “pilietis” 
ir ypač “globojamas” darbinin
kas iš tiesų nesumanytų imti to 
ką “geradariai” siūlo. Kairioji 
Seimo pusė visiems išaiškino, 
kad niekas nereikalauja tėvynės 
išdavikams, tiems, kurie ėjo 
prieš Lietuvos valstybes nepri
klausomybę. Bet reikia duoti 
amnistija tiems, kurie būdami 
nepatenkinti esamąja visuome
nės tvarka, v. taryba ir jos lai
kinąja vyriausybe, ėjo prieš tą 
netikusią tvarką ir vyriausybę. 
Pavyzdžiui buvo imamai Pane
munės kareivių sukilimas vasa
rio 22—23 d. Kareiviai buvo 
labai nepatenkinti, nes juos blo 
gai maitino (kurį laiką vien žir 
niais), ligoniaį buvo visai ap
leisti, numirėlius šimtais kro
vė “į malką”, kol jų nebegali
ma buvo išskirti, įvairių “vadų” 
aps leidimas buvo didžiausias. 
Ir kareiviai pasidavė agitato
riams įkalbėti pakelti maištą. 
Agitatoriai gal ir turėjo tikslų 
pasinaudoti maištu, sugriauti 
Lietuvos valstybes nepriklauso
mybę, bet kareiviai, jų daugu
ma, sukilo, gindami savo teises, 
teisybes j ieškodami. Buvo iš
rūdyta, kad dauguma sukilėlių 
kareivių kaltinama kaip lik tais 
“paragrafais”, kuriais baudžia
ma tėvynės išdavikai.

JNviucugu, ui. r -Į-r—
•agrafus paraše caras sau ir sa
vo valdžiai apginti. Sukilę ka 
rėmai ir darbininkai nuvertė 
eaYo valdžią. Dabar musų Stci 
p’amasis Seimas turi savo val- 
Ižią ne caro, tai gi ir savo val- 
Ižia gali suteikti amnistiją, vi
jai caro “paragrafų” nežiūrėda
mas. Jei sukilėliai nebūtų nu- 
vertę caro, tai ir musų Seimo 
tebūtų, mes čia nesėdėtumėm. 
lei musų revoliucininkai—dar
iu žmones butų nėję, nekėlę pro 
esto prieš netikusią valstybės 
arybą ir jos vyriausybę, šian- 
lien sėdėtų čia Urachai. Argi 
iž tai jus juos laikysite kaĮėji
mi os?!

Krikščionys-demokratai, tai 
'irdėdami, kukliai tyli, bot pas
kui ir vėl savo “dainą be galo”. 
’ žtat gegužės 21 <h vakaro po
ody Lekiackas gerai jiems ir 
įasakė: tai ir neduokite am uis- 
ijos, bent visi žinos, su kuo jus 
'inate, ką jus ginate!

Draugas Čcpinskas gegužes 21 
I. kalbėjo apie tuos Lietuvos ros 
niblikos konstitucijos projekto 
įlinkius, su kuriais nesutinka 
•ocialdemokratai. Tą projektą, 
uivo Seimui pasiūlius komisija, 
kurios dauguma krikščionys-de 
mokratai ir liaudininkai su val
stiečių sąjunga.

Soc ialdem o k ra tų nusi sta ty
lias toks. Prezidento mums 
Kreikia. Pas mus dar daug yra 
vergų, baudžiavas laikų dva
sios liekanų. Kaip gi girdi, bu

dime be galvos. Bet galvos iš- 
aikyma's musų neturtingam 
kraštui ‘ perbrangus, daugiau 
kaip 300.0(X) a. mėnesiui. Tos 
šlaidos galima butų beturčių 
vaikų sušelpimui suvartoti. Pre
zidento fukeijos, darbas visai ne 
idelis. Tai puikiausiai galėtų 

illikli Seimo prezidiumas. Taip 
yra pas musų kaimynus Estus 
ir Latvius, šveicarų respublika 
rgi neturi prezidento. Anglai, 
tiesa, laiko karalių pasirody
mui, bet jie yra turtingi; mes 
o “pertekliaus”, tos prabangos 
tegalime sau leisti. Musų pre
zidentas mėgsta “monarcho apa 
ransus” ir karališkai pasirodyti. 
Ir Francuzų karalius Liudvikas 
NJV (kariavo prieš revoliucija) 
lakė: “Valstybė Jai aš”! Negut 
tik t^m mums reikalingaš pre
zidentas, kad kaip kiti sako, rei 
kia juk duoti kam nors “pasi
ganyti”!

Miinislerių kabinetas turėtų 
būti sudaromas iš Seimo narių, 
l’aip paprastai daroma visose 
parlamenctarinėse šalyse, nors 
ne visur tai yra konstitucijos 
fiksuota, nustatyta. Draugas Če 
pinskis kreipias į kr. deni, ir 
jako esąs įsitikinęs, kad ir kr. 
lėni, sugebėsią tai padaryti, ru
dą savo tarpe tinkamų žmonių 
ir jeigu (?)• Kada ininisterių 
š parlamento narių sudaroma, 

kabinetas, krašto vyriausybė, yra 
■ąryšy su parlamentu krašto at 
dovy be. Toks paprotys esą la
bai “sveika” klasių kovai ir vi
suomenės perversmui, visuome

A. PETRATIS & Co., Vedėjai
3249 S. Halsted Street Chicago, Illinois

Boulcvard 611.

YRA PLAČIAI LIETUVAIMS ŽINOMA ĮSTAIGA SAVO SĄŽINIŠKUMU, 
RUPESTINGUMU IR MOKĖJIMU ATLIKTI SAVO PRIDERYSTES.
Parduoda draftus ir siunčia pinigius į Lietuvą ir visas kitas svieto dalis po 
DIENOS KURSU ir gavarntuoja pristatymą. Pinigus pristato Lietuvoje 
greitai ir išmoka grynais pingiais.
Parūpina reikalingas popieras ir PAŠPORTUS ir ima už savo patarnavimą 
$5.00. Per šitą ofisą yra šimtai žmonių išvažiavę.
Parduoda laivakortes į Lietuvą ir į kitas svieto dalis ant geriausių laivų kom
panijų per Danzigą, Franciją ir visus kitus portus.EŲrOPEAN 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. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

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

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

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

DIREKTORIAI: 
Fred M. Cartcr 
David J. Harris 
James H. Galely 
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Scip 
VValter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. VVeber

Krikščionys-demokratai mik
čiojo, tūpčiojo, siulq| teisingumą 
ir gailestingumą (kun. Krupavi
čius) ir sakės biją, kad “pagai
lėtųjų” skaičiui! nepatektų Lie
tuvos nepriklausomybes priešai. 
Kairieji atstovai išrodė, kad pa
žangos ir kr. deni, vyriausybės 
kiekvienas, tąja vyriausybe ne
patenkintas, buvo apšauktas 
priešvalstybiniu žmogum, “bol
ševiku”, griaunančiu Lietuvos 
valstybę. Atstovas liaudininkas 
Biklušas papasakojo, kaip apsk
rities viršininkas, “garsusis” kr. 
deni. Tuokus, ir jį buvo apšau
kęs “bolševiku”. Daktaras Pu
rickis sakė, kad jo nuomone am 
nistija reikia duoti visiems be

lės revoliucijai suminkštinti, 
tam perversmui atsitikus esti 
icskaudus, kadangi klasių kova 
‘iria tada parlamentariniu bu
itį. Pas mus apie tą perversmą 
tanianius kai kam tikrai kin
kos dreba, o kitur, pavyzdžiui, 
kūgiuose visai ne. Ką gi, sako 
susidarys parlamente partijos 
įaugimui, sudarys iš parlamen
to narių valdžią ir pertvarkys 
visuomenės gyvenimą parlamcn 
tariniu įstatymų leidinio keliu. 
Ir tai labai lengvai gali atsitik
ti, ir tikrai atsitiks, nors kai kas 
sako, kad darbininkai nesugebė
sią to padaryti.

Vyriausį karo vadą turi skir
ti ministerių kabinetas. Vadas

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

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

Drover 6369.

K

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE
 CICERO, ILLINOIS. __

Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00 
Resources .......................................... $1,000,0000

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

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

išimties, net ir tiems, kurie ėjo 
pi-icS -valstybę, tada liiisiauli tik 

ra amnistija, prasikaltėliams 
dovanojimas. Bet lai kalbėjo 
šviesus krikščionis kunigas. Tai 
buvo kr. deni, “balta varna”. Jis 
kalbėjo savo, ne krikščionių-de
mokratų partijos vardu.

Geriausiai apibudino tą apgai 
Įeina amnislijos klausimo tam- 
pinią draugas ** Lokiackis savo 
kalba gegužės 20 d. Jis kalbė
jo maž daug taip. Seimas gin
čijasi dėl caro išleistų įstatymų 
(kodekso) paragrafų. Tuos pa

turi būti tikras kariškis, gerai 
XiiiQS snvo dtilylcsj, kur savo dar 
bu duotų pavyzdį kareiviams ir 
uždegtų juos savo energija. Ti
tulų, kryžių, medalių visai ne
reikia. Kas gerai atliks savo pa 
reigą apgins valstybę nuo prie
šų, tai bus jo didžiausias nuo
pelnas ir garbe. Kaip buvo se
novės Ryme, kad vyriausi vadai 
buvo šaukiami nuo savo kasdie 
ninio darbo, nuo plūgo, “šian
dien aš generolas, rytoj galiu eit 
art”. — pasakė viejias musų ge
nerolų. Tokių mums reikia,

Konstitucijos sumanyme ne 
paminėta, kad mirties bausmė 
panaikinta. (“Daug Draugelių 
pas mus”, atsiliepia kairėj). 
Keršto instinktas noras atker
šyti pasmerkiant nužudyti labai 
ardo visuomenės gyvenimą. 
Kaip gi suvaldysimc prasikallėr 
liūs, kuo gi juos pabaidysime? 
—klausia kiti. Kur yra mirties 
bausmę, ten prasikaltėlių skai- 
eitis visai nemažėja: karo melu 
mirties bausme buvo visur. Vi- 
sur žmones mate, jog žmogaus 
gyvybe niekniekis, ir prasikal
tėlių skaičius visur tik pasidau
gino. Panaikinkime mirties 
bausmę. Atrasime būdą, kaip 
suvaldyti ir pataisyti prasikaltė
liai. Mirties bausmės panaikini 
mo reikalauja žmogaus sąžine, 
tikra krikščionybė. Ir mes to 
reikalaujame, nors jus ir vadi
nate mus “bedieviais”.

[“Socialdemokratas”.]
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Indulkinlfc £ 
čeverykus.

Norėdamas gauti smagumą savo 
skaudamoms, degančioms ir niež- 
tinčioms kojoms ir sustabdyti per- 
didolį prakaitavimą bei prašalinti tą 
nemalonų kvapą, indulkink į čevo- 
rykus, pančekas ir kojinius.

Puritan Kalyklos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės.
Reikalauk Puritan. Visos ge
ros grosemės ir aptiekos jo 
turi, arba gali jums gauti 
30 N. Market St. Chicago, III.

Tel. Cicero 6963
DR. A. P. GURSKIS 

Lietuvis Dentistas
4817 W. 14 St. kampas 49 Avė.

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

išskiriant nedėlias ir seredas.

‘i

Powcta°
(Soveros Milteliai Rojome). Jio ou- 
toiko palengvinimą skaudamoms 
kojoms, sugers drėgnumą, uilaikis 
kojas sausomis ir suteiks joms 
smagumą. Gauk jų savo aptiekojo. 
Kaina 25 centai ir i c moke&Čią.

r
t

Skaitykite ir Platinkite

f

Fei. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTI8TAS 
1201 w. 22nd & 8o. Uavltt 

CHICAGO.
Valandos i 1:30 ryto Ud 13 dieną, 

nuo 1 po pietų iki I vakar*.

Telcphonc Yards 5834 (
Dr. P. G. Wiegner I 
Priėmimo valandos nuo 8 iki | 
12 iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. I 
3325 So. Halsted SU Chicago. j



NAUJIENOS, Chicago, III.

US DAUG PROGOS LIETUVOJE TRUMPOJE 
ATEITYJE TIEMS, KURIE TURĖS PINIGŲ.

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

Jeigu jus nekalbate nė žodžio angliškai, jus 
jaučiatės kaip namie atėję j

? OPLES E BAIK
jaučiatės kaip namie atėję į

Kodėl?
Dėlto, kad čia yra kalbama Lietuviškai.

Jūsų pinigai yra apsaugoti po priežiūra Valstijos

Jus galite atsiimti savo pinigus kada tik norite.
LAUKTI NEREIKĖS

AR GALI KUR BŪTI GERESNIS BANKAS

Banka ant Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
kssbssmk of chicago ■■nHananma

Mi!waukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT~PADĖTŲ PINIGŲ 

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu F*iniga.i

Atdara panedeliate ir subatcmis iki 8 vai, vak.

PINIGUS Į LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

siunčiame per LIETUVOS PAŠTĄ ir per LIETU
VOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKĄ, KAU- 

INE ir jos skyrius VILNIUJE, PANEVĖŽYJE, 
ŠIAULIUOSE IR KYBARTUOSE. Męs atstovauja
me kelias didžiules New Yorko Bankas. Persiunti
mą gvarantuojame.

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

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

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

PASPARTAI. DYKAI 
keliaujantiems Lietuvon per musu ofisą pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTĖS
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

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

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

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

Progos. :
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS

užeikite ar rašykite j vienatinę Chicagoje ir Vakarinėse Valstijose N 
Lietuvių Korporacijų, suorganizuotų pagal Illinois Valstijos tiesas. B

BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine. g 
135 So. Dearborn St., Chicago, III. j

Telefonas: Majestic 8347 Antras floras, durys 206 4
Ofisai atdari: nuo 9 ryto iki 6 vakare !

Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedėliomis nuo 10 iki 4
Tnun ir ni f i mii—i mn tttt nuari irs i miim ii si ■■■■iiimm himw niiiTn ~inTTr" 

--- ---------- -— --------- ----------- ------------------------------------------------ ---------f ' ----  

fciTlZENS STATE BANK*
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO ŠUTAUPYMĄ 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.

. - i..... .' • ■■ ■ r

Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jakny ir 
skilvio.

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Reikalaukit Jikrojo C^1*S?iK* PILLS

Kas dedasi 
Lietuvoj.
KOVARSKAS.

Musų valsčiuje pradėta vyk- 
dinti naujasis valdžios įsaky
mas dėl rekvizicijų. Sviestas 
imama iš kiekvieno turinčio 
karvę, neatsižvelgiant į jo eko
nominę padėlį. Pavyzdžiui dar

tik Imi karvę, tai privalo duoti 
sviestą lygiai su stambiu žemės 
savin nku ar dvarponiu, nežiū
rint j tai, kad dažnai darbiniu-, 
kui karvė yra svarbiausias gy
venimo šaltinis. Del maisto 
brangumo pas mus biednuome- 

laiko gyvuliu kartais par
duodami jų produktus, kad nu-' 

duonos. Tuo tarpu 
ir stambesnieji ukinin-

nū

sipirkti 
dvarai i 
kai, turėdami nedidelį gyvulių 
skaičių, sekant minėtuoju val- 
dž’os įsakymu, atiduoda karino 
menės reikalams visai neatatin- 
kamą jų turtams gyvulių pro
duktų saikų. Taip pat ir su ki
tais produktais: vilnomis, rieba
lais ir 1.1. Ūkininkai laikyda
mi avis, visą sunkumą vilnų 
rekvizicijos neša ant savo pečių, 
nes dvarai nelaikydami avių 
palauosiiojami nuo' šfos rūšies 
pilietiškų priedermių. Ar ne
vertėtu musu demokratiniam 
Seimo sparnui atkreipti donię į 
šį naująjį sumanymą senos val
džios žygi? Kodėl musų dvar
poniai, kurie nuolat savo javus, 
spekuliantų pagalba, gabena už 
demarkacinės linijos, negalėtų 
už pelnytus lokiu būdu pinigus 
nusipirkti iš to varguolio svies
to ir vilnų ir atiduoti valdžiai, 
j.igu savo gyvulių nelaiko? Ver 
cinu darbininkas parduoda svies 
tą liuosa kaina, kad nusipirktų 
duonos, negu kad duota suėmi
mo komitetui, kuris niČ nieko 
neužmoka ir duoda tik orderius.

Kaip musų turtuoliai aukoja 
tėvynės labui, aprašysiu šitokį 
atsitikimą. Musų klebonas-de- 
konas, kuris prieš rinkimus į 
Seimą beveik kiekvieną sekiną- 
dienį šaukė piliečius-katalikus 
atsisakyti nuo žemiškų gerybių, 
užmiršti ginčus ir aukoti tėvy
nės labui, dabar, kada priėjo ei
lė atlikti rekvizicijos reikalus, 
pareiškė; kad jis neduosiąs nei 
sviesto, Lei arklių pinikai, nes 
jam, mat neužtenka penkių kar
vių, kad išmaitinti atvažiuojan
čius pas jį, kaipo dekoną, sve-i 
čius, o trys arkliai užimti jo va
žinėjimui po kitas parapijas. 
Mat, vargšas klebonėlis, valdy
damas apie 40 deš. bažnytines 
žemės, sumanė praplatinti sa
vo ūkį ir pirko dar 4 deš., todėl
pradėjo pardavinėti sviestą atsi
sakydamas nuo valdžios rekvi
zicijų :r pareiškė apie tai per 
seniūną valsčiaus tarybai. Svars 
tau t tarybai šį pareiškimą ma
žai atsirado narių, kurie sulik
tų su klebono išvadomis, nors 
ir buvo gero noro suprasti sun
kią klobno padėtį. Todėl ir klc 
bono prašymas paPuosuoti jį 

nuo rekvizicijų tapo atmestas.
“Liet. Uk.”] Beturtis.

KROKELAUKIS, Alytaus ap.
Čia yra Krokelaukio dvaro 

miškelis, apie 100 margų, ku
ris priklauso Lietuvos valdžiai. 
Per karą didesnius medžius iš
kirto vokiečiai ir vietiniai gyven 
tojai, liko tik patys ploninusie
ji, bet ir tie be pasigailėjimo 
yra naikinami: kas tik nori, tas 
laužo ir kerta. Be slapto nai
kinimo prisaleda ir viešas nai
kinimas. Taip bažnyčios puo
šimui didesnėms šventėms kas 
metai iškertama apie du šim
tu jaunų ir gražių medelių, nors 
bažnyčiai papuošti galima pri- 
cirsti ant vietos nuo medžių 
šakų ir išpuošti tinkamai, už ką 
žmonės! nesipiktintų ir Dievui 
nitų ta pati garbė, nes Dievas 

medelių gyvybės nereikalauna, 
o tie medeliai užaugtų dideliais 
medžiais. [“L. lik.”]

Dzūkelis.

DR. C. K. KLIAUGA) 
Dentistas

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canai 257 i 
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Svarbus Pranešimas!
Pirmieji Siuntinei Pinigų į Lie= 

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

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

Šią žinią 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 kuogreičiausiai Lietuvon pristatomi ir šimtai musų Siuntė
jų jau gavo kvitas iš Lietuvos.

J VISAS DALIS LIETUVOS PINIGAI PRISTATOMI.

Siųskite tuoj kol dar žemas kursas Markių.

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

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

Pradekit Taupyti Su Seniausiu Bankų
NORTH WEST SIDĖJE

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

Pasiteirauk musų atei
vių departamente, kaip 
siųsti pinigus į Lietuvą. 
Mes turime padarę geriau 
sias konekcijas.

■TTtXlt.V Pinigai skolinami ant 
Real Estate.

Apdrauda (insurance) 
visose šakose.

Kėš už Laisvės Bonds.

Nuošimtis bus rokuojamas nuo 1-mos Liepos ant pinigų padėtų pirm Liepos 19

^USEgTATEgAVINGSgANK
’1341MILWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA ST.

Po priežiūra valstijinės valdžios
Resorsai daugiau kaip $3,500, 000.00

“Aušros”
Mokykloj

Yru šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometro jos ir kitų 

natematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — 1’. G 

.uomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Uigu.stinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat- 
mtinai reikalingo mokslų, kad su Jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų.

Delei didesnes naudos sau ir pa- 
< ankumo mokyklai pradekite tuoj 
leatidėliodami visi sykiu.
1001 South Halsted Street

Tel. Yarda 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

'teigusi Akute* 
Įjos kolegiją; 
Igai praktika- 
usi Pennsilva- 
iJob hospitalA. 
e, Pasekmin

gai patarnauja 
arie gimdymo, 
hioda rodą vi- 
-okiosa ligose 

moterimi ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai ▼. k .<
'■

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH 

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street 
k i ii.ii i m.

Subata, Liepos 10 d., 1920

n
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Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

ialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Žmonių nuo kaspininCs kirmėles, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių niutio, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy- 
lio.

Kirmėles ženldai
Žmonės sergantįs taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodot, tartum kas 
| gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Varp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki .8 vai. vaknre 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

. DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgcon

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

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

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

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

po piet.

NAUJAS GYDYMAS, KU
RIS NAIKINA

REUMATIZMĄ.
75c. dėžele veltui bite kenčiančiam.
Mieste Syracuse, N. Y. tapo suras

tas gydymas reumatizmo, kad dauge
lis vartojojų sako kad tai dyvas, pra
nešdami atsitikimų, maž ko ne stebuk
lų. Tik keli gydymai nevat didžiau
siose ligose rodosi padaro stebuklus 
nevat ton kur kitos gyduolės buvo su- 
visu nepasekmingos. Jis rodosi neut- 
raziluoja šlapumo rūgštis ir kalkinę 
druską atsiradusius kraujuje, išvejant 
visas nuodingas kliūtis darančias iš
matas iš systemos. Skaudėjimas, die 
girnas, sustingimas, ištinimas rodosi, 
sutirpsta ir pranyksta.

Gydymas pirmiausiai įvestas į pa
žintį per poną Delano yra taip geras, 
kad jo savininkas nori kad visi kas tik 
kenčia nuo reumatizmo arba kas turi 
draugą kančiose, apturėtų veltui 75c. 
pakelį nuo jo vien tam, kad priparody- 
ti ką tas gydymas gali padaryti kiek
viename atsitikime pirm negu praleisit 
vieną centą. Ponas Delano sako: 
“Idant priparodyti, kad Delano gydy
mas pozityviškai pergalės reumatizmą 
nepaisant kaip kankinantis atkaklus, 
ar jsisenėjęs ir nevat po visų kitų ne- 
pasekmingų gydymų, jeigu da niekai! 
nevartojot mano gydymo, aš pasiųsiu 
jums pilnos mieros 75c. pakelį veltui, 
jeigu tik prisiusite savo vardą ir pa
vardę ir antrašą su 10c. kuriais palie
site apmokėti pašto ir paskirstymo lė
šas, kurios man personaliai atsieina.”

F. H. Delano, 1248-D. Griffin 
Subarė Bldg.. Syracuse, N. Y. Aš ga
liu pasiųsti tiktai vieną pakelį Vęltui 
ant vieno antrašo.

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

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

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

Tel. Yards 145

iiiiiiimiuHiiBiiuiiiiiiiiiiiiiiyiim

! Reumatizmus Sausgėla. 1 
| ■UOMHHMaaMMBMHHBi J

Nesikankykite savęs skaus-
9 mais, Reumatizmu, Sausgėle, 1 
t Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu J 
■ —raumenų sukimu; nes skau- . 
J dėjimai naikina kūno gyvybę 
A ir dažnai ant patalo paguldo. I

CAP8ICO COMPOUND mo- 5 
9 stis lengvai prašalina viršmi- 1 
♦ nėtas ligas; mums šiandie dau- V A gybė žmonių siunčia padėka- 
X vončs pasveikę. Preke 50c per ■ 
| pačta 55c arba dvi už $1.05. į

| Justin Kulis t
| 3259 S. Halsted St., Chicago, III. ?

Knyga :“fiALTINI8 8VBIKA- I? 
>, l’OS”, augalais gydyti©*, kai- j 

na 50c. I
I _  __ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - •

STEBUKLAS
Senovės žmonės tikėdavo ir daug 

pasakodavo apie įvairius stebuklus, 
ypatingai apie stebuklingus gydy
mus. Jeigu šiandien tie senovės žmo 
nės atgal čia pagrįžtų, jie be abejo
nės šį stebuklą pripažintų už didžiau- 
sį stebuklą pasaulyje, bet šis stebuk
las yra ne tas apie kurį senovės žmo 
nės taip daug pasakojo, šis stebuk
las yra tikras šios gadynės moksla- 
galvių patirtas išmėgintas ir nuo visų 
pripažintas kaipo aiškus “Mokslo 
Darbas”. Magnus Stomach Bitters, 
kuris gydo ir tikrai gydo visas pil
vo ir vidurių ligas, yra sutaisytas pa 
gal gasrių Europos daktarų receptų, 
(lel išgydymo įvairių vidurinių ligų ir 
užlaikymo sveikatoje visos žmogaus 
systemos. Jeigu jauti kokį nesmagu
mą, siųsk $1 dėl patyrimo šio moksliš 
ko stebuklo teisybės. Ttik $1 už 
bonką. Rašyk:
MAGNUS DRUG CHEMICAL CO. 

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

DR. JOSEPH ZIFF
Aklų Specialistaa

Aki* egiamlnnoja až dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. GIa**r’g ofig. aat i ]afev
<149 So. Morgaa 8L
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pos laikytame susirinkimą, 
apart paprastų kuopos reikalų, 
kuopoe delegatai išdavi ra po r- J 
tų iš S. L. A. Seimo, įvykusioj 
Bostone. |

Delegatai plačiai ir smulkme, 
niškai raportavo apie Seimo į- 
vairius nutarimus ir papasako- j 
jo savo įspūdžius, kurios jiems 
padarė Seimas.

Delegatu savo raporte pa- į 
tvirtino visa tai, ką “Naujienų”! 
koorespondeutas buvo rašęs ii i 

Seimo. Vienas tik pareiškė ne
pasitenkinimo delei to, kad ko
respondentas parašęs, jogei so-1 
cialistai valdą seimą. Tečiaua! 
savo raporte jis pilniausiai pa-| 
girtina te korespondento tik-i 
ginimą.

Čia aš pastebėsiu ii ra p r ta 
tik tuos dalykus, kurių kores
pondentas neminėjo. Delega-| 
tai pareiškė, kad p. A. B. Stri
maitis perdaug sunaudojęs pi
nigų iš Susivienijimo lėšų fon
do. Jis pasisikridavęs sau lai-j 
ke Pildomosios Tarybos Suva
žiavimų po šešiue dolerius eks

tra. Tatai jis panikuodavęs už 
“sugaištų laikų”, nežiūrint į tai, 
kad reguliarine alga jam eidavo ' 
ir už tų “sugaištų” laikų. Sei
mas uždraudė ateityj imti to
kius ekstra atlyginimus.

Su nemažu pasitenkinimu de 
legatai sakė, kad Susivienijime 
dabar Kko sulaužyta ta politinė 
mašina, kuri buvo jau perdaug 
įsigalėjusi. Esu dabar gavo lėk 
cijų visi politikieriai, kurie pa
matė, kad bosavimas Susi
vienijime jau perdaug įkyrė
jo nariams.

Delegatai taipgi sakė, kad Sei 
mų ir Susivienijimų išgelbėjo 
nuo suskilimo trys išmintingi 
socialistai, kurie susilaikė nuo 
balsavimo, kuomet buvjo pasta
tyta balsavimui T. Dundulio už
tvirtinimas sekretorium. Esu 
tautiečiai buvo tikrai nusistatę 
imli injukšinų, jei tik Dundulis 
butų buvęs užtvirtintas. Tuo; 
budu, susilaikydami nuo balsa
vimo, tie trys socialistą^ ir iš
gelbėjo susivienijimą ipto auski-. 
limo.- M. Petruką*.

Keturi lietuviai baigė 
viešųjų mokyklų.

Birželio 24 d. baigė viešąją 
Haveno mokyklų keturi lietu-j 
viai: Jeva Vasiliauskienė, p-lė ; 
šulsiutė, Kazys Kadaitis ir Pet- į 
ras Geležėlė. i

j Specialis Kerzheim Oro- 3
S s
• jiklių Surengimas j

■ 
H
K!

■ ■
M

LENGVI IBMOKUIMAI
BF. NUOŠIMČIŲ.

StS<) termai* gropklia piano, •
fo* ir 20 *rojikiiata
volelių—viską už

Kaip mea tai darome! Šitas yra dK:.iausi»*y4wn<p <'h toge*) m
H ui rybą vidurmiesčio; mes darome labai didelį biznį, mokame labai ma-g 

■u reados ir operuojame už labai mažus iškaičius. Jus panaudojate pro-® 

ga, kada. čia perkate sutaupindami $115 tik ant vieno instrumento. H

Mažai Vartoti Pianai ir Grojikliai.
Heinz Pianas, rauCburchill Grojik-jKerzheim Grojik- 

apdirbtas.donmedžiu apdir-4'». raudonina- walnut; sam- 

±:5165^ SUS^lSgor 5485
Unz Pianas, ar- 
Žuolu

nuotas

INBROSPIANO STORE
29 SOUTH HALSTEm Si •

RVPIKATA TAT TURTAS IR LilMk

ilgą laiką aš sirgau 
buvau suvargęs, nus- 
kad net ir gyventi 

buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslnb- 
nėjlmas, skilvio nematimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą. po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugčjhnus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad •niekur 
negaunu pagalbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMAGH 
BI ETERIS ir į 6 mėnesius 
uelikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BUTELIO 
ir dėkavoja jo Gcradėjystci.

Taipgi veliju ir jums, ku- 
l'irnia rie tik norite būti sveiki ir 

kito SALUTES BITTE1U ir jum suteiks sveikatą, 
vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus

Per 
ir tiek

Daoar 
tvirti tai nata 
sudmtins ’ 
nių ir abclnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerų apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Heikaiaukite apt 
ti, tai reikalauk ti 
ml greit aplaikyti si

12 bonkų $14.00.
ikose ar tam panašiose vietose, o jei negali gau-

* Litus Mariufactm ing Co. Taigi noi 6da- 
__ w ~ r iu su užsakymu ir Monęy Ordcr dcl 
padengimo lėšų viršui huroifyta kaina, o mes aplalkę.tuoj prisiusi
me de! t.unitu reikalaujamų gyduolių. «
Pasarga: Prisiimkite tikra ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MĄNUFECTUR1NG,
By P. A. BALTRANAS CO.

618 W. 31st Si., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

Nuo kairės dešinėn: Ieva Va
siliauskienė ir Elena šulsiutė. 
Už jų: Kazys Kasaitis ir Petras 
Geležėlė.

Daktarai planuoja kurti unijų.
Atėjo eilė organizuotis ir dūk 

taranu.
“Kodėl daktarai turi organi

zuotis?“ — šis klausimas dabar 
yra svarstomas Chicago* dakta
rų leidžiamame žurnale. Jį pa- 
beb" Dr. Thomas P. Foley, dak- 
tarų draugijos pirmininkas. Jis 
sako:

“Dabartie* Chicago® didelių 
fabrikų daktarai, kurie pašven
čia visų savo laikų kompanijai, 
gauna mažesnį atlyginimų už 
paprastus darbininkus. Jiems 
mokama $75 mėnesiui ir duo
dama valgis ir kambaris. Tuo 
tarpu aš mačiau, kad papras
tiems darbininkams mokama 
$80 savaitei.

“Bip Vau Winkle miegojo dvi 
dešimtį motų. Negi daktarai 
nori sumušti tų rekordų?

“Kodėl daktarai, kuriems rei
kėjo pašvęsti melų eiles moks
lui, turi gauti mažiau, negu pa
prastas darbininkas? Vienok 
tai yra teisybe, o ne išimtis.

“Pavyzdžiui imkime valstijos 
patarnavimų. Dunning nesveika 
pročių ligoninėj vyriausia clektri 
kininkas gauna beveik tiek kaip 
ir ligoninės prezidentas. Jam 
mokama $265 mėnesiui. Tuo 
f arpu vyriausias daktaras gau
na tik $245 mėnesiui. Elektri- 
kininkas priklauso unijai. Dak
taras neturi tokios orgajiizaci- 
jos. .t

“Mes planuojame pasekti ad
vokatų asociacijų ir kitų profe- 
vonalų sąjungas. Kurdami to
kių organizacijų mes visai ne
manome šiaušties prieš bend
ruomenę. Ta organizacija ves 
kovų su fabrikais ir kitomis įs
taigomis,. kuri e \ bcsųžiningai 
naudoja daktarus, mokėdami 
jiems menkiausias algas.

“Mes atkreipsime domės į ap- 
draudos kompanijas. Tos kom 
ponijos neišmokėjo daktarams 
tuksiančius doleriu. Nesuaior- 
jįanizavę daktarai geriau (išsiža
da kelių dolerių, negu ėjus į 
teismų. Nuo to nukenčia nie
kas daugiau, kaip tik žmonės. 
Nelaimei atsitikus daktarai at
sisako i patarnaut/i apdraudos 
kompanijoms, kadangi jie žino, 
jog jiems nebus atlyginta. Tuo 
hudu sužeistieji Įiapuola į ne- 
kompetcnlines rankas.

“Mes gyvename organizavi
mosi laikais. Advokatai ir mo
kytojai buriasi, kad gavus tin- 
•:’'lyginimų. Kodėl neda
ryti tas pats ir daktarams?”

Norėjo “reforlnuoti” merginų.

to Landis.
Mizer prisipažinęs, kad jis pra 

leidęs su Thomas, kuri yra lik 
17 metų mergina^ $514 ir da 
prašęs žmonos prisiųsti $25. Jis 
važiavęs su ja iš Kansas City į 
Tulsų,’ iš ten į Chicago, iš Chi- 
cagos į Cinsinnatį, o dš ten vėl 
į Chicagų.

Byla liko atidėta. Tuo tarpu 
bus bandoma surinkti daugiau 
žinių apie Mizerį.

Teisėjas Izmdis nepatenkintas 
prezidentu.

Federalinis teisėjas Landis 
esųs baisiai nepatenkintas pre
zidentu.

Jum pranešta, kad preziden
tas Wilsonas sumažinęs Wil- 
liam Dorsey bausmę. Dorsey, 
galvijų karalius, buvęs nuteistas 
8 melams kalėjiman už parda
vinėjimų džiova sergančių gy
vulių. Prezidento patvarkymu 
tam nusižengėliui dovanota ke
turi metai.

“Tas milionierius gyvulių ka
ralius”, pasakė Landis, — “bu
vo nuteistas 8 melams kalėji
mo už naudojimą pašto priga- 
vystės tikslams. Dorsey buvo 
kaltinamas pardavinėjime džio
va sergančių galvijų ir naudoji
mui pašto, kad sėkmingiau biz
nį darius.

“Dabar teisme randais kokie 
80 kaltininkų. Diduma jų kal
tinama menkais nusižengimais.

“IŠ kilo pusės čia yra tas žmo 
gus Dorsey. Jis parduodavo į 
nitus apie 12,000 galvijų ir pel
nydavo metami $120,000. Jis 
naudojo paštų garsinimui, kad 
parduodami galvijai yra Hols- 
teinų veislės, ir kad pirkėjams 
bus duodama paliudijimai, jog 
visa daroma pagal įstatymus.

“Dorsey pasisamdė seną gy
vulių daktarą, kuris pasirašyda
vo po paliudijimo blankus, o 
blankas pripildydavo patys Dor 
sey’s klerkai. Pradedant nuo 
Meksikos ir baigiant Alaska pa
sipylė skundai, kad žmonėms 
pardavinėjama džiova sergantis 
galvijai.

“Ant galo, Dorsey buvo pa- 
smerktas 8 metams kalėjimo. 
Nors buvo dedama visos pastan 
gos atnaujinti tą nuosperndį, 
bet visos apaliacijos liko atmes
tos. Kam nors patartus, Dorsey 
paliovė tąsytis po teismus ir nu
tarė vykti į kalėjimą.

“Kuomet Jungtinių Valstijų 
prezidentas per pusę mažinu to 
nusižengėlio bausmę, tai man 
skverbiasi galvon visokių min
čių kas dėl prezidento išmin-

1 Nepristatyti Laiškai
Žemiau paduodame oųrašų 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesurandu. Kam tie laiškai pri- 
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
•įjį paštų, Clark ir Adams gi. 
įteikia klausti prie “Advertised 
Windpw” (lobej nuo Adams 
gatve®), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paltai laiko tik ke- 
tiunohką drenų nuo paskelbimo. 
Jd per tiek laiko ndrewantai ne- 
ataiŠRukh ir ncatatinm, laiškai 
grąžinami į tą felį, M kur atėję. 
Atsiimt galim* kaiidte (išdd- 
rian šventadienius) Ik1 9 vai. 
vakaro.

5 Andriejanskas Anton
6 Andisuaas Julijonai
7 Augis Peter
14 Balsis Petras
16 Baronas Kasimiarius
18 Baravskis Alex 2
19 Barnas Stanislaw 
21 Bulaitis Frank 
23 Beinaras Damazas 
28 Biknius Chas
40 Burzaos (Bručas?) Jonas
41 Bucis Anton
42 Budzis Jonas
43 Budais Petras
46 Buiwidas Juozas 
51 Chomoris John 
56 Cnuwis
66 Dodonis A. A.
69 Daugintas J. '
47 Derienas Misa Ana
75 Dokas Antanas 
84 Erčius Aleks 2
92 Gagdas Peter
93 Gcdraitis Jodikas
94 Gedwell Mary
97 Gestawtas Joseph D.
98 Giarcios Joseps
99 Girdzijauskui Gidorius
100 Zirskis Tony 
102 Goksos Wiliam
110 Greti John
111 Grinienei Marijonai P.
114 Gudauski Viktor
115 Gumauskas John
130 Isolnis Frank
131 Ivaška George
132 Tvranauskis Frank ■
135 Jangilas J.
136 Jankauskas A.
138 Janoszius Bolostovras
139 Jasaičiui Antanui
140 Jonikas Mikolas 
142 Juozeli!n Pietio
146 Jozapas Mr.
147 Jugesa Jonas
149 Kairis George
151 Katavice Juzupas
153 Katis Joseph
157 Kasparas Antanas
159 Kavaliaus Antanas
160 Kavarskas Miko
162 Kontreni Mias Bessie
163 Kiella Gasparas 
104 Kimont Leonard 
170 Kalinauskui Jonui
197 Kulikauskis T.
198 Kuncenč DomicelS
199 Kundrotas Onai
200 Kuras Stanislaw 
202 Laenkacykieno Amleija 
200 Lati’smvicz John 
226 Lukauskas Petras

227 Lupeika Stanislairs
226 Lydo Jonas
229 Mačiulis Toni
230 Mackoa Jan
239 Martinkavicius Antanas
242 Mataitis Jurgis 
2-14 Mazeckis Lovis 
245 Mazionis M. R.
248 Mikalauskui Petrui

svarbiausia plat
forma.

t ies”.
Ko čia stebėties? Dorsey juk 

yra milionierius. O milionie- 
rianis kol-kas da įstatymai nėra 
parašyti. Jiems viskas leistina 
—pradedant nuo žmogžudybės 
ir baigiant užkrėtimu žpioniy 
visokioms ligoms.

Savininkai ir darbininkai groaernią 
ir bučomių atkreipkite didesnę atydą 
į pranešimus laikraščiuose. Nauji su
manymai kįla dėl jūsų gerovės. Be 
skirtumo kaip bosams taip ir darbi-1 
ninkams.

CICERO. LSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks Subatoje, Liepos 
10 d. kaip 8 vai. vak. J. Neffo svetai
nėje, 1500 So. 49-th Avė.

Draugai ir draugės maloniai esate 
kviečiami visi atsilankyti laiku. Turi
me daug visokių laiškų ir šiaip svar
bių reikalų. — Valdyba.

Lietuvos Mylėtoją Dr-stės pusmeti
nis susirinkimas įvyks subatoj, liepos 
10 d., 7:80 vai. vok., J. Norvaišų sv»- 
t&inije, 3338 So. Auburn Av®.

Narių prašome atvykti nuiyinštu 
laiku, nes yra svarbių reikalų.

—Valdyba.
Roselani. — Darbininkų svetainė 

statymo bendrovių išvažiavimas bus 
nedalioj liepos 11 dienų, VVąshington 
Heights miškan. Kviečiame visus atsi
lankyti. —Komitetas.

Lietaviai Darbininkai duonos kepė
jai mulonikite susirinkti subatoje, lie
pos 10 dienų, 8 vai. vakare salėj 8301 
So. Auburn Ava.

Darbini akai, kurie dirbate kituose 
miesteliuose, prisidMdte prie musų 
Lietuvių duonos kopijų unijos.

—R. A. Preidia.

Draayystse Meilia Lietavių Ameri
koj pusmetriais susiriakimas įvyks su- 
batoj, liouos lt d., 7:30 vai. vak., 
Chernausko evetainije, 1900 So. Union 
Avonuo.

Prašomo narių susirinkti laiku, ba 
turime daug svarbių reikalų.

— A. Margevitz, pirm.

LDLD. 19 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedelioj, liepos 11 d., kaip 
10 vai. ryte. Naujienų name. Yra svar
bių reikalų apkalbėjimui.

— Pirmininkas.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės statymo Bend
roves išvažiavimas į Washington 
Heights miškus bus nedilioj, liepos 
11. Bus muzika ir programas. Įžanga 
dykai. Kviečiamo visus atsilankyti.

— Komitetas.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partnerys prie 

automobilių biznio. Biznis — tai
symo automobilių ir pardavinėjimas 
senų au tomo bilų. Jis turėtų mokė
ti savo darbų •»-- būti pirmarankiu.

6308 Kb. I’acine Avė.
Phone Wentworth 1598.

Klauskit Wm. Piliponis

REIKALINGAS partneris prie kru
tamu paveikslų Teatro, gera vieta. 
Norintieji platesnių žinių kreipkitės 
tuoiuus antrašu:

3l»4g g. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Yards 2100.

LLF. 1 kuopos susirinkimas įvyks 
nodėlioj, liepos 11 <1., 10:30 vai. ryto, 
Meldažio svetainėje.

Visi nariai malonėkite pribūti lai
ku. Turime svarbių reikalų. Valdyba.

Lietuvos Dukterų Draugijos pusme
tinis susirinkimas lieka atidėtas iki 
rugpjūčio 3 d. Atidėjimo priežastis— 
rengimas parapinio pikniko.

— Karpienė.

Liet. Galbėii Draugijos 4Z-tos kp. 
susirinkimas bus nedėlioj, liepos 11 d., 
kaip vai. ryto, Liuosybės svet. 1822 
Wabansia avė. Visi nariai atvykite. 
Bus rinkimas valdybos. — Valdyba.

Rnbsinvių Unijos 269 Skyriaus iš
važiavimas įvyks nerišlioj, liepos 11 d. 
Jofferson miškan. Yra suruošta pul
kus programas. Visus kviečia atsi
lankyti. — Komisija.

SLA. 176 kuopos •■sirinkimas bus 
nedelioj, 11 dienų liepos, 12:30 vai. po 
pietų, Liberty Hali, 3925 So. Kedzie 
Avė. Visi kuopos nariai atvykite už 
simokėti mėnesinius mokesčius; kurie 
neužsimokės, bus suspenduoti ir pašal
pos ligoje ir apsaugos skyriuje, nes 
kito susirinkimo nebus be rugsėjo mė
nesio. — Valdyba.

IjRENDAyOJIMin
Paairendavoja 4 kambariai, 

3708 Emerakl avė. Naujai išpo- 
pieruoti, ir toiletai, $14.00 
į mėnesį. Telefonas: Vincen- 
nes 1195.

M. J. Moran,
7952 Carpenter St.

riULTKAl KAMBARIŲ
T šei r imdavo  j a, puikus kambarys pria 

mažos šeimynos. Kas turit* mvo lo
vų meldžiu atsišaukti vaikinai, mar
giuos, vadę kad ir su vienu vairu. Jei 
kas sutlktųmat padaboti mano 8-jų 
matą valkų porų valandų į dieną, tia 
gautumėte kambarį uždylrų.

8112 So. Union avė.

ATSIDUODA RENDON
Didelis kambarys, maudynės, elek

tros šviesa. Dviem merginom arba ve
dusiai porai. Kreipkitės prie.

Wm. ADAMS,
4321 So. California Avė. Chicago, III.

PASIRENDAVOJA fornišruimis 
vienam arba dviem vyram. Galima 
matyti vakare nuo 6 vai. Apačioj nuo 
fronto.

J. Y.
- 1325 North Ashland Avė.,

R EIK* I A' DARBININKŲ
. s MOTERŲ

PRANEŠIMAS
šiuomi duodama žinoti mote

rims, kurios dirbo Westem Elec
tric Co., kad popieros insulevimo 
(paper insulating) departamen
tas vėl dirba dienomis ir nakti
mis ir kad moterims gvarantuo- 
jama 41c. į valandą arba $20.45 
už kiekvieną pilną sąvaitę. Da
bar jos <ali uždirbti $22.00 į są
vaitę ir daugiau į trumpą laiką. 
Jeigu jau negalite sugrįžti pa
čios, pasakykite jūsų kaimynei.

Samdymo Ofisas atdaras per 
visą dieną kasdien priskaitant ir 
Subatoj po piet. Utarninke ir 
ketverge vakarais nuo 6 iki 8:30.

Western Electric Co., Ine.
48-th Avė. ir 24-th St.

Užvakar teisėjas Landis nie
ku budu negalėjo įtikėti į Mize- 
rio “kiltus siekimus”.

Dowey Mizer, iš Kansas Ci
ty, atsidūrė teisine už tai, kad 
važinėjosi su Vesta Thomas pd 
įvairias valstijas.

|Mizer pareišlkč, kad jis pa
ėmęs p-lę Thomas su savim tuo 
tikslu, idant reformavus jų. .lis 
prisipažino, kad jo moteris ne
užilgo liksianti motina ir nežiJ 
nanti, kad jis važinėjasi su p-le 
Thomas.

Teisėjas palenkė savo baltų 
galvą ir paklausė:

“Mizer, ar jus norite įliktinti 
mane, kad padorus žmogus, pa
likęs savo nėščių žmonų, važi
nėsis su nemoralinga moteria, 
idant reformavus jų?”

“Tatai aš padariau”, — atsa
kė Mizer.

“Ne, to padorus žmonės neda
ro, niekuomet nedaro”, — įkir

Jono M Tananevičiaus kredito
rių reikalais.

Vakar Įvyko Tannevičiaus kre 
ditorių. susirinkimas. Išduota 
galutina atskaita. Pasirodė, 
kad viso <tirto esama $12,112.85. 
Trustisui reikėsią išmokėti 
$493.78, advokatams $15,000, 
advokatui, kuris vedė nusibank 
rutijusio bylą — $5,000. Be to, 
da priduota byla ant 700 už “į- 
vairius patarnavimus”. Kadan
gi niekas iš kreditorių nesiprie
šino, tai[ sąskaita liko priimta 
Vakarykščios dienos nutarimas 
įeina galinu liepos 13 d. O po 
liepos 26 d. bus pradėta išmokė 
j imas kreditoriams. Išmokama 
bus čekiais. Kreditoriai turės 
patys nueiti atsimti čekius iš

Central Trust CĮompany, — 
Monroe St., tarp Fifth Avė. ir 
Clark gatvės, — ant 18 lubų.

Įsidėmėkite, — čekiai nebus 
siuntinėjami; kreditoriai turės 
patys juos atsiimti.

Po kiek centų teks kred i to
riams nuo dolerio, — neteko 
patirti.

Susirinkimas darė labai ne
smagaus įspūdžio. Prisirinko 
daugybe moterų, kurios vis da 
tikėjosi atgauti didesnę dalį sa
vo pinigų. Bet pasirodo, kad 
pusę surinktų pinigų eis į pa
tarnautojų kišenius...

Šiomis įvairių nacionalių 
konvencijų dienomis mes ne
privalome užmiršti, kad 
svarbiausioji platforma kiek 
vienam vasaros laike yra se
kama: Laikyke savo žarnas 
atkimštomis! Užsilaikymo 
klaidos, vandens permainos, 
staigus persimainymai karš
tų dienų ant šaltų nakčių ir 
kitokios priežastįs gimdo į- 
vairių keblumų, kurie pasie
kia įvairių laipsnių nuo leng
vo nevirškinimo iki sunkių 
ligų. Trinerio Amerikoniš
kas Elixiras Karčiojo Vyno 
yra tuo vaistu, kuris gelbsti 
net tuomet, kuomet užkietėji 
mo nebeiįveikia jokios kitos 
įmonės, ir išvalo vidurius be 
jokio skausmo ir nusilpi
mo. Jis palaiko jas švarias, 
pagelbsti virškinimui ir pri
duoda diržingumo visam 
kunui. — Kuomet kojos yra 
pavargusios, vartokit Trine
rio Liniment, ir jus nusiste
bėsite pasekmių priimnumu. 
Jūsų aptiekorius arba vaistų 
pardavėjas užlaiko taipgi ir 
kitokių Trinerio gyduolių. 
Tik malonėkite iš jo pareika
lauti ! — Joseph Triner Com- 
pany, 1333-1345 So. Ashland 
Avė., Chicago, 111.

Pranešimai
LSS. VIII Rajono kuopos dar 

novisos yra paėmusias Rajono išleis
tų Socialistų Partijos Platformų. 
Kurios kuopos dar neturi platformą, 
malones urnai paimti. Kaina Plat
formų — 5c. egz. Kuopoms duoda
ma 25%. Dabar prezidentine kam
panija, reikia kuodaugiausiai jų iš
platinti. Jas galima gauti “Naujie
nų” ofise. — Organizatorius.

Chicagos Lietuvių Draugija Savit. 
Pašalpos, laikys pusmetinį susirinki
mą nedelioj, liepos 11 d., Zvriązek Po- 
lek svetainėje, 1315 No. Ashland avė. 
Draugai atsilankykite laiku, nes tu
rim daug sarbią reikalą. Tie nariai, 
kurie persikėlė į kitas vietas, malo
nės priduot savo tikrus adresus.

; —X. Shaikus.

REIKIA —.
Merginų lengvam darbui ant 

benčiaus.

Liet. Vyru ir Moterų Apšv. Dr-stės 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedelioj 
Hcp. 11 dieną 2 vai. po pietų Katheri- 
nc Housc svet. 138 ir Deodor St.

Draugės ir draugai, būtinai atvyki
mo į susirinkimų, nes turime labai 
daug svarbių dalykų aptarti.

Sekr. P. S. Rindokas.

Paj ieškojimą i
PASKELBIMU 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 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

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

Aš Pranciška Pilkaite, po vyru Ge
dviliene pajieškau savo brolio Juoza
po Pilkio, Kauno red., Raseinių aps
kričio, Nemakščių parap., Pabalcių 
kaimo. Malonėkite atsišaukti, nes tu
riu labai svarbų reikalą. Adresuokite 

.šitaip:
M r. George Getman, 

ĖST. BLLUBB
Pekin, III. R. R. 3,

PAJ1EŠKAU savo brolio Juozo 
Ūselio, metai atgal buvo Kcnecott, 
Alaska. Jis pats ar kas apie jįjį ži
no meldžiu pranešti.

e PA SYS ŪSELIS,
£410 CorrectionviU Road, 

Sioux City, Iowa.

I’ajieškau'Kazimiero Raukos, Telšių 
apskričio, Sedos valsčiaus, Pagardės 
sodos. Pirma gyveno Dubugue, lo\va. 
Aš turiu svarbių žinių iš Lietuvos, Jis 
pats lai atsišaukia ar kas žino malo
nėkite pranešti.

žcmaleniškis 
Povilas Rutkauskas

1747 So. Halsted str., Chicago, 111.
Aš Mikalojus Bumbalas pajieškau 

savo sesers snnaus Juozapo Stankaus 
iš Raseinių miesto kaip rodos j Ame
riką atvyko 1906 metuose. Meldžiu pa- 
ties atsišaukti ar kas žino jį malonės 
pranešti, busiu dėkingas.

M. Bumbalas,
l 1804 So. 16 St., Springficld, 111.

IMPERFECT IN ORIGINAL ,

Taipgi punch press operatorkų 
Labai gera mokestis.

FLOYD MFG. CO.
522 S. Clinton St.

8-th floor

REIKIA—

Moterų plovėjų dirbti 6 ar 7 
valandas į dieną. Gera mokestis 
Kreipkitės prie:

LAVVRENCE ICE CREAiM CO. 
937 West 21-st St.

REIKIA^
MERGINŲ ir MOTERŲ 

GERA MOKESTIS 
PORTER SAFETY SEAL CO.

163 W. llarrison St., 
Room 1100

REIKIA —

MERGINŲ
LABELIAVIMUI

Pastovus darbas — turi būti 16 me
tų amžiaus — $16.00 į sąvaitę prad
žiai su greitu pakėlimu. Pusė dienos 
subatoj — kreipkitės tuojaus prie

M r. McCURDY

BRADLEY and VROOMAN CO.
2G32 So. Dearborn str.

REIKIA—
Patyrusių moterų

Sortavimui vilnonių
Skudurių.

S. GOLDMAN and SON
1115 W» Lake str.
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REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMfi N AMAI-ŽEMĖ

Nepraleiskit šitos progos REIKIA —
VYRŲ PARSIDUODA - ANT PARDAVIMO

Vyrų nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus.

Wm. H. Britigan Organizacija parduoda daugelį puikių namų pigiausia kaina pie
tinėje Chicagos dalyje (S. W.)

Tipas
Stucco
Plytų
Plytų
Stucco
Plytų

Išlygos: $1,000.00 cash ir 1 % į mėnesį
Plytų ’ -

kiek kambarių 
penkių 
penkių 
penkių 

šešių 
šešių

k

apšildoma 
furnace 
fu mace 
furnace 

rštu vandeniu
karštu vandeniu

kaina
$6,250.00 
5,500.00 
5,500.00 
7,000.00 
7,250.00

Tipas 
Plytų

apšildoma kaina
garu $12,500.00

devynių karštu vandeniu 
ir garažius

Išlygos: $2,500.00 cash ir 1% j mėnesį.

$16,000.00

Išlvgos:
Plytų 
Plytų 
Plytų 
Plytų

i kiek kambariu
1-nias augštas 

Storas ir garažius 
2-ras augštas 
šeši kambariai garu 
$1,500.00 cash ir 1% į mėnesį.

2 flatai po penkis 2 furnace $8,500.00
2 flatai po penkis 
4 flatai po keturis 
4 flatai po keturis

Karu $8,500.00 
garu $ i 4,000.00 
garu $14,000.00

ADAM MARKŪNAS, Sales Manager
847 First National Bank Bldg., Chicago, III.

KEIKIA DARBININKŲ K E I K i A DARBININKŲ KEIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ VYRŲ IR MOTERŲ VYRŲ

REIKIA —

MERGINŲ

REIKIA —
VYRŲ ir MOTERŲ

Gyvenantieji ant VVest Sidės 
ga’i įgyti puikią progą dirbant 

i musų šapoj ant benčiaus ir ma- 
Įširų. Padėkit numušti augštas 
kainas dirbant reikalingiausių 
tavorų šėpoje.

REIKIA —
Paprastų darbininkų 5 3^ c. į 

valandą, 56 valandos į sąvaitę 
dienos subatoj. Mokama 
savaitė.

Nuolatinis darbas.

*/2 
kas

Turi būt virš 18 metų amžiaus 
ir turi kalbėti ir suprasti angii-1 
škai. Suvyniojimas vario dra-! 
tų, tai yra vyjimas dratų vienų ; 
apie kitą su mašinoms. Darbas • 
yra lermą darantis, bet lengvas į 
ir ne sunku išmokti, 
tiktai dieninėj

Belden Mar
2300 South Western Avenue,

ALBOUGH—DOVER CO.
2100 MarshalI Blvd.

Išdirbėjai Butterfly Skalbimo 
Mašinų ir

Butterfly Centrifūgų.

CHICAGO TUBE and IRON CO.
1469 So. Jefferson str.,

Yra vietos 
jrmainoj.
acturing Co.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA —

VYRŲ

REIKIA MOLDERIŲ —
Ant benčiaus, floro i 

Taipgi vyrų išmokti molderio 
ir Paprastų darbininkų.

Pastovus darbas,
Gera mokestis
Nėra darbo neramumo.
F R ATT MA L. IRON WORKS, 

JOLIET, ILLINOIS

Plato Shop Padėjėjų, Flangerių, 
Flangorių Padėjėjų, Press Padėjėjų ir

BLAW-KNOX CO..
HOBOKEN, PA.

(Drill Pi■ess Darbininkų.

ir mašinų —
• amato

REIKIA —
Patyrusių darbininkų Scrap

REIKIA —
MERGINŲ ir MOTERŲ

Gera mokestis.
FEINBERG and KAIIN 

1465 W. 38-th St.

ir 
virš

Jeigu jus galite kalbėti 
suprasti Angliškai ir esate 
18 metų amžiaus, mes turime 
vietą dėl jus.

Mes turirpe vietas dieninėj at
mainoj operavimui mašinų, ku
rios apvinioja vario d ratus bo- 
velniniais ir šilkiniais siūlais. 
Mes išmokinsime to darbo į trum 
pą laiką, mokėsim jums gerą al
gą mokinanties, ir kada išmoksit 
uždirbsit didelius pinigus.

Belden Manufacturing Co.
2300 South Westem Avė.

REIKIA —
40 paprastų darbininkų į foundrę. 

laibai geros darbo sanlygos. Moka- 
algos. Kreipkite?*m a augsčiau

MAGNUS METAL CO.
4041 Emerald Avenue,

REIKIA —
VYRŲ PAPRASTAM
DARBUI IR PRIE

TRUCKŲ
618 So. Canal Str.

Beismente

REIKALINGI DU BARBERIAI
Vienas ant visados antras vakarais.

Darbas ant visados gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus.

Stanley Bagdonas
3263 So. Halsted St.

REIKIA —
Vyrų mokintis
skrynių (trunk) darymo.
Gera mokestis mokinanties.

755 W. Polk St.

REIKIA —
Vyrų indų plauti.
Gera mokestis.

HOTEL RANDOLPH,
175 W. Randolph Str.,

Mes turime gerai apmokamą 
ir pastovų darbą musų Ename- 
levimo Skyriuje.

Jus turite pajiegti dirbti nuo
latinėj 100 laipsnių šilumoj.

Trįs astuonių valandų per
mainos. Permainos keičiamos 
kas sąvaitę.

Turite kalbėti ir suprasti An
gliškai. Nė neatsišaukite jeigu 
negalite kvalifikuoti.
Enamelevimas elektriškų dratų 

yra augantis biznis, yra dirba
mas mašinomis ir lengva išmok, 
ti.
BELDEN MANUFACTURING

COMPANY,
2300 So. VVestern Avenue,

REIKIA —

Paprastų darbininkų dirbtuvės 
darbui — pastovus darbas — 
Kreipkitės:

American Spirai Pipe Works
West 14 St. and So. 48 Avenue 

CICERO, ILL.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA —

LABAI PIGIAI
2 geros elektrinės siuvamos 

mašinos. Kam reikalinga galima 
matyti vakarais nuo 7 iki 9 vak.

2-nd flat Room No. 8
3103 So. Halsted str.

PARSIDUODA berbernė pigiai, 
viskas gerame stovyje. Biznis gerui 
išdirbtas. Savininkas eina į didesnį 
biznį. Atsišaukite greitai.

4934 !■£. So. Ashland Avė.

PARDUODU grosernę labai puikioj 
vietoj, ant kampo ir labai didelė; ga
lima uždėti ir bučernę, nes arti tokio 
biznio nėra; priežastį pardavimo pa
arsite ant vietos.

S. A. Kanapeckas
2958 Lovve avė., Chicago, III.

EXTRA BERGENAS
Parsiduoda Bučemė ir Grosemė 

lietuvių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas nuo daugelio metų. Priežas
tis pardavimo išvažiuoju į Lietuvą. 
Galima matyti subatoj nuo piet iki 7 
vai. vakaro. Atiduosiu už pusę ką 
verta.

3321 So. Morgan Str.

Parsiduoda Expreso Biznis ledų ir 
anglių mufavimo. Du trokai Garford 
2 pusės tono, Fordas 2 tonų, 1920 
metų ir vienas Overland 5 pasažierių, 
karas visi atrodo kaip nauji ir par
duosiu viską už pusę kainos. Biznis 
išdirbtas per 8 metus ir namas mūri
nis vieno pagyvenimo su garadžium. 
Parsiduoda kas norės galės ir namą 
nupirkti arba atskirai pirkti. Priežas
tis pardavimo greitu laiku išvažiuoju 
Lietuvon. Kas norit daug pinigų pada
lyti, tai atsišaukite pas savininką:

LEO NORKUS, 819 W. 83-rd St.

PARSIDUODA Grosemė ir Saldainių 
Krautuvė. Vieta išdirbta per daugelį 
metų. Parsiduoda Labai pigiai. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos

B. DIRMEIKIS,
3222 Aubum avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI —
Krautuvės įtaisymai (fixtu- 

res). Kaip nauji. Priežastis 
pardavimo — liga.

Pasiteiraukite pas:
1044 W. 51-st St.

Mitchell Touring — 1920 — 
visai naujas parduosiu už dide
lį bargeną, jeigu imsite tuojaus. 
Išlygos pagal norą. Daug kitų 
bargenų ant Reo — Dodge — 
Maxwell — Jeffries — Frisco— 
Overland nuo $450 ir augsčiau.

Paramount Auto Exchange
1462 So. Michigan Avė.

DIDELIS BARGENAS

Sterns Knights Limozina, 8 pasažie- 
žių, penki vielos tekiniai, nauji guma! 
(tires); “Selfstarter”; elektros šviesa. 
Važiuoja ir išrodo, kaip naujas. Kainu 
$550.1)0, Atsišaukite greitai, nes aš 
apleidžiu Chicagą. Kad apiprekiuoti Jo 
vertę reikia pamatyti. Galima maty
ti dieną arba vakare iki 9 vai.

P. VIZGIRDAS
6445 So. Western Avė. Chicago, 111.

PARSIDUODA geras automobilius 
Packard 7 sėdynių galima matyti 6 
vai. vakare.

J. Stopanavič
3500 So. Union Avenue,

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jaunu pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
te priimtinų pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertčs dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Luisvčs bondai priimama. Ne
praleiskite Šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
PARSIDOUA visai nauji rakan

dai. Seklyčios setas, carpct’as, pho- 
nographa’as, valgomojo kambario se
tas ir kamodės. Kam reikalinga ne
praleiskite progos. Matyt galima, 
kas diena iki 9 v. v.

2912 W. 40th PI.

PARSIDUODA seklyčios setas ir 
karpeta mažai vartoti, atrodo kaip 
nauji. Kreipkitės pas

S. BUNECKIS
1718 Girard St., 2-ros lubos iš priekio

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai kaip kas nori, ar visus agulnei ar 
po vieną. Priverstas išparduoti prie
žastis važiuoju Lietuvon.

J. G.
2853 So. Emerald Avė.
ant antrų lubų, Chicago, III.____

PARSIDUODA rakandai penkių 
kambarių, labai pigiai, rakandai ge
ram stovyje galima matyti kasdieną 
3358 So. Halsted St. ant trečio augšto

NAMAI-ŽEMC
PARSIDUODA e kampinis biznia

vus namas. Didėlis' Storas ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. Visoi 
vigados po naujai madai. Parsiduo* 
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko.

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

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

PARSIDUODA visa nuosavybe su 
bizniu-saliunas, bučemė ir grosemė; 
taippat dar lotas yra. Kreipkitės po 
numeriu:

2501 West 46-th st., 
Chicago, Illinois

Tol. McKinley 4421

EXTRA BARGENAI
6 pagyvenimtj naujas mūrinis na

mas tuščias lotas prie šalies gražiau
siai ištaisytas parsiduoda labai pigiai 
arba maino ant mažesnio namo nors 
ir bile kokio biznio. Namas randasi 
ant Bridgeporto geriausioj vietoj 2 fla 
tu mūrinis namas po 6 kambarius 
rendos $70 į mėnesį, parsiduoda už 
$6,800 namas randasi ant Union Avė. 
ir 32 St.

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

PARDAVIMUI medinis namas, 3 
augštų, dėl 3 šeimynų, po 8 kam
barius; yra elektra, gasas, maudy
nės ir kiti visi parankumia . Rendos 
neša $75 į mėnesį, $900 j metus. 
Parduosim pigiai.

D. M. GRODZINS, 
3965 Archer Avė., Chicago, 

Phone McKinley 4339
m.

Mes galime panaudoti patyru
sias ir nepatyrusias merginas 
lengvam darbui musų>dirbtuvėj. 
Patyrusios merginos gali uždirb
ti dideles mokestis nuo štukių. 
Mes mokame gerą mokestį prade 
dančioms su padidinimu taip 
greit kaip tik pramoksta. Pui
kios darbo sanlygos. Gera tran- 
sportacija iš visų dalių miesto. 
Geros valandos ir pusė dienos su 
batoj.

Kreipkitės prie
Piano and Organ Supply Co 

2100 N. Racine Avė.

Foundrės darbininkų Grindė- TT?TT-TA 
rių, paprastų darbininkų, trucke KEilKlA 
rių ir sorteriu. j 4 vVyrų — Augsciausios mo

kestis. Geros darbo sanly-Kreipkitės į samdymo ofisą ■
tarpe 7 ryto ir 4 :30 po piet.

PARDAVIMUI lentų ir kitokio 
materijolo statymui namui. Mate- 
rijolo yra 3 karlodai, sudėti ant ma
no loto. Aš parduosiu daug pigiau 
nepru lentų jarde. Prastą dieną nuo 
6 vakare, o nedėlioj visą dieną.

I. ŽIEDAS,
1350 W. 112 St., Morgan Park, III.

REIKIA

KRIAUČIAUS

▼1ETA ANT VISADOS PATYRU 
ŠIAM BUSHELMANUI.

KREIPTIES TUOJAUS PAS

J. OPPENHEIMER & CO.
ASHLAND AVĖ. IR 47th ST.

ILLINOIS MALLEABLE
IRON COMPANY

1809 Diversey Blvd.

REIKIA —
ANGLIŲ DARBININKŲ 

PAS
BARR and COLLINS

i 7459 Franklin St. Forest Park 
$30 į sąvaitę. Subatoj po piet 

; dirbti nereikia.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stew:irt

i gos.

Darbas nuolatinis per visą 
metą.

PARSIDUODA saliunas ir du ma
diniai namai ir garažius 5 karams. 
Reikia greitu laiku parduoti pigiai. 
Atsišaukite greitai kas norite bar- 
geną.

4632 ir 4630 S. Marshfield Avė.
ll'l ........... '"■—".I I. .Į .... I I

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI namas, lotas, bu- 
černė ir grosernė. Lietuvių apgy
ventoj vietoj. Pigiai.

4202 So. Campbell Avė.
PARSIDUODA mūrinis, 5 flatų 

namas. Du pragyvenimai po G 
kambarius ir 3 po keturis ir storas. 
Rendos neša $130.00 į mėnesį. Na
mas ir visi kambariai yra visai ge
ram stovyj. Kaina $10,000. Statant 
tokį namą dabar lėšuos apie $25,000. 
Jiešpantįs gerų namų pirkt ateikit 
pamatyti. Savininkas gyvena ant 
3čio aukšto iš fronto.

JOS. MATIJOŠIUS, 
2907 So. Union Avė., Chicago, 111.

Kreipkitės prie:

N. K. FAIRBANKS CO.
225 W. — 18-th St. .

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

P. ADOMAITIS,
3329 So. Aubum Avė., Chicago, 

Phone Yards 879.

PARSIDUODA medinis namas 2 pa 
gyvenimų cemento beismentas, vanos, 
gazas, elektros šviesa, parsiduoda pi
giai, nes savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą. Atsišaukite nedėlioj nuo 10 
ryto iki 7 vakare.

4980 Archer Avė., 
prie Crawford (40) Avė.

REIKIA —
Į Kriaučiaus prie vyrų drabužių įvai
raus darbo. Darbas nuolatinis. Ge
ros išlygos ir pastovi vieta. Apie išly
gas klauskite laišku.

Wm. G. Thomas, (Tamošaitis) 
220 W. Main st. Collinsville, III.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Kaip nuolatiniam, taip ir tuom 
laikiniam darbui musų dirbtu
vėj. Atsišaukite pasirengę dirbti 

ALBAUGII DOVER CO.
2100 MarshalI Blvd.

Paimkit Douglas Park L, arba 
22-nd St. karą.

PARSIDUODA automobilius pa
sažierių visai mažai vartotas, už la
bai mažą kainą arba mainisiu ant lo
to, kas turi geroj vietoj.

C. P. SUROMSKI,
3846 So. Halsted st., Chicago, III.

■■■■■■■ ^—1

auto-
5 sėdynių, Elkar modelio 
Prie to 8 nauji extra tajeriai. 
gerame stovyje. Parduosiu 
ir pigiai.
3514 Wentworth Avė., 
Phone Yards 1009

PARSIDUODA — namas 3 pagy
venimų — su garu apšildomu — elec- 
tra ir visi kiti geri įtaisymai, ant 
55-Garfield Blvd. — arti Halsted St., 
—Priežastis pardavimo, išvažiuoju į 
Lietuvą. Atsišaukite

JOS MAŽEIKIS
4614 So. Wood str.

PARDAVIMUI pasažierinis 
mobilia 
1918. 
Viskas 
greitai

PARSIDUODA mūrinis namas, ak
meninis frontas 6 flatų po 7 kamba
rius, ant dviejų lotų, Gerame stovyj. 
Neša rendos $150 į mėnesį. Parduosiu 
už $12000. Atsišaukite pas.

A. čieskauskis,
6814 So. Lowe avė. ant 3-čių lubų

Garfield Boulevard, netoli 
Union Avė. 2 augštų mūrinis 
namas, po 8 kambarius, visi 
įtaisymai, geradžius dėl dvie 
jų automobilių, mėnesinė 
renda 166 dol. ant mėnesio, 
parsiduoda už $11800.

Bishop St. netoli 58 gatvės 
2 augštų namas, visais įtai
symais, mėnesinė renda 60 
dol. ant mėnesio, prekė 8000 
dol.

Laflin St. netoli 57 gatvės 
mūrinis namas, 2 augštų, po 
6 kambarius, visi įtaisymai, 
mėnesinė renda 100 dol. ant 
mėnesio prekė $11000.

Mūrinis namas ant Michi
gan Avė. netoli 57 gatvės, 3 
augštų, po 7 kambarius, visi 
įtaisymai, mėnesinė renda 
150 dol. ant mėnesio, parsi
duoda už gana pigią prekę, 
geras bargenas, 13000 dol.

Sangamon St. netoli 59 ga 
tvės, medinis namas, mūrinis 
fundamentas, ant 2 pagyve
nimų, po 6 kambarius, parsi
duoda pigiai, 6000 dol.

Wabash Avė. netoli 68 ga
tvės, mūrinis namas, po 5 
kambarius, visi įtaisymai, 
mėnesinė renda 100 dol. antį 
mėnesio, parsiduoda už 9000 
dol.

Wabash Avė. netoli 73 gat 
vės, mūrinis namas, 2 augštu 
po 5 kambarius, visi įtaisy
mai mėnesinė renda 95 dol. 
ant mėnesio, turi būt para
duotas greitu laiku, parsi
duoda už 8500 dol.

PIGIAI IR GERAI
Paro uodam ir mainom namus lo

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

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CQ.

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

KLAUSYK!

Jeigu turi kokią prapertę ir nori 
ją parduoti arba išmainyti ant kitos 
prapertės tai mes tą darbą atliekam 
greitai ir gerai. O jeigu norit namą 
pirkti, turim geriausį pasirinkimą 
namų visoj apiclinkėj miesto.

Už patarimus ir pavažinėjimus nie
ko nerokuojam. Ofisas atdaras nuo 9 
ryto, iki 9 vakaro nedėlioms nuo 9 iki 
3 po pietų

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

BARGENAS

PARSIDUODA 2-jų augštų naujas 
muro namas po 7 kambarius garu ap
šildomas. Randasi 57 ir Green St. Ren 
dos į mėnesį $120.00, kaina $11,000.

2-jų pagyvenimų mūrinis namas po 
7 kambarius garu apšildomas, rendos 
neša j mėnesį $120.00. Randasi 65 ir 
Peoria st., Kaina $9,800.00.

3-ju augštų muro namas labai gra
žioj vietoj, stirnų apšildomas po 7 kam 
barius, rendos neša į mėnesį $175.00. 
Randasi 56 ir Michigan Avė.

Kaina $14,500.00.
J. J. TAMOSUNAS 

3331 So. Halsted St., 
Yards 6894

A. PETRATIS & CO.
3249 S. Halsted Street

CORRIDON, MO

Ar norit pasinaudoti puikia proga? 
Jūsų laukia puiki Ūkė.

Tėmykite, čia rasite lietuvišką ko- 
lioniją, susidenčią iš apie 60 Lietuvių. 
Parduodame farmą 41 akerio žemes, 
21 akeris dirbamos ir 20 akerių pui
kaus miško. Puiki vieta, ant pat kran 
to upės, kuri bėga per visą žemę. Par
duodame su triobomis už $3,075.00, su 
javais už $3,500.00, su padargais ir 
gyvuliais už $4,400.00. 3 arkliai. 3 
karvės, 3 senos kiaulės, 100 ančių Ir 
300 vištų, arba mainysiu ant mūrinio 
namo arba naujo medinio Chicagoje. 
Šita farma randasi 180 mylių nuo 
Chicagos į pietus, arti trijų miestu
ku po m mylios taip-pat 1% mylios 
nuo gelžkelio stoties. Priežastis parda 
vimo, savininkas turi kitą farmą. Ne
praleiskite šitos progos, kuri jūsų lau- 
kia.

Platesnių žinių kreipkitės šiuo adre
su:

P. D. ANDREKUS, Box 45, 
La Clede, III.

Farmos parsiduoda, žemė gera, vi
so 40 akeriu, dirbamos yra 30 likerių, 
o kita ganyklos. Sykiu parsiduoda ir 
gyvuliai su budinkais: 2 geri mulai, 
6 karves 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 visako. Žodžiu sa
kant visako pilna, tik reikia reikalin
go žmogaus. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. -Farma su reikalingais budin
tais galima nupirkti už $1700, o su 
visais gyvuliais už $4,000. Apie 1 my
lia nuo miesto Corridon, Mo. Gelžke- 
lis eina pro šalį. Apielinkčje gyvena 
apie 7 lietuvių ūkininkų familijos.

Visokiais klausymais kreipkitės pas 
mane šiuo adresu:

L. KIBARTAS 
1031 N. 9th St.

STOCK’AI—ŠĖROS
PARSIDUODA— k

20 šėrų Elgin Motor Co., po $10.00 
Šeras. Parašykite man atvirutę, ai 
atsilankysiu pas jus ir pasikalbėsim.

L. MATHER,
6807 Union Avenue,

E. St. Louis, III.

paskolos:____
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

.7, ..j,

mokyklos

5 Akrų Farma
su namu

$500 rankpinigių
Turiu pardavimui 5 akrus ge- 

os, juodos žemės ir 4 kambarių 
namą, — galima apsigyventi tuo 
jaus, tiktai 30 minutų važiavimo 
nuo McCormick Harvester Co. 
dirbtuvių ir 25 minutos nuo Wes 
tern Electric Co. dirbtuvių Cice
ro, 111. Chicago, Burlington and 
Quincy (C. B. and Q) gelžkeliu 
arti Do\vners Grove, 10 minutų 
kelio nuo stoties. Reikia $500 
rankpinigių, likusius mokėti mė
nesiais kaip rendą. — čia yra 
tikras bargenas. Galima rašyti, 
arba telefonuoti:

r

F. J. SCIBIOR
2016 Armitage Avė.

Tel.: Armitage 1570

PARSIDUODA muro kampi
nis keturių pagyvenimų namas. 
Gerame stovyje, Randos neša į 
metus $624. Prekė $5000.

Atsišaukite į savininką 
X. MOCKUS 

534 W. 33 St.
Phone Yards 1437.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda naujas medinis namas 

ant vieno pagyvenimo ir 6 lotai dide- 
lis daržas ir didelė bamė naujos tvo
ros tik du metai kaip statyta parduo
siu pigiai, nes noriu važiuot Lietuvon. 
Namie bunu visuomet, nes apsideginau 
koją atsišaukite greitai.

J. M.
12544 Wallace St. W. Pullman, Chgo.

Vyrą ir Moterą Kūną 
ino ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-Jcu- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi- 
Hurčti ir pasikalbėti <lcl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. MkdUen, 
1850 N. Welb SU

1S7 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvai* at- 
a t mok ėjimais. Garantija oi * 10 
išmokinti siūti moterišku* rubu*. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke.

AMERIKOS IJETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliško* ir liešuriA 

kos kalbų, aritmetikos, kny<vedy«- 
tčs, stenografijos, typewritinf, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mokluiujp vaiaodo** ūmo V ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 vahndat.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Vyrai mokinkitės barbeno amato 
dvi sąvaites dienomis arba vakarais.

Po dviejų sąvaičių mokame 60% 
(pusę). Stebėtinas reikalavimas ir už
mokestis. Daug yra vietų. Uždirbsite 
mokinanties. Atsišaukite prie 

INTERNATIONAL 
BARBER SCHOOL

653 W. Madieon St., Chicago, UI.




