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BOLŠEVIKAI PAĖMĖ VILNIŲ.

Lietuviai padedą bolševikams; 
gausią Vilnią.

LONDONAS, liepos 16. — 
Londono T i m e s gavo iš Kau 
no pranešimą, kad praeitos se- 
redos popiety bolševikai užėmė 
Vilnių. Užėmė be jokio pasi
priešinimo.

PranešImvG jNižymi, kad lie
tuvių ir bolševikų kariuomenės 
bendrai laiko Landvaravą, esan 
tį dešimt mylių į vakarus nuo 
Vilniaus. Beto vedama tarybų 
delei tolimesnio šito miesto li
kimo. Bolševikai ve kiaušiu pa
ves jį lietuviams.

Lietuviai gaus Vilnių.
M iii tariniuose rateliuose, gau

ta žinių, kad lenkų valdininkai 
susitaikę su lietuviais kai dėl 
okupavimo Vilniaus Gietuvos 
kariuomene, ir greitu laiku ta
tai biurą prdaryta.

Kiek laiko atgal Rusijos so
vietų valdžia, padaryta tarpe tų 
dviejų valstybių sutartimi, Vil
nių atidavė lietuviams.

Užėmė Smurgainius.
VARŠAVA, liepos 16. — Ar

mijos kvat era šiandie pranešė, 
kad bolševikų armija užėmė 
Smurgainius, j pietryčius nuo 
Vilniaus, ir veržiasi pietų ir va 
karų link, kad užėmus Ašme
ną. Mušys tebesiaučia Ašme
nos upės kryptimi — sako pra
nešimas. Pažymima, ked “ke 
liatoje vietų priešo atakos tapo 
atmuštos”.

Veržimas! tebesitęsia.
Oficialiniame pranešime iš 

Maskvos, datuotame ketverge, 
minima apie besitęsiant Į bolše
vikų la inėjimą jų operacijose 
prieš lenkus — šiaurinėj dalyj 
fronto. Pranešimas sako:

‘‘J pietus nuo Vilijos upės 
(Vilniaus srytyje) visu frontu 
mes suniukome besispirianlį 
priešą. Energingai einame prie 
kyn. Į vakarus nuo Molodečno 
(ant geležinkelio linijos tarp 
Minsko ir Vilniaus) mes sėk
mingai tęsiame veržimąsi ir ve
jame priešą.

Užėmė keliatą kaimų.
“Pietvakariuose nuo Minsko 

mes užėmėme Uzda ir keliatą 
kitų ka'mų. Mūšio metu, palei 
Bobruisko-Minsko geležinkelį, 
mes paėmėme aštuonias kanuo 
les, keliatą tūkstančių šovinių, 
šešis lokomotyvus ir 142 vago
nu, prikrautu Įvairių medžie»- 
gy-

“Shicko ir Lenino srytyse 
musų žygiavimas eina energin
gai.

“Saray ir Kovelio apskrityse 
musų žygiavimas plėtojasi ytin 
sėkmingai”.
Varšava prįsigrūdus pabėgėliais.

Pabėgėliai jau renkasi Var
sa von. Joje dabar sus/grūdo 
trigubai daugiau gyventojų, nei 
kad jų buvo prieš karą. Tai 
pabėgėliai iš Kievo, Minsko ir 
Įvairių kitų miestų bei apskri- 
(Tų, patekusių lenkų-bolševikų
mūšio srytyse. Iš Minsko, pir- kad valstijos valdininkai sten- 
ma negu jį paėmė bolševikai, giasi išlaikyti tą valstiją “Šia-
visi lenkai iš jo prisitraukė. Li- pia”.

ko tik rusai ir žydai gyvento
jai.

Lenkai atsiėmė Dubai o.

VAKŠAVA, l ep. 15. — šian
die čia paskelbta oficialinis pra 
nešimas, kuris sako, kad po at
kaklaus mūšio lenkei atsiėmė 
Dubuo tvirtovę, Volynijoj. Be
sitraukiantis bolševikai bom
barduojami lenkų orlaht'ninkų.

Ukrainai sulaikė rusus.
BERNAS, Šveicarija, liep. 16.
Gautomis iš Bucliaresto ži

niomis, bolševikų ofensivas Uk 
rainoj pasiliovė. Pranešama, 
kad Ukrainos knr*'uomenės kon- 
tr-ofensyvas eina sėkmingai. 
Ukrainiečių armija gauna pas
pirties besididinančiais savano
rių puikius, kurie susibūrė už
pakaly bolševikų fronto ir ku
rie yra padedami sukilusių kai
miečių. ’
Negavo bolševikų atsakymo.
SPA, liepos 16. Anglų val

dininkai ši rytą čia užginčijo 
gandus, buk esą gauta atsaky
mas nuo Rusijos sovietų veJd- 
žios sąryšy su Anglijos pasiū
lymu daryti paliaubą mūšių 
tarp Rusijos ir Lenkijos. 1

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA GELBESIANTI 
LENKUS.

Foch paruošęs pieną; rusų 
besiveržime Paryžius su- 

mato didelf pavojų.

PARYŽIUS, liep. 16, — “Len
kija yra desperatinėj padėtyj 
ir Francija ėmė galvoti, kad 
geibėjas ją”. Šitaip šiandie, tū
lame oficialiniame, bankiete, 
pareiškė vienas žymus Franci- 
jos diplomatas. “Francija su
pranta, kad ji ir Jungtinės Val
stijos pirmiausia yra atsako- 
m ingos už sukūrimą lenkų val
stybės. Jų parų ga todėl yra 
suteikti Lenkijai progos išsilai
kyti”.

Sakoma, kad maršalas Foch 
esąs pampinęs reikiamą Lenki
jai gelbėti pieną, kurio smulk- 
mens tečiaus laikoma paslapty. 
Vis dėlto numanoma, kad tfi 
tur reikalo su karine jiega ir, 
kadangi jį paruošė Foch. šita
sai pienas turėsiąs skirtis nuo 
talkininkų notos, kuri nesenai 
pasiųsta Maskvon reikalavimu, 
kad sovietų Rusija darytų pa
liaubą mūšių su Lenkija.

Bolševikų veržimąsi stato 
pavojun taiką.

Bolševikų bes įverži nias did
žiai grūmoja Vakarų Europos 
taikai. Jeigu Lenkų armiją iš
tiktų nepalaima; Europos kon
tinentui grūmotų įsiveržimo pa- 
vo j us.

Bankrotas, kuriame gauta ši
tų informacijų, buvo vienas vi
sos eilės bankietų, kurių rengia* 
Francijos valdininkai tikslu dar 
tampriau suveržti ryšius tarp 
Francijos ir Jungtinių Valstijų, 
žymus amerikiečiai Paryžiuje 
visuomet juosna pakviečiami.

NEWARK, N. J., liep. 16. —
Sausieji” kelia skandalą. Sako,

True translation filc<i with the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

ITALIJOS KARALIUS 
RENGIASI BĖGTI.

Pakuoja savo mantą ir bėgs, 
jeigu kils revoliucija.

LONDONAS, liepos 16. — Pa 
dėtis Italijoj daro didelio susi- 

’ rupinimo augštųjų valdžios sfe
rų diplomatams. Ekonominė Ita
lijos padėtis vargiai begali būt 
blogesnė. Laukiama rūstaus kri- 
ziso pirma negu prisiartins žie
ma.

Šalyje yra didelė stoka mai
sto ir kuro. Nėra vilties visa 
tuo apsirūpinti arba pasiskolin
ti pinigų, kad parsitraukus iš už 
sienio.

Socialistinis-republikinis judė
jimas nepaprastai plėtojasi. Ka
ralius ir jo šeimyna by valandą 
pasirengę apleisti Italiją. Kara
lius dabar nebegyvena Romoje, 
bet sale jos — viloje, susipaka
vęs savo mantą. Sakoma, kad 
karalius buk pareiškęs, jogei jis 
gatavas pasitraukti taip greit, 
kaip šito pareikalaus žmonės.

True tninslation filed with the {Kat
inas te r at Chicago, III., July 17, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

NUBALSAVO PASITIKĖJIMĄ 
GIOLITTI KABINETUI.

ROMA, liepos 16. —- Vakar 
atstovų butas kaip vienu balsu 
pareiškė pasil kėjimą Giolitti 
kabinetu. Tatai padarytu, kada 
premieras užbaigė savo kalbą, 
kurioj jis išaiškino valdžios po
litiką ir nurodė esant reikalin
gu atsteigti kuapHniausį parla
mento piirtoritetį.

True translation/filed with the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJA PASIDAVĖ.

Pasirašė sutartį.

SPA, liepos 16. — Vokiečių 
delegacija ir vėl pasirašė nužy
mėtoje jai vietoje.

Po keturių valandų posėdžio, 
kuomet Europos taika rodėsi 
esant ant svarstyklių, vokiečiai 
pagalios padėjo savo parašus po 
talkininkų ultimatumu, kai dėl 
pristatymo jiems nužymėtos kie 
kybės anglių.

Ceremonijos atlikta kaip 8:45 
vai. šį vakarą.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191
BELA KUN BĖGĄS RUSIJON. Manoma

Kad ištrukus nuo teismo — 
Vengrijoj.

VIENNA, liepos 16. — Buvu- 
sis Vengrijos diktatorius, Belą 
Kun ir visi kiti komunistai, ku
riuos Vengrijos valdžia reikala
vo išduoti, vakar naktį apleido 
Vienną. Vyksta Rusijon per 
Vokietiją, lydimas specialios sar 
gybos.

[Viennoje paskelbta žinia, da
tuota kovo 31 dieną, sakė, kad 
Rusijos sovietų valdžia per sa
vo atstovą Berline, Viktorą 
Kopp’ą, pasiūlė Belą Kun’ui ir 
kitiems internuotiems komunis
tams saugų perėjimą per Vokie
tiją Į Rusiją, kur jiems užtik
rinta reikiamos apsaugos].

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1920 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Jungtinių Valaiti j y nusistaty
mas neatsimaino.

WASHINGTON, liepos 15. — 
Jungtinių Valstijų valdžia visai 
neturi tikslo eiti toliau leidimo 
vesti pirklybą su sovietų Rusi
ja, tik pačių pirklių atsakomy
be. Ir tai neveizint to, ką nenu
tartų daryti An$ija ar kiti tal
kininkai.

True translation filed with the post- 
master atvhicago, III., July 17, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija priėmė talki
ninkų sąlygas

LONDONAS, liepos 16. — 
Londono Evening News gavo iš 
Varšuvos pranešimą, kad Len
kijos I. v. šalies gynimo taryba 
nut.irė praimti preniiero Lloyd 
George pasiūlymus kai dėl už
baigimo mūšių Rusijos-Lenki
jos fronte.

Radiograma, kurią gavo An
glijos stotis, ir kurią šiandie pa
skelbė laivyno ofisas, kartoja 
Leono Trockio prisakymą vie
name mass-iD linge Maskvoj, 
būtent:

“Mes padarysime taiką su 
Lenkija tiktai tada, kai musų 
armija iškilmingai įeis Varšu
von”.

GOMPERSAS GIRIA 
DEMOKRATUS.

Sako, kad piliečiai turį balsuoti 
“už savo draugus”.

WASH1NGTON, liepos 15. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Samuel Gomper- 
sas. il’andie. čia išreiškė, kad 
demokratų partijos platforma 
tst.nti kur kas geresnė nei re- 
publikonų. Palyginęs tų dviejų 
partijų platformas' Gompersas 
pasakė:

“Jungtinių Valstijų darbiain 
kai, vyrai ir moterįs, ir visi šios 
šakes laisvės mylėtojai dabar 
turi spręsti apie tų dviejų par
tijų dėkit ♦racijas. Rinkimų kam 
panija jau čia ir musų šalies 
piliečiai dabar privalo nusista
tyti, pabrinkdami tuos kandi
datus, kurie parode daugiausiai 
draugingumo darbininkams ir 
stoja už teisybę, laisvę bei de-

Tai paprasta “dėdės Goirųier- 
so” maldelė.

PAGAVO SUKILĖLIŲ VADĄ.

Buvusį kandidatą į prezidentus 
dabar atiduos karo teismui.

MEXICO CITY, liepos 16.
Čia paskelbta, kad naujojo Mek
sikos sukilimo vadas ir buvęs 
kandidatas į Meksikos preziden 
tus, generolas Pablo Gonzedez, 
tapo pagautas netoli Monterey 
miesto. Jisai bus atiduotas ka
ro teismui. Bausmė, galinti būt 
dvejopa: mirtis ar ištrėmimas, 

tečiaus, kid Gonza-
lez'ą laukianti pirmoji bausmė 

mirtis.

LONDONAS, liepos 16. — 
Darbininkų laikraštis Herald 
skelbia, kad Santeri Nuorteva 
jau esąs areštuotas tr neužilgio 
busiąs įsiustas Rusuosna.

CHICAGO. — Virkar čia pra
sidėjo metinė Taxi-Cabl Asso- 
ciation konvencija.

ORAS

Chicago j ir apielinkėse — 
Giedri, nedaug atmainos tempe
ratūroj.

PINIGU KURSAS.
VAKAR, liepos 16 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ................... $3.89
Austrijos 100 kronų .................  $0.71
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.25
Finų 100 markių ................... $4.30
Francijos, už $1 ....... frankų 11.92
Italijos už $1 ............... lirų 16.88
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.62

(Lietuves auksinai tai Vokiečhj 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių................... $0.65
Norvegų 100 kronų .... ......  $16.90
Olandų 100 guldenų ........... $35.00
Švedų 100 kronų ................... $22.20
Šveicarų, UŽ $1 ........... frankų 5.60
Vokiečių 100 markių ...........   $2.62

JONAS PRUŠINSKAS.

A. a. Jonas Prušinskas buvo 
daugeliui žinomas kaipo veiklus 
ir energingas žmogus. Nemažai 
veikė chicagiečių scenos mylė
tojų rateliuose ir kitose organi
zacijose. Draugai, kurie turi 
laiko, tegul suteikia paskutinį 
jam patarnavimą — dalyvauda
mi jo laidotuvėse.

Velionio kūnas šiandie bus pa
laidotas Į lietuvių tautiškas ka
pines. '

Žemės drebėjimas 
Los Angeles’e

Keli žmonės sužeista; mieste 
kilo didelė panika.

LOS ANGELES, liepos 16. — 
Šiandie čia buvo trįs stiprus že
mės drebėjimai, kurie mieste šu
kelė dideliausią paniką, ir kelia- Į 
tas žmonių tapo sužeista.

Pirmasai žemės drebėjimas bu ,
vo kaip 10:10 vai. ryto, antra-1 

ir trečiasai — 1:27 ir 1:29 t
. po pietų.
Pajutus pirmąjį žemės drebė

jimą, gyventojai urmu išbėgo 
gatvėsna ir išgąstingai laukė pri; 
siartinant didelės nelaimės. Už 
apie valandos laiko žmonės te
čiaus nusiramino ir grįžo prie 
savo užsiėmimų. Bet kai pajau
sta antrasai ir trečiasai drebė
jimas, gyventojai ir vėl išbėgo 
gatvėsna ir, rodos, iki pat vaka
rui jau nebegrįžo.

Didelių nuostolių žemės dre
bėjimas nepridarė, jei neskaityt 
iškultus langus ir kelis sužeis
tus žmonės. Tik vienas žmo
gus pavojingai sužeista puolan
čia nuo vieno namo plyta. Jisai 
nugabenta į ligoninę ir manoma, 
kad pasveiks.

Žemės drebėjimo sukrėstas 
nupuolė vieno didelio triobėsio 
kaminas ties Third gatvės tu
neliu. Tunelis įlaužta. Bet žmo
nių nė vienas nesužeista.

PABĖGĖLIAI LAIKĖ SLAPTĄ 
POSĖDI.

48-nių Komiteto šulai ir 
savaisiais nebepasitiki.

CHICAGO. — Būrelis 48-nių 
Komiteto ir kelių kitų grupių' 
šulų vakar laikė slaptą posėdį. 
Posedin įsileista tik patįs ištiki
miausi liberalams žmones. Net 
ir laikraščių reporteriams ten 
nebuvo vietos. 1

Skelbiama, kad nusivylusieji 
liberalai, vadovaujami McCur- 
dy’o ir kelių kitų, nutarę kurti 
“savo partiją”. Partijos vardas 
busiąs “žmonių Partija”. Bet 
sukurti ją jie nebepajiegė. Dė
lei to, sakoma, bus sušaukta ki
ta konvencija.

PARYŽIUS, liep. 16. — Laik
raščiai skelbia, kad Francijos 
prezidentas, kur kiek laiko at
gal susižeidė, jau sveikstąs. Pir
miau buvo pranešta, kad jis, tur 
būt, rezignuosiąs.

Nominavo Bergerį
Milwaukee atžagareiviai 

susfrupinę.

MILWAUKEE, liepos 16. 
Penktojo kongresinio distrikto 
soc’alistai vakar ir vėl nomina
vo savo kongresinanu <!. Vik
torą Bergerį, kurį jt’iti du kar
tu pašalino iš kongreso repub- į 
likonų ir demokratų atstovai.' 
Rinkimai bus lapkričio mėnesy.

Mikvaukee atžagareiviai ši
tuo labai susirūpinę. Mat, ki 
šio! jie mane, kad <1. Bergeris, 
du kartu pi šalintas, trečiu kar
tu jau nebenorėsiąs “runyti”. 
Jie apsiriko.

Galimas daiktas, kad ir šį kar 
tą susivienys abiejų kapitalisti
nių partijų mašinos, idant su
mušus socialistų kandidatą. Ar 
jiems pwyks, nežinia. Praeitais 
rinkimais kapitalstinių partijų 
mašinos taipjau buvo susivieni
jusios. Maža to. Už kapitali
stų kandidatą agitavo dagi ir 
kunigai. Bet neveizint to d. 
Bergeris buvo išrinktas — di
dele didžiumai balsų.

VĖL KALBA APIE 
ANGLIŲ BADĄ.

Padėtis esanti blogesnė nei 
kada nors pirma.

CHICAGO. — Ir vėl prade
dama kalbėti apie anglių ba
dą. šį kartą prabilo pramoni
ninkai. Jie sako, kad jau da
bar padėtis eseuiti daug bloges
nė ndi kada nors pirma: nega
lima gauti kuro. O kas busią 
kai prisiartins ruduo ir žiema?

Žudoma vykti Washingtonan, 
kad dar “kertą persergėjus vai 
dŽią — kreipus jos domę į be- 
siartintį pavojų bei įmones jo 
išvengimui.

IŠTRĖMĖ BUVUSIUS BOLI
VIJOS VALDONUS.

WASHINGTON, liepos 16. — 
Valstybės departamentas vakar 
gavo žinių, ktd naujoji Bolivi
jos valdžia ištrėmė buvusį tos 
respublikos prezidentą Jose Gue 
rrą ir jo kabineto narius. Trem
tiniai vyksią, tur būt, Į Jungi
nes Valstijas.

Ir Kynuoae darbininkai 
nerimauja.

SEATTLE? Wash“ liepos 16.
Čia tik-ką sugrįžo iš Kynijos 

tūlas newyorkietis, Ivan Nord- 
bam. Pasuk jo, ir Kyliuose dar 
bininkai pradedą nerimauti. 
Streikai tenai jau ne be reteny
bė - kaip kad būdavo keli me
tai atgal.

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon j vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigrų 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.

Kariuomenė valdo 
miestą

Gubernatorius Įsakė suspen
duoti miesto valdžią; nori 
sulaužyti prieplaukos dar

bininkų streiką.
GALVESTON, Tex., liep. 16.
Galveston miestą šiandie vai 

do valstijos milicija, kuri čia 
(•tsiųsta gubernatoriaus, demo
krato W. P. Hobby, įsakymu. 
Ats'ųsta neva išlaikymui tvar
kas, kurios nepajiegusi ar ne
norėjusi išlaikyti miesto vald
žia. Pildydamas gubernatoriaus 
įsakymą, generolas J. F. Wol- 
lers vakur išleido patvarkymą, 
kuriuo suspenduojama miesto 
valdžia. Miesto valdininkams, 
pradedant majoru ir baigiant 
policija, griežtai uždrausta, da
ryti ką nors, kas priešturautų 
milicijos šeimyninkavimui.

Visa tai padaryta sąryšy su 
dokų darbininkų streiku, kurie 
jau geroka valanda ka*p strei
kuoja — kadangi samdytoji* 
atsisako išpildyti jų reikalavi
mus.

Taigi tikrenybei visa tai yra 
kreipiama prieš streikininkus. 
Norima spėkos pagalba sulaužy
ti streiką.

Kad šis gubernatoriaus žings
nis buvo bereikalingas, tatai pa
sako ir pati miesto valdžia. Ji 
viešai kaltina gubernatorių Ilob 
by kaipo autokratą, besimojantį 
patrempti piliečių teises. Miesto 
valdžia žada kreiptis į federali
nės valdžios kortus, kad paža
bojus gubernatoriaus savavalia
vimą. Taipjau pareiškiama, kad 
gubernatoriaus kaltinimai, buk 
miesto valdžia nepildžiusi savo 
pareigų — neišlaikiusi tvarkos 
— esą prasimanyti. Po šituo pa
reiškimu pasirašo miesto komi- 
sionieriai, jo advokatas, polici
jos viršininkas ir kiti.

Aišku, gubernatorius atėjo tai 
kon samdytojams.

CHICAGO. Atatinkamieji 
valdininką/ dviem daktaram 
atėmė teisės rašyti receptų deg 
tinei. Keturi vaistinių savinin
kai neteko teisės pardavinėti 
degtinę. Nepildę valdžios pa
tvarkymų.

WASHINGTON71iepos 16. — 
Valstybės departamentas paskel
bė, kad neužilgio į šią šalį at
vyksią penki Vokietijos karo 
laivai, kurie teko Jungt. Valsti
joms.

Policijos viršininkas Garrity 
išleido naują patvarkymą, sulig 
kuriuo visi kabaretai turėsią už 
sidiaryti pirmoj valandoj nak
ties. Tai daroma tuo tikslu, 
kad apsaugojus žmonių mora
lybę.



—-Laiškai iš Lietuvos
Iš Žemaičių Kulvairjos, Telšių 

apskr., rašo K. Augusi in^vičiui 
į Chicagą:

...Mes eeame sveiki, gyvi, 
linksmi, nes po šv. amnestijos ir 
musų bylos sulig 126 str. B. K. 
liko panaikintos. Buvome be
reikalingai jėzuitų kaltinami ir 
kalėjimų urvuose kankinami.

Kosteli, nei kiek nemeluosiu, 
kad Nikolaškos ir vokiečių kai
zerio VVilhelmo laiknis buvo 
kur kas didesnis musų pažan
giojo jaunimo judėjimas, negu 
šiais laikais. Žinoma, mieste 
nesusimažino.

Sodžiaus kunigėliai su savo

Tela Yard* MM

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
ri u ligone ir kūdi
ki laika ligos.
3255 So. Halited 
SU Chicago. III

f sėbrais kiekvienų socialistų į- 
taria bolševiku, kad tik jį pa
šalinus iš kelio. Visokių cere
monijų butą, ypač laike rinki
mų. Buvo dedama pastangų 
areštuoti kiekvienų, kuris balsa
vo už socialdemokratus arba 
valstiečių sąjungą. Nts tegul 
laimina juos ponas dievas...

Dabar kiek linksmiau. Buvo 
Mikos kalne gegužinė, o vakare 
klojime monologai, žaislai, šo
kiai. Pelnas ėjo valtsiečių su
jungus knygyno naudėti. ✓

Did. atlaidais rengiame Mikos 
klojime vakarus: vaidinsime 

I “Žiemos ledai” ir “Parduotoji 
laimė”. Amžinojo rožančiaus 
kuopa šiemet darys mums kon
kurencijų. Vilniaus klojime ji ža 
dm įrengti savo vakarus. Se
niau kunigai, atsimeni, keikda
vo, kad toj švent. viet. laike didž. 
atlaidų negalima vakarų rengti. 
1916 m. klebonėliui pasisekė vo 
kiečių kreischauptmano pagal
ba sulaikyti musų darbas prieš 
pat vakarų. Tuo kunigo elge
siu net vokiečių žandarai pikti
nosi. Bet dabar iš dangaus ma- 

i jestoto gauta canenstija ir kle
bonas nusileido. Loškite, vaiku

Jt

<

DIDELIS I_IEF*OS

— Sumaningai rengia —

DR-JA LIETUVOS ŪKININKAS
Ned., Liepos-July 18, 1920 m.

NATIONAL GROVE DARŽE 
Ėiverside, Illinois

I Pradžia 9-tą vai. iš ryto. ĮŽANGA 35c. ypatai.

Komitetai deda didžiausias pastangas, kad už
ganėdinti iš visų atžvilgių visus atsilankiusius į ro
jaus darželį. Bukite atsargus, kad nepraleisti šią 
brangią progą. Visi yra kviečiami koskaitlingiau- 
siai atsilankyti P1KN1KAN.

Kviečia KOMITETAS.
...................... -------

E3xtra! Esctra!
Didelės Prakalbos ir Paveikslai

— Įvyks —
Nedčlioj, Liepos (July) 18-tą dieną, 1920

8 valandą vakare
Šitos prakalbos bus laikomos ant lauko ant 31-mos 

gatvės prie £?iymond 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.

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu savo draugams ir pažįsta

miems, kad mano piknikų daržas ir visas 
biznis eina ir toliau kaip ir pirma. Gaisras 
kur buvo sunaikinęs namą, jau yra įrengtas 
kuopuikiausiai. Todėl užkviečiu visus atsi
lankyti pas mane į rengiamus piknikus ir 
smagiai laiką praleisti tyrame ore, tarp me
džių ir žolynų.

ANTANAS BLINSTRUP 
LEAFY GROVE .

Pasportus Lietuvon Gauname su Viena Diena
* DABAR LAlkAS SIŲSTI PINIGUS GIMINĖMS Ilt l AUPlNlMUI ANT 7% MES TARPININKAUJAME

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankui
ATIDAROME TAUPINIMUI SĄSKAITAS IR GAUNAME PALIUDIJIMUS. PINIGAI PRIIMAMI PAGAL 

SKELBIAMĄ KURSĄ.

Elaltic Bureau Kor por acij a
Antros lubos, durįs 20635 S. DEARBORN ST., CHICAGO

čia i, Bile tik kunigų skverno lai 
kotės. Keiksmai vakarų iš sa
kyklos nieko nebegelbsti, tad da 
bar kunige d stvctiaM konkuren
cijos.

St. Seimo -atstovas Untulis 
praneša, kad <?*dž. atlaidais į 
žem. Kalvarijų atvyksią atsto
vai socialdemokratai Požėla, 
Lckccki»s ir dar kas kitas. Su- j 
ges tuomet ne vienos davatkos 
nekaltas kraujas...

.Jackus ir-gi svajoja sugrįžti 
iš Berlyno. Tani vaikui po am
nestijos taipgi išsileido visi “pa u 1 
šedni” griekai.

Iš Kauno jau dvi suvaiti kaip 
nebegauname laikraščių. Sako, į 
spaustuvių darbininkai strei-. 
kuojų.

šios kuopos: 1) Krikščionių <le- Į 
mokratų kuopa, 2) katalikų jr«u | 
nimo “Pavasario” kuopo, 3) ! 
Liet. Valst. Sąjungos kuopa, 4) b 
jau baigiama kurti Profesinės I 
Darbininkų Sųjungos kuopa ir B 
5) jaunimo kuopa “Draugias”/I 
Dvi paskutinės kuopos bus “ne- I 
košernos’’... Amžina beda su n 
knygomis. Karo metu išsimėtė, j 
o dabar ir už pinigus nebegali-'1 
ma gauti. Amerikoj yra, bct(a 
kiek jos kiištuos, kad tas ponas M 
doleris toks brangus.

—Adomas iš Rojaus.

l

PRANEŠIMAS.

šiuomi pranešu visiems savo 
gerbiamiems viengenčiams, kad 
aš pardaviau savo vaistinę, ku
rią laikiau per daugel metų Chi-1 
Gagoje po num. 3601 S. Halsted į 
St. ir buvau pasirengęs keliauti! 
į Lietuvą, bet delei tūlų priežas
čių negalėjau išvažiuoti iš šios 
šalies, todelgi dabar pirkau nau
ją vaistinę priemiestyj Chica- 
gos, tai yra Cicero, 111. Kurie 
turėjote ar turite reikalus pas 
mane, meldžiu kreipties ypatiš- 
kai, arba per laiškus ant sekan
čio antrašo:

Tel. Cicero 39
F. A. JUOZAPAITIS R. PH.

Prcscription Drug Store 
4847 West 14th Street, 

Cor. 491 h Avė. and 14 St.
Cicero, III.

JOHN KUC1IINSKAS 
L a w y e r • 

METUVIS ADVOKATAS 
09 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephoue Central 36)14 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomlai 9 iki 1 po pietai 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Eg-zamiMtfoju Abstraktas 

perkant.
arba parduodant namų, lotą1 ar
ba f arine ir padirbu visokiu* 
Itališku* Dokumentus. Sutei

kiu p įtarimu n ir skolinu pinigas 
ant PiTiuų Mortgttčte ant lengr* 
«*iygi.
W*at Sld* ofisas atdaras vaka« 

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Vilium Metropolitan State B am * 
ko s, 2201 W. 22nd Street.
Cer. Leavitt. Tel. Canal 8552.

i"iiiBBiiiaiiii

KAS TARNAVO ARMIJOJE?:
Pasekmingai pajieškom DOVANAI (60 dpi. “BONUS” kiekvienam, B 

kuris tarnavo kad ir tiktai vieną dieną Amerikos Armijoj) už “AL- B 
LOTMENTS” “Liberty Bonds”, PINIGUS Už ŽAIZDAS ir visokius B 
SUŽEIDIMUS. Jeigu pametėte “discharge” mes galime gauti kitą ■ 
čion! Kreipkitės ir su kitais reikalais. Kalbame lietuviškai.

L. MERKEN Kontoras Notaro S
7J0 West lt-t|i $t.. Chicago, III.

aBaBBBBBaBBBBBBflB3BBBBBBBB3BBBBBBBCaS3i

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

AuksybB, Cohimbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Are., Chicago, 111.

PINIGUS Į LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

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

“CASH” PINIGAI
pardaodami MARKĖMIS, FRANKAIS, RUBLIAIS ir kitu tautų 

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

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

.A*'

PASPARTAI DYKAI 
keliaujantiems Lietuvon per musų ofisą pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTĖS
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

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

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

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

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS

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

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

Telefoną*: Majestic 8347 Antra* floras, durys 206
Ofisai atdari: nuo 9 ryto iki 6 vakare 

Utaruinkai* ir Subatoinis iki 8. Nedaliomis nuo 10 iki 4

•ilk.
—

Apauga Padėtiems Pinigams
security Bank

»,m' -i':.,

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

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00
Resources .................................................. $1,006,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 r j to iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. L'larhinko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki «S valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖAtdara panedeliais ir sukatomis iki 8 vai. vak

i .... , , ■

Fel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRY8

LIETUVIS DANTISTAS
3261 W. 22nd & So. Leavttt Sta. F 

CHICAGO.
\ . b-..T.., . . \,i., , ■ rn,.t ;

i! po po- tp U ‘ Į

Du bar. trina

Ofiso Tel. McKinlcy 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Męs savo darbą gva rantuojame 

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

Arti 88-th Street

Telcphone Yards 5834

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

DR. C. K. KLIAUGAI
Dentista*

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

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

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

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

VIRŠININKAI: '
WALTER E. SCIIMIDT, Presidcnt

DAVID J. KARIUS, Vice Presidont and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J. Ilarris 
James H. Gatei y 
Fred Farr
Joseph T. Spiker 

a Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Waltcr E. SeJnnidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
VVilliam 11. Weber

Atidai*

Sankrova {Įvairumų
Aprėdalų, Juikrodžių-laikrodelių, 

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

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

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

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

Mane kankino vidurių ne- 
du'bimas pilValio ntiMab- 
n'Jinias, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudčdavo gal
vų, po krutinę, strčhuD ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
ni tr> atsirugtjjimus; abej
am buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pnts. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
Bl'J'TKlŪS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar Čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTEB1 ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Perlai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiainose ir tam panašiose vietose Ir jis yra 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 I). $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufącturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 1 
|)adengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi- | 
nie dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasargų: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- H 

suokit taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31 st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351 K
IMI m 1111*1111—



Subata, Liepos 17 d., 1920 NAUJIENOS, Chicago, III

DA TRIS DIENOS
Apturėjimui Nuošimtį Veltui, nuo 1-mos Liepos. Jeigu jus 
padėsite pinigus šitame tvirtame Valstijiniame Banke da
bar, jus gausite Nuošimtį Veltui nuo 1-mos dienos Liepos.

Pasiskubinkite!
DA TRIS DIENOS

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

PEOPLES S BANK
jaučiatės kaip namie atėję j

Kodėl?
Dėlto, kad čia yra kalbama Lietuviškai.

Jūsų pinigai yra apsaugoti po priežiūra Valstijos 
Valdžios.

Jus galite atsiimti savo pinigus kada tik norite.
LAUKTI NEREIKĖS

AR GALI KUR BŪTI GERESNIS BANKAS

Pildomojo K-to Suvažiavi
mo darbuotė.

Detroite laikytame liepos 10 
—12 dd. savo suvažiavime So
cialistų Partijos pildomasis ko
mitetas nutarė suruošti tam tik 
ra komitetą, kurs vyktų Wash- 
ingtonan pas prezidentą Wilso- 
ną ir įteiktų jam reikalavimą, 
idant Socialistų Partijos nomi
nuotasis kandidatu į šalies pro-* 
zitlentus Bugenius V. Dobsas, o 
taipjau ir visi kiti politiniai ka
liniai butų tuojaul paleisti iš ka- 
lėrinii. Tas komitetas turės su

Dabar Lietuvos Valdžia Nori
Kad visi Lietuviai ir Lietuvaitės, manantieji grįžti į tėvynę taupintų pi

nigus ir pasinaudotų jiem patiems prigulinčia proga. Ar taupinat pinigus tam 
tikslui? Jeigu ne, tai pradėkite tuojaus su

Metropolitan State Bank
Jis yra po valstijos valdžios priežiūra.

.. $245,000.00
$1,300,000.00Turtas

DIDELIS ISPARD4VIMAS!

Banka ant Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

Elgin Laikrodėlių Goki fillcd paauksintų 
gvarantuoti ant 20 metų 12-to arba 16-to 
“size.”

7 Jcwe! Elgin ...................
15 Jewel Elgin...................
17 Jewel Elgin...................
14 K. gryno aukso Elgin 
Laikrodėliai 17 Jcwel nuo

$35.00 iki $85.00
Taipgi didelis pasiskyrimas deimantinių žiedų, aukso ir 

paauksuotų lenciūgėlių, Lavolerų, laketų, guzikų, špilkų, 
šliubinių žiedų.

Kaina pigesnė kaip kitur.

$18.75
$22.50
$25.00

P. K. BRUCHAS
3321 So. HMstęd Street Chicago, III.

H

M

R. Urbonas

rių, taipjau ir iš įvairių darbi
ninkų organizacijų atstovų. Nuo 
Soc. Partijos paskirta James 
Oneel, George Rocwer ir Mor
ris Hl’lųuit; gi Aleks. Trachten- 
bergui pavesta urnai susižinoti 
su kitomis darbininkų organiza
cijomis, kad jos nuo savęs pa
skirtų savo atstovus komisijon 
su prezidentu matytis.

Partijos sekretoičus O. Bran- 
stetter pranešė, kad nacionalinis 

i ofisas susirašinėjęs su preziden
to sekretorium Tumulty poli
tinių kalinių reikalu. Tu
multy prižadėjęs, kad jis tą rei 
kalų greitų/ laiku pristatysiąs 
VVilsonui, bet ar jis tatai pada
ręs, ar ne, nėra žinios.

Suvažiavime buvo taičama 
apie leidimą daugiau socialisti
nės literatūros, ypati 
kainos agitacijos ir 
kampanijos tikslams.
Parį’jos organas The Eye Ope- 
ner dabar leidžiama kas savai
te pakeista vardu The New Day. 
Be to. nuo liepos 15 d. š. m. pra
dės eiti naujas partijos mėnesi
nis žurnalas vardu “Socialist 
World”. Jo leidimas bus pa
dengiamas narių mėnesinių mo
kesnių pajamom s ir kiekvienas 
partijos narys gaus tą žurnalų be

Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip dešimts milijonų.
Nuošimtis priskaitomas kas mėnesis. Už padėtus pinigus taupinimui iki 

20-tos dienos liepos nuošimtis bus priskaitomas už visą mėnesį. ;
Pinigus galite atsiimti kada tik norite.
Miesto Chicago ir Cook pavieto valdžios laiko pinigus šiame Banke.

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

Banko Valandos
Kasdien nuo 9 vai. vyto iki 5 vai. vakaro. Utarninkais ir Subatomis iki 

8:30 valandų vakaro.

DAILeS įstaiga
Brangiausia dovana jūsų gen

tims bei draugams yra Jūsų paveik
slas.

Kodėl nenusiimti šiandien, nes 
rytoj gal būt pcrvėiu; laikas nelau
kia.

Esant reikalui, užeikite pas mus, 
o rasit užganėdinimą visais atžvil
giais.

R. URBONAS
1721 W. 474h St. Chicago, III.

Phone Drover 3473

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pa-laro visokios rųšics 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 gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369

Rusiškos ir turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

8514-16 W. 12th ST.
Arti St. Loci* Ava. 

CHICaGO. JLL.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORTELECTRICCO, Ine.

A. BARTKUS, Pru.
1618 W. 47th St Tel. Boulevaid 18*2. CMlcaeo, m

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

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

n
11 
U

partijos nariai turės mokėt 15 
centų už numerį.

Pildomasis Komitetas, bę. to. 
nutarė parsikviesti Amerikon 
įžymių Anglijos Nepriklausomo 
sios Darbo Partijos darbuotoju 
ir surengti jiems prakalbų marš 
rutus po visas Jungtines Valsti
jas. Tarp tų, kuriuos manoma, 
kviesti, kaikurie Pild. Komiteto 
nariai nurodo Lansbury, Rani- 
say McDonald, Ph’lip ir Elbei 
Snowden, Jowclt, Smillie ir k.

Tlr

| Indulkink
čeverykus

-r-
Ag ADOMAS A. KARALIAUSKAS SEKANČIAI RAAAU

Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispe> 
•ija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu tr 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k*d 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterla, Kraujo va’yto 
jn, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesiu išgerdavau kas 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, Ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
rndėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kJais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrgnas,

1707 So. Halsted SU Telephon* Canal 8417.

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnfijes pilvelis buvo. E 
tija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Ne

Salutaras:

Prof.
Chicag*,

a
d I 
t Į
I

Gavo lNorėdamas gauti smagumą 
skaudamomo, degančioms ir niež- k 
tinčioms kojoms ir sustabdyti per- t. 
didelį prakaitavimu bei prašalinti tą i 
nemalonų kvapą, indulkink į čcve- y 
rykus, pančekas ir kojinius. L

Severai
Fbot
Powder

i ■■

t-

f-

r 
f 
l>(Sovoroc Milteliui Kojoms). Jie su

teiks- palcngvinimą skaudinome 
kojoms, sugers drėgnumą, užlaikis 
kojas sausomis ir suteiks joms i 
smagumą. Gauk jų savo aptiekoje. Į 
Kaina 25 centai ir 1 c mokesčių.

.. ..V' ,• ;i
W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RĄP1D’*__ :____________rAV ~ - i- . __ į_ *•_ j.

yiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

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

J. Zolp, A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4547 So. Hermitage Avė 
Chicago, III.

Tcl. Yards 145

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal
vą l Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi I"

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir ėysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES l”

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

' y ' 1 1 1 plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį.- O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

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

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik | 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie kiekvienos bonkutės Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |
—AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reiknlo kentėti? Mano spė

tai is gydymo būdas išgydė jau daug 
imonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėle, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai

Dvasia

■J

Dr. A. R. Blmntlial

Dykai

DR. M. HERZMAN

Talapbeaatl

•arai lietuviams llnomaa p«r 23 *m> 
l? akute rydytoJlM •Mrw«a«

Gydo aitriu tr ehron likai !1«m, vy 
nj, notarų ir vaiką, pagal naujaiM<aa 
matodai X-Ray ir kitokiai alaktroa » Ha
lai, u..

Ofisai ir Labaratorfja i HM V. 111* 
•t. aetall Flik Bt.

VALANDOSi Nuo 1*—11 pMa. te 
■a* 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal 
3110 arba 857

Naktimis Dr«x*l 
950 - Drovar 4138 

QYVWnMA*t 1412 8. HalitM *fraa>
VALANDOS, S-S ryta, tiktai

- prą 
«ykst* regėjimą* 

Mm vartojam 
pagerinta Oph- 
’halinometer. Y<« 
patinga dom* at 
kreipiama | vai.

kus. Vak: nuo 3 ryto iki 9 vak. 
nedėllomis, nuo 9 iki 13 dieną 
4349 8. Aahlaad *v. kamp.47 at, 

Talephone Yards 4117 
Boulevard 84S7

su
pa-

to

m

Saugok akiu rsgojimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklis 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.
JOHN J. SMETANA

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S uptiekos
Tėmykite mnno parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėllomis nuo 9 ryto iki 12 <1.

žmonės sergantis taja biaurla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

.knudėjimu; jiems rodos, tartum kus 
i gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skunda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutino.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

i'arp Abmshfield ir Paulina gut. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vaL vakare 
NodAliondB mm 10 iki t? diona

SERGANTI ŽMONES
Gydom* chroninės ligos.. Pilna diagnoza Seram dėl pri- 

vatiškų ligų. ' Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
n m I If 2221 So. Kedzie Avenn*Dr. u. van t^aing vai. 1—3; 7—9 po putą

MM

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

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

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

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

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

po piet. \z

Dr. Charles Segal
Persikėlė | mito saują ofisą 
po 4729 So. Atland Avė JI* 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai 
kų Ofiso valandos nuo 10 Ud 
19 rvtfnrtvj. ouo 3 Ud R va
kare ; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisą* 

8149 S. Morgan b t., kerti 82 *t 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi 

Moterišką ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 — 8 po pietų ir nu* 

8—8 vakare. Nedaliomis nu* 
9—2 po pietų.

Talephon* Yarda 387.
NManB*naHnanBBua*aMi

i

Tdephon* Y«rd* 5033

Dr. M. Slupnicki
8107 S. Morgas *L Chiea**

▼ MINDOS: Nuo 8 iki 11 rito
Ir nuo 5 iki 8 vakar*

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
t ūmo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
’urnma su elektra, parodančia ina 

žiausias klaidas. Specialė utyda at 
kreipiama i mokyklos vaikus.

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

Aahland Avė. Tel. Drover 9660
DR. R. WAGNER

Mano apecialis gydymas yra chronii- 
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampa* Ashland Avė.
Phone Drover 966(1

Rez. 1139 Independente Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet

DR. 5. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. YUšKA ;
1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 1>4
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 į 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St.

Tel. Prospect 3466

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

C iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Tel. Boulevard 2160

S Dr.A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgasi VALANDOS: 9—12 ryto 5 

2—9 vakaro ■ 
3303 So. Morgan Street, ■ 

Chicago^Ul.

DR. I E. MAKARAS 
Lictari* Gydytoja* Ir Chimrųa* 
Roaelande: 10960 8. Mlchlgaa Ąv* 
Telefonai, Pullman 342 ir 31M 
Chicagos ofisas: 4313 S. Wood St 
Tik K*tv*rfų vakarais nao 1:33

ESOTC

DR. JOHN N. THORPF
GYDYTOJAS BI O0BUMA1

IMT WJ1 St. k«w-Mar»hn*M 
Vsl*»d*s: IM 9 ryto; I tU

4 Ir nuo 7 IM 8 vaitorc
T«L Pr«*»**t 1131
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Published Daily ezcept Sunday by 
tha Lithuaaian N«wa Pub. Co., Ine.
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Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — paltu:

Metams ______ __________
Pusei metų_____________
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui 

Chicagoje — per nešioto  jusi 
Viena kopija 03
Savaitei-----------------------------------18
Mėnesiui  .....................   75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pastų:

Metams...... ....................................$7.00
Pusei metų ........... .........
Trims mėnesiams
Dviem menesiams_________
Vienam mėnesiui-------------

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams ........... ....-_________
Pusei metų.......................-—
Trims mėnesiams -------- --

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00 
$4.50 

2.25 
1.75 

. 1.00

4.00
. 2.00
.. 1.50
- .75

18.00
. 4.50

2.25

“Pavyzdinga atei
vių šeimyna ’ ’.

Laikraščiai rašo, kad iš 
Hollandijos į Suvienytąsias 
Valstijas atvyko viena šei
myna: tėvas, motina ir aš- 
tuoni vaikai. Imigracijos in 
spektoriai paskelbę, kad tai 
esanti “pavyzdinga šeimy
na”, ir štai delko:

“P-as De Jong (šeimy
nos galva) padėjo ant in
spektoriaus stalo $5,000 
Amerikos pinigais, o jo 
pati parodė da didesnę 
sumą Anglijos pinigais ir 
čekiais.”
Šitokie ateiviai, reiškia, 

skaitosi pavyzdingais. Bet 
imigracijos inspektoriai ir 
laikraščiai, kurie aprašė tą 
šeimyną, užmiršta, kad A- 
meriką padarė didele ne tie 
ateiviai, kurie atsiveža su sa 
vim tūkstančius dolerių, o 
tie, kurie atsiveža sveikas 
rankas darbui. Be milionų 
ateivių darbininkų, kurie 
plaukte plaukė į šią šalį iš 
visų pasaulio kraštų, jie nie
kuomet nebūtų galėjus su
tverti savo milžiniškas indu
strijas, nutiesti gelžkelių 
tinklą nuo vieno vandenyno 
krantų iki kito, išarti ir už
sėti neišmatuojamus plotus 
laukų, pastatyt miestus ir 
didmiesčius.

Darbas, o ne kapitalas su
tvėrė Amerikos turtus. Bet 
čia, kaip ir visur, darbas ne 
gauna už tai prigulinčio jam 
kredito.

Susipakavo savo 
daiktus.

Italijos karalius, sako, jau 
nebegyvenąs savo palociuje 
Ryme. Jisai išsikraustęs į 
vilią už miesto ir sėdįs tenai, 
supakavęs savo daiktus, ga
tavas kiekvieną valandą ke
liauti toliaus.

Chicagos “Tribūne” ko
respondentas praneša savo 
laikraščiui, kad nepaprastai 
augantis socialistinis ir re- 
publikoninis judėjimas Ita
lijoje galįs priversti karalių

popiežiaus pagelba.
Popiežija, kaip visi žino, 

yra susipykusi su Italijos 
valdžia. Beveik per pusę 
šimto metų katalikų bažny
čios galva boikotavo Italijos 
valdžią už tai, kad ši atėmė 
tam leidimą iš popiežiaus. 
Bet dabar karalius jau ėmė 
gerinties popiežiui, ir šis 
ėmė remti karalių.

Italijos klerikalų partija 
I dalyvavo paskutiniuose par
lamento rinkimuose, gavusi 
tam elidimą iš popiežiaus. 
Šiandie ta patrija yra vie
nintelis stiprus monarchi
jos ramstis Italijoje.

Bet kažin ar klerikalai ga
lės ilgai ginti karalių nuo 
augančio darbo žmonių ju
dėjimo? Kad tik netektų 
kartais ir pačiam “šventam- 
jam tėvui” pakuot savo daik 
tus!

Į Apžvalga |
SKUNDŽIA “NAUJIENAS”

Mums tapo prisiųsta iškarpa 
iš anglų laikraščio “Waterbury 
Republican”. Tenai yra rašome 
apie “svetimkiJbės spaudos pa
vojų” ir, kaipo pavyzdys tokios 
“pavojingos spaudos“, paduoda 
ma “Naujienos“.

“W. R.” sako, kad svetmikal- 
bė spauda esanti tuo pavojinga, 
kad ji stengiasi sukelti savo 
skaitytojus prieš įlos šalies in
stitucijas, iškreiptais faktais ap
juodindama jas, o iš antors pu
sės piešdama skaisčiomis spal
vomis kitas šalis* s?*vo “gimtinę 
šalį.” Po šitokios įžangos seka 
vertimas “Naujienų” redakci

nio straipsnio apie streiką Wa- 
terburyje.

Aiškus yra dalykas, kad pa
vyzdys, kuriuo “W. R.” mėgina 
paremti sr«vo išvadžiojimus apie 
“pavojingą spaudą”, yra parink 
tas visai nevykusiai. Viena, 
“Naujienų” straipsnyje nėra iš
kreiptų faktų; antra, “Naujie
nos” nė tame straipsnyje, nė ki
tuose nepiešia “gimtinės šalies” 
skaisčiomis spalvomis, kad pa
rodžius, jogei ji esanti geresnė, 
negu Amerika, šitokį sentimen 
tą “Naujienos” abelnai nesisten
gia sukelti savo skaitytojuose.

Bet klausimas, kas pasirūpi
no išversti tą “Naujienų” strips 
nį, ir kokiu tikslu jisai trpo 
priduotas tiems amerikoniš
kiems “patriotams”, kurie šni
pinėja ateivių spaudą?

Nėra abejonės, kad vertėjas 
turėjo būti lietuvis. Ir jeigu ji
sai parinko iš “Naujienų”, kai- 
ko pavojingą amerikonizmui 
pavyzdį, streiko aprašymą, tai 
aišku, kad jisai tarnauja tiems 
elementams, prieš kuriuos kovo 
ja streikuojantys darbininkai. 
Po amerikonizmo priedanga 
čia, vadinasi, užpuolama “Nau
jienoms” už tni, kad jos remia 
streikininkus.

Skundai ant “Naujienų” yra 
jniprastas dalykas. Karės laike 
jos buvo nuolatos skundžia
mos, ir nė prie vieno Ketuvių 
laikraščio valdžia tiek nesikabi
nėja, kaip prie “Naujienų”, ne
žiūrint to, kad jos nerašė nieko 
priešingo įstatymams.

NAUJAS ŠMEIŽTAS.

Nesenai Brooklyno keikūnų 
organas (išspausdino (langiaus 
kaip dviejų špaltų “editorialą” 
apie tai, kad yvaterburietis Ta
nias Matas, L. S. S. Pildomojo 
Komiteto narys, streiklaužiau- 
jąs. Papratę matyt tame orga- 
ne bjauriausius socialistų šmei
žimus, mes netikėjome, kad tai 
butų tiesa; bet to, mes pažinojo
me drg. T. Matą, kaipo rimtą, 
padorų ir protaujantį socialis-

Už keleto dienų po to tame 
pat organe tapo paskelbta Wa- 
tcrburio ‘Streiklaužių surašąs”.

Jarne mes vėl užtikome T. Ma* sekitį; ji neatšaukė asvo šmeii- 
to vardą. Bet štai dabar mes | tų apie “Keleivį” ir apie “Nau- 
randame tame laikraštyje smul
kutėmis raidėmis išspausdinta, 
Streikierių Spaudos Komisijos 
pranešimą, kad T. Matas ne
sąs streiktaužis.

Pasirodo tuo budu, kad tasai 
žmogus būva apšmeižtas be rei
kalo. Streikierių komisija nu- 
siplauja rankas ir nori nusikra
tyt atsakomybes už skriaudą, ku 
ri buvo padaryta* jam.

Reikia pasakyt/ itečiaus, kad 
ta komisija labai menkai išma- j 
no savo pareigas, jdgu jai pasi
taiko šitokios rųšies “klaidos”. 
Išrodo, kad jai ne tiek rupi išves 
ti streiką, kiek “suvesti rokun- |

jienas”. Jie niekuomet neat
šaukia savo bjaurių išmistų, ku
riais ji be paliovas purvina ir 
purvina socialistų veikėjus, 
spaudą ir organizaciją. Sock»- 
listų purvinimas yra jos profe
sija ir biznio šaltinis.

GALUTINIAI REICHSTAGO
Linkimų rezultatai.
Berlino laikraščiuose randa

me galutinas reichstago rinki
mų skaitlines, paskelbtas, pasi
remiant valdžios pranešimu. Jis 
truputį skiriasi nuo tų skaitli
nių, kurios buvo paduotos “Nau ------ , I •• 72

das” su tani tikrais nepatinka-|Jlcnosc • 
inais jai žnionėni'is, prisidengus 
po streikierių vardu. Bet jeigu 
ta komisija panaudoja streiką 
šitokiems tikslams ,tai kokio pa. 
sitikėjimo ir kokios paramos ji 
nori gauti iš visuomenės?

Deja, tą nuomonę, kad lietu
viškoji streikierių komisija va
rinėja ypatiškus kerštus po 
streiko priedanga, patvirtina 
žmonės, kurie mato dalykus sa
vo akimis. Iš Waterburio 
mums tapo prisiųsta Lietuvos 
Sūnų Draugystės protestas prieš 
komitetą, kuris per “Laisvę” 

apskelbė T. Malą streiklaužiu; 
vakar tas protestas tilpo “Nau- 
ienose”. Tenai nurodoma, kad 

tos dirbtuvės darbininkai, kur 
dirba 1. Matas, jau yra sugrį-1 vaj) ; Komunistų (spartakiečių) 
žę į darbą, ir kad 1. Malas su-.partija 441,995 balsus (2 atsto- 
gryžo į darbą vėliaus už kilus; vu) Kiti balsai j§sisklaids tar. 
streikierių komitetas lečiaus nė L* įvairių smuikiu kuopelių, ku- 
vienu žodžiu neužsimena apie rioms neteko vieno atstovo, 
tai, kad tarpe pirmiausia sugrį- BaJ skaičiai neyisai gdsitai_ 
žus.ųjų yra ir komumstų o pu- k0 8U atst skaičiaig del 
smerkia 1. Mala, kuris ilginus . ,v . \kad kaikunuose apsknciuose šįuz ki mf buvo ant streiko ir yra ........ • i • a, ., , ... i . . kartą nebuvo rinkimu; tuosedaug I>nS1darbayęs stra ko labu,. apskričiuose pasiliko laikinai se. 
Streikier. kom tetas nu.t, pasak |niejj atstovaJ( ižrinkt- n&. 
tos draugj’stes, •susideda didžiu
moje iš “bolšcvikėlių”, kuriems 
rupi apjuodinti socialistus.

Waterburio Lietuvos Simų 
Draugystę negalima įtarti, kad 
ji butų priešinga streikui, nes 
ji remia streiką, kiek galėdama, 
ir paskyrė jo nutildai $50 iš sa
vo iždo. Taigi jos pranešimu 
galima pilnai pasitikėti.

Reiškia, tie “bolšcvikėliai” iš 
streikierių komiteto yra ištiesų 
be sąžinės sutvėrimai. Jeigu jie 
drįsta panaudot streiką tam, kad 
pasėjus šitokius nesusipratimus 
karpe darbininkų, tai jie elgiasi,

Viso balsų nuvo paduota (bir
želio 6 d.) 26,017,590. Visų at
stovų reichstage yra 466.

Socialdemokratų partija (di- 
I džiumiečiai) gavo 5,614,456 bal
sus (112 astovų); Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų partija 
gavo 4,895,317 balsų (81 atsto
vas) ; Nacionalė Liaudies parti
ja 3,736,778 balsus (66 atsto
vai) ; Liaudies partija 3,606,316 
balsų (62 atstovu); Centre® 
(klerikalai) 3,540,830 balsų (68 
atstovai); Demokratų partija 
2,203,334 balsus (45 atstovus); 
Krikščioniškos Sąjungos 1,171- 
722 (21 atstovas); Hannovero 
partija 319,100 balsų (5 atsto
vai) ; Bavarijos Ūkininkų Są
junga 218,884 balsai (4 atsto-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

Dabar da pora žodžių apie 
“Laisvę”. Nėra jokios abejonės, 
kad ji yra didžiausias kaltinin
kas šito darbo. Tie Wf»terbu- 
rio “bolševikkėliai“ tai juk yra 
jos auklėtiniai. Ji savo nuolati
niais s i lindimai s prieš socialis
tus, įskiepijo savo pasekėjams 
tokią neapykantą, kad jie je*u 
nebepaiso kokiais įrankiais ko
vot prieš socialistus.

Keletas mėnesių atgal tas pur
vinas šlamštas apšmeižė kitą 
Waterburietį, drg. Pruselaitį, 
tedp pat L. S. S. Pildomojo Ko
miteto narį, paskelbdamas, kad 
j/sai (Pruselaitis) susižinos su 
policija, idant nedavus komunis 
tams laikyt prakalbų.

'Bis Frainos partijos organe®, 
pasiremdamas neteisingu komi 
teto apkaltinimu T. Mato, prira
šė dvi su viršum špaltas apie tai,

ga, kurios vadyboje yra drg. 
Matas, taipgi esanti “streiklau
žių” organizacija. Štai to šlamš 
to žodžiai:

Socialistų Sąjunga’ — yru 
streiklaužių sąjunga. .0 ka
dangi streiklaužis skaitomas 
didžiausiu darbininkų priešu, 
todėl turime pilną moralę tei
sę užreikšti, jog ‘Lietuvių) So
cialistų Sąjunga* — yra did
žiausių darbo žmonių priešų 
sąjunga, kurioj nei vienio do 
ras darbininkas negali pri

klausyti”.
Mes netikime, kad “Laisvė“ 

dabar, kada Waterburio strei- 
kieifų komitetas tapo/ privers
tas atšaukti se<vo melą apie T. 
Matą, atšauktų šituos savo pur
vus. Ne toks ji yra ‘‘laikraš
tis”, kad taip padarytų. Ji ne
atšaukė savo šmeižtų apie Prų-

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 191

ANGLIJA.
Britanijos Trade Union 

Kangresas.
[Federuotosios Presos kablegrama]

Londonas, liepos 15. — Bri
tanijos Tradp Union kongresas 
vt'ikar 2,760,000 balsais prieš 
1,636,00 nubalsavo vartoti) tie
sioginį veikimą politiniams tiks
lam atsiekti. Ta pačia balsų 
didžiuma kongresas priėmė re
zoliuciją, kuria reikalauja, kad 
Anglijos okupacinė kariuom. bu 
tų tuojmus atšaukta iš Airijos ir 
kad butų sustabdytas gamini
mas amunicijos vartojamos 
prieš Airiją.

Buvo taip jau nutarta paleisti 
unijoms nubalsuoti visuotinio 
streiko klausimu, jeigu valdžia 
atsisakytų išpildyti rezoliucijoj 
išdėtus reikalavimais.

Toliaus kongresas priėmė re
zoliuciją reikalavimu, kad Ai
rijai butų pripažinta savarankio 
valdymos teisė; duotas prie tos 
rezoli ucijos pataisyme®, kad Ai
rijai butų pripažinta pilnai ap
sisprendimo teisė, atmesta, o tai 
dėlto ,kad didžiumos manymu, 
ištraukimas okupacinės armijos 
reikšiąs, dc faclo, krd Airijai 
paliekama pilna savarankybė 
apsispręsti, ar ji norinti būt ne 
priklausoma respublika, ar sa
varankiai valdyt ios po Anglijos 
globa.

Galiaus, dviem buvusios dar- 
b ninkų delegacijos į Rusiją na
riams, Tomui Shaw ir Marga
iniai Bondfield, pasiuĮius, kon
gresas priėmė protesto rezoliu
ciją prieš Anglijos teikimą ka
rinės medžiagos Lenktinis. Re
zoliucijoj dar reikalaujama, kad 
valdžia laikytus tų sąlygų, ku
rias ji piisiulė Maskvai ir ku
rias Sovietų valdžia priėmė, 
krapo pamato pastoviai taikai.

JUNGTINES VALSTIJOS.
West Virginijos kasyklų 

kompanijos klastos dar
bininkus medžiojant. 

[Federuotoji Presai.
Charleston, W. Va. — Strei- 

kuojantįs Williamsono anglių 
kasyklų darbininkai klastingu

■ budu vyliojami į Logano apskri
ties Guyano kasyklų laukus, ka
me karauja kompanijų samdy
tieji mušeikos. Apie tai papa
sakojo Angliakasių Unijos 17to 
Distrikto viršininkams pabėgęs 
iš ten angliakasys George Tay- 
lor, kurs kartu su kitoms dvide
šimt penkioms angliakasių šei
mynoms buvo ten klastingu bu
du nuvyliotas. Mftt Guyaho kar
šyklos paskubusios plačiai. An
gliakasiai žiauriausiai išnaudo
jami, persekiojami; su jais el- 
giamas Čia kaip su tikrais ver
gais. Del tos priežasties kasy
klų viešpačiams sunku gaut 
darbininkų, tatai jie siuntinėja 
visur savo agentus angliakasių 
medžioti, kad ir vyliugingais bu 
dais. O jau kartą patekus į Lo
gano apskritį, sunku iš ten be- 
pabėgti.

Kad liepos pirmomis dienomis 
Mingo apskrities angliakasiai 
sustreikavo, Logano apskrities 
kasyklų kompanijos atsiuntė sa
vo agentus ir į Williamsoną an
gliakasių medžioti. Tuo budu 
ant jų meškers pakliuvo pats' 
Taylor ir dar 25 angliakasių 
šeimynos. Taylor dirbęs Mer- 
rimac kasyklose, Mingo apskr. 
Streikui prasidėjus, kažin koks 
vyras ėmęs kalbinti jį ir kitus 
streikininkus, kad jie važiuotų 
su juo dirbti į Gabiu Creck ka
syklas (kur darbininkai yra sti
priai susiorganizavę ir šiuo tar
pu ten streiko nėra). Kalbina
mieji, norėdami palengvinti An
gliakasių Unijai, kad jai nerei
ktų mokėti jiems streiko pa
šalpos iki kovai pasibaigsiant, 
sutiko keliauti j Cabin Creek ka-. 
sykius. Susidėjo visus savo' 
daiktus ir rakandus, su visomis | 
savo šeimynomis atvyko į Wil- ta sabotažuoji Phimbo Pieną?” 
iamsono gelžkelio stotį, kame1 “Pons Gomperse, kodėl tams- 

agentas turėjo parūpinęs jiems es* Ralpho Easley, gelžkelių 
visą atskirą vagoną. Kad pa- kankų ir kompanijų ' maniki- 
siekus Cabin Creeką arba Guy- nas?” 
aną, reikia važiuot pro Hunting- 
toną. Atvykus į Iluntingtoną, 
agentas pasišalino kelioms mi
nutėms, “kad nupirkus bilietus 
į Cabin Creeką”. Vagonas bu
vo permainytas, ir po kelių va
landų važiavimo jie pasijuto be- 
esą Slagge miestelyj, Logano 
apskrity! Jie ėmė protestuoti, 
bet Logano apskrity protestų 
niekas neklauso. Jiems pasaky
ta, kad arba jie turį eiti dirbti 
į kasyklas, arba badu stipti ir 
eiti į kalėjimą. O jeigu jie no
rį grįžti atgal, tai turėsią palik
ti čia visą mantą, visus rakan
dus pargabenimo lėšoms pa
dengti. Atgabentieji, žinoma,

Taylor su savo žmona, ka
dangi jie vaikų neturėjo, išbu
vę dešimtį dienų vergijoj, nu
sitarė bėgti, palikus visą savo 
mantą, rakandus etc., kas jiems 
ir pasisekė. Visos kitos šeimy
nos, tokiu klastingu budu nu- 
šmugeliuotos į Logano apskritį, 
pasiliko.

KODĖL GOMPERSAS EINA 
PRIEŠ A. D. F. NUTARIMUS. 

[Federuotoji Presą].
Milwaukee, Wis. — šio mies

to Plumbo Pieno .Lyga nutarė 
susekti priežastį, kodėl Šamas 
Gompcrsas, nežiūrint, kad Ame
rikos Darbo Federacija savo 
konvencijoj nutarė veikti, kad 
gelžkcliai butų paimti valstybės 
nuosavybėn ir demokratiniu bu 
du kontroliuojami, vis atkakliai.

skelbė, ked jie gert’au išsižadėsią 
viso sezono pelno negu išpil 
džius darbininkų reikalavimą, 
streikininkai savo susirinkime 
nutarė kurti kooperatines dirb
tuves kailiukų dirbiniams rupiu 
ti.

Šis kailių siuvėjų streikas vei
kiai, turbūt, atslicps (ir į šiaip 
rūbų siuvimo pramonę. Mat 
Jungtinis Rubsiuvių Komitete® 
išleido paraginimą į visus rūbų 
siuvėjus, kad jie atsisakytų at- 
sčuvinėti rubus kailiais, kad tuo 
budu padėjus kailių siuvėjams 
kovoti su savo samdytojais.

New Yorkas. — 4000 bcvieli- 
nio telegrafo operatorių pada
vė laivų kompanijoms reikalavi 

tum priešinas. Lygicčiai dėl to lnQ padidinimo algos nuo $125 
nutarė pavartot sufragisčių pri- ant $200 mėnesiui. 8 vai. darbo 
imtų pikielavimo metodų. Susi- dienoj operuojant laivų bevie- 
rinkime liepos 12 d. buvo nu- Uni telegrafų, su 80 centais mo- 
tarta, kad “Plumbo Pieno Lyga! ^csn-° už viršlaikio valandą, o 
pampins pikietuojamųjų iška- I ta»pjfu lygių su laivo valdinin- 
bų su antrašais, kuriais butų kais patogumų ant laivo. Laivų 
viešai reikalaujama informaci- kompanijos reikalavimus atme- 
jų, kokių jis, Sum. Goinpersas, lc- Operatorių organizacija da- 
turi santikių su American Ci-'bar kas ,oI,r,u daryti. Be- 
vic Federation, kurios jis yra! vielinio jūrių telegrafo operato- 
dagi vice-prezidcntas, su United ' ^ra 8era^ susiorganizavę.
State Chamber of Commerce, su 
Ralph Easley, Civic Federation 
sekretorium, ir su kitais tokiais 
asmenimis kaip Judge Gary, 
Charles Schwab, J. P. Morgan 
ir k.”

Iškabų, kurios bus plačiai iš
kabintos Lygos nariams nešio
ti įvairiose vietose, ypač ten, 
kur esti didesni žmonių susirin
kimai, nutarta padaryti su to
kiais antrašais:

“Pons Gomperse, kodėl tams-

“Pons Gomperse, kodėl tams
tos žmogus sėdi Easley’o ofi
se?”

“Pons Gomporse, ar tamsta 
esi organizuotųjų darbininkų 
caras, ar jų tarnautojas?”

žygius pr|ieŠ Gompersą Phimbo 
Pieno Lyga nutarė pranešti vi
soms darbininkų organizacijoms 
ir brolijoms.

Darbo Laukas

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visokias reikalus, kaip krirnin a nikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofisas:

1121 S. Naltted SI
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2121 North Weatern Are. 
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Rezidencijos telef. Albany 8710

A. PETRATIS •. FABIJON

A. PETRATISJ& v 
Mortgage |BANlę,

REAL ESTATE-INSUHANv

EuropernAmericanJurih 
Siunčia Pinigu» P^rdiw<aJ^l(x»l»ni.

NOTARI 
3249 So. i

[Federuotoj’i Presą]
New Yorkas. — Kailiukų siu- (^ 

vėjai, priklausantįs Kailių Dir-;/" 
buvo be skatiko, užsimokėti ne- bimo Sąjungai 
pajiege, ir atsisveikinti su už- Fur Workcnl Union) jau tre-1 
grėbtais rakandais jiems buvo j <yas menuo kaip streikuoja, kv«d 
perdaug sunku. Tuo budu buvo iškovojus 40 valandų darbo sa-1 
priversti pasilikt. vaitę. Kadangi samdytojai pa-

pajiege, ir atsisveikinti
(International Telephouo Drover

Dr. A. Juozaitis
DENTI8TA8

Valandos: nuo MJ iki 8 vai vaka 
re. Nedėtomis pagal i------- -—
8281 8b. Halsted St. Chleage, IIL

sutarimo.

Dovanai--20 dienu nuo
šimtis! Jeigu padėsi! savo tampy
mą šiame tvirtame konservatyviame 
VALSTIJINIAME BANKE prieš 
Liepos 20 mes mokėsim neoš, nuo 

1 Liepos. Veik šiandien!
Pinigai siunčiama Lietuvon ir i visas 

pdsaulio dalis. Laivakortes 
parduodama ant visų 

linijų.

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35-tH Street ,

Atdara PanedelialB, Seredomls ir Subatomia vakarai* 

Saugiausias deQ Taupinimo 

Turtas virš $6,000,000.00
A STATE BANK

/
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Subata, Liepos 17 <1., 1920 ' _ —J   J

Lietuviu Rateliuose
šerno Draugų Būrelio 

susirinkimas.
šiandie, kaip 9 vai. vak., 

“Aušroj” 3001 S. Halsted, įvyks 
šerno Draugų Būrelio susirin
kimas.

Ne tik Būrelio nariai, bet ir 
šiaip užjaučii«ntįs šerno reika
lui, kviečiami atvykti.

Valdyba.

■ nų ir svetainę. Žmonės, kadai
se buvę draugai, kurie kėsinosi 
pakenkti sąryšiui, skleisdami ne 
apykantą preš savo draugas, jau 
pranyko. Ir kai kurios draugi
jos jau liuosos nuo tų elemen
tų. Todėl niekeno\dnugiau ne
trukdomos jis galės ir vėl veik- 
l kaip veikusios.

Nedėlioj, liepos 18 d. yra ren
giamas bendras didelis šivažia- 

į vimas į Jeffersono girią; jį ren- 
’ gia ketur os vietos draugijos: 
Vaikų draugijėlė Bijūnėlis, L.
G. D. 17 skyrius, Lietuvių 

Kriaučių Kliubas Sav. Paš. ir
i Chicigos Lietuvių Draugija 
j Sav. Paš. Tai yra pirmas to-

nes padainuos keletą liaudies 
dainų ir 2) pašoks vieną-kitą 
tautinį šokį.

Krdna Oktetams tik 50 centų.

NORTII SIDE
Draugijų Darbuotė.

V.ctos progresyves draugijos i.jos rij§-es išvažiavimas ir pa- 
netik kad sugyvena gražiame su ’ 
tikime, bet nuolat arčiau ir ar
čiau pradeda sueiti į draugišku 
mą viešojo gyvenimo reikaluo
se.

Ačių šiam draiųfškuinui ir

ELEKTRININKŲ STREIKO 
BfiGIS.

Vaikšto tik 838 gatvekariai, 
o 2,000 ilsisi.

Užvilkt o* prasidėjęs streikas 
da tebesitęsia. Elektnnininkai 
yra pasiryžę streikuoti tol, kol 
nebus išpildyti jų reikalavimai. 
Iš kitos puses, kompanija tvir
tina, kad ji nieku budu nenusi- 
lei^anti darbininkams. Ji ban
dė streiklaužių p'«galba laužyti 
streikų, bet vėliau išsižadėjo to 
sumanymo: pabūgo, kad nekil
tų visuotinas streikas.

šiuo tarini rytais ir vakarais 
vaikšto 838 gatvekarifd. 2,000 
gatvekarių negalima leisti, ka-

Tikimos, ked svečių daug .daugi trūksta elektros pajiegos.
Tatai rodo, kad tarp pačių

Paprastai jie įdėdavo auto
mobiliui naujas 
nudažydavo.

Tarp pagautų vagių randasi 
ir dvi moterį —
Siogel. Jiedvi dėvėdavo labai 
puošniais drabužiais.

Paties Siegelo koLktis da ne
pasisekė pagauti. Spėjama, kad 
jis ir yriu tos vagių šaikos gal
va. Jq garaže surasta daug pa
vogtų milto mobilių, kurių sa

vininkai jau atsišaukė.

dalis ir kitaip

Frnzer ir C. H.

A. PETRATIS S. L. FABIAN

Jis dabar prJaiko viešąjį knygy

sekinių tikimasi gerų.
Be įvairių pramogų bus ir rim 

tesnių dalykų. Kalbės Dr. A. 
Montvidas ir Dr. A. L. Graičiu- 
nas.

• suvažiuos.
Chicagos Universiteto studentų' darbininkų nėra vienybės. Kuo- 

vakaras. 1 met vieni streėkuojrų kiti atsi-
šiandie, 8:00 vai. vakare, Mani sako mesti darbą. Padarinyj 

dcl’s Hall’ėj.' 57 st ir Univorsi-! streikas nėra sėkmingas. Ir kel
ty Avė., Univcrsity of Chicago, . kas labai sunku numanyti, ar 
studentų ir studenčių Cosmopo darbininkams pasiseks kas-nors 

Uitan Club įrengs vakarą. Va- laimėti.
kuras rengiamas tuo tikslu, kad . —*----------
supažindinus publiką su įvairių Viena mergina užmušta; daug 

sužeista.
Dėlei gatvekarių streiko už

sakau žmonės važfavo, kaipį kas 
išmanė: automobiliais dviran 
čiais* vežimais, trokais ir 1.1. 
Visi stengėsi kokiu nors budu 

lenkus, nuvažiuoti į savo darbvietę. Ta-

A. A.
Jonas Prušinskas tapo atrastas eže

re. Jis buvo prapuolęs nuo gruodžio 
28 d., 1919 m. Velionis paėjo iš Su
valkų redybos, Vilkaviškio apskričio,, 
Bardauskų kaimo, buvo 34 metų am
žiaus. Pąliko dideliame nubudime se-;. ‘ i ' Prmranma mikserį Antaniną Amerikoj ir dvi sese-; dU . Gulima. 1 lOgiama . . 
ri ir vieną brolį Lietuvoj. Priklausė dės iŠ liaudies šokių bei dainų 
prie Adomo ir Jievos Dr-stės, Susi-i • drnmntinin m-vienijimo Lietuvių Amerikoj 3G-tos 1 atpasakojimo (IIJ ai _ g 
kuopos. Draugiško 
Wardos Socialistų Partijos. į

Laidotuvės įvyks subatoj 17 dieną' 
liepos apie 2 vai. po piet į Lietuvių 
Tautiškas kapines iš namų po No. 
4063 So. Maplevrood Avė. Užkviečiam 
visas gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse, kuriose patar
naus graborius A. Masalskis.

Antanina Žolinas.

Motina atgavo savo dviejų 
metų dukterį.

“Aš nemanau, jog tai yra tei
singa, kad biedni žmones turė
tų vaikus, o turtingieji augintų 
juos. Dtbug kiltų žmonių paei
na iš neturtingų tėvų. Jokis 
teismas pasaulyj negali atimti 
kūdikio iš motinos, jei tik mo
tina tinkamai gali auklėti vai
kus”.

Tatai pasqt<ė teisėjas Arnold, 
kuomet Mc Donaldai stojo teis
man, kad atėmus iš Mary Peter 
son, 7123 Euelid Avė., jos dvie
jų metų dukterį. Išpradžių 
Mary sutikusi, kad jos dukterį 
auklėtų Mc Donald’ai, (kurie 
yra turtingi žmonės), bet pas
kui permainiusi savo nuospren
dį.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & Co., Vedėjai

3249 S. Halsted Street Chicago, Illinois
Boulevard 611.

YRA PLAČIAI LIETUVAIMS ŽINOMA ĮSTAIGA SAVO SĄŽINIŠKUMU, 
RUPESTINGUMU IR MOKĖJIMU ATLIKTI SAVO PRIDERYSTES.
Parduoda draftus ir siunčia pinigius j Lietuvę ir visas kitas svieto dalis po
DIENOS KURSU ir gavarntuoja pristatymą. Pinigus pristato Lietuvoje
greitai ir išmoka grynais pingiais.
Parūpina reikalingas popieras ir PAŠPORTUS ir ima už savo patarnavimą 
$5.00. Per šitą ofisą yra šimtai žmonių išvažiavę.
Parduoda laivakortes j Lietuvą ir į kitas svieto dalis ant geriausių laivų kom
panijų per Danzigą, Franciją ir visus kitus portus.
EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakoma ištaiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai.

Biuras atdaras: nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare. Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis 
iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

j

Susi- 
Amerikoj 86-tos 
Patelio ir 4-tos balelių.

Programa reprezentuos 10 
tautų; chinieci's, japonus, fran- 
euzus, panamiečius, L___ ;
skandinavus, filipiniečius, lietu- tai, žinoma, įšaukė didžia-usį: su- 
vius ir aincrik’ečus. įjudimą. Gatvės biivo užtvenk-

Letuviai išpildys du numeriu: tos trokais, automobiliais ir 
1) vadovaujami p-nios Pocie- , žmonėmis. O kur tokis sujudi- 

įinas, .ten kibai lengvai gali atsi
likti ir nelaimė. Gi užvakar 
tokių nelaimių įvyko ylių 
daug. Liko užmušta Bose 
Stern, keturiolikos melu mergai 
lė, 1250 N. Claremont avė. Ji 
važiavo troku į miestą. Tas tro 
kas susidūrė su kitu troku ir 
padarinyj ji tapo užmušta. Be 
jos buvo da sužeista keletas ir 
kitų.

Kitose miesto dalyse tni šen, 
lai ten susidūrė automobiliai ir 
rezultate nemažai žmonių buvo 
sužeista.

Pagavo automobilių vagių 
šaiką.

Policijai pasisekė pačiupti' 5 
nutomobilių vagilius, šešių da 
jieškoma. Manoma, kad ta šai- 
ka buvusi geriausiai organizuo
ta. Jai priklausė gabiausi va
gys. Esą jiie pavogę automo
bilių už $500,000.

Policija sako, kad šaika tu
rėjusi savo garažus ir dirbtuvę, 
kur pavogtieji karai buvo taip 
perdirbami, jog savininkei ne
begalėdavo pažinti savo automo

Apsivedė su savo brolio žmona; 
dabar gailisi.

Prie Robert Ellisono kopo 
stovėjo jo brolis Charles, 20 me 
tų vyrukas, ir nabašninko žmo
na, Margaret. Margarct buvusi 
taip patraukianti, taip maloni, 
kad Charles ten pat prisižadėjęs 
ją vesti.

Pirm negu Margarct apsive
dė su Robertu, ji persiskyrė su 
savo pirmuoju vyru. Su Char
les ji apsivedė pabaigoj 1918 m.' 
Pirmą menesi po apsivedimo 
juodu gyveno skyrium, bet pas
kui suėjo krūvon ir du mėne
siu išgyveno laimingai. Bet apie 
tą laiką Charles susekęs, ki»d 
jai rašinėja meiliškus laiškus 
kiti vyrai.

Charles tuoj apleido savo mo 
torį. Dabar jis reikalauja, kad 
butų panaikinta jo .upsivedimo 
dokumentai.

fciTIZENS STATE BANKl
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus

PINIGU 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.

LS'S. 234 Kuopos mėnesinis susi-
rinkimas bus nedėlioj lippos 18 dieną, 
10:30 vai. ryto, Univcrsity of Chicago 
Settlomcnt, 4030 Gross Avė. Draugai,! 
ir draugės malonėkite visi atsilankyti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap-' 
svarstyti. — D. Motuzi

a

Štai

Rasta sunkiai sužeistas vyras.
Vakar naktį buvo atgabentas 

į Dr. Thomas Hughes’o ofisą 
sunkiai sužeistas vyras. Dakta
ras suteikė pirmą pagalbą su
žeisti jam ir pasiuntė jį į ligo
ninę.

Sužeistasis esąs Echvard Ke- 
nally, 446 W. 39 St. Jis palydė
jęs savo numylėtinę ir paskui 
grįžęs namo. Kelyj jis liko pa
šautas.

Kulipka pervėrė plaučius. 
Daktarai nebesitiki, kad jis pa
sveiktų. Spėjaniit, kad Kenally 
yra plėšikų auka.

, Pranešimai

Town of Lake. Teatrališko kliubo 
“Lietuva” išvažiavimas bus nedėlioj, 
liepos 18 d. Visi nariai atvykite į baž
nytinę svetainę kaip 10 vai. ryto; iš 
ten visi važiuosime i Bcverly IIiii, 87 
iš Ashland avė. Reikia važiuoti Ash
land karais ligi 87, o tada kelis blo
kus paėjėt į vakarus, ir ten atrasite tą 
vietą. — Komitetas.

Lietuvių Laisves Kliubas rengia ine 
tinj pikniką, Nedėlioj, liepos 18 dieną, 
1920, Blinstrupo Darže, Willovv 
Springs 111. Pradžio 9 valandą ryto. 
Inžanga į daržą 35c. ypatai.

Kviečia, Komitetas. >

Didelis išvažiavimas į Jefferson gi
rias rengia Lietuvių Kriaučių Kliu
bas Sav. Paš. Nedėlioj, liepos 18 d., 
Kviečiame visus atsilankyti ir drauge 
linksmai laiką praleisti. Bus progra
mas ir kalbės Dr. A. Montvidas.

Kviečia Komitetas.
Lietuvių duonkepyklų darbininkų 

susirinkimas įvyks subatoj, liepos 17, 
8:00 vai. vakaro, 3301 S. Aubum Avė 
Bus svarstoma priimti unijos reika
lavimai. Todėl visi duonkepyklų darbi
ninkai malonėkite atvykti susirinki
mam — R. A. Preidis.

Siųskite Pinigus j Lietu-
t

vą Per Kauno Banką.

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

Mes siunčiame pinigus Markė
mis tiesiog j Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Banką, Kaune.

Viršminėtas Bankas Išsiuntinė 
ja adresatams į nurodytas Paš
tas Greitai ir užtikrintai. Pini
gais.

Mes parupinam Pasportus, 
Patarnaujame atsiteisime su 
Taksais. Parduodame Laivakor
tes ant visų linijų į Lietuvą ir 
iš Lietuvos. Padarome tam tik
rus Affidavitus dcl užvizavimo 
Paspoitų per Amerikos atstovą 
važiuojantiems iš Lietuvos į A- 
meriką.

Darome visus legališkus Do
kumentus į Lietuvą ir Amerikoj 
su užtikrinimu Amerikos ir Lie
tuvos valdžios teisėmis.

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

Zclp and Barčus
4547 S. Hermi ta gc avė., 

Chicago, III.

EKTRA BARGENAS.
Chicagos Lietuviams sutau

pant daug pinigų nuo kožno siu
to fomičių.

Jus perkat fomičius Storuose 
ir mokate dideles kainas, jie plė
šia kaip tik išmano iš jūsų. Tai
gi, pirm negu pirkaite forničių 
Store, atekiit pas mus, ten kur 
mes patįs išdirbam visokius siu
tus. Mes gvarantuojam, kad 
padarysim $50—$60 pigiau ne
gu kaip jus mokate Storuose ir 
mes gvarantuojam darbą — 
padarysim geresnį negu fomi

čių Storai, ji perka iš dideliu 
“picce vvork” dirbtuvių. Už tad 
nepamirškite šitos geros pręgos, 
o mes jum patamausim koge- 
riausiai. Atdara kasdieną nuo 
7 ryto iki 8 vakare.

L G. WASILAUSKAS, 
| 704 W. 26-th St., arti Halsted 

St. Chicago, III.
Tel.: Yards C235

AR KAS NEPATfiMIJOTE
važiuodami June 3 d., 

10:15 vai. vakare, ant 
kampo 53 gatvės ir Kedzie 
Avė., ten tuomet Jiko strit- 
kario užmuštas žmogus, A- 
leksandra Mačiutis. Jei kas *
matėt, malonėkite atsiliepti 
bus atlyginta.

Juozapas Mačiulis

648 W. 120 St.,

Phone Pullman 3572

Šitie namai turi būt greitai išparduoti. Jie randasi pietvakarinėj miesto dalyj —

Melrose Park. — Sąjungos Knygy
no delegatai rengia išvažiavimą į 
Adison girią nedėlioj, liepos 18, ir 
kviečia dalyvauti draugijas: Sūnų ir 
Dukterų, Kun. Algirdo, Lietuvių Har
monijos ir Darbininkų Vartotojų Ben
drovę. Bus visokių pramogų. Išva
žiavimas kaip 9 vai. ryto. Karai sto
vės prie 23-čios ir Lake gatvių.

Tą pačią dieną,.liepos 18, bus dar 
Sūnų ir Dukterų Dr-jos susirinkimas 
9 vai. rytoz Draugai ir drauges no- 
sivčlinkite atvykti, kad galėjus gi’ei- 
čiau išvažiuoti. — Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio Paš. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, liepos (July) 18 dieną, pa
prastoje svet., 3925 So. Kedzie Avė. 
Pradžia kaip 1 vai. po pietų. Gerbia
mieji, malonėkite visi susirinkti laiku, 
nes yra gana daug svarbių reikalų 
aptarti. Pirm. J. Sholteman

Dr. Vinco Kudirkos Draugijos šei
myniškas piknikas bus nedėlioj, lie
pos 18, Beverly Hill giraitėj. VaŽiuo 
ti reikia Ashland Avė. karais ligi 87 
gatvės kol sustoja, parkui paeiti į va
karus. Visus kviečiame skaitlingai at
silankyti. — Rengėjai.

Tel. Yards 145

“Ateities žiedo” vaikų draugijėlės 
1-mas išvažiavimas bus nedėlioj, lie
pos 18 dieną, 10:00 ryto Bcverly Hill 
miškuose. Programą išpildys “Ateities 
Žiedo” choras. Apai-t vaikų choro dai- 

' nuos Pirmyn mišrus choras. Tėvai ne- 
I pamirškite atsivesti savo vaikučius. 
Važiuokite Ashland Avė. 87 karais, 
kol sustos; po tam paeit kelis blo
kus į vakarus.

Franas Tverijonas.

LSS. VIII Rajono Apšvietos Komisi
jos susirinkimas įvyks panedely, lie
pos 19 dieną kaip 8 vai. vak. Naujienų 
name. Kuopų organizatoriai ir sekre
toriai kviečiami atvykti būtinai, nes tu 
rime išrišti svarbų klausymą dcl Mo
kyklos steigimo. — Rajono Komitetas

MŪRINIS naujas dviejų pagyvenimų apšil
domas gani, po 5 rumus, įmokėti tik 
$1000, o kitus po 1 procentą į mėnesį 
Kaina ..... ....................................  $8500.00

MŪRINIS, vieno pagyvenimo, <5 rūmai, 
nauja fumicc, įmokėti tik $1,000, o 
kitus po 1 nuošimtį į mėnesį 
kaina .......................................... $5500.90

MŪRINIS, 2 pagyvenimų po 6 rumus, štv- 
mu Šildomi, Storas ir- garadžius, puiki 

proga biznieriui, tik ........... $12’500.00
$2’500 įmokėti ir 1 npoš. į mėnesį

( MŪRINIS 5 mm., furnice -šildomi, beveik 
naujas, įmokėti tik $1’000 ir 1 proc. j 

mėnesį, kaina ........................ $5500.00
STOCCO (lipdytas), 5 rum., šiltu vandeniu 

šildomi, imokėt tik $1000 ir 1 proc. į 
mėnesį, kaina ........................... $5500.00

STOCCO, 6 rūmų, šiltu vandeniu šildomi, du 
metai kaip statytas, įrnokėt $1000 ir 

1 proc. i mėnesį, kaina........... $7000.00

MŪRINIS, naujas 4 appartmentai po 4 rumus 
randos neša $42 kožnas fintas, šty’inu 
šildomas, įmokėti $2500 ir 1 proc. į 
mėnesį, .................................  $14000.00

Turime dar daugybę kitų namų pigiomis kaino
mis geriausiomis sąlygomis. Atsišaukite pas mana- 
džerį — '

ADAM MARKŪNAS 
817 First National Bank Bldg. 
02 W. Monroc St.
Telefonai Randolph 7400

Nedėliomis 
telef onuok ite 
Cicero 22$

Nedelioj, Liepos 18, L. G. Dr-jos 
47-ta kuopa ir vaikų draugijėle “Bi
jūnėlis” rengia draugišką išvažiavimą 
į Jefferson mišką. Bus puikus progra 
mas. Be kita kalbės Dr. Montvidas 
ir Dr. Graičiunas. Programas prasi
dės kaip 2 vai. po pietų. Visus kvie
čiame atsilankyti. — Rengėjai. 
Milžiniškas Amnestijos Piknikas ren
giamas Riverview Parke subatoj, lie
pos 17 d. rupesniu Industrinių Darbi
ninku unijos. Kalbėtojais bus Ralph 
Chaplin, W. F. Dunn, Wm. Hayvvood 
ir k. Be to bus šiaip įvairių pramogų.

LSS. VIII Rajono kuopos dar 
nevisos yra paėmusios Rajono išleis
tų Socialistų Partijos Platformų. į 
Kurios kuopos dar neturi platformų,] 
malonės urnai paimti. Kaina Pint-: 
formų — 5c. egz. Kuopoms duoda
ma 25%. Dabai’ prezidentinė kam
panija, reikia kuodaugiausiai jų iš
platinti. Jas galima gauti “Naujie
nų” ofise, r— Organizatorius.

“Ateities žiedo” vaikų draugijėlės 
1-mas išvažiavimas bus nedėlioj, liepos 
18 dieną, 10:00 ryto Beverly 11:11 
miškuose. Programą išpildys Ateities 
žiedo choras. Apart vaikų choro dai
nuos Tiesos mišrus choras. Tėvai ne
pamirškite atsivesti savo vaikučius. 
Važiuokite Ashland Avė. 87 karais, 
kol sustos; po tam paeit kelis blo
kus į vakarus. F. Tverijonas.

Tel. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS

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

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

išskiriant nedėlias ir seredas.

Hii— 11 i
ti Telefonas—Boulevard 9199

! DR. C. KASPUTIS
■ i —Dentistas—
g 3331 S. Halsted St., Chicago, III.
■ Valandos':— i
& 9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M. |

Reumatizmas Sausiais. į
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi
nėtas ligas; mums šiaudie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.0d.

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

Knyga “‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) ‘Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavlčius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neati 
butinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba gailinto butą pagerinti gy
venimą.

Dėlei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėlioda'ni visi sykiu.
3001 South Halsted Street

 A.. ..........

Tel. Varde 8664

Mrs. A. Michniewich
AKUSERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
ms! Pennsilva- 
nijea hospitali. 
•e, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodi vi
sokiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

8118 So. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

r—...........
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 S. Michigan Av.» Roseland
Valandos: 9 iki 9 vakare.
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LIETUVIS ŠIAUCIUS

Atlieka darbą greitai, gerai ir 
pigiai. Meldžiu užeiti, aš patar
nausiu kiekvienam.

JONAS TELEIŠA,
405 Sheridan Road, 

Kenosha, Wis.

JIEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMfi
Pajieškau švaraus ir šviesaus kam

bario apielinkėje Madison tarpe Hals
ted ir Ashland gat. Geistina, kad kam
barys butų didelis nes aš turiu savo 
pianą ir šėpą.

Atsišaukite greitai laišku arba tele- 
fonuokite.

Vincas Žemaitis, 
1028 Jnckson Blvd.

Tel. Haymarket 1135

VYRŲ
NAMAI-ŽEMfi

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui 
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

Teisinga drabužio kaina
Kainos kurios tinka bile vieno ki

teliui. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus, 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno sergo siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginiinas 5 nuoš. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Nedėliomis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted St., Chicago, 111.
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SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Pasirendavoja kambarys, prie pat 

Washington Parko ir prie pat karų 
linijos, turi visus parankumus. Vienam 
ar dviem vyram arba šeimynai be vai
kų.

Atsišaukite, 
JONAS PETRAUSKAS 

416 E. 50 Place

ANT RENDOS —
Didelis, šviesus kambarys, vienam 

arba dviem vaikinams ar merginoms, 
su valgiu arba be valgio.

J. B.
703 W. 21-st Place.

PARSIRENDAVOJA 
KAMBARYS — 

dėl vieno arba dviejų partnerių.
1325 N. Ashland Avė. 

Matyti galima vakarais.
J. JOKŠAS

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ

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

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

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

EXTRA MARKETAS
Ant pardavimo; turi būti greitai par
duotas arba išmainytas ant namo, 
automobiliaus arba ko kito. Vieta 
yra viena iš geriausių Chicagoje de 
biznio. Rakandai visi nauji. Vie
ta didelė; renda pigi. Biznis cash. 
Mėsa statoma į tris restoranus. Kas 
nori geros vietos atsigaukit greitai, 
nupirksite pigiai. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietosi

840 West 33 St.

Gera proga pigiai įgyti bučernę ir 
grosernę. Galima pirkti už cash 
arba mainyti ant loto ar automobilio. 
Biznis randasi geroj vietoj ant To.vn 
of Lake.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS, 3114 So. Hrusted St.

PARSIDUODA 5 pasažierių Ford 
automobilius, 1917 metų modelio. Ge
rame stovyje, atrodo ir eina kaip nau
jas. Parduosiu pigiai. Kreipkitės.

M. MASILIŪNAS
4945 W. 14-th St., Cicero, III
PARSIDUODA 2Automobiliai For

das t rokas 1917 meti} 1 tono kitas 
Maxwell pasažierinis 1917 m. Abudu 
gerame stovyje. Parduosiu labai pi
giai arba mainysiu ant farmos ar 
ant kokio biznio.

5757 So. Turner Avė.

PARDAVIMUI —
Puikios Farmos apielinkėj Chica- 

gos ir toliau, visokio didumo ir už 
kiekvienam prieinamas kainas ir ant 
lengvių išmokėjimų. Dabai* yra laikas 
ir yra iš ko pasirinkti. Pasiskubinkite.

Kreipkitės pas:
S. Slonksnis

3357 So. Halsted St.

TURĖKITE NUOSAVĄ 
NAMĄ.

Pinigai, kuriuos jus ata- 
duodate rendoms, gali nupir
kti

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

PIGUS NAMAI —
2 pagyv. mūrinis ant Fairfield 

bulvaro netoli Halsted, 8—9 kamba
riai. Garu šildomai; platus lotas, ga- 
radžius, kaina $12,000 Turiu ir dau
giau puikių namų pardavimui ant S. 
Saidos.

NAUJĄ BUNGALOW 
arba

LOTĄ ANT KURIO
BŪDAVOTI

REIKIA —
Roundrės paprastų darbininkų.
60c. į valandą.
Tiktai pirmos klesos vyrai te atsi

šaukia:
W. W. KIMBALL CO.
2631 W. 26-th St.,

EXTRA!
PARDAVIMUI barbernė — barzda- 

skutykla; biznis išdirbtas per 6 me
tus. Jei kam reikia tokio biznio,'ma
lonėkite tuojau atsišaukti. Priežastis 
pardavimo silpnai matau akimis.

4500 So. Marshfield Avė.
Phone Yards 4255

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ 

NAKTINIAM DARBUI

TĖMYK1TE, DRAUGAI,
Labai pigiai ant pardavimo pieni

nė su visais prietaisais lietuviais ap- 
gyventoj vietoj senai išdirbta vieta. 
Parduodame 24 kenus pieno į dieną 
pardavimo priežastis būtinai trumpam 
laike apleidžiu šią šalį.

Jonas Kubikas
2306 W. 23 St. Chicago, III.

Pa j ieškojimai
mi. 'M*-—M—■ ■■ »WI I ! I I ■ III I ■» I » M»

PASKELBIMŲ KAINA.
Nuo kovo 10 dienos visų, be skir

tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiūlymų 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 A d minis t racija.

Pajieškau savo brolio Antano Jan
kausko apie 5 metai atgal gyveno Ma- 
hanoy City, Pa., W. Water st. No. 208 
dabar nežinau kur yra. Ar jis pats ar 
kas jį žinote malonėkite pranešti ad
resu:

Juozas Jankauskas
9339 Paxton Avė., Chicago, III.

išRENDAVOJIMUI
ANTRENDOS

šešių kambarių moderniš
kas flatas, tinkamas Dakta
rui ar dentistui. Labai gera 
vieta.

3417 So. Halsted St.
J. Olowecke

Lengvas dirbtuvės darbas
Augščiausios algos mokama

Geros valandos
Geros darbo sanlygos

Darbas nuolatinis visą me

ANT RENDOS flatas 5 kambarių, 
yra gasas; ant antrų lubų, šviesus 
kambariai, netoli nuo dirbtuvių.

S. DIRMONTAS,
3845 So. Paroell Avė.

Kreipkitės pas:
N. K. FAIRBANK CO 

225 W. 18-th St.

REIKIA DARBININKŲ
Pajieškau savo draugo Kazimiero 

Babedo, turiu svarbių žinių iš Lietu* 
vos. Jis pats atsišaukite ar kas žino 
malonėkite pranešti.

Marcelinas Matiukas
519 Austin Avė. Albion, Mich.

MOTERŲ

REIKIA

REIKIA —
Shearmano geležies piaustymui 

Scrap geležis yarde. Gera mokestis 
Pastovus darbas

459 N. Woood Str.

Reikalingi vyrai, kurie 
myli pasisavinti sau geresnį 
gyvenimą. Mums reikalinga 
keletas energiškų, ištikimų

Pajieškau Juozo, Antano, Tarno ir 
Vlado Neverdauskių, paeinančių iš 
Laukuvos, Kauno gub. gyvenusių 
Illinois ir Indiana valstijose. Jų pačių 
ar pažįstamų meldžiu atsišaukti ir 
prisiųsti antrašą.

F. Y. R—as,
Naujienos No. 115

MOTERŲ IR VYRŲ
NAKTINIAM DARBUI
Lengvas dirbtuvės darbas'vyrų dirbti su mumis keletą
Augščiausios algos moka-

ma.

Pajieškau savo brolio Juozapo AIo 
siuko, paeina iš Suvalkų red., Seinų 
apskr., įlipai ingio vals., Veržiu kai
mo. Malonėkite atsišaukti ar žinantįs 
prašau pranešti už ką busiu dėkinga.

Antanina Alesiuke, 
722 West 120-th St. 
West Pullman, III.

Geros Valandos
Geros darbo sanlygos 

Darbas nuolatinis visą 
metą.

Kreipkitės pas:
N. K. FAIRBANK CO

225 W. 18-th St.

REIKIA merginos arba moters prie 
namų darbo, pridaboti 2 vaikus ir 
namą. Gali turėti ir savo 1 vaiką. 
Naktimis nereikės vaikų žiūrėti.

V. TAMKEVIČIA.
3258 So. Morgan St.

valandų kasdien arba kele
tą dienų kas savaitę. Jus 
galite atlikti šį darbą labai 
lengvai be atsitraukimo nuo 
dabartinio jūsų užsiėmimo. 
Geras pelnas. Atsišaukite 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po 
piet bile kokią dieną arba 
Ketvergo vakarais nuo 6 vai. 
iki 8 vai. vakare. Klauskite 
Adam Markūnas, Sales Ma- 
nager, 847 First National 

! Bank Bldg., 68 West Monroe 
St. Chicago, III.

REIKIA —
MERGINŲ ir MOTERŲ

PAJIEŠKAU savo
Mičeikio, kuris prasišalino 
nęs birželio (June) 
r............. ;
nėk sugrįžti atgal nes duktė 
verkia ir serga ir pasirokuosime

vyro Vincento 
nuo ma- 

19 dieną, 1920. 
Paliko dukterį 4 metų amžiaus malo- 

i labai 
apie

Apvilkti (cover) ir išmušti 
sampelių skryr.es. Patyrusių ii’ nepa-’ 
tyrusių. P 
klijavimo mašinų, panašiai į popie-; 
rinių skrynučių darbą. P 
čyščiau ir galima uždirbti daugiau 
pinigų kaip prie benčiaus darbo. Pui
kios algos ir priimnios darbo sanly
gos.

(line)
------ ...—.. L"

Darbas yra atliekamas ant j

Lengviau, Į 
daugiau I

KN1CKERB0CK.ER CASE C0.
22G No. Clinton St.

kaspinigus, arba duok žinią; arba 
duos žinią apie jį, gaus dovanų $25.

Mrs. M. Mičeikienė,
4509 So. Paulina St., Chicago, III

R E IKI A DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
Bučeriaus, mokančio lietuviškai ir 

lenkiškai. Gera alga. Kambarys ir 
valgis ant vietos. Atsišaukite tuojaus

ALEX SUCILLA
12300 Emerald Avė., West Pullman 

Tel.: Pullman 3990

REIKIA — 
Presmano, arba padėjėjo 
Paper Stock vietoj.

Pajieškau darbininko taisyti čevery- 
kus. Patyrimas nereikalingai, 
pats amatą išmokysiu.

Atsišaukite, 
LEO WILDŽIUS 

502 W. 43 St.
“W"T

PARDAVIMUI

Aš

Pajieškau savo moteries, kuri prasi
šalino nuo manęs paimdama viską: 
dvi mergaites, fomičius ir visus pini
gus (daugiau kaip $1000). Paliko raš
telį, kuriame sakius su kitu išvažiavus. 
Aš norėčiau kad ji pati atsišauktų ir 
pasakytų priežastį nrasišalinimo. Ar
ba kas žino malonėkite pranešti ant 
šio adreso:

JOHN PLENAS
1711 Nevvberry Avė., Chicago, III.

REIKIA —

PATYRUSIŲ 
COREMAKERIŲ 
ASSEMBLERIŲ

IR FITTERIŲ.

PARSIDUODA vežimas vieno arklio 
(Express Wagon) už pigią kainą.

Francis Kaminski, 
7000—2-4 Archer Avė., arti 72 Avė.

Pajieškau Wilimo Pociaus, paeina 
iš Lietuvos, Sados parapijos, Telšių 
apskričio. Pirmiau gyveno Chicagoj 
ant Canal ir Taylor St. Aš Ikonas Ku 
kulskis turiu labai svarbų reikalą mel 
džiu paties atsišaukti ar kas 
praneškit.

LEON KUKULSKIS, 
463G So. Ilermitage Avė.

Chicago, III.

McCORD and CO.
847 West 120-th St.

PARSIDUODA Krautuvė, gausiai 
apgyventa vieta Lietuvių ir svetimtau 
čių. Biznis geroje vietoje, ant kampo. 
Krautuvė yra pilna daugybė visokio 
tavoro, smulkių aprėdalų, mokykloms 
įrankiai, saldainiai, Cigarai ir tt. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos.

J. A. Mimančius, 552 W. ll-th 
Chieago, III.

Phone Canal 438
žinot •V

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS PARTNERIS

Vyras arba moteris nesenesni 38 m. 
dasidėti nuo $2,300 iki $3,000 prie 
Laundrės biznio nešančio suviršum 
$600 gryno pelno ant mėnesio ir dar 
galima pelną antra tiek padidinti da- 
dėjus daugiau pinigų, šioje vietoje bi
znis plačiai žinomas ir išdirbtas per 
12 metų, gausite $50 algos ant nedė
lios ir gerą pelną nuo įneštų pinigų 
Mes turimo 2 biznius ir abiejų nega
lime akuratniai prižiūrėti norėdami 
šią vietą užimti, kreipkitės ypatiškai 
į įstaigą

1601 Fullerton Avė. arba matykite 
Mr. G. Smith 219 S. Dearbom St.

Chicago, III. Room 210.
Rašydami laiškus paminėkite klek 

metų turite ir kiek pinigų galite da
rdėti ir kuom užsiimate, ir ar galite 
stoti į biznį patyrimas nereikalingas, 
dm mes išlavinsime.

REIKIA —
Paprastų Darbininkų ir 

oresserių molio dirbtuvėj.
Pastovus darbas.
Gera mokestis ir

REIKIA MOLDERIŲ —
Ant benčiaus, floro ir -mašinų — 

Taijpgi vyrų išmokti molderio 
ir Paprastų darbininkų.

Pastovus darbas,
Gera mokestis
Nėra darbo neramumo.
PRATT MAL. IRON WORKS, 

JOL1ET, ILLINOIS

amato

Geros darbo sanlygos.
Puiki proga pakėlimams.
Kreipkitės pas:

MIDLAND TERRA 
COTTA

REIKIA —
Plaster Model ir mould 

dirbėjų.
Mokama augščiausios al

gos.
Geros darbo sanlygos. Pas 

tovus darbas.
Kreipkitės pas:
MIDLAND TERRA

COTTA
W. 16-th St. ir S. 52 Avė. w. 16 St, and S. 52-nd Avė.

Cicero, III. Cicero, III. '

.i;« A11 MKUHMaMi

stebuklingoje subdivizijoj 
su geriausia transportacija.

$100
padarys jums pradžią. 

Lengvi išmokėjimai atmokės
ATEIKITE NEDeLIOJ

į musų ofisą ir apžiūrėkite 
prapertę. Kaip ten nuvažiuo
ti: paimkite South Chicago 
Avė., Stoney Island Avė., 
arba 87-th St. karus. Ofisas 
prie 83-rd Place ant Rytų 
pusės Stoney Island Avė. 
Pamatykit Mr. Schloss.

Wm. D. Murdock and Co.

ANT BRIDGEPORTO —
3 pagyv. mūrinis su akmeniniu fron 

tu G—6 ir 7 kambariai labai geram 
stovyje ir pigus.Deimanto adata ir 

24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, 
už $42. 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamų, 

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

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

WESTERN FURNITURE

vertas $155 
Gvarantuotas

2 pagyv. mūrinis akmeniniu frontu 
6—6 kambariai augštas beismentas. 
Kaina $6800.

2 pagyv. mūrinis po 6 kambarius 
augštas beismentas puikus yardas. 
Kaina $5,300.

2 pagyv. med. po 5 kambarius. Kai
na $2,000, lengvios išlygos.

' PARSIDUODA dry goods Storas 
ęreitu laiku labai pigiai. Vieta gera, 
jiznis išdirbtas per tris metus. Par
siduoda greitu laiku. Priežastį parda
vimo pirkėjas patirs ant vietos. Gera 
proga, nepraleiskite jos.

3625 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

EXTRA BARGENAS,

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

LEO NORKUS, 819 W. 33-rd St.

kainos. Biznis 
ir namas muri- 
su garadžium 

galės ir namą 
pirkti. Priežas-

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė, 
lietuvių ir kitų tautų apgyvento] vie
toj. Biznis cash ir nuo senai išdirb
tas. Turi būti parduota trumpu laiku. 
Pardavimo priežastis patirsite ant vie
tos.

3312 So. Halsted St.

PARSIDUODA čeverykų krautuvė 
ir taisymo įrankiai. Priežastis parda
vimo — savininkas eina į didesnį biz
nį. Biznis išdirbtas per 25 metus.

Atsišaukite:
LEO WILDŽIUS 

502 W. 43 St.

ANT PARDAVIMO klining Storas 
(valymo ir taisyiųo drabužių) su 
Hoffman prosinama mašina, labai pi
giai.

P. MIKALTUNAS, 
1803 W. 46th St.

PARSIDUODA kriaučių štorelis. 
labai gražioje lietuvių apgyvento] 
vietoj. Parsiduoda už mažą kainą. 
Priežastis, turiu važiuoti į Lietuvą.

Atsišaukite bile laiku. • 
1410 So. 49 Court 

Cicero, III.

PARSIDUODA Bučemė ir groser
nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap
gyvento). Geras biznis; atsišaukite

1886 So. Halsted Str.,
II .. ....................................................... » I. ■■ IWWR'■1 " *

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA —

Buick, 1918 su puikiu uždaromu 
viršum. Puikiai malevotas ir puikus 
taperai. Labai puikios išvaizdos. 
Parduosiu r>iigriixi.

CENTRAL MOTOR SALES
1458 Michigan Avenuo,

Calumet 2577
Atdara vakarais ir nedalioj

PARSIDUODA —
Reo — 6 cilinderių, 7 pasažierių. 

Vėliausiojo modelio. Puikiai malevo
tas. Gvarantuota mechaniškai 
riausiame stovyje.

CENTRAL MOTOR SALES, 
1458 Michigan, Avenue.

Tel. Calumet 2577
Atdara vakarais ir nedėlioj.

PARSIDUODA —
Pan-American 5 pasažierių automo

bilius, 1918 modelio, malevotas tam- 
siai-raudonu> nauji tajerai. Mechanib- 
kai geriausiame stovyje, gvarantuo- 
tas. Bargenas.

PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 
1462 Michigan Avenue 

Tel. Calumet 7231 
Atdara vakarais ir nedėlioj

PARSIDUODA —
Winton — 7 pasažierių automobi

lius, 1918 modelio. Ruda skūra apdir
bta. Cord tajerai. Stebėtiname me
chaniškame stovyje. Ateikite pasižiū
rėti šio bargeno.

PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 
1462 Michigan Avenue 

Tel. Calumet 7231 
Atdara vakaris ir nedėlioj.

PARSIDUODA —
Cadilac Touring, 191'7 modelio, tik 

ką atnaujintas, visi cord tajerai. Gva- 
rantuotas mechaniškai gerame stovy
je. Parduosiu už bargen kainą. Kaip 
tik tinkamas vestuvėms ir partijoms.

PARAMOUNT AUTO SALES 
1462 Michigan Avė.

Tel. Calumet 7231
Atdara vakarais ir nedaliomis

PARDAVIMUI ElRin automobilius 
6 1920 metų, 5 sėdynių, visai mažai 
vartotas. Parduosiu už geriausiai pa 
siūlytą kainą. Priežastis pardavimo 
važiuoju Lietuvon.

4188 So. Artesian Avo.

PARSIDUODA automobilius 5 pa- 
sažierių visai mažai vartotas, už la
jai mažą kainą arba mainisiu ant lo- 
,0, kas turi geroj vietoj.

C. P. SUROMSKT,
3346 So» Halsted st., Chicago, III.

■ ■ *. ■

STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Taipgi turime keletą gerų biznos 
namų pardavimui ant Halsted ir pi
giai. Klauskite pas:

S. SLONSKIS
3357 So. Halsted St.

Nedėliomis atdara per visą dieną.

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražių 

dviem pagyvenimais mūrinį na
mą ir taippat gerai išdirbtą biz
nį. Pirmos klesos knygynas ir Ci
garų krautuvė. Namuose naujau 
si įtaisymai, kaip va: visame na
me gazas, geriausi elektros įve
dimai, maudynės abejuose pagy
venimuose, basementas, akmens

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskvriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi
le priimtinų pasiūlymą. Taip-gl 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
^rgAAfns ^ordais persiduos už I pamatas 2 pėdų ir 18 coliu storas 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada- 1 v
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
nuleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA —
Mūrinis namas, 11 pagyvenimų, 4 

augštų, ant dviejų lotų, bamė užpaka
ly. Rendos neša $345 į mėnesį. $20,- 
000.00 Apie išlygas galima pakalbė
ti ypatiškai arba per laišką. Namas 
po No. 3787 Langley Avė., Chicago.

JUOZAPAS GRAJAUSKAS 
1546 Jefferson St., Gary, Ind.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbinio ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

2810 W. Harrison Str., 
Atdara nuo 9 iki 9.

Grindįs basemente cementinės. 
Garu šildomas visas namas. Su
ros naujosio įtaisymo 1-mas pa
gyvenimų — pirmos klesos kny
gynas ir cigarų krautuvė kam
pas 47-tos ir Wood gatvės Grin- 
dįs muro, durįs ir langai ąžuoli
niai. 2 pagyvenime durįs ir lan
gai taippat ąžuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoju į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAR*EWICZ
1757 W. 47 St., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO už bargeną pir
maeiliame padėjime du mediniai na
mai tuojau ant loto 25x170 pėdų. Prie 
kinio namo pirmas floras 5 kamba
rių, antras 3 didelių kambarių. Už
pakalinis namas po 3 kambarius ant 
abiejų florų ir didele nauja bamė, ga
lima paversti į garažą. Rendos me
tams $477. $3400, dalis cash. Savi- 
vininkas 4643 Wallace st. arti 47-tos.

PARDAVIMUI du namai, vienas 
namas 2 šeimynoms, kitas 1 Šeimy
nai po 4 kambarius; yra gasas, elek
tra, maudynės ir visi parankumai. 
Kur 2 šeimynoms namo kaina $2.900. 
O kitas pigus. Kreipkitės prie sa
vininko.

2001 — 48 Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI dviejų augštų, 17 
kambarių namas. Kreipkitės 

1814 String St., 
2 fl. front

Iš NETIKĖTOS priežasties, grei
tai turi parduoti muro namą. Na
mas randasi puikiausiame stovy), dėl 
dviejų šeimynų.

Atsišaukite bile laiku
3112 So. Union Avė.

PASKOLOS.

EXTRA BARGENAS 
PARSIDUODA mūrinis, 5 flatų na

mas. Du pragyvenimai po 6 kamba
rius ir 3 po keturis ir Storas Rendos 
neša $130.00 į mėnesį. Namas ir vi
si kambariai yra visai geram stovy j.
Kaina $10,000. Statant tokį namą da-1 PINIGAI SKOLINIMUI 
bar lėšuos apie $25,000. Jieškantįs ge- Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
ru namų pirkt ateikite pamatyti. Sa- lygomis.
vininkas gyvena ant 3-čio augšto iš MAKER KRAUS,
fronto. 1924 W. Chicago Avenue

A. J. Atdara vakarais. Utarninkais, Ket-
PARSIDUODA Rakandai visai ma-1 2907 So. Union Avė., Chicago, III. | vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak. 

žai vartoti, beveik kaip nauji ir labai 
yra patinkami dėl šeimynos taip pat 
pardavimui yra lotas ant 139 st. ir 
Hemlock St. Indiana Harbor, Ind. vis- . .
kas parsiduoda labai pigiai priežastis Wisconsino Valstijoj, vienų Lietu- 
pardavimo išvažiuojam Lietuvon. Ga- yių apgyventa, žemė derlingiausia vis 
lite matyti vakarais po 5:30 vai. vak. kas ką pasėsi tas auga. Turime su 
o subatomis nuo pietų nedėliomis visą namais, gyvuliais ir visais padargais 
dieną atsišaukite adresu: apsėtais laukais, ir taiposgi be bu-

4436 S. Talman Avė., Chicago, III. dinkų ir gyvulių. Dabar yra laikas 
antros lubos iš užpakalio. ,sau «hę pirkti nes gali matyti kaip

kas auga. Mes taipgi turime kelias 
. farmas ant mainymo i namus.

IT-—« ’sstr lt- n**I T>ol iij iinių ir Icolciij vilciii.
iLIl <11 1L-«^S.ILU žAL reikalaudamas kreipkite s su laišku j

Sampeliniai Rakandai. ‘ ONEIDA LAND C0.
Mc Naughton, Wis. 

Vėliausiose madose bus išparduoti ........................................... .................
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. EXTRA BARGENAI
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 6 pagyvenimų naujas mūrinis na- H » mas tuščias lotas prie šalies gražiau- 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos sjaj j§taiSytas parsiduoda labai pigiai 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi- Į arba maino ant mažesnio namo nors 

ir bile kokio biznio. Namas randasi 
ant Bridgeporto geriausioj vietoį 2 fla 
tu mūrinis namas po 6 kambarius 
rendos $70 į mėnesį, parsiduoda už 
$6,800 namas randasi ant Union Avo. 
ir 32 St.

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

rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
dideles mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2102 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

10 iki 4.

PARSIDUODA RAKANDAI; Gro- 
Įiklis Pianas su 125 voleliais pritin
kančiais bile kokiam seno styliaus pia 
nui, kad ir nemokėdamas kiekvienas 
gali ant jo skambinti. Priežastis par
davimo išvažiuoju ant farmos.

802 W. 14-th Place,

PARSIDUODA —
Rakandai wholesale kainomis.
Dresseriai, seklyčios setai, rugsai už 

pusę kainos.
Ateikite pažiūrėti. Tavoras yra nau

jas.
4025 W. 12-th st.

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

2912 W. 40 pi. 1-mas floras

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA du lotai krūvoj ant 
Fairfield Avė. ir 44-tos prie pat lie
tuviškos bažnyčios, gera vieta bile ko
kiam bizniui. Gatvė cimentuota, van
duo ir gazas įvesta. Mainysiu ant na
mo arba ant kokio bizniaus.

F. STAUTIS
3341 So. Aubum Avė., 

ant 3-ių lubų nuo užpakalio.

FARMOS FARMOS MOKYKLOS

TER 
5Y5TEM

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desigrning Mokykla.

Musu sistema Ir mokymo budu 
HLlmpu taikli išmoksite -viso a- 

uiato.
Mos 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-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake SU ant 4-tu Iui>ų.

PIGIAI IR GERAI
Parduodam ir mainom namus lo

tus, firmas ir visokius biznius. Pas 
mus g&lima gauti visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

8114 S. Halsted st., Chicago, III.

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

Atsišaukite į savininką
H. MOCKUS

534 W. 33 St.
Phone Yards 1437.

PARSIDUODA
Mūrinis namas 2 ir 4 kambarių na

mas yra geram padėjime, naujai sudė
ti toiletai ir vanos galima nupirkti 
su mažai pinigų. Kreipkitės prie sa
vininko :

3219 Lowe Avė
Phone Yards 6789

PARDAVIMUI namas, bučomė ir 
grosernė. Biznis labai gerai išdirbtas. 
Parduodu iš priežasties moteries mir
ties.

2451 West 45-th St.

PARSIDUODA —
Namas nešantis $34 į mėnesį ren

dos. Lietuviais apgyvento) apielin- 
kė).

Mrs. R. Scherbarth, 
140 W. 46-th St..

Tel: Blvd 5419

’ VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungi. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patteruy Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už 310 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1043.

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVI y

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

Mokivimo valandos! nno 3 ryta 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

REIKIA — Vyrų išsimokinti barbeno 
amato. Yra puikių vietų. Mes išmo
kinsimo į kelias sąvaites. Dienoms 
ar vakarais. Rasim jums darbą su ge
ra alga, arba galėsite turėti savo 
pą ir likti neprigulmingu. Ataišaukite

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells Str.

skryr.es



