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Nereikės mokėti Rusijos 
skolų

Siaučia Amerikon taikos sutarties 
tekstą

Talkininkai grūmoja turkams
True translation fileci with the post- 
master at Chicago, III., July 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LIETUVA GAUNA
RUSIJOS MIŠKUS.

Nereikės mokėti Rusijos 
skolų; siunčia Amerikon 
taikos sutarties tekstą.

Telegrama “Naujienoms”.
WASHINGTON, liep. 18. 

— Liepos septynioliktą die
ną Lietuvos Atstovybėj gau 
ta iš Kauno, \ nuo Balučio, 
sekama “Eltos” kablegra- 
ma:

Taikos su Rusais nustaty
ta siena eina nuo Dauguvos 
į vakarus, nuo Drujos — 
Druikos upe per Braslavą, 
tiesiai per Kazėnus, Naroč, 
Molodečną; upėmis Volozin- 
ka, Isloč, Berezina. Toliau 
Nemunu, Svisloču, pro Indu 
rę, Sidrą ligi Bobro — ties 
Stabniu.

Gražinami išvežti archy
vai, dokumentai, pirktinis 
turtas. . ’

Lietuva paliuosuojama 
nuo Rusijos skolų — dėl di
delio nukentėjimo nuo karo 
— vietoj nuostolių atlygini
mo.

Duodama dar šimtas tūk
stančių dešimtinių miško 
kirsti ir trįs milionai rublių 
auksu.

Geležinkelių medžiaga 
bus atlyginta porcingai.

Vietiniam reikalui ir Ru
sijos transporto padėčiai — 
laisvas transitas.

Tekstas [sutarties] siun
čiamas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 19, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI GRŪMOJA 
TURKAMS.

Žada išvyti juos iš Europos.

LONDONOS, liepos 17. — CJa 
šiandie paskelbta talkininkų 
{•(sakymas į Turkijos priešini
mąsi taikos sutarčiai. Jame 
pagrumojama “kartą ant visa
dos” išvyti iš Europos turkus.

Atsakyme pažymima, kad 
tatai bus padaryta poto, kada 
Turkija atsisakys pasirašyti tai
ką arba išpildyti ją.

Laikas, kuris nužymėta pas
kelbimui Turkijos nusisprendi- 
mo, užsibaigia liepos dvide
šimts septintą — vidurnaktyj.

šitokį atsakymą, kuris yra 
kaipir ultimatumas, talkinin
kai nutarė įteikti Turkijos dele
gacijai Paryžiuje šiandie po pie
tų. Turkams pranešta, kari jie 
bėgiu dešimts dienų privalo pa
rodyti ar jie nori pasirašyti 
sutartį. Nepadarius tai, “talki
ninkai panaudos tokių įmonių,

kurte* jie, prie susidėjusių 
aplinkybių, matys esant reikur- 
lingomis.”

Po to, kada turkai pareiškė 
savo protestą, talkininkai pa

darė tūlų mažesnių atmainų. 
Manoma tečiaus, kad šitos pa
taisos pačią sutartį kaipir neat
maino.

Talkininkų atsakymas para
šyta ytin šiurkšč’a kalki. Sr»- 
ko:

“Jeigu Turkijos valdžia atsi
sakys pasirašyti taiką, dar dau
giau, jeigu ji matys negalimu 
otateigti savo autoritetą Anato
lijoj arba pravesti sutartį, talki
ninkai, prisilaikydami taikos 
sutarties, gali būt priversti 
peržiūrėti šitą sutartį — kartą 
ant visados išvejant turkus iš 
Europos.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 1®, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
PERSIJA RENGIASI DARYTI 

TAIKĄ SU RUSIJA.

Teherano valdžia paliepė aavo 
pasiuntiniui pradėti tarybas.

LONDONAS, liepos 18.
Londono Times gavo iš Tehe
rano pranešimą, kad Persijos 
valdžia įgaliojo savo pasiuntinį 
Komoje užmegsti tiesioginių 
pasitarimų su Rusijos sovietų 
valdžia.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 19, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

BELĄ KUN PABĖGĘS.

Kartu su juo pabėgę ir kiti 
komunistai. a

BERLINAS, liepos 17.— 
Berliner Zeitung šiandie iš 
spausdino gautą iš Breslau’o 
žinią, kuri sako, kad buvusia 
Vengrijos komunistų diktato
rius, Belą Kun, ir kiti komu
nistai, kurie išvežta iš Viennos 
Rusijon (per Vokietiją), netoli 
Odeherg’o prie Čeko-Slovaki- 
jos rubežiaus, pabėgę iš trauki
nio <ir pasislėpę.

BALIVIJOJ DAR NERAMU.

Senosios valdžios šalininkai dar 
laikosi.

BUENOS AIRES, liepos 18.— 
Iš Bolivijos dabar labai retai 
išsprūsta viena-kita žinutė, per
košta per cenzūros koštuvą. Bet 
ir tiš jų numanu, kad naujoji 
valdžitt galutinai nenugalėjo sa
vo priešų — senosios valdžios 
sekėjų, šiomis dienomis Suere 
mieste buvo stiprus susirėmi
mas tarp naujosios ir senosios 
valdžios šaliilinkų. Pirmieji 
likę pergalėtojais. Susirėmime 
aštuoni žmonės tapo užmušti. 
Sužeistųjų skaičius nežinomas.

A.' ■ ---Lt - - L- - ■- '

AKRON, liepos 17. — Užva
kar čia sirnitė didelė audra su 
lietumi. Nuostolių pridaryta 
apie už pusę miliono dolerių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 19, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI TURI NAUJŲ 
LAIMĖJIMŲ.

Stumia atgal lenkus tarp Vil
niaus ir Minsko.

Londonas, liepos 17. — šian
die čia gauta iš Maskvos ofi- 
cialinis bolševikų pranešimas, 
datuotas pelnyčio j e, kur skel
biama naujų laimėjimų prieš 
lenkus — Vilniaus ir Minsko 
fronte. Pranešimas sako:

“Į vakarus nuo Smurganių, 
po atkaklaus mūšio, mes už
ėmėme Soly kaimą (keturias 
dešimts mylių į pietryčius nuo 
Vilniaus) Baronaičių apielin- 
kėj mes užėmėme kelintą kai
mų — trįsdešimts tris mylias 
atstu nuo Minsko.
Lenkai prisipažįsta netekę Vil

niaus.
Varšava, liepos 17. — čir* ofi

cialiai pranešta, kad po atkak
laus mūšio gatvėse lenkų bū
riai buvo priversti apleisti Vil
nių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 19, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI ŽADA PADĖTI 
VOKIETIJAI.

SPA, liepos 17. —- Talkinin
kų valdžios stversis reikiamų 
žingsnių, kad padėjus Vokietijai 
susidaryti paskolų, koriomis ji 
galėtų ir savo reikalus paten
kinti ir deramai ntsiteisti talki
ninkams. Tuo klausimu šiandie 
čia |>aisirašyta sutartis tarp Ang
lijos, Francijos, Italijos, Ja

ponijos, Belgijos ir Portugali
jos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 19, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
SUĖMĖ 20,000 BOLŠEVIKŲ — 

KRYME.

KOPENHAGEN, liepos 17.
Burlinske Tidende gavo pra
nešimą apie didelį bolševikų 
kariuomenės sumušimą anti- 
bolševistine kariuomene, ko
manduojama generolo Wran- 
gel Kadangi oficialinio šitos 
žinios patvirtinimo daų noris 
tai ji reikalinga priimti atsar
giai.

Tvirtinama, kad Wrangel 
kariuomenė sunaikinusi aštu- 
niolika sovietų k«Valerijos re- 
gimentų, suėmusi dvidešimt 
tūkstančių belaisvių — jų tar
pe vyriausį komanduotąją bei 
jo štabą — ir užgrobusi tris 
traukinius dvidešimt Orlai

vių.
Pranešimas pažymi, kad šim

tas tūkstančių kazokų sukilo 
prieš bolševikus ir atsimetę nuo 
jų prisidėjo prie generolo Wram 
gel’io kareivių.

SUMIŠIMAI KYNUOSE.

Kariuomenė mušasi siu sukilė
liais.

PEKINAS, liepos 18. — Ka- 
wanhun*e, apie trįsdešimts my
lių į pietus nuo Pekino, vakar 
ištiko mušis tarp sukilėlių ir 
valdžiai palankios kariumenės 
burių. Pekinan jau atvežama 
sužeistųjų.

Pačiame mieste kol kas ra
mu, bet telegrafo ir geležinkelių 
kompanija siu Tiensinu per
traukta.

Gali kilt geležinkelie
čių streikas

Darbininkai, nepatenkinti; 
šiandie čia susirenka gele

žinkeliečių viršininkai.

CHICAGO. — Jungtinėms 
Valstijoms grūmoja naujas ge
ležinkeliečių streiko pavojus. 
Šiandie Chicagon susirenka apie 
du tūkstančiai geležinkeliečių 
brolijų viršininkų, kurie turi pil 
nos teisės priimti arba atmesti 
Darbo Tarybos nustatytą algų 
skalę. ’

Daugelis spėja, kad Darbo Ta 
rybos pasiūlymas busiąs atmes
tas. O tatai reikštų visatinį ge
ležinkeliečių streiką kuriame da
lyvaus apie du nrilionu organi
zuotųjų darbininkų — geležinke 
liečiu.

Nors tikrai dar nežinia kokia 
bus naujoji algų skalė, bet vaik
što gandų (skelbiama, kad jie 
esą pamatuoti), kad algos bus 
padidinta, vidutiniai imant, 
tufe 20 nuoš. Šituo darbininkei 
nepasitenkinsią. Jie reikalauja, 
kad algos butų padidinta nuo 

' 25 iki 66 nuoš. Už šituos rei
kalavimus stojo dagi ir konser
vatyvieji Brolijų viršininkai, 
kurie taip uoliai laužė “neteisė
tąjį želežinkeliečių streiką. 
Tatai padaryti jie buvo priversi 
ti nes Iii taip butų pralošę. Tik 
tais prižadais jiems pavyko su
laužyti “neteisėtąjį” streiką.

Savo padėtį brolijos viršinin
kai nusimeroo, ir sakoma, kad 
jokių didelių nusileidimų ne

darysią. Jeigu Darbo Tarybos 
pasiūlymas bus toks, kaip skel
biama, tai veikiausia busią pas
kelbta streikas.

GetežinkelieČių viršininkų po
sėdis prasidės šiandie. Ryto bus 
paskelbta Darbo Tarybos pa
siūlymas.

Jeigu kiltų streikas, tai jis 
stipriai supurtytų visas šios ša
lies industrijas. Streiko pasek
mės todėl butų labai rūsčios.

ELEKTRIKININKŲ STREI
KAS UŽSIBAIGĖ.

Gatvekarių kompanija turėjo 
nusileisti.
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CHICAGO. — Elektrikinin- 
kai laimėjo savo kovą. Po ilgo 
spyrimosi kompanijai pagalios 
sutiko nusileisti. Tai padaryta 
daugiausiai iš baimes, kad ne
kiltų visatinis gatvekarių kom
panijos darbininku streikas.

Kaip skelbiama, šiandie dar
bininkai grįžta darban.

BERLINAS, liepos 18. — Po
ra dienų atgal vokiečiai buvo 
priversti atsiprašyti dėl įžeidi
mo Franci j os flago. Atsiprašy
mas tečiaus buvęs nepatenki
nantis.

PINIGŲ KURSAS.
’SUBATOJ, liep. 17 d., užsienio pinig-ų 
kaina, perkant ji ne mažiau kaip už 
25,000 doleriu, banką buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip i

Anglijos 1 svaras ............... $3.87
Austrijos 100 kronų ........... $0.70
Belgijos, už $1...........frankų $11.84
Finų 100 markių ................... $4.30
Francijos, už $1 ....... frankų 12.00
Italijos už $1 ..................  lirų 16.92
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.70

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

Lenkų 100 markių................... $0.65
Norvegų 100 kronų ........... $16.90
Olandų 100 guldenų ........... $35.00
švedų 100 kronų ................... $22.15
Šveicarų, už $1 ........... frankų 5.62
Vokiečių 100 markių ........... $2.70

PASIMELDĖ Už “PASKUTINĘ 
KARALIENĘ.”

Ispanijos kunigai meldėsi už 
“dievo duotą” valdonę, kurią 

nuvertė žmonės.

San Sebastian, Ispanija, lie
pos 18. — Kada per šį miestą 
ėjo traukinis, vcžą> mirusios 
karalienės Eugenijos kūną An
glį jon, vietos kunigą’, laikė la
bai iškilmingas pamaldas — 
už “paskutinę Francijos kara
lienę.” Ceremonijose dalyvavo 
dagi pati Ispanijos karalienės 
motina, Kristina.

Eugenija buvo karaliaus Na
poleono moteris, kuri griuvus 
paskutinei Francijos monarclii- 
jai, spėjo ištrukti į užsienį. Iki 
pat mirties Eugenijai neatsisa
kė nuo savo titulo, vadinosi 
karaliene, nors Frano’ja jau 

senai užmiršo savo karalius. 
Todėl ją ir vadinamai “pasku
tinė Francijos karalienė.” Kai
po už tokią dabar ir Ispanijos 
kunigai turėjo progos — iškil
mingai pasimelst.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 19, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
GIOL1TTI ATSIŽADA FIUME.

Kad išgelbėjus Italiją.

ROMA, liepos 16. - Italijos 
premjeras Giolitti berodo pada
ryti sutartį su Jugo-Slavija, 
kuri turės išrišti Fiume klausi
mą, priimtiną didžiumai italų, 
ir tuo pačiu kartu suteikti eko
nominių parankumų busimos 
pirklybos santykiuose su serbų, 
kraštų ir slovėnų valstybe, šituo 
budu, neminint visa kita, pre- 
mieras tikisi išlmukti Italiją iš 
jos ekonominio kriziso.

Pirmiejli pasiūlymai , taikin- 
ties, kurie padaryta Spa mieste, 
kaip manoma jau bus pravesti 
iki galui. Premiero sekretorius 1 
tikino, kad bėgiu sekamų kelių 
mėnesių busią pade<ryta sutar
tis, kuria Fiume paliaus buvęs 
“aptvertu’ miestu.”

Sutartis su Jugo-Slavija vei
kiausia pripažins Fiume esant 
Italijos valstybės dalimi, o Ju- 
go-Slavijos — Susstk’ą. Ir, 
boto, peiskelbs prieplauką esant 
laisva prieplauka, per kurią Ju
go-Slavija gailės įsivežti ir iš

vežti daiktus be jokios baimės 
ir atlyginimo Italijos valdžiai.

MANE, KAD “JAIĮ PABAIGA 
SVIETO.”

Los Angeles, liepos 18. — Los 
Angeles gyventojai, po to iš- 
gąsties, kurį iššaukė žemės dre
bėjimas, dabar turi iš ko pasi
juokti. Ypač vyrai. Kilus že
mės drebėjimui, būrelis mote
rų, ėjusių vt’enu šalygatviu, u- 
mai subėgusios į vidurį gatvės 
ir pradėjusios melstis.^ Viena, 
iškėlusi rankas, kiek bepajieg- 
dama pradėjusi šaukti: “Mels
kimės, jau pabaiga svieto!”

Pabaigos svieto, suprantama, 
jos nosnlauike ir vyrai dabar 
saką: “Melskimės,, kad jo ir ne
būtų !” 
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Palindo po elevatoriaus ratų.

CHICAGO. — Nepažįstamas 
vyras, apie 33 metų amžiaus, 
vakar nušoko nuo elevatoriaus 
platformos prie North ir Hals
ted gatvių. Motormanas jau 
nebespėjo sulaikyti karą. Už- 
muštaschi nuvežta paviečių li

goninėn.

Už vaikų darbą
VAIKŲ DARBO ĮSTATYMAS 

NEKONST1TUCINIS.

Taip patvarkė Misouri valstijos
kortas.

JEFFERSON CITY, liepos 18. 
—Augščiausias Misouri valsti
jos kortas vaku* patvarkė, kad 
tasai įstatymas, kuris draudžia 
imti fabrikosna vaikus, neturin
čius šešiolikos metų amžiaus, 
esąs nekonstitucingas.

šitas patvarkymas yra skaito
mas begėdingiausia demonstraci
ja prieš teisybę ir žmoniškumą. 
Jisai padaryta po to, kada tapo 
patraukta tieson Majestic Mill- 
ing kompanija, kurios dirbtuvėj 
pavojingai sužeista penkiolikos 
metų vaikas, tūlas Benjamin R. 
Berry. Vaikui sulaužyta deši
nėj! ranka ir giminės patraukė 
tieson kompaniją. Reikalauta 
atlyginimo, žemesnysai valsti
jos kortas nusprendė, kad kom
panija turi užmokėti penkis tuk 
stančius dolerių. Pastaroji tuo 
nepasitenkino ir kreipėsi į augš- 
čiausį kortą, šis netik atmainė 
žemesniojo korto nuosprendį, pa 
naikino reikalaujamą sumą, bet 
dagi nusprendė, kad ir įstaty
mas, draudžias imti dirbtuvėsna 
nepilnamečius kūdikius, yra ne- 
konstitucinis.

ATLIKO “SUNKŲ DARBĄ.”
J k

Republlkonų kandidato apyčius 
jau užbaigtas.

MARJON, ()., liepos 18. — 
Republikonų kandidatas į pre
zidentus, senatorius Haivling, 
pagalios atliko pirmą “sunkų 
darbą” —. užbaigė rašyti spyčių, 
kuriuo jis išaiškins busimosios 
jo administracijos plolitiką. 
Spyčių senatorius rašęs dta- 
giau (kaip sąvaitę laiko. Tik
rai, sunkus darbas.

GAUS NUPLAKTI IR PASĖ
DĖTI KALĖJIME.

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

HAGERSTOWN, Md„ liep. 18. 
— Winfield Scott Knight an- 
daiš skaudžiai sumušo savo ser
gančią moterį. Vakar teisėjas 
nusprendė, kad Knight’ui turi 
būt įkirsta dvidešimt rykščių, ir 
po to jis turįs pasėdėti du mė
nesiu — kalėjime.

Kol Markės 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 Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
sayo 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 Vokietijas 
bankuose.— x
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

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

Komunistų--darbiečių 
byla

Dar vienas valdžios mokamas 
rrrevoliucionierius.

Chicago. — Praeitą subatą 
komunistų-darbiečių byloje pa
sirodė dar vienas “draugo Frai- 
nos” draugas, tūlas Henry Wil- 
son, iš Seattle, Washingtono 
vi Ast. Tai esąs valdžios moka
mas agentas, kuris prisistatęs 

i dideliu revoliucionierium ir 
buvęs priimtas į “pirmąjį ka
reivių ir darh:ninku sovietą.” 
Čia. jam pavyko sužinoti “kas 
reikia,” ir dabar jisai yra vie
nio svarbiausių valdžios liudi
ninkų prieš buvusius savo drau
gus.

SUDEGĖ MOTINA IR SEPTY
NI KŪDIKIAI.

BONNERS Ferry, Idaho, lie
pos 18. — Vakar naktį, aštuo
niolika mylių nuo šio miestelio, 

j sudegė vieno ūkininko trioba. 
, Gaisre žuvo ūkininko moteris 
ir septyni kūdikiai. Ūkininkas 
spėjo išbėgti, bet apie nelaimę 
pranešęs visa vulanda vėliau. 
Valdininkai mano, kad Uū j« 
paties darbas. Ūkininkas sulai
kytas.

UŽPUOLĖ TRAUKINĮ.

BAIT^AST, Irlandijt*. lepus 
• 18. — šimtas apsiginklavusių 
! vyrų vakar naktį užpuolė paš- 
' to traukinį kely iš Dublinu į 
Londondery. Visi siuntiniai pa- 

I sigrobla. Užmuštų ir sužeistą 
nėra.

WASH1NGTON, liepos 1<. — 
Anglijos valdžia pareiškė pasi
gailėjimo, kad josios kareiviei- 

! jurininkai liepos ketvirtą dieną 
(Bermundoj paniekinę Jungt.
Vu’stijų vėliavą.

TOKIO, liepos 18. — Užsie4 
, nio reikalų ministeris paskel
bė, kad Japonija laikosi nuo
šaliai nuo dabartinių sumiši
mu Kynuose.

Haaga, lieĮMis 18. — Buržii- 
(aaijos spaudei turi naujos pra- 
^tiogelės: rašo ilgiausių straip
snių apie tai, kaip serga nuver
stojo Vokietijos valdono Vi

liaus... moteris.
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Pernai musų tautininkai 
nuliejo “Laisvės Varpą” ir 
darė juo dideles komedijas. 
Chicagos seime jie dauginus 
skambino tuo varpu, negu 
kalbėjo. Milžiniškoje Audi- 
toriumo salėje jie parengė 
koncertą, ir tenai varpas 
taip pat išpildė svarbiausią 
programo punktą. Paskui 
jie suruošė maršrutą var
pui, keldami jam triukšmin
gas “išlydėjimo” ir “priėmi
mo” iškilmes įvairiose lietu
vių kolonijose.

Pagelba varpo tautininkai 
surinko tūkstančius dolerių 
aukų. Bet kodėl jie iki šiol 
neduoda jokios atskaitos iš 
tų aukų? Kodėl jie nepra
neša visuomenei, kaip jie su 
vartojo tas aukas? Kodėl 
jie nepasako, kur jie padėjo 
patį varpą?

Mes girdėjome, kad “Lai
svės Varpas” guli kokioje 
tai senų rakandų kamaroje 
ir rudyja. Išrodo, kad tau
tininkai, pasidžiaugę juo, 
kaip mažas kūdikis žaisle, 
numetė jį ir užmiršo.'

Bet atskaitą jie vistiek tu 
ri išduot, kitaip tai žmonės 
turės teisės manyt, kad su
rinktieji iš visuomenės pini
gai atsidūrė kieno-nors ki- 
šeniuje.

‘'Pigi valdžia”.
Lietuvos klerikalai įdėjo 

į Lietuvos konstituciją pa
ragrafą apie prezidentą.

Socialistai priešinosi tam, 
sakydami, kad tverti respu
blikoje autoritetą, nepri
klausantį nuo Seimo, yra ne 
demokratiška. Be to, jie nu 
rodinėjo, kad prezidento ofi 
sas padidins valstybės išlai
das, kurios jau ir taip sun
kiai slegia žmones. Bet kle
rikalai, turėdami didžiumą 
balsų Steigiamamjam Sei
me, pastatė ant savo. ,

Amerikos lietuvių klerika 
lai nesenai savo spaudoje 
gyrėsi, kad jiems rupi, kad 
Lietuvos valdžia butų pigi.

—.įr-Li —rfr *aMRfer.o-'.aarniau Mihmsii—i,

Dabar jie turėtų kritikuoti 
savo vienminčius Lietuvoje 
už tą darbą.

Bet mes žinome, kad jie 
nekritikuos jų už tai. Da 
pirma negu Lietuvos Seimas 
nutarė “papuošt” preziden
tu Lietuvos respubliką, mu
sų klerikalai jau buvo pasi
sakė, kad jie nori prezi
dento.

Prezidento galė respubli
kose yra monarchizmo lieka
na. Musų klerikalai pirma 
stojo už tai, kad Lietuva bu 
tų monarchija; jie rėmė 
tuos Lietuvos kunigus ir vy
skupus, kurie norėjo užriog- 
linti ant Lietuvos sprando 
karalių Urachą, Kada išny
ko viltis turėt monarchiją, 
tai klerikalai užsispyrė įsi
gyt bent prezidentą.

Radikalų per
sekiojimas.

Liepos 16 d. extra-patrio- 
tų gauja išvijo iš Walla Wal 
la miestelio, Wash., Nonpar- 
tisan League kalbėtoją, E. 
R. Ormsbee. Tokių atsitiki 
mų vakarinėse valstijose jau 
buvo daug.

Dažniaus, negu ant Non- 
partisan League kalbėtojų, 
juodoji gauja užpuola ant 
“aidoblistų” ir socialistų. 
Šie, mat, jau senai yra aps
kelbti, kaipo priešai tėvy
nės, religijos ir šeimynųs. 
Kapitalistų spauda nuolatos 
šmeižia juos ir kursto prieš 
juos tamsias minias.

Yra daug tokių žmonių, 
kurie dėl šitos priežasties 
mano, kad socialistai turėtų 
daugiaus pasisekimo, jeigu 
jie veiktų pasislėpę po kito
kiu vardu. Minios, girdi, 
bijosi socialistų vardo, tad 
kam sakyties joms, kad esi 
socialistas; tas pačias idėjas 
gali išreikšti, neminėdamas 
žodžio socializmas.

Bet štai Nonpartisan Lea
gue nesivadina socialistiška 
organizacija ir nenešioja so- 
cialistiško vardo, o vienok 
reakcionieriai šmeižia ją ir 
siundo tamsias gaujas ant 
jos agitatorių taip pat, kaip 
ir ant socialistų. Reiškia, 
ne varde dalykas.

Privilegijuotoji klesa ne
apkenčia visų tų, kurie ko
voja prieš jos privilegijas, 
nežiūrint kaip jie vadintųsi.

Kalbos klausimas 
Lietuvos Seime.

Kauno “Vienybė” (kleri
kalų organas), aprašydama 
vieną Steigiamoji Seimo po
sėdį, tarp kitko pasakoja 
štai ką:

“žydų atstovas Solovei- 
^čikas užsispyrė būtinai 
kalbėti rusiškai. Venclau 
skas (social-demokratas) 
palaikė tą jo reikalavimą. 
Bet kiti atstovai paaiški
no, jog Lietuvos valstybės 
kalba yra lietuviška, lei
džiama valdžios įstaigose 
kalbėti ir vietinėmis mažu 
mų kalbomis — žydiškai ir 
lenkiškai, bet rusų Lietu
voje nėra, todėl rusiškai 
kalbėti neleidžiama. Jei 
žydų atstovai (kaikurie) 
nemoka lietuviškai, tai kai 
ti žydai, kam rinko į Sei
mą lietuviškai nemokan
čius atstovus. Soloveiči- 
kas kažiką labai ilgai kal
bą žydiškai”.

Šitas incidentas yra labai 
reikšmingas. Jisai parodo, 
kad delei kalbos Lietuvoje 
ateityje gali kilti stambių 
nesusipratimų tarp jos pi
liečių. ‘

Valstybinė Lietuvos kal
ba, kaip sakoma augščiaus 
paduotoje ištraukoje iš kau
niškio laikraščio, yra lietu
viška, bet leidžiama kalbėt 
valstybės įstaigose ir tauti
nių mažumų kalbomis — žy
dų ir lenkų. Rusų kalbos 
vartoti esą negalima tose 
įstaigose, nes “rusų Lietuvo 
je nėra”.

Pastaroji pastaba yra ne
visai teisinga, kadangi rusų 
Lietuvoje yra, nors ir ne
daug. Jų skaičius tečiaus 
labai padidės, kada prie Lie 
tuvos bus faktiškai prijung
ti, tie nauji žemės plotai, ku 
rie teko jai pagal taikos su
tartį su rusais. Vilniuje ir 
Gardine gyvena daug rusų.

Bet ta pastaba yra ir ne
išmintinga. Nors rusų bu
tų ir nedidelis skaičius Lie
tuvoje, bet rusų kalba yra 
vienintelė kalba, kurią su
pranta ir vartoja visi moky
klas ėjusieji Lietuvos gyven 
tojai; ja gali susikalbėt tarp 
savęs įvairių tautų žmonės. 
Taip yra dėl tos paprastus 
priežasties, kad Lietuva per 
ilguį laikus buvo po Rusi
jos valdžia.

Visai uždraudus rusų kal
bą valstybės įstaigose, butų 
labai apsunkintas tų įstai
gų darbas.

Tautinėms mažumoms siu 
loma kalbėti žydiškai arba 
lenkiškai. Bet jau paduota- 
sai “Vien.” aprašymas to in 
cidento parodo, kas iš to iš
eina : kada atstovui Solovei- 
čikui buvo uždrausta kalbėti 
rusiškai, tai jisai, girdi, “ka
žiką labai ilgai kalbėjo žy
diškai”. Kalbėjo tąja kalba, 
kuri neuždrausta, bet “kaži
ką” — klausytojai nesupra
to jo!

Kas-gi bus tada, kada Vil
niaus ir Gardino gubernijų 
dalįs, kurios tapo priskirtos 
prie Lietuvos, išrinks į Sei
mą da pustuzinį tokių Solo- 
veičikų, ir jie visi ims kalbė
ti “kažiką”?

Mes šioje vietoje neketi
name išrišti tą kalbų klausi
mą, norime tiktai pastebėti, 
kaip jisai yra keblus. Lie
tuvos įstatymų rašytojai tu
rės labai rūpestingai apsvar 
styt jį, kad dėl jo Lietuvos 
ateitis nebūtų pastatyta į 
pavojų. Svarstant jį, jie tu
rės ypatingai saugoties, kad 
siauras šovinizmas neužtem- 
dytų jų minčių.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

Del boikoto prieš reakcinę 
Vengriją.

[Fcderuotoji Presą]
Viena, Austrija, birž. 22 (Pas 

tu). Nors Socialdemokratinės 
Amatą Unijos pilnai remia In
ternacionalinės Amatų Unijų Fe 
deracijos paskelbtąjį boikotą 
prieš reakcinę Vengriją, kad 
tuo budu privertus pasitraukti 
šalin nepakenčiamą ir žiaurią 
Horthy’o valdžią, jos vis dėlto 
padarė vieną išėmimą dėl gelž- 
keliečių dorojančių prekinius 
traukinius einančius į Budapeš
tą. Komitetas Boikotui Vesti 
paskelbė, kad traukiniai, kurie 
gabena iš Amerikos atsiųstus 
miltus badaujantiems Vengrų 
sostinės vaikams maitinti, butų, 
praleidžiami be jokių trukdy
mų. Tas pats įsakymas palie
čia ir keturis vagonus visokių

Budapešto beturčių vaikams 
dovanų, atsiųstų iš Švedijos.

OLANDIJA. 
[Fedcruotoji Presą].

Haaga, birž. 19. (Paštu). Lai- 
komoj Deventere Olandijos Ai
dė jų ir Verpėjų Sąjungos kon
vencijoj sekretorius Veagsgeerd 
davė raportą, iŠ kurio pasirodė, 
kad per 1918-1919 metus tos or
ganizacijos narių skaičius dvi
gubai paaugo: dabar ji turi 
7,718 narių.

FRANCIJA.
Franci jos moterys darbininkų 

judėjime.
[Fedemotoji Presą].

Paryžius, birž. 15. (Paštu). 
Karo laiku Franci jos moterys 
parodė nepaprastos energijos 
ir sugebėjimo, užimdamos Įvai
riose industrijos šakose vietas, 
kur pirma tik vyrai darbininkai 
dirbo. Dabtr tečiaus jos vėl 
grįžta beveik į tą pačią padėtį, 
kaip kad prieš karą, ių kova dėl 
lygios algos su vyrais, jų spar
tus organizavimas į unijas be
veik visai pasiliovė, liesą «a- 
krait, Francijos moterys nieka
dos perdaug nesiinteresavt) mo 
torių teisių lygybės nei, apla
mai, socialiniais ir politiniais 
klausimais, taip kad ją dabar
tinis vėl atšalimas nub visą to
kių dalyką gt'Ji būt laikomas 
kaipo paprastas apsirdiškimas. 
Francija vis dar tebėra viena tų 
kelių svarbesnių Europos vals
tybių, kur moterys neturi bal
savimo teisės, nors ten yra no 
mažėta skaičius moterų pasižy
mėjusių savo darbais įvairiose 
kultūros ir socialinio veikimo 
srityse.

Kilusiame Francijbj pavąsa- 
ryj 1917 m. visuotiniame darbi
ninkų streike. Francijos mote
rys nenieža prisidėjo prie jo pa
sisekimo, betgi šių metų visuo
tiname streike gegužės mėne
sy jos jau vista nebedalyvavkJ. 
Tatai galima išaiškinti tuo, kad 
einamuoju momentu ekonomi
nės Francijos moterų sąlygos la 
bai nepatenkinamos. Tie, kuilio 
susipažinę su dalykais ir kurie 
manė, ked paskelbus taiką iš 
900,000 moterų dirbusių kafo 
pramonėse, 450,000 darbininkių 
bus išmesta iš darbo ir sudalysi 
armiją bedarbių, nerandančių 
sau užsiėmimo, pasirinko: šian
die Francijoj darbo j ieškančių 
moterų beveik kcip ir nėra, ne 
žiūrint, kad karo darbai beveik 
pasibaigę. Karo paliaubų Raškei 
bus, daugelis moterų savo vie
tas vėl užleido vyrams darbi- 
uinkams, o pačios sugrįžo gy
venti su st»vo šeimynomis, besi 
manydamos išdalies susitauso- 
tais skatikais, išdalies kareivių 
pensijomis, išdalies gi pelnyda- 
mos duoną prostitucija. Gal būt, 
kad taupiniams ir pensijoms iš
sisėmus, o tad gali būt apie atei
nantį rudenį, jos imis bruzdėti 
ir ką nors veikti.

SkaitytojirBalsai
[Uč išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

DEL JASINSKIO PAMOKSLO.

Melrose Park, III. — Naujie
nų 159 num. Skaitytojų Bal
suos radau straipsnelį “Įtari
mas korespondentų”, kurio au
torius sako, kad A. Jasinskas 
Naujienų 148 numeryj (man to 
num. neteko gauti) davęs Nau
jienoms pamokslą, kad apsižiū
rėtų su Melrose Parko žiniomis; 
jas dažnai rašą komunistai, kur 
priešingi socialistams, šmeižia 
Naujienas ir jų redaktorių, ir 
rašydami tyčia paduoda mela
gingas žinias.

Kadangi iš Melrose Parko pa
prastai žinutes Naujienoms ra
šinėju aš, tai Jasinskas, matyt, 
taiko į mane. Tatai turiu vi- 
supirma pareikšti, kad aš nieka
dos nebuvau ir, turbūt, nebusiu 
toks, kaip Jasinskas sako, komu 
nistas; melais nei šmeižtais ne
užsiimu, o kad pritariu Naujie
noms, tatai geriausiai liudija 
telpantys jose mano straipsne
liai ir žinutės. Į kitus laikraš

čius aš niekados nerašiau ir ne
rašysiu, nes jie mano nuomo- 
nėnW priešingi. A. Jasindkas, 
nežinodamas lir nepatyręs tik
rai, kas rašinėja korespondenci
jas, geriau padarytą neinokl- 
nęe redakcijų ir nemetęs dėmės 
ant visti nenusikaltusią jam 
žmonių. Del neparašymo apie 
tai, kad A. Jalinskas gavęs gret
inantį jam laišką, turiu puw> 
kyt tiek, kad subrinkime, kada 
tr« laiškas buvo skaitytas, aš vi
sai nebuvau tr apie tą susirin
kimą Naujienose nebuvo rašyta.

-.XXIX.

Redakcijos pastaba. Mes 
jau prie B. Kartaskio straipsne
lio (žr. “Įtarimas Koresponden
tų’^ N-ną 159 nm.) pastebėjo
me, kad A, Jasinskio padarytas 
įtarimas negali liesti musų ben 
dradarbio XXIX, kurį Redakci
ja žino kaipo rimtą žmogą ir so 
cialistą. Kad vienok yra asme- 
ną tarp musiškią “komunistų”, 
kurie tokiais darbeliai užsiima, 
kd’p Jasinskio kad minėta, tatai 
mes gerai žinome, ir nuo tokių 
stengiamės apsisaugoti.

. .............................  Biii i >>■

Iš Įvairių Sričių.
\ IŠRADIMAS YPATINGAI 

STIPRIOS IR LENGVOS 
MEDŽIAGOS.

\ ... ................

Žmonių proto darbą nors kiek 
sulaiko, bet ne visai, nei kru- 
viniaudios karės. Karės laiku 
žmonių proto veiklumas net pa 
didėja. Karės laiku .ypač su
tveriama žmonių žudymo išra
dimų, nes tašyk toki išradimai 
labiausiai reikalingi. Bet tiii- 
kos laiku tokius išradimus iš
radėjai stengiasi pritaikyti ki
tokiems,. naudingesniems tiks
lams, — pavartoti juos tam, 
kad palengvinus žmonių gyveni 
mą. Karabinas, karo laiku ka
reivių vartojamas priešams žu
dyti, taikos laiką rūpina me
dėjui maistą. Ugnis, kurios pa
galba karės laiku degina kaimus 
ir miestus, taikoj prie jos žmo
nės verdasi sau maistą ir ji ap
šildo gyvenimus. Įgaubti veid
rodžiai vartojami ugnies prda
rymui, bet karėj garsus Archi
medas su jais ištolo degino ka
rinius Romėnų laivus atplauku
sius jo tėvynės užkariauti.

Laike dabartinės keres Vokic 
tijoj tapo išrastai nauja medžia
ga, kuri karės laiku buvo pritai
kyta orlaiviams, o taikos laiku

ras platų pritaikymą ten^ kur 
reikia labai tvirtos ir labti leng 
vos medžiagos. Tą medžiagų 
išradėjas pavadino vardu elek 
tron. Ji turi plieno kietumą 
ir tvirtumų, bet svarumu leng
vesnė dagi už aliumini]ų. To
dėl ji ras pritaikymą visur, kur 
dabar vartojamas plienas ir 
aliuminijus. Iš ko ji ptdaroma, 
išradėjas to, kol kas neskelbia.

—L. šernas.
I

Mažojoj Lietuvoj.
■...Ą ■ . ........ . ,w.

Vokiečių barbariškumas. Pru 
sų lietuviai, kuriuose atbudo 
-tautine sąmjonė, begalo gerbia 
savt) kalną R a m b y n ą. čia 
jie dažnai renkasi, rengia savo 
šventes, stiprina savo dvasią. 
Prieš vienuoliką metų ant kal
no jie buvo išsodinę vieną ąž
uolą, o šiemet, birželio 20 dieną, 
didžiausiomis iškilmėmis buvo 
pasodintas ir antras ąžuolas. 
Rambyno kalno Viršūnėj tuo
du ąžuolu buvo jiems lietuvių 
dvasios gyvybės ir stiprybės sim 
holai. Galima tatai numanyti, 
kiek širdperšos ir pasipiktinimo 
padaryta Prūsų lietuviams, kad 
veikiai pt> to, būtent, Joninių 
naktį barbarai vokiečiai ėmė ir 
tuodu medeliu išdraskė, sunai
kino !

Del tt> atsitikimu žinomas 
Prūsų lietuvių darbuotojas; ra
šytojas ir poetas, Vydūnas, “Ry 
tojuje” nšo:

•‘Kaip tyrėme, vokiečiai net 
tautinius musų gyvybės simbo- 
lus naikina, išrovę esą naujai 
sodintą ąžuolą ant RambynO, o 
seniau sodintam viršūnę nulau
žė. Palikime juos likimui! Ne- 
keršykime! Jie yra vokiečiai. 
Todėl suprantama, kad taip pa
sielgė. Ir rodos išmintingesnio, 
ji iš jų pasmerks tokį veikimą. 
Jeigu ne, tai reikštų tai, jog Į)a- 
tįs save smerkia. Bet įneš buki
me visados kantrus ir atlaidus. 
Tikrosios musų gyvybės niekas 
negali užgauti. Ji pareina iš pa
sauliu Kūrėjo. Ir kas juo tiki, 
tas yra laimėtojas”.

• rr.rvrtf'i O D
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Kokios reikšmės turi Prūsų 
lietuviams Rambynas, kaip jie 
jį gerbia, rodo sekamos eilės, 
BĮ. Symone* itikės para
šytos “Atminimui Birželio 20 d. 
1920 m.”, taigi dienai, kurioj 
Prūsų Pctuviai buvo suruošę di 
dėles iškilmes ant Rambyno ir 
čia pasodino antrąjį ąžuolą:

Rambynas.
Rambynas senasis jau daugel y r matęs, 
Daugiau bet Tėvynės Lietuvos vaikus. 
Rambynas senasis prie to jau pripratęs, 
Jisai jau pažįsta Lietuvius visus.

Kaip musų seneliai laimingai gyveno, 
Tai mate Rambynas ir džiaugės labai. 
Nebuvo iktol jie juk ifiekad vergai.

Kaip priešas užpuolė, Tėvynę naikino, 
Kaip Lietuviai virto į savo kraujus; 
Ir seną Rambyną raudoj ims aptvino, 
čia verkė Lietuvos duktė ir sūnūs.

Jie verkė: jiems žuvo senoji Tėvynė, 
Jie verke dėl Raištančios savo tautos. 
Viltis jiems išgeso beveik paskutinė, 
Nebteko narsumo, nebteko jėgos,

Bet senas Rambynas juos dar nuramino, 
Jisai jiems kalbėjo per amžius tyliai: 
Jis Lietuvius savo globon vis vadino, 
O jie ir lankydavo- jįjį linksmai.

Nei viens nesuprato Rambyno kozonės, 
Nei viens nesuprato jo medžių aidos. 
Jog baigsis nors kartą ta jųjų terionė, 
Tada visi džiaugsis Lietuvos laisvos. —

Poetai suprato, jie dvasioje matė 
Atbundant Lietuvos miegūstus vaikus, 
Poeziją brangią jie pryšakyj statė, 
Drūtai jie tikėjo: Lietuva nežus!

Nežuvo. Kiekvienas tai šiandieną mato, 
Atgijo Tėvynė, subudo tauta. 
O svarbiąją savo priedermę suprato 
Kiekvienas Lietuvis: iškelt Lietuvą!

Raudojimo ašaros nūn jau nebkrinta.
Akis dar drėkinta, bet — laimes rasa!
Štai Lietuvių veidas, ak, kaip jis nušvinta, 
Nušvint išvaduota visa Lietuva!

Ten girdimas balsas, kurs skelbia Liuosybę, 
Ir senąs Rambynas to klausos mielai.
Ir medžiai senieji lenk’ savo didybę, 
Nebdrįsta giedot, o klausos tyliai. —

Lietuviai myl savo.taip brangią Tėvynę,
Ak, koksai tai džiaugsmas mums yra visiems! 
Jie myli ir senąjį žilą Rambyną, 
Iš to ir Liuosybė visa mums užgims!

( BĮ. Symonaitikė).

Panedėlis, Liepos 19 d., 1920 y* y. 11 j ? "y g.a. 1
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i Patarnavimas J i
, Kada jus deposituo-M 
jate savo pinigus šia* 
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y-, 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus. r

Ir atminkite štai k^,' 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums par
genėti.

The 
STOCK YARDS

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St.,

Chicago

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip kriminaliikuoss 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopisrasi
Namų Ofisas f

21221. Hilrted St
Ant trečių lubų

TeL Drorer 131t

Minto Ofisas!
127 R. Iširtam lt 

1111-13 Baily BMg.
Tel. Central 4411

BK3I ■SI

DR. A. MONTVID
CHICAGO

LiebMft Gydytoju ir CMrtfgaa 
25 E. WaaMngtoa St 
Marshall Fieli Aa*ex 

18th fl. Kaimu 1817 
Phoae Central 2261 

Talapdoa: nuo 18 iki 12 rito
( U----------------■*

2121 North 'Western Ava. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X-8pinduIiaL Phoae Armltaga 2810 
Rezidencijos telef. Albany 8710 
......................................................... ...

Telephoito Drover 5912

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

Valandos: nuo 10 iki I vai taki 
re. Nedaliomis pagal SutarinMN 
2211 8o. Hahted gL Chktga, DL

PASIKALBĖJIMAS
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted St., 

Chicago, II).

Redakcijos Atsakymai į
St. G-tei, Racine. — Eilutes 

labai šlubuoja. Nesuvartosinie.
M. T—kiui, Tollcston. •—Pra

nešimas gauta subatos numeriui 
jau išėjus iš spaudos.
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šilta—negerai, '

Panedėlis, Liepos_19 d.,1920

Lietuviu Rateliuose 1 tai tokių, kurios jau “ready” 
stoti. Be to, gal atsirastų ne
mažesnis skaičius ir tokių, ku
rios randasi puskeiyj—vadinasi, 
pritaria gyvanašlių įdėjai.

Nelijo—negerai...
Išrtilkrųjų, >7 eina buvo 

tn, o pavasaris ir vasara* ir-gi 
ne*iš geriausių: vienų dieną šal
ta, kitą—šilta, tai vėl dulkia. 
Jei eini pavėjui, tai dar pusė bė
dos, bet jei pasitaiko eiti prieš 
vėjų, ti« suvis bloga. Pridul
kia ir ausys, ir nosis, ir akys, ir 
burna, ir visos kitos vietos. 
Krapštai^ krapštai, o visvien ne
sijauti geru : burna apsivėlusi, 
visas suodinas. Dclei to mergi
noms ir-gi prisieina nukentėti: 
jos išeikvojo daug “pauderio”, 
b rezultatus gauna labai men
kus.

Bridgeportas yra tiršfcd apgy
ventas lietuvių. Jei čia atsirrfi
ly gerai susipratusi, gabi gyva
našle ir imtų organizuoti, saky
sime, gyvanašlių kliubą, tai tu
rėtų labai gorės pasekmes. 
Trumpu laiku atsirastų keli šim
■

Tele Yarda 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

Keliol ka pelnyčių atgal buvo 
įkurta nauja organizacija — 
“Bridgeporto Senbernių Kliu- 
bas”. Kliubefi jau buvo paga
minęs konstitucijos projektą. 
Projektas skambėjo sekamai:'**

Kliubo tikslas: 1) Kliubae rū
pinsis sujungti brolius senber
nius į vieną didelę kupetą; 2) 
Šelps juos ligoj ir gelbės apsi- 
vedimo reikaluose; 3) rengs va 
karus; 1) užlaikys knygyną, su
sidedantį iš knygų, nepriešingų 
senbernių reikalams; 5) duos ap 
garsinimus į laikraščius, kad at
sišauktų senmergės. Vėliau 
projektas buvo papildytas da 
tuo punktu, kad senberniai turi 
būti uolus senmergių j ieškoto
jai.

Ar kam tai patinka, ar ne, 
bet projektas skambėjo tcJp.

Bet dabar senberniai vėl nu
siminę. Mat, atsirado šnipų ir 
išardė įkurtą kliubą. Be to, šen 
borais brolis Petras, buvusis 
sekretorius, prisiglaudė prie Po
vilo Angelijos ir jt<u never atei
ti į susirinkimus.

Visa tai dabar laboj kvaršina 
senbernius. Jų “nodėjos” subur 
Ii į kliubą 300 narių pradeda 
nykti.

Stoka, mat, susipratimo ir 
vienybės. — Gvazdikas.

5,000 lietuvių. Didžiuma jų dir
ba prie kriaučių. Jie užsilaiko 
gan švariai. Draugijų čia yra 
apie 16; puse priklauso bažny
tiniams, o antra dalis laisvie
siems.

Kriaučių darbas drbar kiek 
sumažėjo. Nekurtos šapos ne
dirba jau 2-3 suvaitos.

Vakarais lietuviai dažniausia 
važiuoja į Tefferson mišką pri»- 
mogų j ieškoti.

Viešas knygynas turėjo tame 
m)įške išvažiavimų. Žmonių pri
sirinko apie 2-3 tūkstančiai. 
Kriaučių unija Ir-gi turėjo pub
likos daugiau, negu tikėjosi.

Politikoj lietuviai ir-gi nes
naudžia: kpžnt'fi stovi už savo 
ir brangina savo įsitikinimus. 
Komunistai taipgi darosi labiau 
sukalbami!. Laikui bėgant gal 
jie ir visai atsipeikės: tąsyk 
veiksime drauge.

Liepos 11 d. L. G. D. 47 sky
rius laikė savo susirinkimą. Po 
trumpo pasitarimo F. Gečas su
tiko atiduoti Mcdonnos paveik
slą (kurį jis buvo laimėjęs pe
reitą žiemą L. G. D. apskričių 
baliui) į Vihiiaus muziejų, kai
po atmintį nuo Amerikos lietu
vių, kurie veikė dėl Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus.

Komitetan paskirta penki na
riai: Krank Gečas, paveikslo 
aukotojas, V. Norbutas ir ki- 
i iš apskričio ir centro valdy- 
)<). Komitetas turės parinkti 
atatiinkimą užrašą ir pasiųsti 
pa veikslą Lietuvon. — K. R.

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

Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL IN8T.
J. Baltrėnas, prof.

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

ftitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt

Važiuokite į Lietuvę
PER

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba' DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ

KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

SSSESaSSESfi

Waukegano
Lietuviai—

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

««r»! lietiniams llnomas par 21 Bfr 
ardytojas. ablr*rwaa 

ir akuleria.
Gydo aitrias ir shroniikas llffaa. Ty

ru, motorų Ir vaikų, pasai naalatmUa. 
metodas X-Ray ir IdtoHos elaktom trfe 
tebus.

NORTH SIDE KENSlNGTON

šis—tas iš musų padangės.
Šioj miesto dalyj gyvena apie Lietuvių Valgomų Daiktų 

drovės darbuote.
Ben-

Liepos 14 d. Lietuvių Valgo
mų Daiktų Bendrovė laike savo 
pusmetinį susirinkimą. Susirin- 
emos buvo šaukiamas tuo tiks
li. kad išdalinus ščiiųįnkams 

divedendus. Dividendai buvo 
(lu.).hiui Šerais po 50 nuoš. 
nuo įdėto kapitalo. Narių prisi
rinka gan skaitlingas būrelis ir 
visi buvo patenkint’ tuo, krd į 
septynius įlietus pirmu kartu 
gavo divluendus.

s

KAS TARNAVO ARMIJOJE?
Pasekmingai pajieškom DOVANAI (60 dol. “BONUS” kiekvienam, 

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

L. MERKEN Kontoras Notaro
710 West 14-th St., Chicago, III.
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Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

_ Ofisas ir Labaratorijai ĮSU V. IMI 
M. aotoU JTbk SL

VALANDOS: Nuo 12—11 PtaM. M 
»»• 8 1H 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Gana!
8119 arba 857

Baktimls Drezal 
850 - Drovar 4186

•YVBNTMAa: UIS B. Halstod Btroet

Telephenatl

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, HL

Dr, Charles Segal
Peirikėlė | imto Maują Mfbg 
pa. 4729 Si. Aihmd Ąv©< {Ha 
gydo ligas yyrjj, motery Ii yaL 
kų. Ofiso valandos nu» Ii |kl 
12 rytmety], nuo 2 Iki S va
kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir motery 
ligų. TeL Drerel 2880.

EAJtzZ

Capudine
Pamėgink tai

Visai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba ' 
Dosomis

....... IKIillHI
::-x-Xw:vX<7:<-Kr
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Puritan Salyklos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos 
grosernės, aptiekos delika. 
tessų krautuves parduoda 
musų tavorą.
30 N. Market SL Chicago, III.

Tdepkona Tartą 5012 

Dr. M. Stupnicki 
8107 S. Morgai at Chicago 

▼▲LANDOS: Nuo I Iki II nttf 
ir ft iki S vakar*.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

Dvasia
turi 
nuo 
Uo.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja hiaurla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfieid ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
. Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

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

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

bendrovė dabartiniu laiku sto
vi labai gerai: Šerai pakilų iki 
$25.00.

Nutekta surengti išvažiavimą 
į Washington Heights mišką. 
Tuo tikslu bus nusamdyta tra
kai, kuriais dalininkai ir kostu- 
mieriai bus vežami į paskirtą 
vietą. Dieną išvažiavimui pas
kirs kernui tetas.

Tiems, kurie inivi prekes ant 
knygutes, pabaigoj metų bus 
duodama vienas nuošimtis pre
mijos* Gi tie, kurie moka pini
gais, gaus prekes pigesnėmis 
kūmomis.

Nuo spalių 1 d. krautuvę rei
kės kelti į kitą vietą, nes bai
giasi kontrakte©. Suradimu nau
jos vietos rūpinsis komitetas. 
Buvo pakelta klausimas pirkties 
nuosavas namas, bet kadangi 
nųmgi dabar labai brangus, tai 
pirkimas namo atidėta ant to
linus.

Nariai išsiskirstė pakilusiu 
upu ir pasižadėjo ateityj da Ifn 
b iau veikt bendrovės naudai. Ir 
aš tikiu, kad jie tai padarys, nes 
ką jie prižada, tfd ir išpildo. Jie 
pasiryžo įkurti valgomų daik
tų krautuvę ir įkūrė. Priešai dė
jo visas pastangas suardyti tą 
darbą. Išdalies jie buvo to atsie
kę. šorai jau buvo likę be jo
kios vertes. Ant kiekvieno Še
ro buvo užtraukia aštuoni do
leriai skolos. Gfula, buvo žiūrėti 
į tuos darbininkus, kurie kovojo 
palys prieš save. Bet mes atsie
kėme siwo: netik išmokėjome 
skolas, bet ir Šerų vertę pa
kėlėme iki $25. Tie, kurie ban
dė sunaikinti mus, dabar to ne
begalės padaryti. Mes patyrė
me, kad darbininkams reikalin
ga Vienybe. O dabar ta vienybė 
viešpatauja tarp darbininkų. 
Valgomų Daiktų Krautuvė bus 
tvirčiausi visame Kensingto- 
ne, nes vienas tikslas jau atsiek-

Ar Jūsų Kraujas 
Reikalaun Gelžies?
Kaip padaryti bandymą, kuris pasako.

Išblyškęs veidas nerviška arzinanti 
dispozicija nedateklius stiprumo ir pa 
kantrumo ir negalėjimas pasistatyti 
su stipriais ir buvimais žmonėmis gy
venimo lenktynėse' — šie yru lyg pa
vojaus ženklai, kuriuos gamta paro
do, kada kraujas darosi skystas, iš
blyškęs, su vandeniu ir literiškai iš
alkęs geležies. Jeigu nesate užsitik
rinę savo sveikata, eikit pas savo dak
tarą ir liepkite jam išbandyti justi 
kraują ir dažinoti jūsų stovį, arba 
padarykite sekantį išbandymų patįs 
Pažiūrėkite kaip ilgai galite dirbti 
arba kaip toli nueisit nepailsus pas
kui imkit du penkių grn. plyskelius 
Nuxated Iron tris kartus į dieną po 
valgiui per dvi sąvaiti. Tada vėl iš
bandykite savo stiprumą ir pažiūrė
site kiek jus laimėjote.

Visi geri aptiekoriai parduoda Nu- 
xated Iron, su aiškiu supratimu, kad 
jeigu juo neužganėdinti, pinigai bus 
jums sugražinti.

“Aušros”
Mokykloj

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

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustiuavičius; Matematikos — V 
MiŠeika.

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

Delei didesnės naudos sau Ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuo) 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

1)
2)
3)
4)

DR. C. K. KLIAUGA)
Dentistas

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

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

(Seka ant 4 pusl.Jj

i^—— rAnw—i.— .
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmiino valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St., Chicago/

JOHN KUCflINSKAS

MBTUVIS ADVOKATAS 
B9 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Talephonn Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 Vakare, 
Subartomis 9 iki 1 po ploti
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminaoja Abstraktas 

perkant.
arba parduodant narni, loti ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legaliikus Dokumentus. Sutel

kiu patarimus ir skolina pinigas 
ant Pirmi Mortgečių ant lengvų 
sųiyn.
West Slda ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Vilium Metropolitan State Bati
kos, 2201 W. 22nd Street
Cer. Leavitt. Tel. Canal 2551.

Saugok akiy regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklis 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kamharis 14-15-16-17 
Viršui PLATUS aptiekos
Tėmykife mano parašų.

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

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

DENTISTAS
Męs saverdarbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

Telefonas—Bonlevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
Tel. Jardą 8654 “

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuia- 
rijos kolegiją;
ilgai prakuka
vusi Pennsilva-i 
nijei hespitali- 
se, Pasekmin
gai patarnauja

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

- DR. YUŠKA ;
! 1900 S. Halsted St. 5

Tel. Canal 114
B Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 
g vakare. ,

Rezidencija: 2811 W. 63 SL 1 
J Tel. Prospect 3466 '
IBBBBBBBBBBBBBBMBBB

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

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

6 iki 8 vak. Nędėl. 10 iki 12 ryte 
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo lyto iki piet.
Tel. McKinley 263

Teisinga (kabulių kaina.
Kainos kurios tinka bito vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurio 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 muši; specialius siutus 
ir ovęrkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge 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.

Specialis nupiginamas 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, III.

SKAITYKIT IR PLATINKI?’
“NAUJIENOS”

sakiose ligose 
moterimi Ix 

merginoms*
8118 So. Halsted St. Chicago, HL 

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Telefonas Pnllman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Rez. 1139 Independence Blrd. Chicago 
Telęphone Van Buren 294

QR. A.A2ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedėliom.s 10—Į2 dienų

IIBBBBBBIBIIBBBBBBBB
£ Tel. Boulevard 2160 i

S Dr. A. J. KARALIUS S 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto S 

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

Chicago, III. '
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

IR—..... ...... ■« n ....................

DR. I E. MAKARAS 
Lletuvb Gydytojas ir Chirergaa 
Roąelande: 10900 8. Michigaa Avė, 
feTelonai, Pullman 842 ir 8188 
Chicajoa ofisu: 4515 S. Wood St 
Tik K«tv*rgų vakaraif nao 5 :M 
-7. TeL Tardė 5il.

------------- |r|| I . ..Į ... „MJJ*



NAUJIENOS, Chicago, III. Panedėlis, Liepos 19 d., 1920
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

tas, o neužilgio, mes tikimės, 
kad bus atsiektas ir kitas.

Turiu da priminti, kad musų 
Bendrovė pirkosi už $50 svetai
nės šėrų. Tų svetainę stato 
Roselando, Kensingtono ir 
apielinkės lietuviai. Bendrovės 
pavieitirii nariai ir-gi nusipirko 
nemažai Šerų ir žada visais gali
mais budais remti svetainės 
statymo darbų. Jonui Penikui, 
musų krautuvės vedėjui, paves
ta pardavinėti svetainės Šerai. 
Šerai galima gauti krautuvėj.

Liepos 11 d. R. L. D. Statymo 
svetainės Bendrove buvo įren
gusi išvažiavimų Washington 
Heights miške. Programo nebu
vo. Tik I). Sbatkus keliais žo
džiais pn*4arė į susirinkusius ir 
ragino pirktis Bendrovės Še
rų. Paskui kalbėjo Geležėlė. 
Nežinau, kieno jis buvo kvies
tas. Bendrovė jo nekvietė.

Išvažiavimas nusiseko gerai. 
Bendrovėj liks keletas dešimčių 
dolerių pelno. — D. Shatkus.

Anglių badas ir spekuliacija.

Pasirodo, kad Chicagon da
bar pristatoma anglių daugiau 
negu kada nors. Tečiau pelna- 
gaudos krauna anglis ir laukia 
“geresnių laikų”, kuomet bus 
galima pakelti anglims kainas.

Pelnagaudos žadama imti na 
gan. Bet tie grųsinimai turbūt 
ir pasiliks tik grųsiifmais.

Areštavo pinigų dirbėjų.

Užvakar detektivai areštavo 
Joseph C. Bahl ir da keturius 
vyrus.

Bahl’o studijoj. 63 West On- 
tarfo St., rasta įvairių prietaisų 
piniginis dirbti. Buvo bandy
ta daryti dešimkes.

Bahl nei nemanė gintis, kad 
jis nedaręs pinigams daryti prie 
taisų. Priešingai, jis tuo net 
didžiavosi.

Pareikalauta iš jo $10,000 
la idos.

Policija mano, ktd tų dirb
tinių pinigų nėra paskleistai tarp 
žmonių.

Nepristatyti Laiškai
Žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi Į vyriau- 
sįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik kc- 
turioliką dienų nuo paskelbimo. 
Jei per tiek laiko adresantai ne
atsišaukia ir neatsiima, laiškai 
grąžinami į tą šalį, iš kur atėję. 
Atsiimt galima kasdie (išski- 
rian šventadienius) iki 9 vai. 
vakaro.

902 Adomaitis Jokūbas
909 Pamblariškis Antanas
918 Daltirus Viiem
924 Burokiutė Miss Marijona
925 Carni Vincentas
929 Cuzauskis Antanas
980 Dagis Anton
938 Gaiis (Žalis?) Zononas
943 Griksas Kazimieras
944 Grigailiutė Ana
949 lwaskewicz Aleksandra
952 Jakučiuj Benediktu j
953 Jakutis J
954 Janučis Ona
959 Kalinovikas Peter
961 Kerutis Indris
964 Klemencas Dominik
968 Kotelis Adolfas
970 Kovarskas Miko
976 Lapenas Aurela 
980 Malinausici J.
982 Marcinkus Anton
984 Matulewicz Boleslaw
989 Misevicz George
990 Naugzemis Jonas
995 Palionis Mateusas
996 Pavilonis Klemencas
997 Peldzeni Madi
999 Petrauski Bronislav
1004 Radavvicz Chas 2
1007 Raudemin Kazys
1012 Rudaitis Wilem
1013 Rudvains Frank 
1015 Šaltis Ambraziejus
1024 Stockus L
1025 Stumbris Frank
1026 Sudavvich (Gudavičius?) Teof.
1027 šulciutė Miss Elena 
1080 Uksas Antoni
1031 Valantinavicze Jonas
1033 Vaičiulis Zuzana
1034 Vaiswilas Jonas
1040 Zagrakalis Kazimieras 
1044 Ziebrauski Martiną

Tel Ganai 6221

DR. C. K. CHERRT8
LIETUVIS DENTISTAS

XM1 W. 22nd A So. Leavltt 8to. 
CHICAGO.

Valandos t 9:30 ryto iki 19 diena, 
nuo 1 po pietų iki • vakare.
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Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ 

MOTERŲ

Tiems, kur paduoda pranešimus.
Siunčiant Naujienoms pranešimus 

organizacijų reikalais — apie susirin
kimus, mitingus etc. — nepakanka 
padėt parašų “Valdyba” arba “Komi
tetas”. Redakcija turi dar žinoti, 
kas pranešimą paduoda, o todėl as
muo paduodantis pranešimą, turi pa
duoti taipjau savo vardą pavardę ir 
adresą Redakcijos žiniai. Kitaip, at
siųstas pranešimas nebus įdėtas.

Naujienų Redakcija.

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

(’hicagos Liet. Vyrų Choras, rengia 
draugišką vakarėli atsisveikinimui sa
vo draugais, kurie išvažiuoja j Lietu
vą, liepos 19 d., Mildos svet., S. 
Halsted Str. Prašomi visi Choristai ir 
draugai pažįstami ir pažįstamos da
lyvauti. K. ' aičuška.

Pa j ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

Nuo kovo 10 dienos visų, be skir
tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiųlymų ar pajieškoji- 
tnų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai ui 
sykį patalpintą colį.

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

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. It—as,
Naujienos No. 115

PAJIEŠKAU savo vyro Vincento 
Mičeikio, kuris prasišalino nuo ma
nęs birželio (June) 19 dieną, 1920. 
Paliko dukterį 4 metų amžiaus malo
nėk sugrįžti atgal nes duktė labai 
verkia ir serga ir pasirokuosime apie

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

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

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 prasišalinimo. Ar
ba k^š žino malonėkite pranešti ant 
šio adreso:

JOHN PLENAS
1711 Nevvberry Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antano Kvedero, Dauč 
kenų kaimo, Krenčino parapijos, gy
vena kur apie Bostoną. Malonėkit jis 
pats atsišaukti, arba kas žino pra
nešti. Svarbus reikalas.

JONAS MURAUSKAS, 
3658 Douglas Blvd., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Juozapo Veličko iš 
Telžių sodžiaus, Saločių parapijos. 
Pirmiau gyveno Melrose Parke, pas
kui girdėjau gyvena Gary, Ind. Ga
vau laišką iš Lietuvos. Malonėkit jis 
pats atsišaukti ar kas žino pranešti 
ant šio adreso:

VLADISLOVAS VELIČKA, 
515 W. Madison Str. Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario be valgio, tar

pe 35 ir 31-mos gatvės arba Erno 
raki iki Wallace. Už gerą kambarį 
mokėsiu gerai. Atsišaukite greitai.

B. THOMAS
3211 .So. Lime Str.

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 
to apielinkėj, vienam vaikinui su lais
vų pažiūrų žmonėmis. Su valgiu ar 
be valgio.

ANTANAS BILIŪNAS 
3127 So. Union Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Pasirendavoja kambarys, prie pat 

VVashington 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
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RASTA-PAMESTA
PAMESTA.

Nedėlioj, Liepos 18 d., Jefferson 
miške pamečiau $50.00. žmonės sakė, 
kad rado geras žmogus, bet mes to 
žmogaus neradom. Todėl, gerbiamie
ji, kas radote malonėkite sugrąžinti, 
nes aš esmių darbininkas ir jaučiuo- 
siu turįs didelį nuostolį.

Malonėkit perduoti Naujienoms. Už 
sugrąžinimą gausite dovaną.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ_________

REIKIA 2 moterų plovimui indų, 
sidabrinių, šakučių, peilių, ir šaukštų, 
nuo 4 iki 9 vai. vakaro. $12.00 į Sa
vaitę ir valgis.

PARKER RESTAURANT, 
1510 E. 51 St. 
arti Lake Park Avė.

MOTERŲ IR MERGINŲ

Jeigu jus kalbate ir su
prantate Angliškai mes ga
lime duoti jums darbą musų 
Cord Departamente. Darbas 
yra tai pinti šniūrus, yra 
lengvas išmokti ir sąvaitinis 
uždarbis yra geresnis negu 
apskritai. ,

Mums reikia merginų ir 
moterų, kurios nori dirbti 
penkias ir pusę dienų į są- 
vaitę.

Belden
Mamnifactiuriinig

- Company
2300 So. Western Avė.

REIKIA —
RANKINIŲ SIUVĖJŲ 
Patyrusių Finišerkų 
ant koutų 

taipgi 
MERGINŲ IR MOTERŲ 
Išsimokinti Finišerimo 
GEROS ALGOS 
MOKINANTIES.
Hart Schaffmier

2303 West St. Paul Avė. 
4512 West 22nd St. 
35 South Market St.

REIKIA —
JAUNŲ MOTERŲ 

Jaunų moterų, virš 18 
metų, kalbančių ir 
suprantančių Angliškai, 
operavimui Magnet 
Wire Insulating mašinas. 
Darbas — vynioti šilką ir 
bovelną ant dratų. 
Mašinos atlieka darbą, 
jus tiktai prižiurk jas. 
Gera rata pradžiai ir 
užtektinas uždarbis 
nuo štukių.
Patyrusi instruktoriai 
atkreipia ypatišką atydą 
ir pradedančias. Kreip- 
kities pasirengę prie 
darbo.

BeMen

Commpaiiniy
2300 So. Western Avė.

REIKIA — 
Guzikų įsuvėjų 
Guzikų dirbėjų 
Finišerkų 
Labelių prisiuvėjų 
Geros algos 
Jeigu esate smagios su 
adata, kreipkities pas 

ALFRED DECKER 
& COHN 

S. W. Cor. Van Buren 
_____ & Franklin Sts. 
reikTa Ijarbininkų

VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
PATYRUSIŲ 
COREMAKERIŲ 

ASSEMBLERIŲ
IR FITTERIŲ.

McCORD and CO. 
847 West 120-th St.

REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ

STIPRIŲ VYRŲ

Varinių dratų traukimas 
yra lengvai išsimokinamas 
amatas, kuris yra gerai 
apmokamas nuo pradžios. 
Jeigu jus kalbate ir 
suprdntate Angliškai ir 
geidžiate nuolatinio darbo, 
mes galime jus panaudoti. 
Neeikvokite laiko, jeigu 
dabar turite patinkamą 
darbą.

BeMeira
Marnifactiuriinig 

Compaimy
4625 W. Van Buren St.

REIKIA —
40 PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 
FOUNDREJ. LABAI 
GEROS DARBO 
SĄLYGOS. MOKAMA 
GERIAUSIOS ALGOS.

, KREIPKITĖS PAS 
MAGNUS METAL CO., 

4041 Emerald Avė.

REIKIA —
Pardavėjo kalbančio Lie

tuviškai, Rusiškai ar Len
kiškai. Yra proga, padary
ti gerus pinigus.

Atsišaukit pas
M. H. EDUTIS

1733 N. Francisco Avė.
Phone Armitage 919.

REIKALINGAS vaikas iš 
nešioti Naujienas Roselando 
ir Kensingtono apielinkėse. 
Gabus vaikas galės uždirbti 
gerą algą.

Greitai atsišaukite adresu 
PR. GRYBAS

10500 Lafayette Avė.,
Telephone Pullman 3119.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
DIRBTUVĖS DARBUI.
PASTOVUS DARBAS.

LINK BELT CQ.
39th <& Stewart

REIKIA —
Plaster Model ir mould 

dirbėjų.
Mokama augščiausios al

gos.
Geros darbo sanlygos. Pas 

tovus darbas.
Kreipkitės pas:
MIDLAND TERRA

COTTA
W. 16 St. and S. 52-nd Avė.

Cicero, III.

REIKIA —
Paprastų Darbininkų ir 

presserių molio dirbtuvėj.
Pastovus darbas.
Gera mokestis ir
Geros darbo sanlygos.
Puiki proga pakėlimams.
Kreipkitės pas:

MIDLAND TERRA 
COTTA

W. 16-th St. ir S. 52 Avė.
Cicero, III.

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

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

VYRŲ
R E IKIA DARBININKŲ

REIKIA —
VYRŲ

Nuo 25 iki 40 metų amžiaus
Operavimui gurno 
insulating heads.
Geistina vyrų apsipaži- 
nusių su šiuom darbu.
Jeigu nesate patyrę, męs 
jus galime panaudoti.
Darbininkai šiame 
skyriuje daugiausia yra 
Italijonai, Lietuviai ir 
Lenkai, kurie kalba 
Angliškai.
Darbas yra dulkstantis ir 
nešvarus bet galima leng
vai apsičystinti.
Mokestjs labai geros.
Dieniniai ir naktiniai 
apsimainymai (shifts).

BeOdemi
Mamnufactarimig

Company
2300 So. Western Avė.

REIKIA —
KABELINIŲ DRATŲ 
INSULATORKŲ

Jaunų moterų operavimui 
mašinų, vartojamų apvynio- 
jimui koloruota popiera va
rinių dratų. Darbas lengvas 
išmokti ir naujoms operator 
koms gvarantuojama 41c j 
valandą arba $20.45 į kiek
vieną pilną sąvaitę. $22.00 ir 
daugiau galima uždirbti į 
trumpą laiką. Turime vietų 
kaip naktimis, taip ir die
nomis. Musų samdymo ofi
sas atdaras visą dieną, pri7 
skiriant ir Subatoj po piet ir 
Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 6 iki 8:30 vakare.

WESTERN ELECTRIC 
CO., (Ine.,) 

48th Avė., & 24th St.

REIKIA —
PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Paprastų darbininkų dirb
tuvės darbui. Darbai ant 
mašinų ir prie trucko. Ge
ros algos

Kreipkities į Samdymo
Ofisą

ACME STEEL GOODS CO. 
2834 Archer Avė.

reikia —
Shearmano geležies piaustymui 

Scrap geležis yarde. Gera mokestis 
Pastovus darbas

459 N. Woood Str.

PARDAVIMUI
TĖMYKITE, 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.

PARSIDUODA Bučeraė ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap- 
gyventoj. Geras biznis; atsišaukite

1836 So. Halsted Str.,

AUTOMOBILIAI
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

REO 6 cilinderių, 7 pasažierių. Tik- 
ką permalevotas. Didelis bargenas. Iš
rodo ir bėga kaip naujas. 
PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

OVERLAND visų modelių. Visi 
gvarantuoti gerame stovyj. Daug ir 
Ritu lengvų ir sunkių karų nuo $450 
ir daugiau. Išlygas pritaikysim. 
PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

PAIGE touring, 7 pasažierių. Geri 
tajerai. Tik-ką permalevotas. Išrodo 
ir važiuoja kaip naujas. Didelis bar
genas. 
PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

RAKANDAI.

Oera NaupeiniSL IRa- 
ksuradiui Pirkėjams.

Kostumeris kartų man pasa
kė: Kad aš bučiau žinojęs apie 
jūsų vietą pirma, aš bučiau su- 
čėdinęs $200 ant rakandų, ku
riuos aš pirkau kitur. Daugelis 
kostumerių taip kalba, kurie čia 
perka.

Aš turiu eilę naujų ir vartotų 
rakandų, lovų ir springsų ir ma
tracų, Pečių, karpetų ir t.t. Aš 
parduodu naują tavorą ant ma
žo komiso pagrindo. Aš parduo
du vartuotą tavorą labai pigiai.

Seklyčios setai nuo $30.00 iki 
$152.00.

Valgomojo kambario setai 
nuo $50.00 iki $125.00.

Mieg-kambario setai nuo $75 
iki $175.00.

Lovų springsai ir matracai 
nuo $18.00 iki $100.00.

Atskiri dresseriai ir Chifonie- 
rai $27.50 ir daugiau.

Rugsai $22.50 ir daugiau.
Šimtai atskirų bargenų, kurių yra 

perdaug Čia paminėti.
Visos kainos yra užrašytos aiškiom 

skaitlinom.
Už dastatymą tavoro mokėti neįvei

kia. tj
Aš parduodu už “cash” tiktai.
Atdara Utarninke, Ketverge 

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.
CURTIS FURNITURE

EXCHANGE
6203-5-7 Wentworth Avė.

Tel.: Wentworth 6996
P. S. Iškirpkit šį apgarsinimą 

ir atsineškit su savim. Aš nu
teisiu 5% ant visų pirkinių.

PALIKTA STORAGE!
DYKAI

didelis
kaip

vertas $155 
Gvarantuotaa

lėtų. Taipgi 
kitų daiktų

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus 
phonographas, 
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 
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.
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 išdirbimo 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._________

Extra Extra
Sanipeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių iŠdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės 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.

NAMALžEMft
PARDAVIMUI namas, bučemė ir 

grosemė. Biznis labai gerai išdirbtas. 
Parduodu iš priežasties moteries mir
ties.

2451 West 45-th St.

PARSIDUODA medinis 5 kambarių 
cottage. Lietuvių apielinkė ir arti 
lietuviškos bažnyčios. Agentų nereikia.

1729 N. Marshfield Avė.
arti Wabansia Avė.

NAMAI-ŽEMS

ANI rO/MMO
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 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas 
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. MAKAREWICZ
1757 W. 47 St., Chicago, III.

FARMOS FARMOS

Wisconsino Valstijoj, vienų Lietu
vių apgyventa, žemė derlingiausia vis 
kas ką pasėsi tas auga. Turime su 
namais, gyvuliais ir visais padargais 
su apsėtais laukais, ir taiposgi be bu- 
dinkų ir gyvulių. Dabar yra laikas 
sau ūkę pirkti nes gali matyti kaip 
kas auga. Mes taipgi turime kelias 
farmas ant mainymo į namus.

Del platesnių žinių ir kokių ūkią 
reikalaudamas kreipkitės su laišku į

ONEIDA LAND CO.
Mc Naughton, Wis.

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 barnė, 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 medinis namas 5 
kambarių, sykiu ir krautuvė. Lotas 
yra didelis, 106 pėdos iš fronto. Taip
gi aplinkui yra labai daug medžių. 
Žodžiu puiki vieta. Tas namas randa
si 204-8 Kentucky Avė., Westville, III.

Kreipkities:
S. RIBICKI

2906 Emerald Avė., Chicago, III.

STOČK’AI—ŠĖROS
PARSIDUODA —

20 Šerų Elgin Motor Co. po $10 
vienas. Parašykit man atvirutę ir aš 
atvažiuosiu pasikalbėti.

L. J. MATHER
6807 Union Avė.

MOKYKLOS
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Vyry ir Motery RubyTGrpi- 
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose niaii- 
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. Kas nieką, Vedėjas 

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halated, 2407 W. Madlaon, 
1850 N. Wella St

137 Mokvkloa Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija ui 310 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvii- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poll« 
tikinės ekonomijos pilietystfls, dal- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 3 ryts 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

REIKIA — Vyrų išsimokinti barbeno 
amato. YrU puikių vietų. Mes išmo
kinsime į kelias sąvaites. Dienoms 
ar vakarais. Rasim jums darbą aru ge
ra alga, arba galėsite turėti savo fa. 
pą ir likti neprigulmingu. Atsišaukite 
ar rašyikte.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Welh Str.




