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Rusai pradėjo naują puolimą?
ssr

Bolševikai užėmė Brody
True translation filed with the post-j True translation filea vvith the post-j REIKALAUJA PALIUOSUOTI 
master at Chicago, III., July 28, 1920 ( master at Chicago, III., July 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 1 as ronuired by tlie act of OcL 6. 1917

BOLŠEVIKAI ATSISAKO PA
GREITINTI TARYBAS.

TRIUKŠMAS JAPONIJOS 
PARLAMENTE.

TAMĄ MOONEY.

Sulaikė lenkų amuniciją
Kaltina lenkus dėl barbarizmo Jį iššaukęs parlamento nario 

| kaltinimas prieš ministerius.

San Francisco darbininkų dele
gacija lankėsi Baltajam Name; 

įteikė memorandumą.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., July 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
GRAIKAI SUĖMĖ TURKŲ NA

CIONALISTŲ VADĄ.

Angliakasių streikas
Samdytojai pradėję tarybas su 
darbininkais; valdininkai tyli; 

fabrikininkai susiirupinę.

Talkininkai atmeta Rusijos pasiūlymą
True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI PRADĖJO NAUJĄ 
PUOLIMĄ?

Lenkų priešinimąsi stiprėja.

liepos 27. — 
įranta Cen- I

bininkai atsisakė siųsti traukinį Į in.in(|., 
toliau. Po to, naktį, jie sugrįžo 
į Coblenzą.

Lenkų ir franeuzų oficieriai 
(pastarasai vyko kartu su se«vo 
molrim) nepaliesta. Šiandie 
apie pietus jie sugrįžo Coblen- 
zan — pasažieriniu traukiniu.LONDONAS, i 

šiandie po pietų čia gauta Cen
tral Ne\vs agentijos pranešimas 
iš Varšuvos, kuris sako, kad 
Varšuvoj vaikšto gandų, jogei 
bolševikų armija pradėjusi di
delį puolimą prieš lenkus.

Kiti pranešimai taipjau ro
do, kad rusų-lenkų fronte šian- j Maskvos, datuoto pereitą 
die eina militarinis veikimas.
Ir tai neveizint to, kad bolševi
kai sutiko pradėti larybtB delei 
paliaubos mūšių. Gauta iš Var
šuvos žinia sako, kad “lenkų 
priešinimąsi stiprėja.” Vis dėl
to. joje neminima ap’e by kokį 
platesnį veikimą.
Lenkų-rusų mūšiai tebesitęsia.

PARYŽIUS, liepos 27. — Jei 
neskaityt trumpos pertraukos, 
kuri sekė po to, kada sovietų 
Rusija sutiko priimti Lenkijos 
pasiuntinius dėl musių paliau
bos pasitarti, šitaip Rusų- 
Lenkų fronte, kaip rodos, mū
šiai eina tokiuo pat atkaklumu 
kaip ir pirma.

Sakoma, kad franeuzų gene
ralinio štabo narys, generolas 
Henry, sugrįžęs iš fronto pf»- 
(Jarė labai stebinantį pareiški
mą. Jisai buk pasakęs:

“Kritingasai momentas jau 
praėjo. Visa, kas dabar reikia, 
tai pasitikėjimo. Be jokio susi
rūpinimo galime žiūrėti adei- 
tin.”

Franeuzų generolas pasakęs, 
kad lenkų kariuomenė laikosi 
gerai, ir laikysis.

Bet truputį kitaip sako 
cialinis lenkų pranešimas, 
pažymima, kad Gardino 
ty rusų kariuomenė “pastebėti
nu energingumu tęsė atakas — 
per visą dieną.” Jisai baigiama 
pažymėjimu, kad “stipriai 
kaudamiesi su priešu, musų 
būriai pasitraukė atgal.”

Oficialinis bolševikų armijos 
kvatieros radiogramas prane
št*, kad netoli Gardino rusai su
ėmę lenkų kavalerijos regimen- 
tą, susidedantį iš tukstanties vy
rų, kartu su aštuoniomis ka- 
nuolėmis, trim tankais ir šimtu 
penkiasdešimts kulkasvaidžių.

Vokiečiai sulaikė lenkų
. amuniciją.
COBLENZ, Vokietija liepos 

27. — Praeitą nedėldienį, po 
pietų, Marburge, apie šešiasde-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ BRODY.

LONDONAS, liepos 27.
Pasak oficialinio paskelbimo iš 

pa
nedėlį, bolševikų kariuomenė 
užėmė svarbų Galicijos miestą 
Brody, esantį penkiasdešimts 
aštuonis mylias nuo Lember- 
go.

Pranešimas mini apie bolše
vikų laimėjimą — visu frontu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
TALKININKAI ATMETA RU

SIJOS PASIŪLYMĄ-

Jų sąlygos nepriimtinos, laiky
siu savo pasiūlymo.

ofi- 
kur 
sry-

BOULONGNE, liepos 27.
Premjerai Lloyd George ir Mi- 
llerandas savo konferencijoj, 
kuri laikyta čia šiandie po pie
tų, nutarė laikytis savo origina
lingo pieno kai dėl laikymo tai
kos konferencijos su Rusijos 
sovietų valdžia.

Lloyd George sutiko su pa
matinėmis premiero Millerando 
pažiūromis. Po to nutarta, kad 
Anglija turės atsakyti į sovietų 
Rusijos reikrJavimą — laikyti 
internacionalinę taikos konfe
renciją — sekamai:

“Kad ji (konferencija) 
įvyks tol, kol bolševikai
mainys savo pasielgimo ir ne
sutiks tartis su Lenkija dėl tai
kos.”

“Kad toje konferencijoje pri
valo dalyvauti visi kvalifikuo
tieji Rusijos ir kitų pasienio vtJ- 
stybių atstovai.”

Washingtonas nežinėje.

WASHINGT()N, liepos 27. — 
Valstybės departamentas ir šian 
die dar neturi reikiamų infor
macijų kai dėl proponuojamos 
konferencijos Londone, kurioje 
turėtų dalyvauti talkininkų ir 
sovietų Rusijos atstovai.

ne- 
neat-

IR VĖL ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
LOS ANGELES’E.

Nuostolių nėra.
LOS ANGELES, liepos 27. —

šimts mylių į rytus nuo Coblen- Kaip dvyliktą valandą naktį čia
zo, vokiečių policija ir civiliniai 
gyventojai sidaikė lenkų lavo
ninį traukinį, susidedantį iš 
trylikos vagonų, kuriais vežta

ir vėl jausta naujas žemės dre
bėjimas. Kelių triobėsių langai 
vidurmiesty išbirėjo, bet šiaip 
jokių kitų nuostolių nepadtcy-

ginklai ir amunicija iš Frtmci- ta. Tik kaliniai, laikomi mies-
• m i • • 1*1 _______ ' 1L/-, 1Z I i r\Ol_ame-. to kalėjime, turėjo nemaža bai

su- mes ir sukėlė didelį triukšmą, 
va- Į Kai pajausta žemės drebėjimas, 

i kamerų

jos. Traukinis apleido 
rik iečių zoną praeitos 
batos vakarą. Juo 
žiavo penki lenkų ir vienas ' kaliniai ėmė daužyti kamerų 
franeuzų oficierius. Vokiečtei ' duris ir reikalauti, kad juos iš 
nuėmė nuo traukinio visas karo leistų kalėjimo kieman. Juos 
medžiagas, o geležinkelio dar- betgi veikiai nuraminta.

VIENNA, liepos 27. — Čia 
perimta bevielis pranešimas, 
siųstas bolševikų utilitarines 
komandos lenkų armijos ko- 
manduotojui, kuriame rusų ko- 

_____ i'« reiškia pasigailėjimo, 
būtent, kad ji negalinti pradėti 
tarybas kai dėl paliaubos mū
šių anksčiau, kaip tik liepos 30 
d:eną.

Pranešimas mini du dalyku, 
delei kurių pradėti kalbamą
sias tarybas anksčiau esą nega
lima. Pirma lodei, kad “lenkų 
barbariški darbai taip sujudino 
gyventojus, jogei reikės perga
lei’ ytin rimtų klinčių, kt'd ga
lėjus pasitikti lenkus;” antra, 
kadangi reikės atlikti platų ka
riuomenės reorganizavimo dar
bą.”

Iš pranešimo galima spręsti, 
kad lenkų pasiuntiniai turės 
nusilenkti visokia tvarkai, kuri 
yra pravesta sovietų armijos 
stovyklose. Pranešimas baigia
ma nurodymu, kad vieta pasili
kimui bus nužymėta kur nors 
tarp Baronaičių ir Brest-Litcvs- 
ko.

■ ... .. ...■ — ■ 1 ' trr " - ----------

NESITAIKINS SU IRLANIHJA.

LONDONAS, liepos 27. — 
Kažinkas buvo paleidęs gandų 
buk valdžia ketinanti tartis su 
sinn fein organizacijos žmonė
mis ir atsiimti savo bilių, ku
riuo Irlandams teikiama savi
valdybės. Delei to atstovų bute 
padaryta interpeliacija (pak
lausimas). Valdžios nuomonių 
reiškėjas pasakė, kad tai esanti 
netiesa: su Irlandų nepriklau
somybės šalininkais valdžia ne
sutarusi ir Besitarsianti.

“TAUSUS MAJORAS.”

New Yorko majoras mano, kad 
miesto darbininkų algos esan

čios “perdaug didelės.”
NEW YORK, liepos 27. -+ 

Ne\v Yorko miesto majoras, de
mokratas ir Tammany Hali 
rinkinis, John F. Hylan, va
kar vetavo miesto tarybos pat
varkymą, kuriuo buvo nutarta 
padidinti miesto darbininkams 
algas —< 20 nuoš.

Pranešdamas apie tai mies
to tarybai majoras be kita pa
reiškęs, jogei jo me<nymu, mies
to darbininkų algos esančios 
ir taipjau perdaug didelės. Dar 
kartą didinti jas, tai, 
reikštų skriausti miestą.

Sekamais rinkimais
Yorko piliečiai, kurie milžiniš
koj didžiumoj yra darbininkai, 
ir vėl galės atiduoti savo bal
sus už “tausųjį majorą” Hyla- 
ną.

girdi,

New

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 28, 1920 
as rcqibred by the net of Oct. 6,1917

LENKAI BĖGA Iš BALSTO
GĖS.

VARŠAVA, liepos 26 (suvė
linta). Būrys amerikiečių, 
kurie čia, šiandie po pietų, sug
rįžo iš Balstogės, papasakojo, 
krd lenkai gyventojai apleidžia 
Balstogę, esančią trįsdešimts 
mylių atstu nuo Gardino.

ORAS.
Chicago j e ir apielinkėse. — 

Giedri, truputį šilčiau.

HONOLULU, liepos 26 (su
vėlinta). — Laikraščio Nippu 
žiži gautomis iš Tokio žinio
mis, Japonijos parlamente šian
die kilo didelis triukšmas, kuo
met valdžia pareikalavo sus
penduoti vieną parlamento at
stovą, Šimadą, kuris yra skai
tomas valdžios oponentu, šima- 
da kaltino finansų, apšvietus ir 
ūkio ministerius delei rinkų 
manipulacijos, kuri iššaukė fi
nansinį krizisą ir kai kam su- 
rausė pelnų. Parlamentas nebe
galėjo tęsti posėdį ir tapo per
trauktas iki sekamos seredos.

WASIIINGT()N, liepos 28. — 
Sr<n Francisco gatvekarių dar
bininkų asociacijos atstovai va
kar atvyko VVasbinglonan. De
legacija, vadovaujama John B. 
Mooney, nuvyko į Baltąjį Na
mą, kur prezidento sekretoriui 
Tumulty įteikė memorandumą. 
Reikal uijami'*, kad prezidentas 
Wlisonas padarytų atatinkamų 
žingsnių paliuosavimui Tarno 
Mooney ir Warrcn Billingo, ku
rie jau kelinti metai kaip laiko- banditų vada, Francisco Vilią, 
mi kalėjime neva už padėjimą telegrafavo laikiniu Meksikos 
bombos “preparedness” 
dos melu, San Francisco 
te, 1916 m.

John B. Mooney yra
Mooney brolis. Šilą memoran
dumą įteikti jį ir jo vadovau
jamą komisiją įgaliojo minėtos 
asociacijos susirinkimas. Toji 
asociacija daugiausia rūpinasi 
pt.'iuosavimu klastingai nuleis
tųjų San Francisco darbininkų 
vadų.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 26. Graikų kariuomenė, 
kuri įėjo Adrianopol'n, suėmė 
turkų nacionalistų kariuomenės 
vadą, Jafar Tuyar, ir visą jo 
štabą. Tuo budu nacionalistų 
priešinimąsi Trakijoj užsibai
gia.

VILLA PASIDUODA?

SPRltfGFIELD, ILL., liepos 
27. — čia gautomis žiniomis, 
mažiausia dvidešimties kasyklų 
savininkai pradėjo tarybas su 
savo darbininkais. Tų kasyklų 
savininkai nepriklauso kasyklų 

Kiek su- 
reikalauja

du doleriu

MAIŠTININKŲ” KARIUOME
NĖ PRIE PEKINO.

Bet mieste ramu.

PEKINAS, liepos 27.— “Mai
štininkų” kariuomenė, vado- 
vaujmaa generolo Vu-Pei-Fu, 
jau visai netoli K ynų sostinės 
Pekino. Bet to neveizint mieste 
visa kuoramiausia. Susisieki- 

su Tientsinu vis dar neat-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191
JUGO-SLAVŲ KARIUOMENĖ 
UŽĖMĖ AUSTRIJOS MIESTĄ.

VIENNA, liepęs 27. — Pra
eitą panedėlį Jugoslavijos ka
riuomenė išsikraustė iš Radkes- 
burgo. Apleidžiant miestą vi

sos gatvės buvo tuščios. Juos 
tuoj pasekė Austrijos milicinin
kai, kuriuos gyventojai pasiti
ko labai ^ntuziinst ingai.

(Radkesburgas randasi Aust
rijos zone. Nesenai buvo pas
kelbta Viennoje žinių, kad jugo
slavų atsisakymai apleisti mies
tą sukėlė didelio nusistebėjimo. 
Tokį reikalavimą jugo-slavams 
statė talkininkų komisija).

Ret nebaigę apleisti miesto, 
jugo-slavų kareiviai urnai atsi
grįžo ir vėl užėmė miestą, o 
kartu ir kitus miestelius, esan
čius Austrijos zone.

Pranešama, kad italai jau 
galutinai išsikraustę iš Innsbru- 
ko.

Japonijos karalius miręs.

LONDONAS, liepos 27.
Tūlai žinių agentija šįeuidie čia 
paskelbė, kad Japonijos kara
lius, Jošihito jau miręs. Japo
nijos ambasada šitos žinios nei 
patvirtino neigi užginčijo.

Aksčiai! paskelbtosios žinios 
sakė, ked Japonijos karalius 
serga nervų suirimu.

MEXIC(> CITY, liepos 27.
Oficialinis valdžios organas 
šiandie paskelbė, kad Meksikos

pnro-
mies-

Tarno

prezidentui de la IInerta, jogei 
jis pasiduodąs valdžiai — be 
sąlyginiai.

savininkų asociacijai, 
žinota, darbininkai 
padidinti 
dienai.

Žinias

algas po

prokelbė 
unijos 

Frank Farrington.

Illinois ang-
prezidentas,

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., July 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
ANGLIJOS KARINIAI LAIVAI 

DANZIGE.

VARSA VA, liepos 26 (suvė
linta). — Užsienio 
raštinėje gautomis žiniomis,

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 28j 1920 
as feąuired by the act of Oct. 6, 1917

DANZINGO DARBININKAI 
ATSISAKO I&KRAUTI TAL

KININKŲ AMUNICIJĄ.

Įteikė jiems ultimatumą; gal 
panaudos lenkų moteris.

trįs Anglijos karo 
skraiduoliai.

laivai —

NEĮSTENGIA NUMALŠINTI 
STREIKŲ.

Ispanijos parlamentas susirinks 
rudenyj.

MADRIDAS, liepos 26. — Po
litinės kovos Ispanuose pusilio- 
vė — bent parlamente. Pasta- 
rasai dabar turi vakacijų. Su
sirinks tik spalių mėnesyj. Vis 
dėlto, už parlamento rybų ko
vos nesiliauja. Streikų banga, 
kuri visu spartumu užliepsnojo 
pradžioje šių melų, dar’nenus
lūgo. Kai kada ji daro dagį’ ytin 
didelio rūpesčio. Ir represijo
mis ir šiaip “bešaliu” tarpinin- 

jai. Pranešama, kad iškrovimui Į 11111 valdžia stengiasi nura- 
šitų medžiagų verbuojama len- į krinti įsisiūbavusias darbinin
kų moteris Danzinge — jeigu ; minias. Bet be jokių apčiuo-

VARŠAVA, liepos 26 (suvė
linta). — Gautomis užsienio 
reikalų ofise žiniomis, didysai 
talkininkų komisionierius, Sir 
Reginald Tower, kuris veikia 
kaipo tautų lygos įgaliotinis,

bininkams ultimatumą, kuriuo 
reikalaujama, kad bėgiu seka
mų dvidešimts keturių valandų 
butų pradėta krauli iš laivų ka
ro medžiagos, skiriamos Lenki- -

kitomis įmonėmis nepavyks jų 
| iškrauti.

PTNKJV KURSAS.
VAKAR, liep. 27 d., užsienio pinigų 

kaiaa, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaip:

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

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

Lenkų 100 markių.................... $0.70
Olandų 100 guldenų ........... $34.25
Norvegų 100 kronų ...............  $1^.35
Šveicarų, už $1 ...»...... f
švedų 100 kronų ................... $21.65
Vokiečių 100 markių.............. .'

$3.78
$0.67
12.05
$4.03
12.77
17.95
$2.55

piamų davinių. Darbininkų rei
kalavimai kone išimtinai eko
nomiški.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
LIETUVA ĮTEIKĖ ULTIMA

TUMĄ RUSIJAI.

HAIMLTON, liepos 27.
St. Georgės miestely subatos 
naktį Juivo užpulta ant kalėji
mo. Norėta paliuosuoti vieną 
kalinį. Užpuolimas nepavyko.

VARŠAVA, liepos 25 (suvė
linta). — Lietuvos valdžia įtei-■ 
ke Rusijos sovietų valdžiai ui- Į, 
timatunią, reikalaudama, kad 

bolševikų kariuomenė tuč tuo- 
jaug apleistų Lietuvos teritori
ją.

(Vttršava čia, tur būt,mini tą 
Lietuvos 
apie kurį 
j ienose, 
gautomis
vybės žiniomis. — Red.)

valdžibs reikalavimą, 
buvo pranešta Nau- 
panedėlio laidoj

nuo Lietuvos Atsto-

GATVEKARIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS NEW ORLEANE.

NEW ORLEANS, liepos 27. 
—Daugiau kaip tris sąvaites 
tvėręs gatvekarių darbininkų 
streikas pagalios užsibaigei Už
sibaigė susitaikymu.

Paskendo laivas.
KONSTANTINOPOLIS, lie

pos 27. — čia gautomis žinio- 
msi, Juodojoj juroj paskendo 
karinis italų laivas, torpėdinin- 

Žuvofrank$2i 65 kas’ an* minos’ 
$2J>5 devyniolika jurininkų.

i.

CHICAGO. — Kilęs angliaka
sių streikas daro didelio susirū
pinimo fabrikininkams. Anglių 
išteklius mažėja, o streikui ga
lo dar nematyt. Fabrikininkai 
ir anglių pristatymo agentijos 
dideliu susidomėjimu žiuri į 
Wasbingtonę, iš kur nič nieko 
negirdėt — bent tuo tarpu. 
Žinoma tik tiek, kad ten
nors” daroma. Bet kas — tuo 
tarpu dar nepaaiškėjo.

kas

MUSŲ DALRYMPLE TURĖ
SIĄS NAUJO “DŽIABO”.

Žada uždaryti visus “slapiuo
sius” viešbučius ir valgyklas.
CHICAGO. — Musų šaunusai 

majoras, jo didenybė Dalrymple, 
ir vėl turėsiąs naujo “džiabo”. 
Ir tai nelengvo. Tik pamislyki- 
te, jis žada uždaryti visus “sla
piuosius” viešbučius ir valgyk
las! O tų “slapiųjų įstaigų” Chi- 
cagoj esą labai daug. Pasak mu
su majoro, “kas viešbutis tai sa- 
liunas, kas valgykla — taipjau 
saliunas”....

Bet šito musų majoras pakę
sti negalįs — nieku budu. Dabar 
Jungtinės Valstijos esančios 
“drai”, o jis — prohibicijos ofi- 
ceris. Jo pareiga todėl žiūrėti, 
kad ir Chicaga butų “sausa”. Ki
taip, girdi, “iš musų prohibici
jos išeis tik toks labai negudrus 
farsas”.

Tūli juokdariai tečiaus sako, 
kad prie šito “farso” nemažai 
prisidedąs ir pats musų majoras, 
jo didenybė — Dalrymple.

MANILA, liepos 27. — Luzon 
suloj pereitas dvi sąvaiti siautė 
dideli lietus ir audros. Nuosto-

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 
savo draftus arba Čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžy], Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Kas Dedasi Lietuvoj
Kauno spaustuvių darbininkų 

sterikas.

L Per tris savaites “Darbas” ne
galėjo pasirodyti dėl spaustu
vių darbininkų streiko. Strei
kas iškilo dėl to, kad spaustuvių 
darbininkai, be kitų reikalavi
mų, norėjo kad prieš šventadie
nius darbas pasibaigtų 2 vai. 
ankščiau ir tuo budu per savai
tę butų dirbama tik 46 vai., kad 
spaustuvių savininkai negalėtų 
darbininkų pašalinti nei priimti 
be profesinės sąjungos sutikimo 
ir kad pastojant į darbą nebūtų

, reikalaujama sveikatos ludyji- 
I ino. šitų reikalavimų priimti 
nesutiko “šviesoj”, “žydų Bal
so” ir valstybės spaustuvės, pas
taroji pranešdama, kad ji ap
skritai imant į savo darbininkus 
žiuri ir žiūrės kaip į valdinin
kus. Bet sustreikavo ir tų spau
stuvių darbininkai, kur reikala
vimai buvo priimti — iš solida
rumo, — o birželio 15 d. net bu- 

' vo paskelbta generalinis f strei- 
! kas.

Steigiamam jame Seime.
Kuomet tęsėsi streikas ir lai

•AR GALIU GAUTI SAVO PINIGUS " 
KADA TIK Aš NORIU?

Daugelis žmonių šitaip užklausia banke.
Atsakymas yra

Kada tik norit
JUS GALIT GAUTI SAVO PINIGUS ŠIAME 

SENAME TVIRTAME BANKE PO VALDŽIOS 
PRIEŽIŪRA.

AR JUS KALBATE ČIA LIETUVIŠKAI?
ir šitaip žmonės užklausia banke 

Atsakymas yra

Beabejones kalbame LisMtai šiame Banke
JUS ATEIKIT TIK VIENĄ KARTĄ IR RASITE, 

KAD JAUSITĖS KAIP NAMIE ŠIAME BANKE.
AR GALI KUR BŪTI GERESNIS BANKAS

kraščiai nėjo, darbas Steigia- &U1 
mamjame Seime ujo po senovei., k i 
Per tą laiką priimta arba pra- H 
dėto svarstyti visa eilė įstatymų ii! 
sumanymų, kurių tarpe pažymė- g 
tina: dvarų smulkiųjų nuominin- gĮg 
kų įstatymo pakeitimas ir pa
pildymas (smulkiemsiems nuo- g 
inininkams duota 
pasilikti), priimtas, 
mas dvarų žemei parduoti, į- 
keisti ir perleisti (savininkai, 
kurie turi žemės daugiau negu 
70 deš. arba 140 margų, be val
džios leidimo neturi teises savo 
žemės parduoti, o ir leidimą ga
li gauti parduoti ar kt. ne dau
giau 10% ploto ir tik ūkio pa
gerinimo tikslams) svarstomas 
dvarų darbininkų atstatymo įsta 
tymo sumanymas (dvarininkai 
neturės teisės darbininkų išmes
ti, jei jie pildys visas sąlygas) 
ir t. t. Be to valdžiai buvo pa
duota visa eilė paklausimų ir 
interpeliacijų dėl valdininkų ne
teisėti; darbų ir t. t.

(“Darb.)

teise 
įstaty-

Musų kooperatyvai. Karas 
būvo suardęs visą kooperacijos 
judėjimą Lietuvoje (prieš karą 
Lietuvoje buvo apie 300 įvairių 
rūšių kooperatyvų). Vokiečiai 
okupacijos metu buvo pradėję

__ :

1920 metuose atsibus i

Nedėlioj, 8 d. Rugpiučio-August, 1920 m
GARDNER PARK

Wcst Ptillman, III.

Prasidės 9 valandą ryto

’ Kaip visada taip ir šį kartą Naujienos ręngia šį pikniką su geru programų dainuos pirmeiviški 
chorai, kalbės geri kalbėtojai, ir bus kitos pramogos sudarančios tikrą pikniką. Nėra čia reikalo daug 
sakyti apie gerumą Naujienų surengimų, praeitis yra geriausia liudijimas. Naujienos ir šį kartą užtik
rina publiką, kad turės “good time” už savo pinigus viename iš puikiausių daržų apielinkėj Chicagos.

r v
P. S. Chicagiečiams važiuojant j pikniką reikia imti State St. karus ir važiuoti iki 119 nuo 119 St. 

Michigan karus arba pėsti iki 123 St.—ten Gardner Parkas. z

PEOPLES ii BANK
Bankas ant Kampo

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

of r»<e Dono**
r <

PALAIKYK KŪDIKI SVEIKU IR TVIRTU
Kūdikio sveikata ir vystymąsi dikčiai 
priguli nuo priežiūros ir jam duodamo 
maisto. Jusy vaikutis turi būti kas
dien maudomas ir reguliariskai maiti
namas. Jei negali jo žindyt, bandyk

EAGLE BRAND
(CONDENSED M/LK)

Tinkamiausias kūdikių maistas—pada
rytas iš riebaus karvės pieno ir malto 
cukraus, specialiai kūdikiams. Reko
menduojamas gydytojų visur delei jo 
kokybės ir atsakantumo.
Augšta vertė—pilnumas—-ir ekonomiškumas 
padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui prie pagaminimo valgių ir ant stalo. Pir
kit dėžę šiandien—naudokit jį visiems tiks- - 
Tams, kur reikia pieno ir cukraus. Bandy
kit jį su pyragaičiais ir tam panašiai.

Jeigu norite maisto, kuris padarys jūsų kū
dikį stipriu ir sveiku, pasiuskit šiandien ku
poną ir reikalaukit dykai Kūdikių Knygos 
ir maitinimo instrukcijų jūsų kalboje.

steigti Lietuvoje kooperatyvų. 
Bet tie jų kooperatyvai nerado 
žmonėse pasitikėjimo ir, jiems 
išsikrausčius iš Lietuvos, visa 
iširo. Susikūrus lietuvių val
džiai, kooperatyvai vėl pradėjo 
kurtis. Privatinės prekybos ne
normalumai ir spekuliatyvinės 
kainos sudarė labai gerą dirvą 
kooperatyvų darbuotei. Ypač 
kooperatyvų steigimąsi paleng
vino išleistas bendras koopera
tyvams įstatymas, šiuo metu 
Lietuvoje yra įsikūrę 400 koope
ratyvų — daugiausia vartotojų 
b-vių. Tie kooperatyvai yra su- 
susijungę į 5 sričių sąjungas: 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžy, 
Vilkavišky ir Kėdainiuose. Ben
dram prekių pirkimui ir sąjun
gos sričių atstovybė yra susi
jungusios į Lietuvos Kooperaty
vų Sąjungų Biurą.

Kooperatyvų nariai daugumoj 
valstiečiai ir miestų bei mieste
lių gyventojai. Kiekvienas ko
operatyvas, vidutiniai imant, 
turi prie 300 narių, t. y. į koope- 
tyvus yra susijungę apie 120- 
000 Lietuvos piliečių. Pereitais 
metais kooperatyvai padare a- 
pie 110,000 auk. apyvartos kiek
vienas, t. y. visi padare apie 44- 
000,000 auks. apyvartos. Sri
čių sąjungos pereitų metų pus
metį padarė apyvartos 10 mili
jonų auksinų, šiemet sričių są
jungos per 3 mėnesius padare 
11 milijonų auk. apyvartos, šių 
metų kovo 21 — 23 d. įvyko 
Kaune Lietuvos kooperatyvų at
stovų suvažiavimas, kuris nusta
tė tolimesnį Lietuvos koopera
tyvų darbuotės planą. Svarbiau 
šia — nuspręsta sudaryti vieną 
Lietuvos kooperatyvų sąjunga 
ir įkurti Lietuvos kooperatyvų 
banką, pradėti savąjį gaminimą, 
o svarbiausia paimti į savo ran
kas žalios medžagos eksportą, 
l’as planas pavesta įvykint Lie
tuvos kooperatyvų sąjungų biu
rui. Toj strity L. k. biuras e- 
nergingai darbuojasi, ir tikima
si, kad rūpinčio m. gale atsida
rys minėta Lietuvos kooperaty
vų bankas, kuris tvirtai sukon
centruos Lietuvos kooperatyvus 
bendram darbui.

r

r i

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiokininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

ad. RICHTERO ČO., 326-330 Broadway, New Ysrk

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
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

Kambnris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekoi
Tėmykite mano parašą.

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

Žtnogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. liet jis 

\ žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

VCaodo
3214 South Halsted Street

šiandien ir rytoj valcare
Bus ložių dvi juokingiausios komedijos po du kartus į vakarą.

Meilės Parodija ir “Knarkia Paliepus
Šios dvi komedijos yra dideliai juokingos, kas kArtą mate, tas ir antrą kartą nori matyti, o kuris dar nėra matęs, tas būtinai 

ateis.
Nežiūrėkit, kad oras šiltas, smagiai įsijuokęs užmirši apio šilumą ir kitus nesmagumus. Ateik į WANDOS TEATRĄ. Pirmas 

lošimas prasidės lygiai 7:30, antras lygiai 9-tą vai. vak. Lošia gerai išsilavinę artistai: P. Stogis, V. Misevičiutė, S. Telksmis, Ant. 
Simanavičiūtė. Rižisorius, M. DUNDULIENĖ.

SKAITYK! Saugok akiu regėjimą

Siry.K»».AltUlk#Nakty>??-
KyUi Akina JrNaktbtekMU b M

Jeigu tamista esi netikėliu, jis tau 
duos tikrą supratimą Biblijos pamok
tų: visfiškai skirtingą nuo to kokį ta

mista turėjai kada buvai tikinčiu.
Jeigu tamista esi tikinčiu; jame ra- 

i pastiprinimą savo tikėjimo, ir gau
si platesnį ir aiškų supratimą svar
biausių ir reikalingiausių tikėjimo da
lykų.

Numeris 7-tas (Rugp. 1920 m. 
num.), yra naudingas perskaityti 
kiekvienam darbininkui. Jame yra aiš
kus davadai apie dabartinę apystovą, 
apie darbininkus ir kapitalistus, pir- 
tnesniųjų saugumą ir vėlesniųjų bai
mę, ir tikinčiojo Priedermę.

Rašyk tuojaus: Užsirašymas vienas 
doleris metams.

Adresas:
SARGYBOS BOKŠTAS 

732 V/. 19th Str. Chicago, III.

Tel..: McKinley 4293
Atlankykit savo kaimyną iš Lietuvos 

LOUIS LEVIN.
SUGES AND DRY GOODS 

Cleaning and dyeing of 
Ladies & Gents’ Gannents

2502 W. 88th St., Chicago.

THE BORDEN COMPANY
New York 

testeigta 1857 ■'

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jį šiandien

Mr«.................................... City.......
Street............................................State
Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga

TELŠIAI.
>—.......... i n : p q

Čia atostogų metu įkurta 
liaudies mokytojams kursai. Su 
važiavo 120 asmenų iš Telšių, 
Tauragės ir Kretingos apskri
čių. Pilnokos prasidėjo birž. 
22 d. Birž. 21 d. naujai stojan
tiems buvo kvotimai. Iš 40 iš
laikė tik 9.

l'elšių apskrities mokytojai 
kursislai labiau krypsta į kai
riųjų pusę. Pirmą po pamoku 
dieną kursis ta i savo susirinki
me spręnde tikybos mokslo rei
kalingumą. Po ilgy ginčų nu
spręsta klausyti tikybos pamo
kų du kr»rtu per savaitę, bai
giant kursus — nelaikyti kvo
timų. Nuspręsta išrinkti tary
bą tarpininkauti tarp mokytojų.

z

z

Telefonas Psliman 856
• DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistas 
10801 S. Michigan Av„ Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH ' 

DENTISTAS
Męs naro darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 
dalis gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai Žmonių ncUno, kad jie 
turi
nuo 
d o.

viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; dellogr ir ncišsigy-

Kirmėles ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kjla, 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 kain 
wrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
' ’ 1645 VVcst 47th Street.
Van) Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną. m

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

CJ
r

EXTRA BARGENAS.
Chicagos Lietuviams sutau- 

pint daug pinigų nuo kožno siu
to forničių.

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

čių Storai, ji perka iš didelių 
“piece work” dirbtuvių. Už tad 
nepamirškite šitos geros progos, 
o mes jum patamausim koge- 
riauaiai. Atdara kasdieną nuo 
7 ryto iki 8 vakare.

I. G. WASILAUSKAS, 
704 W. 26-th St., arti Halsted 
St. Chicago, III.

Tel.: Yards 6235

Statiškos ir Turkiški Vanos
12th STREET 
Tek Kcdzle 8»02.

\ 3514-16 W. 12th ST. 
Arti Rt. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.
Telefonas—Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
■—Dentistao—

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

šių apskr. liaudies mokyklų in- 
struktoris, Plaušinaitis, Moky
tojai: gimnazijos mokytojas— 
M. Mačernis, J. Kochas, kun. J. 
Dagilis ir V. Abromavičius.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3825 So. Halsted ^tM Chicago.' 
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Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielj, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

Į KORESPONDENCIJOS
GARY, IND.

Aukos Dėbso kampanijos 
fondan.

Keletas dienu atgal pas drg. 
.J Viliniaitį buvo susirinkęs bū
relis svečių. Prisiminus apie be
siartinančius svarbius preziden
tinius rinkimus, ir reikalingu
mų paremti Socialistų kandida
to Eugene V. Debs kampanijos 
fondų, visi mielai su tuo suti
ko ir papaukavo minėtai! fon
dan:

J. Vilimailis, B. Vilimai t ienė, 
Petras Tumas, A. Šatas, J. Vaiš- 
nis, J. Černius, Elzbieta Simutie
ne po $1.00, J. Olišanskis $2.00 
ir J. Vilimailis 50c. Viso $9.50.

ĮįaujienŲ pinigu Siuntimo įkyrius

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Visiems aukautojams taria
me širdingų ačiū.

—Petras Tumas.
(Aukų $9.50 priimti ir bus 

perduoti Dėbso Kampanijos 
Fondan. — Red.)

Prijima Pinigus 
Pašidėjimui

Lietuvos Bankan
BART, MICH.

Dabar verta ir apsimoka padėti pinigai Lietuvos Bankan. Naujienų Pinigų Siunti
mo Skyrius priima pinigus pasidėjimos Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankan Kau
ne, arba jo skyriuose Šiauliuos, Panevežyj ar Raseiniuose.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas moka nuošimtį geresnį negu Amerikos 
bankai.

............................ " ■

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų ofisų, 
pn. 4729 So. Ashland Av. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir 
vaikų. Ofiso valandos nuo 
10 iki 12 rytmetyj, nuo 2 iki 
5 vakare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. 
Nedėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880

Kreipkitės pas: o
Kur nėra “Naujienų?”

mokami už padėtus pinigus iš
ėmimui su pirmu pareikalavimu.

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius LcgaliS- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgcčių ant lengvų sąlygų. 

West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St„ Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Turbūt nėra ne mažiausios 
lietuvių sėdybos Amerikoje, 
kur nebūtų “Naujienų.”

Važiuodamas ant vakacijų 
maniau, kad prisieis pabūti dvi 
sųvaites be “N.,” tečiaus pasiro
dė kas kita. Bart Mieli, lietuvių 
kolonijoj • beveik pas kiekvienų 
randasi “Naujienos.” Pas kurį 
jų nėra, tai skolina nuo kito ir 
noriai jas skaito. Kiti turi susi
krovę ir senų egzempliorių di
deles krūvas.

Kas ypatingiausiu apie Bart 
ūkininkus lietuvius, tai tas kad 
tie, kurie mėgsta skaityti, pasi
rodo esu mr.sniu is tiltini nitais.

Abelncd Hart apielinkej visi 

ūkininkai lietuviai gerai gyve
na; jiems tarsi nieko netrūksta, 
išimant kai kuriuos, kų neskai
to “Naujienų” — jiems tikrai 
trūksta dienraščio “Naujienų.”

A. A. Vasiliauskas.

mokami už pinigus padėtus iš
ėmimui ne anksčiau kaip už me
tų po padėjimui.
mokami už pinigus padėtus iš
ėmimui ne anksčiau kaip už dvie
jų metų po padėjimui.

Pasidėjusiems pinigus išduodamos yra ne bankinės knygelės, bet kvitai — tokie, 
kaip žemiaus parodytas.
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Pavyzdys kvito, kokį iš
duoda Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Bankas tau- 
py tojams.

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
m . . .J 3110 arba 357 Telephonai: K .. . . .j Naktimis Drexel 

( 950 - Drover 4136 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Tel. Boiilevąr* M32i 

DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted SL. Chicu< 
Užlaikome knygų krautuvę, par 

duodame įvairaus turinio knygas 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki 
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo 
giją, biografiją, kalbamokslius, po 
eziją ir teatrams knygas. Taiti# 
priimame paskelbimus, užrašome ja 
ikraščins ir pavieniais parduodami 
“Naujienas”, “Keleivi“ ‘Kardą“ ii 
“Dilgėles“. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda 
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6r 
krasaženklių.

Mes užlaikome viso
kiausių
DEIMANTŲ. BRAN 

GIŲ DAIKTŲ, 
LAIKRODĖLIŲ,

LAIKRODŽIŲ, OL- 
SELIO KAINOMIS.

Viskas pritaikyta 
lietuviams. Musų kai 

nos yra žemesnės už kitų olselių kai
nas. Maloniai kviečiame jus ateiti pas 
mus kada tik jums patogu.

PAUL & ADOLPH BRAUDE 
VVholesate Jewelers

Room 400, Ketvirtas augštas 
Heyworth Bldg^ — 29 E. Madison 

Chicago, III.
St.

Senuose namuose elektrinių dratų 
sudėjimas musų specialumas
IMPERIAL ELECTRIC CO.

Registruoti Elektrikieriai
Išdirbėjai žiburinių įtaisymų 

Jūsų parėmimas pageidaujamas 
4903 W. 12th Str., Cicero, III.

FONTAIN, MICB.

Nelaimės su šautuvais.

Tris pusbrolius, lietuvių ūki
ninkų vaikus, patiko nelaimės. 
Užpernai žiemų, Jonas 15 metų, 
augintinis močiutės Navickie
nės, medžiodamas ant kiškių, 
nusišovė sau vienos rankos 3 
pirštus. Pernai žiemų, D. Buto 
sunūs, 16 metų, nusišovė kojos 
pirštus. Pereitų savaitę P. Ma
jauskas, 15 metų, bevartyda
mas revolverį išsišovė sau akį. 
Pastarasis yra didžiausis darbi
ninkas ir vyriausią brolis 7 naš
laičių. Tėvai arba globėjai to
kio amžiaus vaikų turėtų dau.- 
giaus atkreipti domės ir neda- 
leisti žaisti su šautuvais. —M.

, AUBURN, ILL.

Gatvekari® sužeidė lietuvį.

Einantis iš St. Louis į Spring- 
field galvokam pagavo ant bė
gių lietuvį Povilų Cibulskį ir jį 
sunkiai sužeidė. Pastarasis tuo 
pačiu gatvekariu tapo nugaben
tas į Springfield ir tenai guli 
šv. Jono ligonbutyj. Manoma, 
kad sužeistasis mirs. Priežas
tis nelaimes nežinoma—S. M.

SAUGOK KITUS.
Kriuokuliu (whooping-cough) 

sergantįs vaikai turi pasilikt na 
niuose, nevalia jiems važinėt 
gatvekariais ar kitais vežimais, 
neturi eiti į mokyklą, į teatrus, 
ir t. t. Reikia mokyt sveikus

čia parodytas kvitas, 
yra vienas iš tų, kurie at
ėjo iš Lietuvos banko pa
sėdėjusiems pinigus per 
Naujienų Pinigų Siunti
mo Skyrių.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas

įrašymui ^(C^Tt Cinamojon sąskaiton/v

Kaunas, 192 metų
Nr.J/tf*’

Direktorius

■■■■■■■■■■■nMHMnB1
DR. 6. M. GLASER

Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan stn kerti 32 st 
Chicago, Žilino!*. 
SPECIALISTAS!

Moteriški ir Vyriški, 
Taipgi Chronišką Ligų. 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 — 8 po pietį ir nue 

0—8 vakare. Nedėliomis nos 
9—2 po pietų-

Telephone Yarda *87.

”'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB”

=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 pametėte “discharge“ mes galime gauti kitą ■
■ čion! Kreipkitės ir su kitais reikalais. Kalbame lietuviškai. 1

L. MERKEN Kontoras Notaro ‘
710 West 14.th St., Chicago, III.

91 ■
J " ... .................................................. .........

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

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

/z

PINIGUS PAŠIDĖJIMUI LIETUVOS BANKON REIKIA SIŲSTI PER NAU
JIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ. *

Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius yra pakviestas Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Banko tarpininkauti pinigų pasidėjimo reikale tarp Lietuvos banko ir amerikiečių.

Norint pasidėti pinigus j Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankų, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikacijų, kurių išduoda Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kacijų pasiunčiame kiekvienam kas tik jos pareikalauja.

Jau nemažai amerikiečių lietuvių yra pasidėję pinigų Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankan. Dabar-gi dar dauginus žmonių galės pasidėti visokių sumų pinigų tau
pymui Lietuves Prekybos ir Pramonės Bankan, kada pinigų pasidėjime tarpininkauja 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

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

NAUDOKITĖS PROGA, KOL DAR MARKĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pini
gus ir pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia pinigus Lietuvon vienutiniu tiesiu 
ir greitu budu.

Naujienų P. S. Skyrius atdaras vakarais iki 9 vai.: Utarninke, Ketverge ir Suba- 
toj. Kitomis dienomis atdaras iki 6 vai. vakare. Nedėlioj nuo 10 v. ryto iki 2 vai. po piet.

vaikus neit prie sergančių. Rai- 
kia uždraust davimų kitam 
kramtyti gurno, mainyt rašymo 
paišelį ir kitus daiktus.

Vaikai papratę spiaut ant ran 
kų kuomet metą “bolę”. Tas, ir 
nereikalingas bučiavimas, turi 
būt atgrasintas.

Sergantiems vaikams šviežias 
oras reikalingas, bet kuomet jie 
eina pasivaikščiot, senesne ypa- 
ta turi su jais eiti ir neleist bo- 
vintis su kitais vaikais.

Virginijoje, sako Virginia 
Healt Bulletin, kriuokuliu ser
gantis vaikai nešioja siaurų ža
lios spalvos kaspinų ant rankos. 
Tas rodo, jog jis turi užkrečia
mų ligų ir kiti vaikai prie jo nei
na.

Liga, kuri kasmet numarina

ga. Jeigu kirkšninių gilių suti
nimo plėga išnaikintų tiek vai
kų vienais metais, visas pasau
lis uždėtų kvarantanų prieš mu
sų šalį.

Visi turi kovoti su kriuoku-
apie 10,000 vaikų, yra pavojin- liu. Išpildyk savo dalį.

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKA8, SEKANČIAI RAŠAU
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnfljęs pilvelis buvo. Dispep 

rija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstų, Nervu Iraujo, Inkstu. Nervu Ir 
ubeinas spėkų nustojimas viso kūno, |r buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, 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 sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1006 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjtstei ir linkiu tfsiems savo draugams ir pažjstamlepn* su to* 
kiefs atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Saluteras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnai, Prof.

1797 So. Halsted Su Telephone Canal *417. Ckieago, III.

i

i

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157 k—-■■■■■■ ■ JDosomis

Telephone Taria *032

Dr. M. Stupnicki
$107 S. Morgą* it Chlea*o

VALANDOS: Nuo « iki 11 ryte 
ir nao * iki I vakare

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
l^eavittt St. Phone Canal 0222. Va
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną
!■■■■■■■II■■i■■■■■■p

: DR. YUšKA : 
i 1900 S. Halsted St. !

Tel. Canal 114
U Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 
H vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63 St.
Tel. Prospect 3466

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

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.

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
J Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS S
B Gydytojas ir Chirurgas
5 VALANDOS: 9—12 ryto I 
1 2—9 vakaro ■
5 3303 So. Morgan Street, b 

Chicago, III.
MBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė.
Telefonai: Pullman 342 ir 3189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7.‘ Tel. Yards 723

v--............. .............
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Sereda, Liepos 28 d., 1920

Socialdemokratų atstovai 
sutiko paimti ant savęs at
sakomybę iki suvažiavimas 
išsirinks savo prezidiumą; 

to»blluthl^u,N.“,,Pub.“ Caf iŠ. | tuomet p. Grinius leido šuva- 
žiavimą laikyti.

Bet suvažiavimą belai- 
kant, ginkluota sargyba iš 
milicijos ir kareivių apspito 
svetainę ir perkontroliavo de 
legatų pasus. Keletas dar- 
bininkų tapo suareštuota.

Tai šitokiose sąlygose ten 
ka eiti Lietuvos darbininkų 
judėjimui. Suprantama, kad 
tai daro į jį ne geriausios 
įtakos.

Kelios dienos atgal mes iš
spausdinome Lietuvos At- 

I stovybės pranešimą, kad Lie 
tuvoje tapo įvesta karės sto
vis. Prie karės stovio dar
bininkų judėjimas, žinoma, 
yra da labiau varžomas.

Bet kodėl Lietuvos vald
žia, kurios pryšakyje stovi 
net liaudininkas, šitaip elgia
si? Todėl, kad ji bijosi dar
bininkų judėjimo. Represi
jos visuomet yra ženklas ne 
valdžios stiprumo, o silpnu
mo ir kinkų drebėjimo.

LITMUANIAN SAH.Y NEWI

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Tslephone Canal 1506

Svbeeription Kates:
$8.0t j»t year in Canada.
$7.04 per year outside of Chicago.

18.00 per year in ChicaQ
3c per copy. »

Entered as Second CMss Mattar 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedildienius. Leidiia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicag©, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Uisisakomoji Kainai
Chicago ja — paltu:

Metams _____
Pusei metų _____
Trims minasiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui .

1.75
1.00

Viena kopija ___ - - 08
Savaitei__________ - - 11
Mėnesiui______ _____ ...... ------- 75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
putui

Metams $7.f0 
Ihieei metų .........  4.ft
Trims mėnesiams__ _________   2.W
Dviem mėnesiams -------------------- 1.50
Vieaam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur uisiantuosei 
(Atpiginta)

Metams -----------------  $3.90
Pusei metų ----  4.50
Trims mėnesiams --------------- 2J5

Pinigus reikia siųst pakto Moaey
Orderiu, kartu su uisakymu.

Apžvalga i

NAUJAS “ŽURNALAS

Varžo darbininkų 
unijas Lietuvoje. Clevelande išėjo 1 numeris

t
munistų tarpe, kurie šiuo mo 
mentu veikia Rusijoje. Leni
nas pasikalbėjime su norve
gų s.-d. atstovu Fripi pasakė: 
‘mes turime dalyvauti rinki
muose į parlamentus, nodaly 
vavimas juose parodo, kad 
esame sirgę mažo vciiko li
gomis’. Lenino supnaitmu 
reikėsią eiti vidurio keliu, at 
metant kairiuosius komunis- i 
tus. Komunistų tarpe pasie
kiamas atsipeikėjimas, kadan 
gi utopiškoji taktika nepagim 
<16 Vifkarų Europoje revoliu
cijos”.
Musų skaitytojui žino, kad tikru is!()knviinu I EurOpOS darbininkai stve
i,.« „ __ L___  P dovana reisKia uiuziausĮ . • i_ L-oH onciaktoks pat skilimas yra ir tarpe 

Amerikos komunistų. Ir jų da 
lis šiandie stoja už dalyvavimų 
“visų kli šų parlamentuose” ir 
prikaišioja kitiems komunis
tams, kurie tam dalyvaviinui 
yra priešingi, “kūdikystės li
gų”.

Naujoji Lietuvos valdžia, 
su liaudininku Dr. Grinium 
pryšakyje, taip pat, kaip ir 
pirmesnioji valdžia, nemėgs
ta organizuoto darbininkų 
judėjimo. .

Ji mėgino uždrausti Lietu
vos profesinėms darbininkų 
sąjungoms padaryti savo su
važiavimą, kuris buvo su
šauktas birželio 20-ai dienai. 
Štai kaip apie tai pasakoja 
Kauno “Socialdemokratas”:

“Jau išvakaro suvažia
vo gana apščiai delegatų. 
Pasirodė čia vietoj, kad 
kur kas lengviau iš pro
vincijos išrinkti delegatus 
ir atsiųsti, negu čia Kau
ne atvažiavusiems darbi
ninkų atstovams suvažia
vimas įvykinti. Tą pačią 
dieną (birželio 19 d.) bu
vo gautas iš miesto virši
ninko raštas, kad profesi
nių darbininkų sąjungų 
centras likviduojamas ir 
joks suvažiavimas negali 
įvykti.”
Suvažiavusieji darbinin

kų atstovai kreipėsi prie mi- 
nisterių pirmininko Dr. K. 
Griniaus, protestuodami 
prieš tokį Kauno miesto vir
šininko kišimąsi į suvažiavi
mo reikalus; bet ir ministe- 
rių pirmininkas pareiškė, 
kad suvažiavimo laikyt ne
galima, kadangi organizaci
ja, kuri šaukė jį jau negy
vuoja. “Socialdemokratas” 
sako: •

pūkų mėnesinio laikraščio.
Jisai ketina rašyt apie darbus 

įvairiuose miestuose, o taip pat 
“skiesti Lietuvių tarpe bruožus 
iš technikos srities, apie elek
triką ir kitas panašias profesi
jas. Be to, bus talpinama visa 
eilė receptų ir formalų musų 
gabiausių farmaceutų ir chemi
kų. ar kurių galės naudoties 
kiekvienas ir įgyti sau pramoni- 
ją išdirbinėjant kokius medika- 
liškus ar kasdieninių reikalų 
vartojimui sudėčkus”.

Žodžiu, laikrfištis su “kiku”.

“VIENYBĖS LIET.” DIEN
RAŠTIS DA VIS ORGANIZUO

JASI.

“Vienybės Dienraščio Bend
rove paskelbė savo atskaitas už 
pirmutinius penkis mėnesius š. 
in. Jos parodo, kad biznis da
vė $5,172.36 gryno pelno, kuris 
beveik visas tapo padarytas iš 
užsienių skyriaus (pinigų siun-

Bendrovė turinti ant rankų 
dt* už $61,790.00 Šerų. Kadangi 
B-vė lapo inkorporuota ant 
$75,000.00, tai reiškia nuo jos 
susitvėrirrio iki galo gegužes 
mėnesio ji buvo pardavus Šerų 
už $14,210.00, arba mažiaus 
kaip penktą dalį. 'Jodei da ir 
<k«bar ji neišdrįsta pradėt leist 
dienraštį.

NESUSIPRATIMAI KOMUNIS
TŲ INTERNACIONALE.

“Čia prisiėjo įsikišti Sei 
mo socialdemokratų frak
cijos nariams. Pasitarus 
su atvažiavusiais delega
tais, buvo sutarta kreip
ties antrąjį kartą tai pa
čiai delegacijai į min. p. 
Grinių, dalyvaujant trims 
socialdemokratų Seimo 
frakcijos nariams. Tuo-* 
met ponas Grinius sutiko 
leisti suvažiavimą atidary
ti, jeigu socialdemokratų 
frakcijos nariai imą ant 
savęs atsakomybę už su
važiavimą,”

Kauno “Socialdemokratas” 
rašo:

“Vokiečių komunistų laik
raštis ‘Die Rote Fare* rašo, 
kad Vokiečių Komunistai esą 
labai susilpnėjų dėlei įvyku
sia skilimo. Dalis komunis
tų su Laufenbergu, Wolfbei
ni u ir Hambergcriu atskilo 
nuo partijos ir sukūrė nciują 
komunistų partiją. Priežas
tis skilimo toji, kad vieni ko
munistų dalyvavo rinkimuose 
į parlamentą, kiti gi ne. Ko
munistų tarptautiniame biure 
Amsterdame taip-gi įvyko ne
susipratimų delei taktikos. 
Nesusipratimų delei taktikos 
įvyko ir Maskvoje. Dalys ko 
munistų su Radeku priešaky
je prisipažįsta, kad partija 
esanti perdaug toli nuėjusi 
su savo revoliucinėmis fra
zėmis, kad reikalinga buvo ne 
atsisakyt nuo parlamentinės 
kovos būdų. Tas pats skili
mas pi«stebelas ir latvių ko-

bolševikų pusėje, tai jisai da 
grūmoja: palaukite, girdi, — 
rytoj aplinkybės gal persikeis, ir 
bolševikai tuomet “visai kitai]) 
pradės kalbėt’! Reiškie*, tas su
tvėrimas džiaugtųsi, jeigu bol
ševikai ryloj imlų ir sutremtų 
po kojomis tą sutartį, kurią jie

Tik truputį pagalvokite apie 
tai, kas č’a pripasakota.

“Laisvės” “literatas* 
kad bolšcvikei galėjo įsteigt 
Vilniuje sovietų valdžią, bet vie
loje to jie atidavė jį buržuazinei 
Lietuvos valdžiai. Kodėl jie taip 
pasielgė? Todėl, girdi, kad jie 
turėjo išrokavimą nesipešti su I tik-ką padarė su Lietuva. 
Lietuva. ~—*-------------------------- -——

Jeigu bolševikai butų tikrai Pasaulio Darbininkų 
dėl savo išrokavimo atidivę Vii ■ JAjlm
nių Lietuvai, tai, rodos, nebūtų JUGCJimaS
ko jiems už tai labai dėkoti. 
Hoi o. i,:u Troe Aranslation filed with the ,wrt>-Bet to literato logika yia kdo m.lstop aį Chicago, III., July 28, 1920 
kia. Jisai tikrina, kad šita su as require<l by the act ©f Oct. 6, 1917

sako,

džia visokiais budais vertė juos 
tatai padaryti. Tatai esąs ženk
las, jog laisvė pradeda imti vir
šų ant retkcijos. Gautos iš Pro
gų e’os žinios rodio, jogl čeko- 
S lovukų unijos nutarusios prisi
dėti prie boikoto. Kita vėl ži
nia iš Bucharesto sako, jog ir 
Rumunijos darbininkai remsiu 
boikotų.

True translation filed with the post- 
mastęr at Chicago, III., July 28, 1920 
as reųuired by tha.act of Oct. G, 1917

FRANCIJA.

Tūli žmonės mano, jog kojų 
tinimas yra natūralia dalykas. 
Kiti bando jį gydyt ką nors tep
dami ant sutinusių vietų. Rei
kia pasakyt, kad tai yra klai
dinga. Tiesa, vasaros laiku ko
jos gali kiek patinti nuo karš
čio, bet tokis tinimas yra men
kas ir spaudimas nepadarys duo 
belės.

Kojos tinsta nuo kelių prie
žasčių, svarbiausia kurių yra 
širdies liga. Vyras bei mote
ris gali turėti širdies ligą per 
kelioliką metų ii* kojos netinsta, 
bet kada šita liga taip sugadina 
širdį, jog ji nebegali patenkirta- 
mąi pumpuot kraują,- tuomet 
kojų tinimas neišvengiamas. 
Tuomet yra ženklas, kad jeigu 
Žmogus da nori kiek ilgiau pa
gyventi, jis turi tinkamai gydy
tis ir šventai pildyti tai, ką dak
taras įsakys, ypač link pasilsio.

Antroji iš eilės pagal tanku
mą kojų tinimo priežastis yra 
inkstų uždegimas. Šita liga tan 
kesnė pas vyrus, vienok nėštu
mo laike ji nereta ir pas mote
ris. Kad sužinojus, ar ji nėra, 
reikia būtinai egzaminuoti šla
pumą. Liga yra pavojinga ir 
reikalinga atidaus gydymo.

Trečiąją vietą užima venų 
(gįslų) išsipūtimas. Venos ne
retai išsipučia blauzdose taip, 
kad matyt jas galima, kartais 
blauzdos prakiura nuo to, bet 
jeigu venos išsipučia ir augš- 
čiau blauzdų arba giliai jose ko
tu tinimas gali įvykti. Tankiai 
lik operacijos keliu galima pa
šalinti šitą tinimo priežastį.

Toliau seka phlebitis arba ve
nų uždegimas, kas užblokuoja 
kraujo ^cirkuliaciją ir tuomet į- 
vyksta sutinimas kojose. Pa
prastai tuomet tik viena koja 
ieka paliesta. Suklekusio krau
jo šmotas, oras patekęs kaip 
nors į veną, taukai patekę j ją su 
nžeidimo laike, irgi gali užblo
kuoti kojų veną ir įvyks sutini
mas, bet šitokie atstįkimai reti. 
Kepenų susitraukimas, kuris- 
tankiausiai paeina nuo sifilio ir 
celios kitos priežastįs gali irgi 
padalyti kojų tinimą. Pav., 
džiovoj, kada viso kūno oda su
tinsta, tuomet ir kojos neišven
gia sutinimo.

Aplamai, kojų tinimas visada 
reiškia ką nors pavojingą. Prie- 
žastįs tinimo yra kelios, todėl 
būtinai reikia rasti, kuri jų da
ro tą apsireiškimą, ir galimais 
budais pašalinti ją.

Dr. A. Montvidas.

riasi boikoto, kad sustab
džius terorą Vengrijoj.

Vienna, liepos 8. — Edo Fim- 
man, Internacionalinės Profesi
nių Sąjungų sekretorius, grįžta 
į Amsterdamą. Jis praleido 

Vilnių I Yiennoj visą savaitę, kur tarėsi 
su vietos profesinių sąjungų at
stovais, Austrijos valdžia ir Ven 

. Dabar jis 
I išduos raportą iš savo tirinėji- 
nių Federacijos egzekutyviam 
komitetui ir, spėjama, patars 
tęsti da didesniu uolumu prieš 
Vengriją boikotą, kuris tapo pa 
skelbtas birželio 20 d. Tuo pen
čių įlietu deputatas Hueber, 
Viennos boikoto vedinio komi
teto pirmininkas, sako, kad su
grįžimas kelių “krikščionių” ge
ležinkeliečių nė kiek nepaleng
vino Įkiltojo Teroro viešpati
jos padėties. Nors iš Viennos 

Į retkarčiais eina traukiniai į Bu- 
dupeštą, vienok jais negalima 
suteikti didelės paramos. Kon
ferenciją tarp sekretoriaus Fim 
meno ir Dr. Graižo, Hosthy’s. 
ambasadoriaus, vedė Dr. Ren- 
ner, Austrijos socialistas pre
mjeras. Konferencijoj dalyvavo 
taipgi Vokietijos, Austrijos, Če- 
ko-Slovakijos, Jugo-Slavų, 
Rumunijos ir Lenkijos unijų at 
stovr«i. Vengrų valdžia pirm tos 
konferencijos buvo pasiuntusi 
pasiteisinimą Internacionalinei 

Federacijai, bet tas pasitesini- 
mas nedavė jokių rezultatų. Lie 
pos 1 d. Budapešto pranešimas 
paskelbė, kad Ilosthy’s valdžia 
nešaukė konferencijos, bet lei
do Dr, Gratz’ui dalyvauti kon
ferencijoj tik todėl, kad Dr. 
Rcnnor to prašęs.

Laike konferencijos Dr. Gratz 
bandė užginti, kad Vengrijoj 
siaučiąs teroras. Esą Ilosthy’s 
valdžia dedanti pastangų, kad 
atsteigus tvirką šalyj ir dau
giau nieko. Girdi, jei ir buvę 
kokių žiaurumų, tai esą tatai 
parėję ne nuo valdžios.

Fimmen detalingai prirodė

moralį laimėjimą” bolševi
kams ! , j

Kame-gi tas laimėjimas? Gi 
tame, kad “Lietuvos darbo žino 
nės panudys, kad bolševikai yra 
jų geriausi draugai”. Už tai, 
vadinasi, kad bolševikai dėl sa-I 
vo išrokavimo atidavė 
buržuazinei Lietuvos valdžiai, 
ti>i Lietuvos darbo žmonės skai- .. .
lys juos “geriausiais savo drau-|^rĮJ0S flmbasadoriu. 
gaiš”! Tai da razumėlis to li
terato’.*.

Pagal jio logiką išeina, kad 
duot dovanų buržuazinei vald
žiai, reiškia pasirodyt geriau
siu draugu darbo žmonėms!

Ir tolinus tas pats niandročius 
pasakoja:

“Darydama dovaną Lietu
vai, Sovietų valdžia didžied 
sustiprino save politinės do
ros žvilgsniu”.
O tuo tarpu augščiaus mes 

matėme, kad jisai aiškina, jo- 
kurios I gei tą dovaną bolševikai ‘pada- 

tuos, kurie r^”» vised ne doros žvilgsniais 
Visi bėgantieji vadovaudamiesi, o tiktai dėlto, 

arba amatninkai kad jiems šioje valandoje! nebu-

DARBININKAI BĖGA Iš 
DARBO ARMIJŲ.

Kadr* Rusijos bolševikai įve
dė darbo militarizaciją, tai mū
siškiai bolševizmo garbintojai 
sakė, jogei tai nesąs darbininkų 
pavergimas, kadangi darbinin
kai patys norėjo tos militariza- 
cijos. Bet sieti ką rašo Kauno 
“Socialdemokratas” apie tai:

“Tarybų Husuose keliamas 
klausimas apie darbo militari 
zaciją. ‘Izviestijose* paskelb
tas įstatymas kovai su darbo 
dezcrterii'ds. Tam tikslui su
daromos komisijos, 
rinks žinių apie 
nenori dirbti 
nuo darbo, 
ir specialistai, dirbantieji sa-|vo išrokavimo “pešties su Lie- 
vo specialybėje, bun su pagel- 
ba ‘črozvičaikos’ gaudomi, 
-sodinami kulėjiman ir siun
čiami darban. Kaip daug dar 
bo dezertirų, galima spręsti 
iš to, kad tam tikslui reika
linga buvo išleisti tam tikras 
įstatymas”.

PROTO IR DOROS 
UBAGYSTĖ.

La'pė, ncpasiekdmna vynuo
gių, pasakė, kad tos vynuogės 
da žalios. Mūsiškiai “komunis 
tiški” keikunėliiai, matydami, 
kad Rusijos bolševikai nepavar
tojo ginklo nuvertimui Lietuvos 
valdžios, sako, kad da nefdėjf) 
laikas tokiam darbui — bet ne- 
užilgio jisai tikrai ateisiąs.

Taip jie, vargšai, ramina sa
ve, kadi* pasirodė, kad visi jų 
spėjimai apie Lietuvos ateitį 
buvo tiktai muilo burbulas. 
Bet tos pasakaitės, kuriomis 
mūsiškiai “komunistai” dabar 
mėgina paslėpti savo nusivyli
mą, yra perdaug jau negudrios, 
kad jos galėtų kam nors apduin 
ti akis.

“Štai vienas “literatas” Brook 
lyno laikraštyje rašo:

“Čia mes prieiname prie la
bai opaus klausimo. Tai ko
dėl komunistai dovanoja bur 
žuazinei Lietuvos valdžiai

Juk jie atėmė iš lenkų tų gu
bernijų, o ne Kauno valdžios 
kariuomene!

“Rusijos sovietų valdžia 
žino, kų daranti. Ji turi svar
bių politinių išrokavimų ne
sipešti su Lietuva. Ji atkrei
pus visa savo domų į tai, kad 
sumušus lenkų imperialistus 
ir todėl nauji priešai jt*i nė
ra pageidaujami. Atiduoma- 
mi Vilnių Lietuvai, bolševikai 
atsieks didžiausį moralį lai
mėjimų. Jųjų politika su lai
ku atneš gausiausių vaisių ko 
munistinii*in judėjime.

“Ligišiol klerikalai ir tau
tininkai šunis korė ant Rusi
jos komunistų. Jie vadino 
juos didžiausiais Lietuvos ne
vidonais. Bet dabar jie jau 
neturės to kovos įrankio. 
Lietuvos darbo minios pama
tys, kad bolševikai yra jų ge
riausi drangai. Simpatija dėl 
Sovietų Rusijos milžiniškai 
sustiprės Lietuvos žmonėse, 
o iš to, su laiku, bus Aižiau
sių pasekmių”.

tuva”!
Kelioms eilutėms žemiau tas 

pats “literatas” vėl gieda:
“Bet Sovietų diplomatija 

nesivaduoja abstrakčiais tei
singumo principais, o aktua? 
Ii u spėkų santikiu tarpe kovo- 
j minčių visuomenes klcsų. 
Darydama nusileidimą šian
dien, ji gal visai kitaip pradės 
šnekėt rytoj, kuomet persi
mainys visuomenės spėkų san 
tildai”.
Šičir* grieštai pasakyta, kad 

bolševikai savo politikoje nesi
vaduoja teisingumo principais, 
t. y. dora. Tai yra ta pati min
tis, tik išreikšta kitokiais žo
džiais, kad bolševikai vien tik 
dėl šios valandos išrokavimo 
atidavė Vilnių Lietuvai, šiandie 
pas juos toks išrokavimas, o ry 
toj gali būt kitoks, ir tuomet 
jie gal visai kitaip pradės šne
kėk!

Vienok, to neveizint, “L.” “li
teratas” tvirtina, kad bolševiked 
atsiekė “didžiausio moralio lai
mėjimo” ir “didžiai sustiprino 
save politinės doros žvilgsniu”!

A įmest dorą (teisingumo prin 
cipus) politikoje ir kartu šne
kėt apie “moralius” arba “poli
tinės doros” laimėjimus — tai 
juk yra galutina bukaprotystė.

“Naujienų” skaitytojai atsi
mena, kaip mes įvertinome tą 
bolševikų susitaikymą su Lietu
va. Mes prisakėme, kad patyri
mas privertė bolševikus dabar 
stoti į tą kelią, kurį rodo demo- 
kratybčs principai ir pripažinti 
Lietuvai apsisprendmo teisę. 
Jeigu dalyką imli šitaip, tada 
gali matyt bolševikų apsiejime 
su Lietuve* moralį jų laimėjimą 
kaip viso pasaulio, taip ir Lie
tuvos darbo žmonių akyse: jie 
laimėjo dėlto, kad jie pasielgė 
pagal principą, kurį gerbia dar
bo žmonės visame pasaulyje.

Bet “Laisvės” pleperis nepri
pažįsta jokių demokratybės ir 
doros principų, ir todėl pas jį 
išeina tokia nesąmonė, kad dar
bo žmonės turi girti bolševi
kus už tai, kad jie davė dova
ną “buržuazinei valdžiai !”Ažuol 
išaugštinęs teisingą bolševikų pa 
sielgiiną su Lietuva, jisai visiš
kai diskredituoja jį, prilyginda
mas jį prie politikieriško biz
nio, pr*daryto su gudriu išroka- 
vimu.

Ir kad nepaliktų jokios abejo
nės, jogei čia ištiesų esąs tiktai 
gudrus politikicriškas triksas

dininkų darbelius ir pareiškė, 
Internacionalinės Federacijos 
egzekutyvis komitetas buvęs pil 
nai įsitikinęs, — kad socialis
tai ir profesinių sąjungų nariai 
esti terorizuojami, — pirm ne
gu paskelbė visuotinų boikotų, 
kad tuo budo atsteigus Ilosthy’s 
viešpatijoj žmonių teises. At
sakydamas į Dr. Graižo užmeti
mų, jog Internacionalinė Fede- 
raciju norinti įsteigti Vengrijoj 
sau palankių valdžių, sekretoris 
Fimmen pasakė, kad Federaci
jai visai neapeinanti Vengrijos 
valdžios forma, bet tik sustab
dymas baltojo teroro. Konfe
rencija nedavė jokių rezultatų.

Kad boikotas labai skaudžiai 
atsiliepė į Vengrijos ekonominį 
gyvenimų, numanu iš Budapeš
to pranešimų, kuriuose sako
ma, kad Steigiamasis susirinki
mas laikąs -slaptų pasitarimų. 
Esį baronas Koranyj, finansų 
ininisteris, penkioms dienoms 
praslikus po paskelbimo boiko
to pasakęs Steigiamojo Suva
žiavimo nariams, kad industrija 
visoj šalyj pradedanti sustoti. 
Julius Rubinek, Vengrų Žemdir

Ryty

Bankai ir karai.
MAX WORTH

[Fedėruotoji Presą]
Paryžius. — Artimųjų

drtmia vis da tebesitęsia. Tata 
yra niekas daugiau, kaip tik 
drama finansinio imperializmo.

Francijos Atstovų Butas 478 
balsais pier 83 užgyre valdžios 
politiką vesti karą Sirijoj. Tuo 
budu Francijos valdininkai, ne
paisant Tautų Lygos, vykdins 
Artimuose Bytuose ne demokra 
tiją, bet karą, karą prieš tą tau
tą, kuri visais galimais budais 
prisidėjo prie išgelbėjimo pa
saulio nuo Vokietijos militariz- 
mo.

Kodėl tatai daroma?
Į tą klausimą dalinai ntsako 

Pierre Brizon paskutiniame “La 
Vague” numeryj. “Kaip tik ka 
ras pasibaigė”, jis rašo, “sau
sio 2 d. 1919 m. buvo įkurtas 
Sirijos bankas. Kapitale*: de
šimtis milionų. Centralinis 
ofisas: Paryžius. Agentūros: 
Marsęilles, Beyrouth Levante 
Baniko galva paskirta—Felix

Vcrnes ir Ko. banko. Direktorių 
tarpe randtoi žinomas katali
kas bankininkas Lchideux”.

Brizon mini ir kitus direk
torius, kurie yra labai gerai ži
nomi Paryžiaus finansinin
kams. “Ar jus manote,” jisai 
klausk*, “kad tie žmones prie
šinsis karinėms ekspedici
joms?”

“Tai menkas dalykas”, jis tę
sia, “jei valstiečiai ir darbinin
kai turės apmokėti bilionus ka 
ro išlaidų. Tatai nieko nereiš-

kstančių darbininkų dirba la
vonų dirbtuvėj, kaipo karei* 
viai*.

Politiniai Sirijos Banko ry
šiai yra taip jau svarbus, kaip 
ir ekonominkd. Brizon sako. 
ki'*d jo direktoriai darų didelės 
į taškos į atstovų Butą, Koloni
jų Departamentų, Senatų ir nei 
į Ministerijų. “Jus matote Siri
joj”, Brizon baigia, “septynios 
dešimtis tūkstančių kareivių; 
Morocco’j — astuonias dešimts 
trys tūkstančiai kareivių, pa

sauliniame ktire vienuolikų mi-

apleistiems Paryžiaus bulva
rams. Vidurnaktyj ten žudo
ma žmonės dėl pinigų”.

'Sveikatos

KOJŲ TINIMAS.

Kojos sutinsta arba išpunta 
tankiausiai pas moteris, tečiaus 
neišvengia to ir daugelis . vyrų. 
Kas gi yra, kuomet kojos tins
ta?

Sutinimas vienos c<rba abiejų 
kojų gali įvykti nuo jų uždegi
mo, kaip sakoma, nuo 
užnuodijimo.

kraujo 
Jos gali sutinti 

nuo rožės, nuo aštraus reuma
tizmo. Kada nuo šitų priežas
čių kojos arba koja sutinsta, 
žmogus pats mato priežastį ir 
turi karščio daugiau, negu rei
kia. Bet neretai sutinimas pa
sidaro be matomos priežasties. 
Moteris gali patėmyti ryte, kad 
jai sunku apsiaut čeverykus, ku 
rie nebuvo maži pirma. Gana 
liuosi čeverykai gali pradėti 
spausti kojas ir juos nusiavus 
galima patėmyt {spaudimus. 

, Paspaudus blauzdą arba koją

mais, pareiškęs, kad į dešimtį 
dienų dėl boikoto Vengrija tu
pėjusi 80,000,000 kronų nuosto
lio. O tai todėl, kad Austrija 
nebegalinti išgabenti svetur I pirštu, duobelė gali pasilikti per 
fruktus ir daržoves. kelias minutas. Šitie sutinimai

Viennos darbininkų vadai pa- gali būt vos patėmijami, vienok 
žymi tą faktą, kad Vengrijos gali sutinimas būt, kuris leng- 
sociė*listai ir darbininkai atsisa- vai matomas. Ką tai reiškia? 
kč protestuoti prieš paskelbtąjį nuo kokios priežasties tai pa- 
boikatą, nežiūrint to, kad vai- reina?

kelias minutas. šitie sutinimai

Kazimieras Gugis
> ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose I
taip ir civiliikuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popteras i

Namų Ofisas:
1323 S. Hilited St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1810

Miesto Ofisas!
127 M. Beartum St 

1111-11 Unity Sldg.
Tel. Central 4411

A. PETRATIS & CO.
3£ MORTGAGt ,BANK

Rr.ĄKįlSTATit’ INSURANCE - J

European American Bvriau
Siunčia '^**,*fl?t*,**v.*i

‘" * J
3249 So NaUlcd St'cet. *"

TtLtPHČki Boui EVARD 6 ,

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East vVashington St. 
Marahali Ficld Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Western Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephono Drover 5952

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
ro. Nedėliomis pagal sutarimore. Nedeliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, III. į

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
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NARTU SLDE

Lietuvaitė slaugytoja.

IJepos 20 d. Francis E. Wil- 
lard ligonini ly j užbaigė trijų 
metų slaugytojų (nurse) kursą 
gerai pažįstama northsidiečiams 
lietuvaitė Ona E, Medi Balčiū
tė.

Ji atvyko į Ameriką kartu su 
tėvais, būdama 3 m. eanžiaus. 
čia ji yra lankiusi augštesnes 
mokyklas. Gavusi slaugytojos 
diplomą ji išvažiavo tūlam lai
kui ant ūkės pasilsėti. Ji sugrįš 
už mėnesio laiko ir pradės dar- 
buolies savo profesijoj. —M.

BRIDGEPORT

Teisina Angeliją.

“Naujienų” 116 mini. tilpo 
istorija apie mano gyvenimo

Tel. Yards 6492

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. HalMed 
St., Chicago, III.
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Susipažinkite su musų

B ANKA
PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ

DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS J

i Depasitors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tainistų giminėms arba drau

gams ir pažįstamiems Į Lietuvą per trumpą laiką.
Mes turime padarę geriausias komunikacijas su Lie

tuva.
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

pasportų ir Jus galite gerai važiuoti į Lietuvą per geriau
sias linijas.

Ateikit arba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 
geriausiai.

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

.$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

Deposiiors State Bank
4633—37 So. Ashland Ave.,z Chicago, III.
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draugę Angeliją, kurioj drg. 
Gvaizdikas sako, kad mano 
draugė Angelijr* pasidėjusi ra
kandus į kokią tai verauzę ir 
pabėgusį su Petru. Tas netiesa. 
Mano Angelija gyvena tik už 
trijų blokų ir kasdie sueiname, 
ir neturime jokių piktumų. 
151 nu m. jis vėl rašo, kad An
gelija pabėgusi su kokiuo tai 
įnamiu, kuomet per pastaruo
sius 3 metus pas nu'»ne negyve
no niekas, apart mano šeimy
nos. Iš kur čia atsirado koks 
tai įnamis, aš nežinau.

Angelija yra dora, mandagi, 
gerai išauklėta moteris, suprt'di- 
tanti darbininkų reikalus ir jau 
būdama 15 metų amžjaus (!) 
prisirašė prie Socialistų Parti
jos, o paskui atvažiavusi į Ame
riką irgi veikė ir visados sto
vėjo už darb:ninkų reikėjus. 
Reikėtų rašant pirma sužinoti
visą liesą. —Proletaras.

CICERO

Kaip jau yra paskelbta, pėt- 
nyčioje, liepos 30 d. vakare, šia
me miestelyj įvyks SiLA. II ap
skričio suvažiavimas. Suvažia
vimui priimta didžiausia šiame 
miestelyje svetainė — J. Šalčio 
(buv. Jukniaus), 1837 W. 14 St. 
Surast ją labai lengva. Reikia 
važiuoti 12 St. gatvekariais iki 
Cicero Avė. ir ten paeiti iki 14 
gatvės.

Vietos lietuviai, kurie, norėtų 
arčiau susipažinti su SiLA., kvic

HE'S THE PRVPECT IHAfcF" 
OF HIS PATHER — LOOH AT 
THOSE EARS AHP1HC MCOlMo**, 
HOPE HL'» MOT A CH»P OP? 
THE oi-t> auOCK’

| THINK HE’S i'TORE.
URE HIS QRAWOPA 
UIS MOVHEH’S 3IDE ANO 
His HOSG «S UlKtt N[X__
triCLE HIS
PATHI.RS S)PE? 

OUR CoysiN’,

čia m i tą dieną irgi ateiti į tą 
suvinžiavimą. Jeigu gi kas no
rėtų prisirašyti, tai kviečiami at
eiti j SLA. 194 kp. susirinkimą 
rugp. 1 d., 1 :30 v. p. p., O. Ta- 
inuliunienės svetainėj, 1147 S. 
19 Avė.

—Pirm. K. P. Deveikis.

Suėmė du Hart, Schaffner & 
Marx plėšikus.

Du iš 4 ar penkių plėšikų, ku
rie užpuolė užvakar Hart, Schaf 
fner & Marx dirbtuvę, atimda
mi iš kmieriaus $10,000 ir jį 
pašaudami, tapo suimti.

Plėšikai užpuolė ir peršovė 
kasierių Haubrock j be jokio 
persergėijmo, bet įvykusiame 
vėliau persišaudime su Brink’s 
Expresš Co. darbininkais, kurie 
itgabeno pinigus, du plėšikai Ii 
ko pašauti. Užpuolimas buvo 
padarytos apie 1 vai. po piet.

Apie 5 vai. vak du plėšikai 
jau buvo suimti. Abu jie yra 
sužeisti. Juos suimta Onos 
Petruškevičienės namuose, 4324 
So. Washtenaw Avė. Jais yra 
josios brolis John Sopkowski ir 
Frank Kravec, fotografistas. 
Pati Petruškevičienė irgi suim
ta. Sopkowski yra sunkini su
keistas ir galbūt mirs.

Suimti jie buvo pagelba dak
taro Frecman, kuris buvo pa
sauktas juos gydyti ir kuris apie 
ai praneša policijai.

Po užpuolimui, kada jie ta-
X) sužeisti, kiti jų draugėn nu
gabeno juos į PetruškevicČienes 
lamus, patįs gi pasiėmę pini-, 
4us, išdūmė savo keliais. Vie
lok padarius krata Kraveco na 
muose rasta ginklų ir keli šim
tai pinigais. Kartu ten areštuo
ta ir daugiau žmonių, jų tarpe 
viena moteris.

Policija sakosi numananti ki
lis dalyvavusius tame užpuoli

me plėšikus ir juos areštuosian
ti.

Areštavo detektyvą, gelbėjusį 
pirkti degtinę.

W. Chicago Avė. policijos sto 
ies detektivas seržantas Paul 

"*elerson tapo areštuotas sąry- 
iyj su pardavinėjimu, degtinės ir 
lar yra tardomas apie dalyva*- 
vimą inpiplcšinic tūlo saliunin- 
<o.

Jau senai buvo nužiūrima, 
kad policija gelbsti nekiltiems 
naminės miesto dalies saliunin 
kams nusipirkti degtinės, ar nu 
odo vietas, kur tos degtinės 

jaliina gauti. *
Dabar tai išėjo aikštėn. Išda

vė. tai salinininkas Nelson, ku
ris be j ieškodamas degtines ne
teko $15.000.

Kaip j^s pasakoja, detektivas 
Peterson nurodė vietą kur gali
ma pirklies degtinės ir suliko 
’į j tą vietą nuvesti ir jį c»psau- 
goti. Saliunininkas pasiėmė 
$15,000 pinigais ir abu su detek- 
tivu nuėjo nužymėton vieton. 
Detektivas ant valandėlės išėjo 
ant girivės neva paskambint po
licijai apie savo stovėjimą ant 
sargybos. Tuo tarpu r»nt tos vie 
tos užpuolė plėšikai ir atėmė iš 
Nelsono tuos $15,000. Nelson 
dabar kaltina, kad tas plėšimas 
buvo padarytas su žinia detek- 
tivo Peterson ir kad plėšime da
lyvavo persirėdžiusieji policis- 
tai.

Peterson gi ginasi. Jis prisi
pažįsta, jpg žinojo, kad saliunir 
kas ėjo pirkti degtinės ir kad jis 
jį saugojo nuo plėšikų, bet apie

LITTLE JULIUS SNEEZER EY BAKER
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plėšikus sakosi nieko nežinąs. I 

Detektivas ir saliuninkas yra 
areštuoti ir tardomi.

i 
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Dalrymple areštavo viešbučio i 
viršininkus.

Pereitą subatą prohibicijos ko 
misionierius majoras Dalrymp
le padare icitpnolį ant Grcat' 
Northern viešlmčio ir suėmė ke 
lėtą dūžių degtinės ir keletą pa
tarnautojų. Vakar jis suėmė ir 
keletą viešbučio viršininkų ir 
kaltina juos pardavinėjime degi 
linės. Suimtieji sakosi nieko 
nežiną, kad degtinė buvo parda
vinėjama viešbutyje.

Pasisekus šitam antpuoliui 
Dalrymple dabar smarkauja ir 
skelbia, kad jis uždarysiąs vi
sus kabaretus ir kavines, jei jie 
nenustos pardavinėję degtines.

Bet Dalrymple visgi negali iš 
rišti vienos misterijos. Jis ant 
savo stalo turi pasistatęs bonką 
to “šėtono skistimo” — degti
nės. Nors niekas neįeina į jo 
ofisą, vienok degtinė (oje bon- 
koje pradėjo kasdie mažėti ir 
ikibar jos visai mažai beliko. 
Klausimas: kur ji dingsta?

Perdaug važinėjasi.

Pasiturintis Daniel F. Sulli- 
van užsimanė pasivažinėti. Vie
ną rytą trįs metai atgal jis pa
iko savo namus ir atsidūrė Ku

boje. Po kelių mėnesių jis su
grįžo namo, bet norc»3 keliauti 
icpranyko ir jis vėl išdūmė Ku- 
bon. Paskui jis važinėjosi į ki- 
’as artimesnes vietas. Ypač tos 
kelionės palaukėjo nuo įvedi
mo prohibicijos. '

Tos jo kelionės labai nepatiko 
jo pačiai, kuri visai nenori sė-

Lietuvis Graborius 
Simon M. Skudas 

1911 Canalport A ve.
Tel.: Roosevelt 7532 

Patarnauju laidotuvė
se kuogeriausiai ir už 
prieinamas kainas.

Išduodu automobilius 
visokiems reikalams. 
Jums apsimokės viso- • 
kiame reikale, kreipties 
prie manės.

dėti vienui viena namie ir kad 
galėjus sau pajieškoti “konipa- 
panijos”, pareikalavo nuo Sul- 
Kvano persk irų.

Areštavo kompanijos 
viršininkus.

Dėlei nežinomos priežasties 
.vakar kilo gaisras, smulkinęs 
Rainbovv Chocolate Co. dirbtu
vę, ,123 S. Jefferson St.

Po gaisrui tapo areštuoti 
kompanijos sekretorius ir iždi
ninkas ir bus laikomi kalėjime, 
kol nebus ištirta gaisro priežas
tis. Sekretorius jr»u prisipaži
no, kad dirbtuvė duodavo nuo
stolių. Gaisras pridarė nuosto
lių už $300,000.

Užpuolė merginą.

Louise Blinn, kuri pėščia eina 
iš New Yorko į San Francisco, 
kad laimėjus $1,000 laižybos, ta 
po po priedangai siulimo darbo, 
užviliola į tūlą namą ir ten iš- 
žnVnta. Dabar , ji areštavo 
savo užpuoliką.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

1 ITT?"—' ’ --

Pranešimai
S. L. A. 2-ras Apskritis turės savo 

suvaževimą pėtnyčioj, Liepos 30 <1., 
Cicero, III., po No. 4887 W. 14th St. 
ir 49th A ve., antros lubos. Pradžia 
7;30 vai. vakaro. Suvaževimo svarba 
—tai rekomendavimas S. L. A. cen- 

' tro raštininko, nes sekantį mėnesį bus 
i nominacijos. Kuopų raštininkai ma
lonėkit paraginti savo delegatus, kad 
jie dalyvautų šiame suvaževime. Ku
rios kuopos neturi delegatų, tad jų 
valdybos gali dalyvauti.

Apskr. Rast. K. KALNIETIS.

North Sidės Dr-jų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas į- 
vyks ketverge Liepos.29 d., 7:30 vai. 
vakare, Viešo Knygyno svet., 1822 
Wabansia Avė. Malonėkite visi de
legatai atsilankyti laiku, nes yra svar
bių reikalų. Sekr. F. Prusis.

L. S. S. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, liepos 29 d., 8 
v., Fello\vsbip House, 831 W. 33 PI. 
Visi nariai kviečiami būtinai pribūti, 
nes yra svarbių reikalų* Taipjau 
kviečiami pritariantis socializmo idė
jai ateiti ir kartu su mumis veikti.

— Org. A. F. Kazlauskas.

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
. bo Dramos skyriaus susirinkimas į- 
vyks seredoje, liepos 28 d., 7:80 v. v., 
A. Pociaus svet., 8824 S. Kedzie Avė. 
Visi nariai prašomi butu laiku, nes y- 

J ra daug svarbių reikalų, taipjau rei
kia rengties prie metinio musų dide
lio vakaro. — Org. Joc. MisiaviČius.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giltinėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, LLL

1 1 — - ■ 1,1 s
Tel. Yards 3654

’ Mrs. A. Michniewich
AKLŠERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
ukavusi I’enn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Ilalsted SI. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v l-------------- —----------------

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi, galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skabdamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki K vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 rvto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553., W. 47th JSt„ k p m p m 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

, DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chronii- 

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drorer 9660.

Rez. 1139 Independence Blrd. Chicago
Telephoae Van Buren 294

PR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 d ieną

Teisinga drabužiu kaina.
Kainos kurios tinka bito vieno ki

šenini. 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 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 fki $17.50.

Specialis nupiginimas 5 nuoš. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną di^ą iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iktIO vai. vakare. 
Nedaliomis iki G vai. vakaro.

$. GORDON
1 115 So. Halsted St., Chicago, III.

INTERNATIONAL CARTOON CO.,
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Laiškai iš Lietuvos Paj ieškojimai
PAJIEŠKAU savo vyro Vincento 

j 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 pasirokuositne apie

J. Dagis rašo iš Kauno sa
vo švogeriui J. Gečunui, Chica- 
go:

Aš Tamstai geriau bent kiek 
parašysiu apie politiką, apie ati
darymą Lietuvos Steigiamojo 
Seimo. Gal ir jums tenai Ame
rikoj yra žinoma, kad Lietu
vos Steigiamas Seimas atsidarė 
15 d. gegužės š. m. Šitą dieną 
visa Lietuva iškilmingai šven
tė. Mes gyvenom laikinojoj Lie 
tu vos sostinėj Kaune ir visas 
iškilmes matėm. Kauno gatvės 
ir namai buvo labai dailiai pa
puošti. Tik viena buvo nela
bai gerai, kad kaip tik tą dieną 
išpuolė negeras oras. Nuo pat 
ryto lig vakaro lijo. Nežiūrint 
į tai buvo surengta iškilminga 
paroda, kurioj dalyvavo įvairios 
rųšies kariuomenė: pėstininkai, 
kavalerija, artilerija ir tt. Po 
parodos visa ceremonija nuėjo 
į žaliąjį kalną ir ten pasodino 
penkis aržuolus, kas turi tą 
reikšmę, jog Lietuvos Steigia
masis Seimas butų toks tvirtaą 
ir plėtotųs taip, kaip aržuolas. 
Po pietų 5 vai. buvo atidarymas 
Steigiamojo Seimo. Viso pa
saulio istorijoj tur būt pirmas 
atsit kimus, kad r«tidarymas Sei 
mo išpuolė moteriai. Sulig rin
kimo įstatymais Seimą atidaro 
išrinktas narys, vyliausis am
žium, ir kaip tik išpuolė kad ra
šytoja panelė Petkevičaitė, 59 
m., buvo vyriausia. Atidaryme 
dalyvavo visos svetimtaučių at
stovybės. Iš viso narių Seimo 
112, iš kurių 57 krikščionįs- 
demokratai, 6 žydai, 3 lenkai, 1 
vokietis, o kiti įvairių partijų— 
dauguma socialdemokratų, val- 
steičių sąjungos ir liaudininkų, 
žinoma, Lietuvoj žmonės, la
biausia sodžiuose dar tamsus ir 
labai klauso kunigėlių, tai ir iš 
jų partijos papuolė dauguma. 
Bet gi šita partija neturi tvir
tų jiegų, neturi gerų oratorių ir 
jeigu išeina kokie ginčai, tai ir 
jų gi dauguma sumušama. Į 
Steigiamąjį Seimą galima sakyt 
papuolė rimti žmonės ir jeigu 
musų susiedai lenkai, piktieji 
priešininkai, nekliudys, tai Lie
tuva galės labai greit susitverti. 
Visuose dalykuose, kur tik gali
ma, lenkai stengiasi Lietuvai 
sugadinti, visokias leidžia agita
cijas ir provokacijas prieš lie
tuvius. Visgi lietuviai nemano 
nusileist lenkams.

Valdininkų godumas.

Pranui Kairiui, Chicagoje. ra 
šo jo senas tėvelis Feliksas, 
Anykščiuose:

Apsakyt negalima, kaip išsi
plėtojo vagystes, nazbaininkys- 
tės, žulikystės ir visokios raz- 
pustvoa, o labiausia iš perdėti- 
nių. Kad sumanytų, tai prastą 
žmogų sudraskytų, viską atim
tų, kad tik sau kišenių prishviš- 
ti.

Tvarkos pas mus dar nėra. 
Kurie turėjo sveikatos, tai tie 
vertės, kupčiavojo ir bagočius 
liko. Kurie ir su arkliais vertes, 
ir tie liko bagočia s. O tie, ku
rie namie sėdėjo, liko Liūdnais.

Prašo laikraščių.

Jonui Jonikui. Cbicago, rašo 
jo draugas iš Varnių, Telšių 
apskr.:

Jei skaitai laikraščius, tai per
skaitęs juos pr: siųsk ir mums į 
Lietuvą pasiskaityti.

Kovo 14 d. Varniuose susitvė
rė iš 8 narių Valstiečių Sąjun
gos kuopei, bet už 2 savaičių tu
rėjo 50 narių. Bet yra daug 
žmonių, kurie nesirašo nū prie 
jokios partijos. Sako: “Musų 

tėvai nežinojo to, tai kam mums 
reikia”. Bet gi žmonių susipra
timas kasdien kįla ir visi imasi 
už darbo.

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

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 
mane apleido 9 d. Liepos, 1920 m., 
paėmus pinigų daugiau tūkstančio do
lerių ir 3 kūdikius, Juozuką 12 m., 
Petruką 7 m. ir Anielę 6 m. Moteris 
yra pilno veido, gražios išvaizdos, 
priekiniai dantįs auksiniai, kalba len
kiškai ir lietuviškai, Angliškai pras
tai. Jos vardas Ona. Kas patėmys to
kia moterį meldžiu duoti žinią, aš už 
tai atlyginsiu.

K. WAINEIKIS, 
Douglas, W. Va.

Abert Box 63.

PAJIEŠKAU savo moteries Anta
ninos Kasčiukienės, kuri prasišalino 
nuo manęs 16 d. Liepos, 1920 m. pa

likdama dideliame varge vaikelius. 
Meldžiu tavęs maloniai kad sugrįž
tum, dovanosiu viską ir gyvensim lai
mingai, meldžiu pasigailėti vaikelių, 
jų negaliu palikti ir į darbą eiti, rė
kia gvoltu, mama, mama, ir be su
stojimo prašo parvežti mamą. Tu nu 
šiai man laišką prašydama kad ne- 
apleisčiau vaikų. Kaip aš negaliu ap- 

| lei ti, kad aš turiu palikti ant sveti
mų rankų. Jau Antutį nebepažintum,

ni<ko nevalgo ir naktį nemiega, tik 
klausia kur mama. Įdedu jų paveik
slą tau dėl pažiūrėjimo. Jei nesugrį- 
ši greitai, aš busiu priverstas apleisti 
vaikus, nes gavau širdies ligą.

J. RAŠČIUKAS
2617 W. 40th Place, Chicago, III.

PAJIEŠKAU Tadeušo Butkaus; Iš 
Lietuvos paeina, Kauno red., Šiaulių 
pav., Užvinčio parapijos, Minapių 
kaimo. Amerikoje gyvena apie 7 me
tai. Girdėjau kad vėliausiai gyveno 
Chicagoj ir buk esąs sužeistas ar mi
rę ;. Malonės, kas žino, pranešti, bu
siu dėkingas. Taipgi ir kiti draugai 
malonės atsiliepti.

P. VENCKUS
1836 W. 46 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Rafolo Miknevičiaus, 
Kauno red., Panevėžio apskr., Ramy
galos vals., Iriškėlio sodžiaus. Turiu 
svarbų reikalą iš Lietuvos nuo sese- 
ries Marytės. Malonėk pats atsišauk
ti, arba kas žino meldžiu pranešti jo 
Švogeriui.

MYKOLAS ZALATORIS, 
4416 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU sesers Onos Liutin- 
skienės ir dėdės Kazimiero Makavec- 
ko, prieš karę gyveno Rygoj. Gimi
ne 5 ar pažįstami malonėkit pranešti, 
o aš jums už tai atlyginsiu.

Mano adresas tokis:
PRANCIŠKA MAKAVECKYTĖ, 

1739 So. Halsted Str. 
Chicago, III., U. S. of America.

PAJIEŠKAU Kazimiero Narvilo ir 
dviejų jo seserų Anusės ir Veroni
kos, paeina iš Veviržėnų vals., Giri
ninkų sodos. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

CHARLES STEPONAITIS 
509 Center Str.,

PAJIEŠKAU Petro Pilkauskio iš 
Panevėžio apskr., Biržų parap., Mite- 
kunų kaimo ir pajieškau Povylo Juod- 
gudžio iš Papilio, Smaliočių kaimo. 
Meldžiu pačių atsišaukti, arba kas ži
note pranešti adresu:

ANTON KAIRYS, 
525 Indiana Avė., Rockford, III.

RASTA-PAMESTA
Panedėlyj, 26 d. liepos, pamečiau 

Lietuvos paskolos boną sumoj $100, 
ant Jefferson gatvės, tarpe 18 St. ir 
19 St. Jei kas radote, malonėkit man 
sugrąžinti.

JURGIS VILEIŠIS 
1701 Jefferson St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
_____ MOTER U 

REIKIA^
Moterų virtuves darbui— 

plauti indus ir t. t. nuo 4:30 
iki 9:30 vakare.* $12.50 į sa
vaitę ir pietus.
PARKĘRS RESTAURANT 
51st St. and Lake Park Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —

Stiprių merginų assemblini- 
mui Coil springs lovų springsų 
dirbtuvėj. Algos 28c į valandą 
mokinanties — 49 valandos į są- 
vaitę. Galima uždirbti $25 iki 
$28 į sąvaitę išmokus.

Atsišaukit pas —
1109 W. 37th Str.

REIKIA —
MOTERŲ ir MERGINŲ

Su šiokiu-tokiu patyrimu nuo
latinėms vietoms lengvam dar
bui ant mašinų. Turi kalbėti 
Angliškai.

ALBAUGII DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

K U I k i A DAKBilNiNkŲ
~~ ~ ~~ VYRŲ ~~ ~~

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ
DIRBTUVĖS DARBUI.
PASTOVUS DARBAS.

LINK BELT CO.
39th & Stevvart

REIKIA —
POPIERINIŲ
INSULATORKŲ
Jaunų moterų operavimui 

mašinų ‘ apvyniojančių da- 
žuotą popiera ant čysto va
rinio drato. Darbas lengva 
pramokti ir naujoms opera- 
torkoms gvarantuojama 41c 
i valandą, arba $20.45 už pil
ną sąvaitę. Į trumpą laiką 
galima uždirbti $22 ir dau
giau. Musų samdymo ofisas 
atdaras visą dieną, priski
riant ir subatoj po piet ir 
utarninke ir ketverge vaka
rais nuo 6 iki 8:30.

WESTERN ELECTRIC 
CO., Ine.

48th Avė. & 24th Str.

reikia —
Merginos ar moteries, kad ir su vie

nu vaiku vesti visą namų tvarką ant 
faunos prie dviejų vaikinų. Aš gyve
nu tarpe VVaukegano, III. ir Kenosha, 
Wis. SĮu alga susitaikinsim. Mylin
čios gyvenimą ant farmos malonėkite 
atsišaukti greitai ant šio adreso:

JOHN KRZYNSKAS, 
R 2, Antioch, III.

REIKIA — .
Moterų siuvimui maišų.
Gera mokestis.
Geros darbo valandos.

Kreipkitės pas
ABLE B AG & BURLAP CO. 

1117 Blue Island Avė.
Tel.: Monroe 4570

R Fi K 1T D ARŽHN INKŲ

VYRŲ IR MOTERŲ
REIKIA —

Naktinių ir dieninių janitorių 
ir janitorkų. Atsišaukit pas 
Chief Janitorių. Michigan Bou- 
levard Building. 30 N. Michigan 
Avė.

REIKIA —
Moterį} trumpų valandų darbui — 

6 ryto iki 4 po piet; 5:30 po piet iki 
10:30 vakaro; 9:30 ryto iki 3 po piet; 
6 ryto iki 12 dienos; 5:30 arba 6 po 
piet iki 11 vakaro arba vidurnakčiui; 
3 po piet iki 10:30 vakaro; 11 ryto 
iki 3 po piet; 12 dienos iki 4:30 po 
piet; 8:30 iki 5 lyto. Siuvėjų $21.00 
be patyrimo. Įvairių darbininkių ko
teliuose ir restauranuose.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU,

4 Į93 So. Halsted St. 
2-ros lubos, Room 1 

Kalbame lenkiškai
Visos vietos randasi pietinėj, vaka

rinėj ir žieminėj dalyse.

REIKIA —
Vyrų trumpų valandų darbui, die

nomis ir naktimis. Teamsterių. Vai
kų 14 metų ir senesnių. Steam-fitte- 
rių ir padėjėjų. Scalerių. Mašinis
tų ir padėjėjų. Punch ir drill press 
operatorių. Grinderių. Tool-make- 
rių. Blekorių. Assemblerių. Padė
jėjų mašinšapėj 60c iki 70c į valan
dą. Pečkurių ir padėjėjų 60c iki 71c 
į valandą. Dailydžių (carpenters) ir 
padėjėjų. Time-keeperių $30.00. Ja
nitorių, naktimis ir dienomis, $125.00. 
Elevatormanų. Sargų $33.00. Auto
mobilių plovėjų $36.00 iki $40.00, ne- 
dėliomis dirbti nereikia.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
. BUREAU 

4193 So. Halsted St.
2-ros lubos, Room 1 
Kalbame lenkiškai

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
Bučeriaus. Atsišaukit tuo- 

jaus.
1919 So. Halsted Str.

REIKIA —
Pakuotojų pakavimui dažų į dėžės. 
Geros vietos keliems tikrai geriems 
vyrams, taipgi, stiprių vyrų 
įvairiems darbams dažų dirbtuvėj.

Kreipkities — Mr. Tilly.
BENJAMIN MOORE 
Green & Kinzie Sts.

I

REIKIA —
Heaterių ant bolting ir for- 
ging furnacų.

ARTIIUR J. O’LEARY & SON
5757 W. 65th St.

REIKIA ~
Molderių ant benčiaus ir flio- 

ro. Geros darbo sanlygos.
• Kreipkitės pas

MASON DAVIS & CO.,
7740 South Chicago Avė.

REIKTA —
Paprastų darbininkų ir sklepi- 

nių vyrų. Labai gera mokestis ir 
nuolatinis darbas. Kreipkitės pas 

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

REIKIA —

Stiprių paprastų darbinin
kų pilimui metalo. $5.00 j 
dieną ir bonai.

1710 So. Peoria St.

reikia —
Vieno kepėjo ir vieno mokintis kep

ti baltą duoną ir keksus. Darbas nak
timis. Gera vieta geriems vyrams. 
. C. NEFFAS .
542 E. 43rd Str., Chicago, III.

REIKIA —
Kriaučiaus ant moteriškų ir vyriš 

kų rūbų. Parduosiu pusę intereso biz 
nyje geram vyrui, kuris kalba AngliŠ 
kai. Malonėkit rašyti:

CHAS. GREGAS, 
Benton Harbor, Mich.

REIKIA —
Shearmanų
Yardmanų

ir
Teamsterių serap 
iron ydrde.

ALTON IRON & METAL CO.
2122 So. Loomis St.

REIKIA —
VYRŲ

$5.00 į dieną; 9 valandų dieną. Pa
stovus darbas. Muilo dirbtuvėj.

1819 West 32nd Place.
2 blocks Wost of Racine Avė.

REIKIA —

Paprastų darbininkų dar
bui dienomis ir naktimis 
šhipping ir receiving sky
riuose. Pastovus darbas, ge
ros algos ir premijos.

HEPPES-NELSON 
ROOFING CO.

4500 Filmore St.

REIKIA —
BUČERIO IR DEŠRŲ 
IŠDIRBĖJO.

Atsišaukit pas
1215 SO. HALSTED ST.

REIKIA —
Vyrų darbui anglių 
yarde. $6.00 į dieną.
DOUGLAS COAL CO., 
3248 So. Crawford Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučemė ir grosemė 

geroj vietoj, lietuviais ir lenkais ap- 
gyventoj apielinkėj. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu, abiejų ne
galiu apdirbti. Turi būt parduota grei
tu laiku.

1836 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

PARSIDUODA hu^ei-ne ir R'roseme 
labai pi&iai. Priežastis partlavimo -----
nesutikimas su partneriu. Turi būt 
pardubta greitu laiku už jūsų pasiū
lytą kainą. Kreipkitės į Naujienų 
ofisą klausdami No. 119.

PARDAVIMUI kriaučiškas Storas; 
greitu laiku ir labai pigiai. Biznis 
išdirbtas nuo seniai; kas pirks — lai
mės. Parduosiu su rakandais arba 
be rakandų.

K.. KUTULIS
1410 So. 49 Ct., Cicero, UI.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA didelė knygų krau

tuvė, taip pat ir didelis skyrius ciga- 
retų ir cigarų. Geriausioj vietoj vi
sos Chicagos, tinkama spaustuvei, ši
tas biznis yra pelningiausias iš visų 
kitų biznių, todėl gera proga turin
čiam pinigų. Pinigai betgi reikalin
gi tuojaus. Priežastis pardavimo, sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

Klauskit Naujienų ofise No. 118

PARSIDUODA —
Saliunas su “lunch ruimiu.” Gera 

vieta, priešais 5 dirbtuves, kur dirba 
apie 15,000 žmonių. Biznis gerai ei
na. Priežastį pardavimo patlrsit ant 
vietos.

AUGUST HURTIG 
716 W. 22nd Str.

Tarpe Halsted St. ir Union Avė.

PARSIDUODA grosemė ir 
kendžių krautuvė labai pigiai. 
Vieta yra išdirbta per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — noriu 
apleisti šitą miestą.
4544 So. Paulina Str., Chicago

Proga
Parsiduoda pigiai paveikslams imti 

dirbtuvė (Art Photo Studio) su vi
sais paveikslams imti įrankiais, bei 
prietaisais. Gerojo vietoje ant di
džiausios biznio gatvės, kampinis lo
tas 25x160 su garadžium. Biznis iš
dirbtas per daug metų. Vienas foto
grafas tarp 7000 gyventojų, neskai
tant dar 5 aplinkinių miestelių, ku
riuose nesiranda fotografo, ir jų gy
ventojai yra mano nuolatiniai kostu- 
meriai. Musų miestelyje yra 7 baž
nyčios — 4 katalikiškos, 2 iš jų lietu
viškos. Taipjau 4 valdiškos mokyk
los, neskaitant bažnytinių, kurių Čia 
yra apie 7. Pardavimo priežastis, be
dirbant daug metų tame darbe prade
da akys silpnėti. Nusipirkau farmą 
ir noriu gyventi ant jos. Pasinaudo- 
kit gera proga. Gerai išdirbtą ir pel
ningą biznį nenoriu parduoti svetim
taučiui.

Del platesnių paaiškinimų kreipki
tės ypatiškai arba laiškais.

S. MAZRUM, 
“Art Photo Studio”.

149 N. State St.,
Westville, III.

PARDAVIMUI grosemė ir vaisių 
krautuvė. Biznis gerai išdirbtas. 
Pelno neša į savaitę $500.

C. HORAZDOVSKY, 
2423 So. Oakley Avė.

AUTOMOBILI AI "
PARDAVIMUI motoreiklius, “Exel- 

cior”. Išrodo visai kaip naujas. Va
žinėtas mažai. Parduosiu pigiai. Ma
ne galima rasti namie nuo 7 ryto iki 
8 vakare. Išvažiuoju iš Chicago.

A. STONIS, 
1515 W. 47 St. 2 lubos, iš fronto.

; RAliANDAI ~~
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

Deimanto adata ir 
parinktiniai rekor- 

dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 

i&IInHHE&Š naujas, vertas $155 
BąI įRfiSfflžS Gvarantuotas

ant 10 metų. Taipgi 
m daugel kitų daiktų
!!¥■ UnUvMB I parduodamų.
Ibi iIjDIum I Turime labai gražių 
■M! J sulyg šios dienos ra- 
fill kandų s e k 1 y č i o m s
W (parlor). Reikia ma

li v apkainavus.
" Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

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 ovcrstuffed. 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
Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi- 
rirfkirnvii ats i šauk i te tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographus 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.

RAKANDAI_____
PARSIDUODA RAKANDAI

Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 
karpetos, valgomojo kamb. setas pe
čius, gardynai ir daug kitokių stubos 
daiktų visus ar po vieną pigiai.

714 W. 30-th st. 2-ros lubos

PARDAVIMUI rakandai (fur- 
niture) dėl dviejų kambarių, 
nauji; parduosiu visus sykiu ar
ba kožno kambario skyrium.

2 floor
K.. 1MELIS

3204 Emerald Avė.

NAMAI-žEMft

Pardavlmiuii
Naujas 3 fletų namas ant Rockwell 

ir 40 St., įtaisytas pagal naujausios 
mados, elektra, gesas, vanos, gasiniai 
boileriai. Rendos $64.00 mėnesiui.

2 fletų naujas mūrinis namas ant 
39 St., netoli Kcdzie Avė., 4—4 kam
bariai, augštas beizmentas, pastogė, 
elektra, gesiniai boileriai. Rendos 
$50.00 mėnesiui.

2 nauji mūriniai namai, tik-ką pa
būdavote ant 39 PI., netoli Rockwell, 
po 5—5 kambarius, visi naujausios 
mados įtaisymais su beizmentais. Ren
dos $30.00 fletas.

6 familijų naujas mūrinis namas 
1—6 kambariai, 1—5 kam. ir 4 fletai 
po 4 kambarius, štimu apšildomas, iš
taisytas pagal naujausios mados. Ren
dos $264.00 mėnesiui.

Medinis namas 2 familijų po 5—5 
kambarius naujai ištaisytas, kad nie
ko nereikia dabar pridėti. Kaina 
$3,000.00. Rendos $32.00 mėnesiui.

3 familijų medinis namas po 5—^ 
kambarius, gražus namas, kaina 
$4,100.00.

šituos visus namus mes mainom an 
lotų, arba ant kitokių namų, taipgi 
mes juos parduodam tūkstančius do
lerių pigiau negu jie verti.

Mes budavojam naujus namus ir 
taisom senus. Taigi, jeigu kas nori 
pirkti ar mainyti, budavoti ar taisy
ti namus ateikite, arba telefonuokite, 
ar laišku duokit žinią. Mes stengsi
mės patarnauti kuogeriausia.

JOKANTAS BROS.
General Contractor 

Parduodame namus ir lotus. 
3934 S. Rockvvell St.

Phone McKinley 5277

RF.NGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
y4 akro ..................................... $275

akro ..................................... $425
1 akras ..................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ukii, 
tuojau ir kraustykis į ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaurin
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. 18th St. Chicago, III.

Phone Ganai 6296

FARMIUKĖ MIESTE

Trįs blokai nuo gatveka- 
rių linijos ir 3 blokai nuo au
tomobilių kelio. Stuba, višti- 
ninkas cementinis, kiaulinin
kas, staldas dėl karvių laiky
mo. žodžiu sakant: viskas 
puikiausiai įtaisyta: aplin
kui vaisių medžiai ir įvairios 
daržovės auga. Į fabrikus vi
sur pėsčiam galima nueiti-- 
nereik važinėtis. Atsišaukit 
tuojau, turi būt parduota 
greitai.

J. SKINDERIS 
3301 S. Halsted St.

PARSIDUODA FARMA

Su budinkais, gyvuliais, mašinomis, 
javais ir visais kitais įtaisymais, arba 
išmainome ant namo Chicagoj. 115 
mylių nuo Chicagos. JPuikiausis va
sarnamis su ežeru, vieta tinkamiausia 
biznieriui. 85 akrai žemės, arti mie
stelio. Atsišaukite greitai.

JOE SKINDERIS

3301 So. Halsted Str.

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

A. ČIESKAUSKIS, 
6314 So. Lowe Avė. ant 3-Čių lubų

NAMALŽEMĖ
PARSIDUODA —

Moderniškas namas trijų flatų, ak
menų frontas, 5—6—6 kambariai. 
Elektros šviesa, maudynės, porčiai, 
aržuolinės grindis ir trimai. Cemento 
basementas. Du lotai, užtikrinant die
nos šviesą į visus kambarius. Vienas 
iš geriausių budinkų šioj apielinkėj. 
Lowe Avė., arti 38rd Str. Tiktai $17,- 
500.00. Ignatius Chap & Co., 31 st & 
VVallace Strs., vienatiniai agentai.

PARSIDUODA namas ant Bridge- 
porto. 2 pagyvenimai po 6 kamba
rius. Rendos neša $28 į mėnesi. Kai
na $2,600, galima gauti ant lengvų 
išmokėjimų, arba galima mainyti ant 
lotų. Savininkas gyvena žemai nuo 
užpakalio.

2841 Emerald Avę.

PARSIDUODA namas labai pigiai 
lietuviais apgyventoj vietoj. Labai 
lengva pertaisyti ant biznio. Randasi 
po No. 908 W. 35th Place. Priežastis 
pardavimo pigiai—savininkas negyve
na ant vietos. Kam reikalinga atsi
šaukite pas

JONAS BUDRECKIS, 
3353 So. Morgan Str.

" ’ PARSIDUODA 3-jų augštų 
medinis namas — 7 flatai — 
neša rendos $120.00 į mėnesį. 
Kaina $8,000.00.

BERG
5156 So. Marshfield Avė.

EXTRA — EXTRA
Parsiduoda puikus namas puikiau

sioj apielinkėj prie Humboldt parko, 
3 augštų, 5—6—6 kambarių, furnace 
heat. Namas ant loto ir pusės, ga- 
radžius nuo užpakalio, elektros švie
sa, maudynės. Kaina $13,500 ant leng
vi! išmokėjimų. Savininkas.

F. E. AUGAITIS, 
3241 Limo St., Chicago, III.

PARSIDUODA 3-jų flatų mūrinis 
namas ir du lotai gerame padėjime, 
nauji toiletai ir vanos. Galima nu
pirkti su mažai pinigų, savininkas 
duoda mortgečių. Rendos $75.00 mė
nesiui. Kreipkitės prie savininko 
3734 So. Emerald Avė., Chicago.

Tel.: Drover 9836

PARSIDUODA 5 kambarių naujas 
bungalow ant pusės akero žemės va
karinėj dalyj miesto, prie karų lini
jos, elektros šviesa, maudynė, didelė 
barnė. Parsiduoda pigiai, priimsiu lo
tą arba automobilių į mainą. Atsišau
kit pas

A. CHERNAUSKI
3225 So. Aubum Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA medinis ant 2 pa
gyvenimų namas geroj apielinkėj ant 
West Side. Priežastis pardavimo sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą.

JONAS JAUGELAS 
2344 W. 22nd Place

DIDELIS PARDAVIMAS 

5 akrų farma tik už $1,750.
Išlygos: $250 cash — $20 

j mėnesį.
Tik pamislykit, jus dabar 

turite progą nusipirkti 5 ak
rų sklypą žemės tiktai 16 
mylių nuo Chicagos ir greta 
puikiausio priemiesčio į va
karus nuo Chicago, už šitais 
ekstra žemas kainas.

C. P. SZYDLOWSKI, 
2137 So. 52nd Avė.,

Cicero, III.

MOKYKLOS

(( S \MA5TERf } >

Vyrų ir Moterų RubųT<irpi- 
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 
pjjaktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiamo kiekvieną ateiti by-ku- 
rino 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 SCIIOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas I-ake St., ant 4-tų lubų.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halated, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklon Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
ntmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus mbus. i 
Telef. Seeley 1043.

SARA PATEK, Pirmininkė. į

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKVIKILA
Mokinama! angliškos ir lietuvii 

cos kalbų, aritnmtikos, knygvedys- 
Cs, stenografijos, typcvvrithig, pir- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
‘ikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
iarašvstės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt* 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
ki 10 valandai.

3106 SO. HALSTED STn CHICAGO.




