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True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 31, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 191

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE PRANEŠIMAS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.. July 31, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917-
.Naujasis Austrijos ministerių 

kabinetas.

Bolševikai veržiasi 
prie Lembergo

Užėmė Ossovviec tvirtovę
Talkininkai neleis įkurti sovietų 

valdžią Lenkijoj
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 31, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKŲ ARMIJA IR VĖL 
TRAUKIASI.

Bolševikai veržiasi prie 
Lembergo.

BEBLINAS, liepos 30. — Čia 
gautomis žiniomis, Brest-Litov- 
sko-Lembergo fronte - • dviejų 
šimtų kilometrų platumoj 
lenkų armija pradėjo visai! r.į 
traukimąsi. Rusų kariuomene 
jau bombirduoja Brest-Litovs- 
ką. Taipjau pradėta stiprios 
pėstininkų atakos, lomia pačio
mis žiniomis, bėgiu kel u 
sekamų valandų rusai gal 
užimsiu Brest-L:tovską ir Lem
be rgų.

Rusų kariuomenė persikėlė 
per Zehvar upę. Eina atkaklus 
mušis. Nuostoliai abejose pusė
se dideli.

Pradėjo veržimąsi prie Lem- 
bergo.

VARSA VA, liepos 30. — Išro
do, kad šiaurinėj fronto daly 
mušic‘i pradeda nurimt!!.

Centre eina rer-gardo veiki
mas. Besitraukianti lenkų ka
riuomene stengiasi palaikyti 
kontaktą su dešiniuoju ir kai
riuoju kariuomenės sparnais.

Pietuose grūmoja ar jau yra 
prasidėjęs mušis už Lembergą. 
Centre, kur lenkai cHiar trau
kiasi, jie dar nepasiekė etnogra
finio Lenkijos rubežiaus, linkui 
kur.’o veržiasi bolševikai ir, ma
tyt, nori jį pasiekti pirma negu 
bus paskelbta paliauba musių.

Varšuvoj jaučiama daug ne
tikrumo ir abejojimo delei 
klausimo, būtent, ar bolševikai 
tikrai pienuoja pereiti Lenkijos 
rubežių, vyriausios talkininkų 
tarybos nustatytą, ir tęsti savo 
veržimąsi Varšuvos linkid.

Militarinių reikalų ’ žinovei 
yra palinkę manyti, jogei balše- 
vikai panaudos v‘sų jiems gali

amų įmonių, kad išplėšąs Lem
bergą lenkams pirma negu pa
siliaus mūšiai — jeigu delei to 
bus atsiekta susitarimo Baro
naičių susirinkime, kuris prasi
dės pėtnyčios naktį.

Iš perimtų bevielinių prane
šimų ir kitų šaltinių lenkų mili- 
tariniuose rateliuose įsitikinta, 
kad Raranoičių susirinkime bol
ševikai stengsis prailginti laiką. 
Tūlais pranešimais, bolševikai 
yra nusitarę paskirti rugpiučio 
t dieną kaipo 8»rtimiausį laiką 
kariniui veikimui sustabdyti. 
Skaitoma neužginčijamu daly
ku, būtent, kad jie (bolševikai), 
yra pasiryžę užimti Lembergą 
kaipo paskutinį laimikį.

__________ I--------
Trua traaslatinn filed witn the post- 
master at Chicago, III., July 31, 1920 
a* hv the 0rl of OrL 1947

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ OSSO- 
W1EC TVIRTOVĘ.

LONDONAS, liepos 30. — 
šiandie čia gauta (bevieliu) ofi- 
cisJinis Rusijos bolševikų pra-

neš inas, kuris sako, kad šiau
riniame rusų-lenkų fronte bol
ševikų kariuomenė užėmėOsso- 
wiec tvirtovę ir kad lenkų ka
riuomenė traukiasi atgal linkui 
Lomžos, septyniasdešimta pen
kias mylias į šiaurryčius nuo 
Varšuvos. Pranešimas sako:

“Ulthrnfnke musų kariuome
nė užėmė Ossovviec tvirtovę. 
Mes vejamos besitraukiantį 
priešų, kuris bėga linkui Lom
žos. Balstogės srity mes už- 
ėmėm visų eilę pozicijų, esančių 
nuo septynių iki pusketvirtos 
mylios atstu už mesto.

“Krymo sek tore, Aleksand- 
rovsko ir Oiienkovo apskrityse, 
eina atkaklus mušis musų 
naudon.”

True translation filed with the post- 
jnaster at Chicago, III., July 31, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
TALKININKAI NELEIS ĮSI
KURTI SOVIETŲ VALDŽIAI 

LENKIJOJ.

Taipjau neleisią jai nusigink
luoti ir priimti geresnių sąlygų 

—nuo bolševiku.

PARYŽIUS? liepos .30. — 
šiandie čia patirta, kad Angli
jos ir Frakcijos valdžios pasiun 
te Varšuvos valdžiai pareiški
mų apie tai, kokių aprybavimų 
Francija ir Anglija uždės sovie
tų valdžios reikalavimams ta
riant ies delei paliaubos musių.

Mat, Lenkija* paprašė, kad 
Anglija ir Francija pareikštų 
savo nuomones delei musių pa
liaubos sąlygų, kurių gali įteik
ti bolševikai. Londonas ir Pa
ryžius Lenkijos valdžią pa
informavo, jogei jie ne
leisią, kad Lenkija priimtų lau
kiamąsias sovietų Rusijos sąly
gas, būtent:

1. Visišką ar bent daliną Len
kijos nusiginklavimą.

2. Perkeitimą dabartinės val- 
dymosi formos -- padiktuojant 
ją arba įkuriant pačiais sovie
tais.

3. Kad Lenk*'ja priimtų tinka
mesnę rubežių ilniją negu ta, 
kuri tapo laikinai nustatyta pa
ties Lloyd George’o.

L By kokį panaudojimą Len
kijos kaipo tilto tarp Vokietijos 
ir Rusijos.
Siunčia lenkams amunicijos.

Kai dėl militarinės lenkų pa
dėties, tai paaiškėjo, jogei šian
die linkui Varšuvos siunčiama 
didelė daugybė tnlkinnkų 
amunicijos — iš Danzigo (Bal- 
tiko juros prieplaukos), Rumu
nijos ir Čeko-Slovakijos. Did
žiuma tos amunicijos buvo nu
sitarta siųsti generolo Denikino 
arini jai, bet josios siuntimas su
sivėlino taip, kad paskui (su
mušus Denikiną) jau buvo po 
laikui.

Vis dėlto, siunčiamoji iš 
Drnzigo amunicija buvo pas
kirta specialiai tk lenkų nau
dojimui. Laukiama, kad begiu 
kelių sekamų dienų iš Franci- 
jos ir Anglijos bus pasiųsta dar 
daugiau amunicijos lenkams.

Sekamas oficialis “Eltos” 
kablegramas yra gautas Lietu
vos Atstovybės Amerikoje:

“Kaunas: — Bolševikali oku
puotuose kraštuose žiauriai el
giasi, gyventojus piešdami ir 
įvairiai skriausdami. Konstitu- 
anta priėmė kariškius žeme ap
rūpinti įstatymo papildymą, pa
gal kurį pirmoj eilėj gauna že
mės kariškiai, kurie ištikimai 
tarnavus tapo sužeisti arba ne
teko sveikatos. Ištikimų nukau
tų kariškių šeimynos gauna 
ta i p pat žemės. Derybos su Ru
sais apie okupuotus bolševikais 
Lietuvos kraštus tebesitęsia. 
Liepos 28 d. grįžta iš Maskvos 
Joffe, kuris atvež nuo Rusų at
sakymą į Purickio notą, siųstą 
Liepos 20 d. Derybas ves Rygo
je.

MANĘS, KAD PAS JĮ ATSI- 
LONKO VELNIAI.

Pašovė savo moterį.

UNION HILL, N. J., liepos 30
Pons Daniel Helbig vakar 

naktį sapnavo basų sapną. Jis 
“tikrų tikriausiai matęs, kad 
jo miegamajan kambarin ir 
dc«gi pro langą sumaršuoja vi
sas pulkas raguotų velnių. Jis 
taipjau gerai matęs, kad “toms 
piktosioms dvasioms” vado
vauja įkirusai “landlordas” — 
Imto savininkas. Pons Helbig 
puikiai nusimanęs ko jie nori. 
Tai jį, Helbigą, kraustyti iš 
buto, kadangi mat jis nesutikęs 
mokėti didesnės nuomos už bu
tą. Viens-du ir Helbigas pasit- 
vėręs revolverį. Nieko nelauk
damas jis tuoj paleidęs šūvį t— 
j “landlordą,“ ir tas “piktąsias 
dvasias.”

Čia pono Helbigo sapnas pa
sibaigė. Ant ctslos perpildė jo 
paties moteris. Ji buvo mirtinai 
pašauta. Ir ją pašovė nieks ki
tas, kaip jis, Helb:gas, kuris ta
rėsi šaunąs į “landlordą” ir “pik 
tąsias dvasias.”

Motelis tuoj nugabenta ligo
ninėn. Veikiausia mirs. IMs 
pons Helbigas dabar sėdi be
langėj. Daktarai žada pasiklau
syti, ar kartis pono Helbigo gal
voje negieda — “gaidukai.”

_______________1_____

DEPORTUOS 2000 INDUSŲ.

Nelegaliai atkeliavę į šią šalį.
■ ■■■■■■ ■■■ i 'f

NEW YORK, liepos 30. — 
Imigracijos departamento val
dininkai žada deportuoti iš šios 
šalies apie du tuksiančiu indu- 
sų. Sako, kad jie į Jungtines 
Valstijas atkeliavę “nelegaliais 
keliais.” Dvidešimt septyni in- 
dust'i jau sulaikyti. Daugiau
sia jų esą Pe.nnsylvanijos val
stijoj.

NUBAUDĖ SPEKULIATO- 
RIUS.

JAMESTOWN, N. Y., liepos 
30. — Federalinis cąiskrities 
teisėjas John B. ILižei nuspren
dė, kad vietos drabužių firma 
Reliable Credit Clothing Com 
pany, turi užsimokėti keturk 
tūkstančius dolerių pabaudos 
Perdaug lupusi savo “kostu- 
merius.” Firma tečiaus mokėti 
nesutiko — padavė apeliaciją.

Angliakasių streikas
Wil9onas pasiuntė telegramą 
angliakasių unijos prezidentui; i 
kabyklų savininkai) atsisako tar

tis su darbininkais.

WASHINGTON, liepos 30. 
Prezidentas Wilsonas praeitą 
naktį pasiuntė telegramą Uni
ted Mine Workers unijos prez -. 
dentui, John L. Lewis, pareik-! 
šd imas, kt'd jeigu Illinois ir 
Indiana valstijų angliakasiai, i 
kurie dabar streikuoja, sugrįš 
darban — jisai (prezidentas) 
šauks bendrą samdytojų ir dar- 
b’ninkų atstovų susirinkimą, 
kad p?«dtarus apie tinkames
nį nustatymą algų.

Ką į tai atsakys angliakasių 
unijos prezidentas ir, pagalios, 
patįs angliakasiai, dar nežinia.
Nenori tartis su darbininkais.

CHICAGO. — Pg ilgo ir triuk
šmingo posėdžio, kuris tęsėsi 
kone per visą dieną, kasyklų sa
vininkai vakar griežtai atsisakė 
tartis <su streikuojančiais anglia
kasiais. Apie ta.’* samdytojų įga
liotiniai premešė United Mine 
Workers unijos prezidentui, 
Lewis‘ui. *

'Savo atsakyniic-telcgramoje 
samdytojai sako, kad jie nieku 
budu nesutiks atmainyti dabar
tinę sutartį ir apie jokį padidi
nimą algų nesitars, išskiriant 
tą atsitikimą, jeigu tokio tari- 
mosi reikrJautų pats preziden
tas Wilsonas. Samdytojai rei
kalauja, kad unijos prezidentas 
tuojy palieptų darbininkams 
grįžti darban.

Beje, išaiškėjo, kad samdy
tojai labai nepatenkinti ir pre
zidentu Wjlsonu. O tai dėlto, 
kad jis neiKisiskubinęs atsakyti 
į tūlą jų reikalavimą. Koks ta
sai reikalavimas, aiškiai nepa
sakoma. Iš visa ko tečie«us nu
manu, kad samdytojai ir vėl 
prašė “valdžios pagalbos...”

Angliakasių streikas tebesi
tęsia. Darbininkai esą griežtai 
nusistatę ir nežadą grįžti tol, 
kol samdytoji'! nesutiksi tartis 
apie padidinimą algų ir tukis ki
tus jų reikalavimus.

Jeigu angliakasių streikas už
sitęs, tai, kad kokios, gali būt 
labai bloga. Jau ir dabar visoje 
eilėje miestų pradeda užsidtnri- 
nėti įvmrios viešosios įstaigos 
ir dirbtuves. O kas bus, jeigu 
streikas dar kurį laiką užsitęs?

Suprantama, samdytojai ir 
jiems palankioji spauda delei 
to kaltina streikininkus, kurie 
nepatenkinti dabartinėmis ba
do algomis.

JACKSON, Mich., liepos 30. 
—Septyni piktadariai vakar už
puolė Farmers State banką 
Gross Dike. miestely. Nusinešė 
keliatą tūkstančių dolerių. Be
sivejant banditus vienas šerifas 
tapo nušautas.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, liep. 30 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ................... $3.71
Austrijos 100 kronų ............... $0.60
Belgijos, už $1 ...........frankų 12.42
Finų 100 markių ................... $3.80
Francijos, už $1 .... . frankų 13.05
Italijos už $1 ............... lirų $18.72
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.40

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

Lenkų 100 markių ............... $0.68
Olandų 100 guldenų ........... $34.06
Norvegų 100 kronų ........... $15.85
šveicarų, už $1 ........ . frankų 5.86
Švedų 100 kronų .......  $21.15
Vokiečių 100 markių ........... $2.40

WASHINGTON, liepos 30.
Jungtinių Valstijų komis onie- 
riui Viennoj šiandie įteikti nau
jojo Austrijos ministerių kabi
neto sąstatas. Jisai yra seka
mas :

Ministerių kali nėto pirmi
ninkas, l)r. Myr; užsienio rei
kalu m misteris, l)r. Kari Ren- 
ner; viešųjų reikalų adminis
tratorius, Ferdintond Hanusch; 
karo ministeris, Dr. Julius 
Dcutch; komercijos mnisteris, 
Eduard Heinl; agrikultūros mi
nisteris, Alois H.iueis; vidaus 
reikalų ministeris, VValter 
Breisk; justicijos ministeris, 
Dr. Rolder; finansų min steris, 
Dr. Reisch; geležinkelių minis
teris, Dr. Kari Pešta.

KUNIGAS IR VIŠČIUKAI.

NEW YORK, liepos 29. — 
Negrų metodistų kunigas, John 
B. Buddin, potrauke tieson bu
vusios savo parapijos kasinin
ką. Reikalauja, kad jam butų 
atlyginta penki tuksiančiai do- 
ler’ų už padarytą demečių.“ 
Mat jis tapo atstatytas nuo savo 
“amato.’’ Bet vietoj paklausyi 
“savo mylimų parapijom]” 
išsikraustyti iš klebonijos, ku
nigas su visais savo ”forni- 
čia s’” ir dagi vištukais “susi- 
muvinęs” į bažnyčią! Delei to 
pi trapijoniinsi prisiėję j ieškot i 
teisybės policijos stotyje — iš
imti kunigėliui varantą. 'Taigi 
už šitą varantą — iškraustimą 
jo ir viščiukų iš bažnyčios ku
nigas dabar norįs atlyginimo. 
Jam padaryta “daug demečio”!

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 31, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

KERENSKIS SAKO, KAD BOL
ŠEVIZMO ŠMĖKLA ESANTI 

TIK PASAKA.

PARYŽIUS, liepos 30. — Bu- 
vusis Rusijos premieru, Alek
sandras Kerenskis, kurį 1917 
metais, lapkričio mėnesy, nu
vertė bolševikinis Lenino-Troc- 
kio rėžimas, šiandie paskelbė, 
atsišaukimą — Rusijos naudon.

Kerenskis prašo, kad butų 
nuimta blokada nuo Rusijos ir 
pašiepia pareikštąją Anglijoj ir 
Francijoj baimę, buk Rusijoje 
iškilsiąs naujas Bonaparte (Na
poleonas) ir scivo armijomis 
nušluosiąs visą Europą.

“Rusija ateity bus didelė ir 
taiki demokratinga šalis” — 
pranašauja Kerenskis.

ILGAI JIEŠKOJO.

Vis dėlto — surado.
ELKTON, Md., liepos 30. — 

Keturiasdešimtis šeši metai at
gal kažkoks piktadaris pavogė 
Wilber Eliason’o sagutę. Kadan
gi sagute jam nemažai eitsieju-
si, nes buvo auksine, jos savi
ninkais kreipėsi į policiją reika
laudamas suj ieškot i ją. Polici
ja jo reikalavimą nuoširdžiai 
pildė: jieškojo sagutės. Ir štai 
dabar, po keturiasdešimts šešių 
metų, Elirtsono sagute tapo su
rasta. . Ji surasta pas tūlą nusi
žengėlį. Policijos Viršininkas 
pareiškė: “Elktono policija ir 
putį piktuką surastų.”

Bet vieno ji tikrai nebesuras. 
Tai sagutės savininko: jisai 
jau senai miręs.

True translation filed with the post- master at Chicago, III., July 29, 1920 
as rcquired by the act of Oct. 6, 191

LIETUVA PADARĖ TAIKĄ SU RUSIJA.
Atgavo Vilnių ir didelius žemės plotus, 
kuriuos laikė užėmę Lenkų legionai!

Pažymėjimui šitų svarbių atsitikimų, Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Taryba rengia dideles prakalbas rug
pjūčio (Augusto) 6 d. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 
Place.

Kiekvienas “Naujienų” skaitytojas tegul pasižymi 
tą prakalbu dieną ir pasako apie ją savo draugams.

KOMITETAS.
- ------------------- • ■ - ■ ...................... r .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 31, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

TURKIJOS DELEGACIJA 
PARYŽIUJE.

PARYŽIUS, liepos 30. — Šį 
rytą Paryžiun atvyko Turkijos 
taikos delegacija, kuri turės 
pasirašyti sutartį.

“KIKO” MYLĖTOJAI — 
LOOKOUT!

Majoras Dalrymple tarėsi su 
policijos viršininku.

CHICAGO. — Policija pradė
jo atydžiai sekti svaiginamųjų 
gėrimų “kupčius.” Andais šeši 

i jų sučiupta. Kartu policijai pa
vyko surasti nemaža degtinės. 
Areštuotieji dabar tardoma. 
Norima susekti ir daugiau to
kių “kupčių.”

Sąrišy su tuo musų majoras 
Dalrymple gavo pasimatyti su 
policijos viršininku. Dabar jisai 
sako, kad svaiginamųjų gėrimų 
pardavinėtojams busią užduotas 
“mirtinas smūgis.”

“Kiko” mylėtojai, lookout!

tau; SAKO BANKININKAS.

Bet gyvenime taip nėra.

CHICAGO. — Illinois Trnst 
and Savings banko prezidentas, 
John J. Mitchell, vakar pareiš
kė, jogei jo įsitikinimu, kainos 
maistui povaliai jr<u puola.” Ir 
neužilgio jos dar labiau nupul- 
siančios. Šitą savo “įsiitikinimą” 
pons bankininkas remia tuo, 
kad užvakar “olscliuose” jaus
ta “ytin žymus” nupuolimą^ 
kainų...

Gerai, kad Chicagei turi savo 
Mitchell’į, o Waslūngtonas — 
Palmerį. Priešingai — mos visai 
nežinotume, kad “kainos jau 
puola.”

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

Rada paskendusį 
lietuvį

Vincento ŠWko lavonas rasta ka
nale prie Omaha Packing 

kompanijos skerdyklų.

CHICAGO. — Vakar, tuoj po 
penktos valandos vakare, Max- 
well nuovado policistas p. Prin- 
deville rado kanale (prie Oma
ha Packing konipan. skerdyk
lų) jrmno lietuvio lavoną. Tai 
esąs Vincentas šilkas, 14 metų 
amžiaus. Š iko gyvenamoji vie
ta esanti — 1827 So. Peoria St. 
Jisai dirbęs American Flyer 
kompani į os di rbtuvėj.

Kokiu budu jisai paskendo, 
niekas nežinąs, šiandie bus ko- 
ronierių jiosėd s. Bus bandoma 
susekti tikrąją mirties priežastį.

Vaiko lavonvs atiduota lietu
viams graboriams, pp. P. Del- 
nikui ir A. Butkui, 044 W. 18 
gatvėj.

NEW YORKO RUBSIUVIAI 
ĮSIKŪRĖ SAVO DIRBTUVĘ.

žada pagaminti drabužius 30-50 
nuoš. pigiau nei kiti fabriki- 

ninkai.

NEW YORK, liepos 30. — 
New York o Ainalgameitų-Cut- 
ter’ių unija šiandie Čia atidarė 
nuosavą rūbų siuvinio dirbtuvę. 
Dirbtuvė įkurta kooperacijos 
pamatais.

Rubsiuvių unija sako, kad 
jos dirbtuvėj drabužiai busią 
pagaminami kokiais 30-50 nuoš. 
pigiau nei ktd juos gamina da
bartinės rūbų gaminimo fir
mos.

Tos dirbtuvės skyrių busią 
atidaryta ir kituose miestuose.

ORĄ S.
Chicagoj ir apielinkėse. 

i Giedri, truputį vėsiau.



Subata, Liepos 31 d., 1920

SKAITYK! Gojuje

įj! nu vi mo

Jeigu tamista esi netikėli}), jis tau 
duos tikrų supratimą Biblijos pamok
slų: visiškai skirtingą nuo to kokį ta
mista turėjai kada buvai tikinčiu.

Jeigu tamista esi tikinčiu; jame ra
si 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- 
mesniųjų saugumą ir vėlesniųjų bai
mę, ir tikinčiojo Priedermę.

Rašyk tuojaus: Užsirašymas vienas 
doleris metams.

Adresas:
SARGYBOS BOKŠTAS 

732 W. 19th Str. Chicago, 111.

taBiEsaisaiBNBHaniiiHNH
Ar nori išvažiuoti į Lietu

vą Rugpiučio mėnesyj?
Tad ateik pasiteirauti pas

ALEX DĄRGIS
726 — W. 18th Street

Siunčiam pinigus į Lietu
vą ir duodam draftus.
iaanaaBBBssaaasssKSKBB

Druid H'11 gojuje. Mea pra
ėjome prūdą, susiradome pavė
sį ir susėdome. Užpakalyje 
musų buvo fontanas su puikiu, 
krištoliniu vandeniu. Per pla- 
čiasias dangaus erdves ant ža
lumynais pasipuošusius žemės 
tvino žibančioji saulės spindu
lių jure. Bitiniai dvelkė mažas 
vėjužis iiį šiurendamas žiedus 
nešiojo ir draikė po apielinkę 
saldų jų kvepėjimą.

Ve, ve! tarė A n tai uis. 
Ar matai?

Mudu pažvelgėme į kalną. 
Ten sėdėjo jauna porelė ir ap
sikabinusi, susispaudusi, girta 

nuo meiles, kad ji»u bučiuoja
si.

- Čia jiems gadynė pasa
kiau aš. — Bet jei juos užtap
tų dėdė!..

Kvailiai! — jMisakė žmo
na.

l ai kažin, ar dėdė jiems ką 
darytu?

Paglostytų - tarė žmona.
Ir būt gerpė, kad tokiems pa 

keltu vestuves.
Ne! — atrėmė Antanas.— 

Aš, kad dėdė bučiau, tokiems 
nieko, o nieko nedaryčiau.

Nuo tos naturalės scenos mes 
akių nenuleidome. O jie i nie
ką <lomės neatkreipdami sau 
lošė. Mergužė atlaužus ragai
šio šmotuką penėjo savo jauni
kį. Jis vept prleido iš bur
nos ir valgomasis daiktas nu
krito ant žolės. Ji plekšt —

sudavė per lupas ir paėmusi nuo 
žemės kišo atgal į burnų ir dar 
su pirštu pagrūdo gilyn. Jis 
kramto ir šypsosi į jų Žiūrėda
mas. O ji baisiai nerami. Nu
tvėrė jr«m už nosies, prisitrau
kė prie savęs ir 
glėbį myluoja.

'lai išdykėlė! - stebėjosi 
žmona. Jau vjstiek ji negera.

Po šimts pypkių! sušu
ko Antanas. — Kad tai man!

Mes, Antanai), jauni bū
dami taip nemokėjome.

Aš lošimu! — atsakė An
tanas. — Syki, lalsimenu, bu Ve
rute už daržinės ant rąstų su
sėdome. Šnekėjome. Paskui aš 
ją apkabinau ir, kai mano pirš
tų galai palietė jos krutinę aš 
apsvaigau..
galvą ant mano peties ir, lyg 
sutižo. Suglaudėme lupas ir 
na... Lygiai taip, kai dabar ši
tie kvailiai.

Verut! — sušneko pama
čiusi jos motiną. — Kągi judu 
čia veikirde?

Mergiūkštė persigando, parau 
do, kai ugnis, ir šoko nuo rąs-

Ji ppdejo

Vakar Atanazas gavo

vogė, tai drbar dėl to bijok Ame 
rike būti.

— Ten baisiau! — atšovė Ma 
taušas.
laiškų iš Lietuvos, tai net ma
no plaukai pašiauše!

— Kas gi atsitiko?
• Baisu! — tarė Mataušas.
Atnazas savo broliui į Lietu

vą išsiuntė pinigų. Iš pašto ga
vo žinią, kad ateitų atsiimt. Jis 
nuėjo. Tai jtmn, kokis ten vir
šininkas ir s<ako: “Neimk visus. 
Mes išduosime raštą, kad tams
tos pinigai čia yra ir, kai reikės 
ir kiek reikės atėjęs pasiimsi.

— Tegu tiktai! — nerimavo 
Stepas. - - Ar apmaus žmogelį 
las viršininke®.

AŠ ADOMAS A. KAliALIAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
Al labai šildau per 3 metini! pilvelis buvo, Disp<*w

iija,nevirinhru)N pilvelio, Duslnbnfijiiuas. Krgujo, inkstų, Ntr^ų ir 
nbelnus anfk u austoj ima* viso kuuo, ir buvau utiutujęs viJUrs, *«< 
b» gyvensiu. Visur jie&kojau smiu pagelbos, nešikuivisoje Am/ 
rlkuj ir už/rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelto*.

Bi f kada pareikalavau Salutiirns vaistų, Bitterla, Kraujo
Jo, Nervatona, inkstų ir Reiųputiarm) gyduoles, tai po su vartojimui 
minėtos gyduoles pradčio mano pilvas atsigaut, stiprfit, gerai dirbi. 
Kraujas itaivalfi. Nervai Omft stipriai dirbt inkstai (dsigavo, r 
matiznuis pranyko diegliai nebenori#1 po krutinę Viduriu rčtli 
Hnyko po užiriuftiunil visų ligų BCgln 3 niėm-slų Ugeid nau kas 
vali6 po bulelį Salutaras, Bitterla, ir po 1 mfn. savo paveiksi? 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 s\ kių dykuoju SaJufaraa niyh'stų 
rmlAjistri ir linkiu visiems «avn draugams ir pažistomfems <u 
Huit •> I.si tikima)?* patariu Duo&hdiiai kreipties f»dt Sa!ut*r*s,‘

SALUTARAS
CHEMICAL JNSTITUTION L BaHrgnts. Prof, 

l?ft7 Hahtrd Bu Telephnn* Camtl *417. CMc*ra,

pr.
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| Lietuviai,
Vilnius Jau Musų! 

I
1 Visi iki vienam rengkitės j

itižimsią Lietuvio Iškilmę

■
 Paminėjimui Atgavimo Musų Sostapilio

I Nedėlioj, Rugpjūčio 15/20
7 vai. vakare

AUDITORIUM
Didžiausiame Teatre

Tėmykit tolesnius pranešimus

— Ženluk, žentuk! Duok nors 
užmigt mano Verutei, — barė 
mane uošvė.

—Et, uošve! — aš pasakiau. 
Beikėjo nusiduot nematanti. 
—Ne, ženluk! Turėk kantry

bės. Aš tau ją užauginsiu.
Tie vyru, .mat, visi tokie— 

tarė žmona. Bet tamsta, An
tanai, aš nemaniau, kad taip da
rytum. v

Aš ir dabar kai kada sau 
vienco atsimenu tą valandą, tai 
ir dabar da saldu ant širdies.

Tik jau!
Vėl mes pmžvelgome į kalną.

padėjo jaunikiui ant kelių savo 
galvą. Ištiesė rankas ir apko 
Bifmsi jaunikiui sprandą prilen
kė prie savęs.

— Ji jį labai myli. Ar ne, An 
tanai?

Puiki kvaile-! — pasakė An 
tanas. — Aš su tokia mokėčiau

— Tylėk — tęsė Mataušas.— 
Brolis paklausė. Pasiėmė, kiek 
reikėjo, o kitus paliko. Naktį 
atėjo kaukes ant burnų užsidėję 
trįs vagys. “Atiduok pinigus”. 
Brolis atidavė. Bet jie pasakę, 
kad jie žiną, kad nevisi. Liepė 
nueit ryto, atsiimi visus pini
gus ir niekam nesakyt, kad tuos 
pinigus nori atimt. “Jei, girdi, 
pasakysi, lai mes atėję jumis 
visus išžudysime”.

— Tai pasiutriipi! — sušuko 
Stepas. - 
šunis.

MILDOS TEATRAS atsi-jS 
darys SUBATOJ, Liepos 31,'« 
1920, 6:30 vai. vakaro.

Tokius tiri nušaut, kai

— Klausyk! — taęe Mataušas. 
—Ant rytojaus brolis nuėjo į 
paštų ir prašo pinigų. “Žmogau! 
Kas tr«u darosi? Vakar pasiė
mei: šiandie vėl — pinigų!“ Ba
rėsi viršininkas ir kliouse: “Kur 
tu juos dėsi?“ Brolis sakyti, ži
noma, bijo. Bet, kad pinigų 
jam neišduoda — jis pasakė. Iš
davė pinigus ir pasiuntė polici
jų. Ir teisybė. Naktį atėjo trys 
vyrai, atėmė pinigus ir išėjo per 
duris.

— sušuko Stepiro.
—• Per duris išėjus vienas 

vagių sakęs: ‘^Negerai padarė
me, kad mes juos neužmušė
me. Gal kurį pažino — gali birt

DAILĖS IŠTAIGA
Brangiausia dovana jūsų gen

tims bei draugams yra Jūsų paveik-

Kodėl nenusiimti šiandien, nes 
vytoj gal būt pervėlu; laikas nelau
kia.

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

R. URBONAS
1721 W. 47-th St. Chicago, UI.

I’hone Drover 3473
annt5BHHEraa5raaKHasan»n5nBBHH2iBHHaBau«B

R. Urbonas
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KETVIRTAS

KNIKASI
CICEROS LIETUVIŲ KOOPERACIJOS ■

Su dovanomis -
Atsibus Nedėlioję

RUGPIUČIO, (AUG.) 1 d., 1920 ■
CHERNAUSKO DARŽE, No. 1, LYONS, ILL. ■

Pradžia 10 vai. iš ryto. !
Puiki muzika — šokis dykai q

Beto bus žaidimų, už kuriuos skiriama 3 dova- ■ 
nos: 1) Alaus baksas vyrams už traukimą virvės, m 
2) Čokolado baksas moterims ir merginoms už lenk- įį 
tynęs ir 3) Cigaru baksas vyrams už bėgimą maiše. ■

Kviečia KOMITETAS 5
Serijų tikietai geri įeiti į daržą. 1

Jiedu atsikėlė. VGražus. Mer
giūkštė riebi, tarsi, iš pieno plau 
kiuC Nuėjo 
juokaudami.

— Tokiai 
kėt šitokius 
žmona.

— Kodėl?
— Bepjauna.
— lai pats patogiausias jų 

laikas, — atrėmė Antanas. — 
Senesni, kai mes, gėdisi taip 
kvailini, o tokiems pritinka.

Mes atsikėlėme ir nuėjome 
ant “lietuvių kalno”. Druid Hill 
gojuje yra vieta žinoma, krupo 
“lietuvių kalnas“, čia burių 
būriai su šeimynomis. Vieni 
guli, kiti sėdi, treti burbulų mė 
to. Ir mes į būrį.

Nevažiuoji, Baltrai, da į 
Lietuvą?

— O tu?
— Aš ateinantį pavasarį.
— Ir aš.
— O tu?

l)i’o pat musų šalį

da nepritiktų nio- 
šposus — pasakė

lykim visus“. Kaip tik taip, tai 
policija už keteros ir suėmė.

O lai gerai ! — sušuko Sto
nas.

— Žiūrėk, kas bus! šnekėjo 
Mataušas. — Suvedė plėšikus j

kės. Žiuri — kunigas, vargo
nininkas ir zakristijonas.

— Pasiuto! ■ keikė Stepas.

prabilo viena moteris. — Bile 
pliaukšt ir meluot! Ir da gi į- 
painiota kunigas. Juk už tokį 
palaidų liežuvį reikės kuomet 
nors atsakyt.

— O jeigu taip buvo?

tvirtino Matioušas.
Moterįs kėlėsi nuo žolės ir kal

bino vyrus pasivaikščiot,. Iš vei
dų buvo matyt, kad jos buvo 
pasipiktinusios ta pasuka apie 
plėšikus Lietuvoje.—Sliburis.

Rsumatizmas Sausgėla
Stepas su pirštu rodo sukda

masis aplink ir vis sakė:
O tu?

— Ir aš.
— Ir aš.

O tu?
— Aš ne! — atrėmė Malau- 

šas. — Bijau.
— Ko?

Cia ir gi juk yra vagių, 
—įkirto Stepas. — Pereitų nak
tį Pudžio juodis visas vištas iš-
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Nesikankykito savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Jusliu Kulis
325® So. Halsted St. Cbirago, III.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Didelis Piknikas
Rengiantis 

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ NO. 1, 
NEDĖLIOJĘ, 1 RUGPIUČIO-AUGUST, 1920, 

Leafy, Grove, Willow Springs, III. 
Prasidės 10 vai. ryto.

Kviečiame publiką skaitlingai atsilankyti, nes 
mes esame prisirengę patikti kuogeriausiai. Bus 
puiki muzika, vedama Juozapo Varnagio. Nesigai- 
lėsit atsilankę. KOMITETAS.

Didelės Prakalbos ir Paveikslai
— Įvyks —

Nedėlioj, Rugp. (Aug.) 1-mų dieną, 1920
8 valandą vakare

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

_ Viskas dykai.
Užkviečia prakalbų rengimo Komitetas.

rytas delei padarymo reika- ■ Q 
lingu pataisymų ir dekoraci-' 
jų, kurios jau yra užbaigia- 
mos. Iki Subatai viskas bus « 
pildai užbaigta ir MILDOS i" 
TEATRAS atsidarys kaipo j ti 
vienas iš puikiausių ir gra-'g 
šiaušių teatrų mieste Chica- ’ m 
go. Visi kurie matė dekorą- 
ei jas Mildos Teatro sako,
kad kito tokio gražaus tea- r 
tro Chicagoj nėra. Subatoj' 
kiekvienas iš lietuvių galės 
pamatyti ar tikrai lietuviai ■: 
turi gražiausi Chicagoje tea-' 
trą. Jeigu tas pasirodys tik-, 
rai, tai iš to galės visi lietu- į 
viai pasididžiuoti. Yra tai; 
jirma didelė lietuvių teatra-į 
•e įstaiga, ir jos pasekmin-' 
^as vedimas parodo jog lie
tuviai gali sugebėti vesti di
deles gražiojo meno įstaigas.,:

Atsilankusiems į Mildos'; 
Teatrą atkreipiame -atydą į L 
dvi ypatingas dekoracijas, - 
padarytas ant drobes, artis
to p. Kramer, baigusio Mu- 
nich’o dailės akademiją. Vie-| 
na didelė dekoracija yra tai i 
Ant sienos stačiai ineinant į; 
teatrą, taip vadiname “Fo- 
yer”, kur yra reprezentuo
tas sceniškas menas: — Szo- 
kėja. Antras didesnis pa
veikslas ant drobės randasi 
ant “Prescenium Arch”, ant 
lubų. Tas paveikslas repre
zentuoja dramą ir muziką. 
Be tų dviejų didelių artistiš-1 
kų paveikslų ant drobės, rei- ‘ 
kia tėmyti visą dekoracijos’ 
darbą nuo pat “Laby” iki! 
ložų. Ant sienų, iš abiejų 
pusių, ant balkono, reikia 
pastebėti rožių vainikus, nu- I

Yra kaip gyvi.
Scenoje statomi keturi ak-

Balancing”; 2) Mohn & Eld- 
rige, — “Nifty -Nonšence” 
3) Duel & Wordward, - _ 
“Bits of Vaudeville”; ir 4) “ 
Kepper & Classy Cupids, — bi 
“Whirlwind Dancers.”

Be to bus duodami gražus 
krutamieji paveikslai.

Įžanga: Balkonas 17 cen
tų, apačioje 28 centai.

Nedėlioj teatras bus atda
ras nuo 1:30 po pietų, iki 
10:30 vakaro.

MILDOS TEATRO 
BENDROVĖ,

J. J. Hertmanavičius, Sekr.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2!) SO. LA SALLE STREET
CHICAGO, ILL. • 

Telcphone Central 3684
Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 

Sukatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egaaiuinuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotg, arba 
farmą ir dirbu visokius Logališ- 
kua Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
Wcst Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban
kas, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

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

DENT1STAS
Mes savo darbą gvarnntuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3604 S. Kcdzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street

Lietuvis Grahorius 
Simon M. Skudas 

1911 Canalport Avė.
Tek: Roosevelt 7532

Patarnauju laidotuvė
se kuogeriausiai ir už 
prieinamas kainas.

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

u 
su

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal- i 
vą! Išbandžiau visokius mazgojimus, S 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas I 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kana... Man gėda net darosi!” I

MARE. “Ji a, tai kam tau kęst be- f 
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai ymžus, šteinus ir čysti. O tai 2 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!” I

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Ne!! z\r kve- j 
piantįs vanduo? Ne!! RUF- | 
FLES yra tai paprasčiausia I 
plaukų ir odos sustiprintojis, | 

I kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
i būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt I 
x smagesnio už čyslą neniežitičią galvos odą?

re jlt m f i, r «
| panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- 2 
j čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

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

— p. AD, RiCilTERO CO„ 326-330 Broadway, New York

ŽMONES
Gydoma chronines ligos.. Pilna uiagnoza Senini dėl pri- 

vattlbų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Palng
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Dainos Vienam Balsui
Parašė 

Stasys Šimkus
Kaina — 35c.

Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina — 
po- 25 centus kiekvieną.

(kančias dainas galima gauti:
1. Lopšinė
2. Sunku man gyventi
3. Ne dėl tavęs aš, mergelė.
4. Pamylėjau vakar
5. Vai varge, varge
6. Vai putė, putė.
7. Era mano brangi.

Užsisakyk it tuojau iš

NAUJIENŲ KNYGYNO
1739 So. Halsted St., Chicago, III. *

Kur Bakūžė Samanota
Gaidos vienam balsui

ir 
Fortepkinui 

Parašė
Stasys Šimkus 

Antra laida
Kaina 50 centų

šių gaidų jau nedaug yra. Todėl kas jų nori gauti, pri
valo pasiskubinti su užsakymu.

NAUJIENŲ KNYGYNAS .
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



Subata, Liepos 31 d., 1920 NAUJIENOS, Chicago, 111.

H.LEIBOVITZ
1555 VVcst 12-th Street 
Kampas Ashland Avė.

Aš busiu savo ofise 
Nuo 4 vai. po pietų iki 
8 vai. vakaro.

Nedėliomis uždaryta 
per visą dieną.

<_____
YIMNAT1NI8 MG10TBUOTA8 RUSA* 4PY1KKOR1U8 ANT BRIDGffPOB^o

VYRAMS IR SUAUG1EMS
Akiniai ankao rimuoM tiro r#. 00 ir •»- y 
irčiau. Sidabro rėmuo.. nuo <1.00 te 0

Pritaikoma akinius tildyk*. | 
Atminkit: Galvos iop^jimiu. nervUika* I 
mm, akių •kaudčjimaa. uivilkima* te H 
lt. yra vaisiai* (vairių litrų, kurios ga- I 
H boti praialintoo garų akinių pritaky- 
ron. įkyrima* utdyk*. jot peritt ar 
skauda akli. J«i jo* raudono*, jai «al D 

■a sopa, jai blosai matai, jai akli silp> R 
.ta. natęsk ilkiau. o JiHkok pa»alboa u 
sptiekoj, kur kiekvienaru pritaikoma »- a 
-'inlai utdykų. Atmink, kad maa ko*- | 
■Atn trvarantuojam akinioi ir kiakvta- j 

n»m gerai prirankaaa
B. M. HKKlHUrF Jtkspartaa Optikas. Į

Jai jos sarrgata te rsikalaujnta patarimo arba v tiltų, ateikit pai mana. Al: |
tiakoAua Rusijoj virt 10 metų, Am.rikoj 11 nv ų. Ai duodu p»t*rir*ia. DYKAIGaja fl 
nedaryti blW kokiu* ruvlAkya tautus. Ai rekoo snduojū tik QKML 8 daktarus. AJ M* ■ 
Jrauvaa įmonių.

S. M. Mesirofj, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
I’hysician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
no ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
C'rilly Building—ruimas 506. Imkite clivatoriij 

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

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

po pict.
KM ^c.l. ’.'.’Jr ir’2' ^'^VSflMKKBKMFJKaKHCESUMBBKBnnHHKUHni

pūsles šlapi

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kati) be reikalo kentčti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmčlčs, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai Įmonių nt juo, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, n gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deitogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis laja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu, jiems rodo.*, tartum kas 
j Uerkię kįla. vemt verčia, valgyt ne
toli n r<>. ghiva skauda, viduriai sukie
tėję, au.si-iv ūžia, skauda po krutino.

Kas tokiu simptomų turi, tegul atei
nu pus mane: išgydysiu visai trumpu 
1f>4 u

»nlau tmpjau ir kitokias ligas kaip 
v\ -j » ap Ir moterų. Patarimai dykai.

DR D1CKSON
W» West I7th Street.

Va> .• • > • <.i • •'-.oiHiu k »t. Ofisu valandos nuo 10 ryto iki X vai. vakare
N<daliomis nuo 10 iki 12 dienų

’ E L E K T R A ’ į 
š”ie ą ir pajicg-i suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

diibtuvns. C:.. h i. ba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Uetrviij EJcktos Korporacija Amerikoje jffl

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine. i
A. BARTKUS Pres. g

1619 \V. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III. J/

bisrfoa* ir TnrMikas Vanos
l-’tb STREET 
(«d Afdrie 8902.
lllIiVf. 12th ST.
*rrj St. Lonta .*»♦f flitfl'.o 1LL

BJBmBDEnBECCBZKBBaBaaBBBBBBHBBBBBEanSBr 

JAS TARNAVO ARMIJOJE?:
■ Pasekmingai pajieškom DOVANAI (60 dol. “BONUS” kiekvienam, B 
K kuris tarnnvo kad ir tiktai viena dieną Amerikos Armijoj) už “AL- B
■ LOTMENTS” “Liberty Bonds”, PINIGUS UŽ ŽAIZDAS ir visokius B
B SUŽEIDIMU S. Jeigu pametėte “discharge” mes galime gauti kitą B 
B čion! Kreipkitės ir su kitais reikalais. Kalbame lietuviškai. 1

L. MERKEN Kontoras Notaro E
710 West 11-th St., Chicago, III.

ariEBSiEEB3EQBBBBBBQaBBBBBBBBIBBBBBDBUDUB

fFEDERAL LAN!) AGENCY & LOAN COMPANY
Pigiausiai parduodu žemes, Farmas i: Visokius Na

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

L ŠIE

KORESPONDENCIJOS
RICHMONI), MICH.

Š:ame miestelyje gyvena ne
didelis būrelis lietuvių. Bet jo 
u iielinkėse gyveno apie 20 lie
tuvių ūkininkų. Lietuviai ūki
ninkai gyvena daug linksmiau 
r visko pilnesnį, negu miestie

čiai. Richmond yra netoli Det
roito ir į jį ateina trjs geležin
keliai, taip kad susisiekimas su 
l'.ichinondu yra labai parankus.

11 kio produktai perduodami 
I v eik už tų pač:ų kainą, kų Det
roite ar Chicagoje. Miestelyje 
yr.t kelios mažos dirbtuves. 
L’etuviai ūkininkai gyvena suti
kime ir turi puikias ūkias.

Jonas J. Bayorinas.

BALTIMORE, MD.

“Laisvės” auklėtinių progresas.

Kol dar LDLD. 25 kp. nebuvo 
skilusi, prie jos prikltrmse ir 
socialistai. Metiniame kuopos 
susirinkime kuopos organizato
rių tapo išrinktas didžiuma bal
si’ drg. S. Butkus, kas labai ne- 
p. I ko kiunonistanis. Tad se
kiname susirinkime, sausio 1 
dienų, jiems, vadovaujant Glei
ve‘kui, pasisekė išstumti drg. 
Butkų iš organizatoriaus vietos, 
o jo vieton pastatyti komunis
tę Paulionienę, kuriai ne tiek 
organizacijos reikalai rūpėjo 
kiek lankymas krutamu jų pa
veikslų. Dabar ln garsioji ko
muniste, kaip sako jos vyras, 
vi ;kų palikusi išvažiavo iš Bal- 
t'inores.

Paulioniene buvo extra “kai
ri iji” ir visur pas komunistus 
buvo pirmoji. Ji taipgi buvo 
s:\ri tore ir penkto moterų su- 

ienijimo rajono.
Dabojo savo pačią, pakliuvo 

šaltojon.
Liepos 4 <1. laikrttšlyj “The 

Sun,” t ipo aprašymas kaip J. 
V i ndravickis dabojo savo pi'« 
r: į. Pasak to laikraščio, Mond- 
ravick'o pati išvažiavo pas savo 
si šeri į Bail Koad, ted J. Mond- 
r: vickis užsidėjo kaukę ir irgi 
išvažiavo . ten, kad padabojus, 
ar kartais jo pati nevaigšto su 
jaunikiais. Jam ten slankiojant, 
užsidėjus kaukę, apie medžius 
ir nt'iinus, kiti akinukai pama
no, kad tai gal yra koks lauki- 
”i > žmogus ir pašaukė policijų- 
kuri Mondraveckį ir suėmė. Ji> 
lei ine pasisakęs, kad jis šešias 
dienas bunųs kriaučių, o sep
tintą — privatiniu detektivu ir 
dabojus savo pačių. J. Mondra- 
vickis yra įžymus šv. Alfonso 

p: i rupijos šulas. —Zigmas.

Darbo Laukas.
[Federuotoji Presai.

Providence, R. I. — Providen- 
ce’o vaizbos butas kaip vienu 
balsu nusitarė prieš darbininkų 
unijas. Tatai buvo Jungtinių 
Valstijų Vaizbos buto referen
dumo balsavimas. Vargšams vis 
du neišgaravo iš galvų “seni ge
ri laikai”, kuomet darbininkai 
buvo paklusnus kai avelės.

Passaic, N. J. — New Jersey’s 
fabrikantai balsavo Jungtinių 
Valstijų Vaizbos Buto referen
dumą. Kaip vienu balsu jie nu
sistatė prieš darbininkų unijas 
pramonėj, visuomeninių įstaigų 
darbininkų strei kus ir prieš var
žymą produkcijos.

Boston. — Bostono telefonų 
operų otojos griežtai nusistatė 
prieš dalyvavimų parodoj Dar
bo Dienoj. Ir tai dėlto, kad paro 
doj žada dalyvauti guberned. 
Coolidge ir majoras Peters. Te
lefonų operuotojos yra visos su
siorganizavusios. Jos priešinasi 
gub. Coolidge dalyvavimui to
dėl, kad pastarasis 1919 m. pri
sidėjo prie sulaužymo policistų 
streiko.

New Yorkas. — 2,000 Rosen-Į 
vvaserio čeverykų dirbtuvių dar
bininkai paskelbė streikų Long- 
Island mieste. Padarinyj visos

Dabar Lietuvos Valdžia —
Nori, kad Lietuviai, visi ir visur, prisipažintų save Lietuviais, visuomet 

keldami savo vardą aikštėn; taipgi, kad visi taupintų pinigus, kurie bus labai 
reikalingi ateičiai.

Ar visi taupinate? Jeigu ne, tai pradėkite tuojaus su Pirmutiniu Lietuvių 
Valstijiniu Banku Amerikoj.

Metropolitan State Bank

<

Jis yra po valstijos valdžios priežiūra.

Kapitalas ir 
perviršis 

$245,090.
Banko turtas 
daugiau kaip 

$1,300,000
■ . Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip dešimts milijonų.

Pinigus galite atsiimti kada tik norite.
Miesto Chicago ir Cook pavieto valdžios laiko pinigus šiame Banke.

i Metropolitan State Bank |
2201 W. 22 St., Kampas Leavitt St. ę

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Utar- i
■ ninkais ir Sukatomis iki 8:30 valandų vakaro.
^lllllllllllllllllllilIlIlIilIlIlIlIlIlIilIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlN

Ar Justi Vadurei Suvirin
Su valgi tą Maistą?

Ne tas ką suvalgote, bet tas ką vidurei suvirin, duoda 
pasekme justi hunu.
Giaras, sveikas apetitas ir tam tikras dirbimas virimo 

organu, bus pasekmių po vartojimoriH
M 

M

ir. r. uivrHi co.

ESORKA
AUOUOL U M* CtSf

--rrV-'1
Jisp?*'.;

Severą 
Esorka

Pasekmingi vaistai dėl ateinančiu f 
sveikatą ypatų. Labai rekomenduoti 
vaistai dėl nusilpnėtų ir delikatnų 
ypatų. Tam tikras sustiprinimo vais
tas <lcl senyvu yptatų.

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

rašikite iki

W. F. Severą Co.CeWMs'

New York. — Brooklyn Rap- 
uniniai, 

aštuonių 
Tuo klau!

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

4537 S. AHhland 
Avė., Chicago, III.

Auksybė, Colunibijos 
! Grafonolas ir lietu- 
j viški naujausi rekor- 
: dai.

Saugok akių regėjimą

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 mėty patyrimas su
teiks jums geriausi patarnavimu 
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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekus
Tėmykite mano parašų.

Po panaikinimo unijos shr.u/ buvo sušauktas Brooklyn j Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

dirbtuvės užsidarę. Pirm kelių ( 
metų tose dirbtuvėse dirbo uni- id Transit kompanijos 
štai, bet pastaruoju laiku dar- • darbininkai reikalaus 
bininkai buvo prispirti išsižudė! valandų darbo dienos, 
unijos.
dirbtuvėse darbo sąlygos buvo Labor 
nepakenčiamai blogos.

Streikininkų atstovai, kurie 
vadovauja streiku, sako, kad ne 
užilgo darbdaviai turės išpildyti 
darbininkų reikalavimus. Strei
kininkų reikalavimai yra šie: 
pripažinimas unijos, įvedimas 
goresnių darbo sąlygų ir pakeli- 
iras 10 nuoš. algos.

Lyceume susirinkimas, < 
įkuriame daylvavo 1,000 su vir-l 
šum darbininkų. Jie kaip vienu 
balsu nusistatė reikalauti aštuo 
niu valandų darbo dienos, b-

DR. JOSEPH ZIFF

Oi. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą, 
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

>•—........--.. -.. -....

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 Laharatorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Telephonai:

I
DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan stM kerti 32 st.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASr 

Moteriikų ir Vyriikf, 
Taipgi Chronišką Liga.

OFISO VALANDOSi

Nuo 10 — 8 po pietų ir nūs 
6—8 vakare. Nedaliomis nūs 

9—2 po pietų.

Talsphons Y arda 187,

r ---------f« k - . į
4' r ‘ —.

Tdephons Tartis SO33

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Aforgaa «t. Chicafft
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir aao i iki I vakare.

Philadelphia, birželio 26. — 
Philadelphijos organizuotieji 
darbininkai rengiasi kovon su 
Vaizbos Butu, kuris yra nusis
tatęs panaikinti unijas fabrikuo
se. Centralinė Darbo Unija pri
ėmė rezoliucija, kuria užgiriama 
planas kurti koperativį banką. 
Bankas bus pilnoj vietos darbi
ninkų organizacijų kontrolėj.

Sulig rengiamu planu, visi 
darbininkai, įsikūrus koperati- 
viam bankui, atsiims savo pini
gus iš kitų bankų (ypatingai tų, 
kurie priklauso Vaizbos Butui), 
ir padės juos į savo banką.

Felix Heinzel, finansų sekre
torius, pareiškė, kad vienas žy
li us New Yorko finansų eksper 
tas apsiėmė sutvarkyti kopera
tivį banką. Depozitoriams bus, 
n okama ne 3.65 nuoš., kaip kad 
daro didžiuma bankų, o tiek, 
k ek bus pelno.

*
Cohoes, N. Y. — Island Golf 

klubo susirinkime dalyvavo sep
tynios dešimtys aštuoni fabriki- 
ninkai. BuVo paduota išspren
dimui neuninių dirbtuvių klau
simas. Tie fabrikininkai, kurių 
dirbtuvėse darbinikai nėra su
sirišę unijomis, aiškino apie ne-

Peterson, N. J. — Masinio 
str.iko čia nebus. Ir tai dėlto, 
kr d United Textile Workers u- 
nijos viršininkai atšaukė savo 
narių nutarimą. Iki šiol ta uni
ja veikė išvien su Amalgamated 
Toxtile Workers unija.

Tuo budu liko pakrikdytas 
darbininkų nusistatymas kovoti 
prieš fabrikininkų kėsinimąsi 
sugriauti unijas ir numušti dar
bininkams 30 nuoš. algos. Lai
ko nedarbo, kada tūkstančiai šil 
ko fabrikų darbininkai mėne
siais neturėjo darbo, dvi unijos 
veikė sutartinai, kad iškovojus 
goresnes darbo sąlygas, Amai 
gr.mantų unija, pradedant vir
šininkais ir baigiant nariais nu
balsavo streikuoti. Kitos unijos 
nariai ir-gi didele balsų diduma 
n įsistatė prisidėti prie steriko, 
b: t jos prezidentas uždėjo savo 
veto.

“Mus labai stebina United 
Textile Workers nacionalinio o- 
fiso pasielgimas”, pareiškė A. J. 
I\ usic, generalinis Amalgamatų 
sekretorius: “Streiko atšauki
mas duos fabrikininkams progos 
numušti darbininkams algas. Ir 
tas algų mažinimas tęsis tol, kol 
darbininkai griežtai nenusista
tęs pasipriešinti tam.”

Amalgamatų viršininkai pra
našaują, kad Goldeno veikimas 
prives prie to, jog įsikurs nau
ją nepriklausomų unijų, šiuo

Aklų Specialistas 
Akla egzaminuoja ni dyk«. 

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

JIJ9 So. Morgas SL

Specialiai šiam mėnesiui 
Crown ir Bridge work $5 & $6 
Dantų traukimas bo skaudėjimo 

DR. B. L. GOLD, 
DENTISTAS 

Atdara vakarais 
2028 So. Halsted St., 

Cor. Canalport av. Tol. Canal 84

Telefonai Pillman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan Av„ Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—6 P. M.

taktikos: jei kuriuose fabrikuo
se bandoma numušti algas, tuoj 
skelbiama sterikas. Dabartiniu 

j laiku streikuoja šešių fabrikų
uninių dirbtuvių gerumą. tarpu abi uni j i laikosi senosios darbininkai.

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phons McKInley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 diena

“ DR. YUŠKA : 
i 1900 S. Halsted St. !

Tel. Canal 114 ;
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 g 

y vakare. H
■ Rezidencija: 2811 W. 63 St 1

Tel. Prospect 3466 f
IHBBBBBBBBBBBBBBBBBB

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. Nedčl. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

HBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
' j Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS S
B Gydytojas ir Chirurgas '
J VALANDOS: 9—12 ryto £ 

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

Chicago, III.
3BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tol. Prospect 1157

h-................... n ...
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Lenkų 
propaganda.

Užvakar Varšava pranešė 
Amerikos telegramų agen
tūroms, kad Kaune įvykusi 
“sovietinė revoliucija“ ir Lie 
tuvos valdžia tapusi nuver
sta. Šitąja “žinia“ tečiaus 
niekas nepatikėjo; visi paė
mė ją, kaipo lenkų propagan 

‘dą.
Lenkijai tai ištiesi} butų 

dabar paranku, kad Lietu
voje kiltų bolševikiška revo-

butų šiek-tiek nukreiptos 
nuo Lenkijos bėdų; antra, 
tokia revoliucija parodytų 
talkininkams, kaip pavojin
gas yra bolševizmas, ir jie 
tuomet šoktų gelbėti nuo jo 
lenkus.

Del ko kovojama 
Lietuvoje?

Lietuvoje šiandie eina į- 
tempta kova tarpe darbo 
žmonių ir išnaudotojų. Bet 
dėl ko?

Del dviejų dalykų; dėl po
litinių ir dėl ekonominių rei
kalų.

Darbo žmonės pirmiausia 
kovoja už tai, kad jiems bu
tų duota daugiaus teisių ir 
įtakos šalies valdyme. Tai 
yra politiniai reikalai.

Šitoje srityje jie jau daug 
atsiekė. Darbo žmonės iš
kovojo visuotiną balsavimą 
ir tokią valdžios formą, ku
rioje valdžią renka patys 
žmonės, o ne ponai skiria, 
kaip būdavo kitąsyk.

Kai-kam šitie laimėjimai 
išrodo labai menku daiktu, 
kadangi už visuotiną balsa
vimą ir respubliką šiandie 
stoja net ir klerikalai. La
bai gerai, bet tie žmonės, ku 
rie šitaip mano, užmiršta, 
kad klerikalai da ne taip se
nai norėjo paversti Lietuvą, 
“konservatyviška monarchi 
ja“ ir pasodint ant Lietuvos 
sosto Urachą. Jeigu kleri
kalai dabar statosi visuotino 
balsavimo ir respublikos ša

lininkais, tai tatai parodo, 
kaip daug jau jie yra praki
šę kovoje su darbo žmonėms.

Prie tos tvarkos, kurią 
Lietuvos darbo žmonės jau 
yra iškovoję, jiems dabar 
reikia tiktai išmokti pasinau 
doti savo teisėmis, kad įgi
jus vis labiaus ir labiaus 
sprendžiamą balsą šalies vai 
dyme. Jeigu jie kolkas da 
nesugeba paimti į savo kon
trolę Seimą, kuris rašo ša
liai įstatymus ir skiria įsta
tymų vykdintojus, tai čia 
daugiausia yra kalta stoka 
jų politinio išsilavinimo ir 
susiorganizavimo. Laikui 
bėgant, Lietuvos darbo žino 
nės išmoks prašalinti šitas 
savo ydas.

Bet yra da, kaip minėjo
me, ir antras dalykas, dėl 
kurio eina kova Lietuvoje, 
būtent, ekonominiai reika
lai. Darbo žmonės nepakan
ka turėt balsavimo teisę ir 
pilietines laisves, nes jomis 
žmogus sotus nebusi; jiems 
reikia turėt ir progą užsi
dirbt žmonišką gyvenimą. 
Kaip to atsiekt?

Kaikurie rašytojai ir kal
bėtojai sako, kad to atsiek
ti butų galima, paėmus į dar 
bininku rankas visus darbo 
įrankius ir darbo įstaigas. 
Tai yra tiesa, bet tai neišri- 
ša klausimo. Neisriša dėlto, 
kad pats paėmimas minėtų 
dalykų į darbininkų rankas 
reikalauja tam tikrų sąly
gų, kurių Lietuvoje šiandie 
da trūksta. Darbo įrankiai 
ir darbo įstaigos, (arba, 
trumpai sakant, pramonė) 
turi būt pasiekę tam tikro 
išsiplėtojimo laipsnio, kad 
darbininkai galėtą, paėmę 
juos, kooperatyviškai val
dyt. O tuo tarpu Lietuvoje 
pramonė dabar da tiktai pra 
deda atsirasti.

Didžiausias ekonominis 
reikalas Lietuvoje šiandie 
yra žemė; kadangi milžiniš
ka didžiuma žmonių tenai 
gyvena iš žemės ūkio; ir dėl 
šito dalyko tenai dabar svar 
biausia kovojama.

Čia reikia pastebėt, kad nė 
viena srovė Lietuvoje rim
tai nestoja už tai, kad butų 
perkeistas visas žemės val
dymo būdas, t. y. kad butų 
visai panaikintas privatinis 
žemės ūkis ir jo vietoje bu
tų įvestas socialistiškas ar
ba komunistiškas. Tikras 
ginčas eina tiktai dėl ’ tam 
tikros ūkių rųšies, būtent, 
dvarų: kas daryti su jais?

Šitą klausimą “Naujienos“ 
jau šiek-tiek gvildeno ir to- 
liaus, jos pasistengs nušvie
sti jį da plačiaus, kad skai
tytojai matytų, kokių skirtu 
mų apsireiškia šitame punk
te tarpe įvairių Lietuvos 
partijų ir srovių.

Dabar-gi pastebėsime tiek, 
kad pas mus tie žmonės, ku
rie labai daug mėgsta filo
sofu^ apie Lietuvos ateitį, 
dažniausia visai neatkreipia 
domos į šitą pamatinį Lie
tuvos gyvenimo klausimą. 
Vieni jų reikalauja ūmios 
revoliucijos Lietuvoje, kiti 
smerkia tokią mintį, — bet 
nei vieni, nei antri jų nepa
sako, kaip turėtų būti išriš
tas žemės klausimas Lietu
voje, kad jos piliečiai ateity
je galėtų laimingiau gyven
ti, negu iki šiol. Sprendžiant 
pagal jų išvadžiojimus, išro
do, kad Lietuvoje’ žmonės 
vaidijasi ir kaujasi tarp sa

vęs dėl visokių dalykų, o 
apie duoną visai užmiršta. 
Bet taip nėra.

Apžvalga
ta—. .r. . ,, « -imį

KAI) NE TOS PAVARDĖS!

“Draugas” rašo apie bedas, 
kankinančias Lietuvą nuo pra
džios Lietuvos valstybes iki 
Šiol; ir sako, kad tos bėdos ap
niko Lietuvą tuomet, kai jos 
valdžios priešakyje stovėjo žino 
nės su ne lietuviškoms pavar- 
dėms. Pirma buvo Sleževi
čius, paskui Galvanauskt«, o 
dabar “Grinevičius” (kiti žmo
nės dabartinį Lietuvos ministe- 
rių pirmininką vadina Gri
nium).

Ir štai kokią išvadą daro jisai 
iš tų savo “moksliškų dūmoji
mų:

“Norėtume kada nors lik
tis besvečių ir pradėti savo 
dienų darbą dirbti savo ma
inuose ir laukuose.

“Jau trokšta širdis ministe
rijos, kurios pirmininkas bu
tų ne ‘vičius’ nei ‘auskas’, o 
kokis nors ‘uitis’, ‘onis’ ar 
‘as’. •.Gal tada nebūtų nei sve
timų spalvų, nei svetimų ka
riuomenių mus žemėje.”
Reikia pripažinti, kad šita 

“Draugo” istorijos filosofija yra 
tai pat “gili”, kaip visas “moks
las”, kurį skelbia per jo špaltas 
buvusis dvasiškos akademijos 
profesorius, kun. P. Bučys.

Bet turime nurodyti, kad, pa
sakodamas Lietuvos valstybės 
istoriją, “Draugas” be reikalo 
praleidžia kaikur.'uos faktus.

Vienas faktas yra tas, kad 
Lietuva jau turėjo kartą tokią 
ministeriją, kurios pirmininkas 
buvo “aitis”, būtent, labai die
vobaimingas žmogus ir tvirtas 
“krikščionis” — Pr. Dovydaitis. 
Ministeriu kabinetas, kuri buvo 
sudaręs jisni, yra žinomas, kai
po “gyvojo rožančiaus kabine
tas”.

Jisai teėiaud ne tiktai nepa- 
liuosavo Lietuvos nuo “svetimų 
spalvų” ir nito “svetimų kariuo
menių”, bet ir pats neįstengė iš 
silaikyt daugiau kaip dvi savai
tes. Poteriavo, poteriavo ir pa
sitraukė, nepalikdamas nei pėd
sako po savęs — taip kad apie 
j šiandien nei prdys klerikalai 
nebeatsimena.

Kitas istoriškas faktas yra 
lw>, kad iki Steigiamojo Seimo 
pačią a ugščia tįsiąją vietą Lietu
vos valdžioje, augštesnę. ir už 
ministeriu pirmininko, laikė pre 
zidentas Ant. Smetona. Tiesa, 
jisai nebuvo “aitis” arba “onis” 
arba “as”, bet vis dėlto jo pa
vardę vargiai kas įtars, kaipo 
nelietuvišką. Ir tasai Smetona 
buvo dagi geras “krikščionis”, 
kaip pats “Draugas” yra ne kar
tą apie jį liudijęs. Kodėl tad 
jam nepavyko apsaugoti 
Lietuvą nuo visokių negeidžia
mų svečių?

Šitokių pastabų mes turėjome 
padaryti “Draugo” filosofijai, 
neužginčydami, kad ji yra la
bai “mokslišku”!

KENO-GI TIESA?

Čia paduosime dvi nuomones 
apie dalykų stovį Rusijoje. Jied- 
vį griežtai prieštarauja viena 
antrai. Tegul skaitytojai patys 
sprendžia, kalia jų dviejų yra 
teisingesnė.

Gentralinis4 I. W. W. orga
nas, “The One Big Union”, ku
ris labai simpatizuoja Rusijos 
bolševikams, nors ir kalkiniuo
se dalykuose nesutinka su jais, 
rašo paskutiniame savo nume
ryje:

“Jie (bolševikai) padarė 
Rusijos liaudį laiminga ir lais 
va.”
Dabar prieš šitą nuomonę pa 

statysime žodžius paties Rusi
jos bolševikų vado, Lenino, pa
sakytus prakalboje, laikytoje 
Rusijos Vandens Transporto 
Darbininkų Kongrese. Ištrau
kos iš los prakalbos buvo iš
spausdintos Vokietijos laikraš
čiuose ir tapo prisiųstos mums 
per Federuotąįą Presą (kuri 

taipgi anaiptol nėra priešinga 
bolševikams), štai ką Leninas 
tenai tarp kitko pasakė:

‘‘Mes negalime laukti, šalis 
yra suirus; suirimas pasiekė 
tokio laipsnio — šaltis, būdas 
ir visuotinas skurdas — kad 
dalykai nebegali toliaus eiti 
šituo keliu. Joks pasišventi
mas, joks pasiaukavimas ne
išgelbės mus, jeigu mes ne
užtikrinsime darbininkams 
fyzikinio būvio, jeigu mes ne
duosime jiems duonos ir ne
duosime ūkininkams druskos. 
Pats darbininkų ir ūkininkų 
valdžios gyvavimas, net pės
čios Sovietinės Rusijos gyva
vimas yra netikra^”.
Taigi keno čia yra tiesa: ar 

pramoniečių organo redakto
riaus, kuris tvirtina, kad Rusi
jos liaudis po bolševikais įgiju
si laimę ir laimę — ar Lenino, 
kuris sako, kad Sovietinėje Ru
sijoje viešpatauja galutinas su
irimas ir visuotinas skurdas?

Mes manome, kad Leninas 
gerinus žino, kas dedasi Rusijo
je, negu tasai redaktorius. O 
kaip jus numoto?

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

True translation filed with the post- 
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VENGRIJOS VALDONŲ 
VARGAI. 

[Federuotoji Presai.
Amsterdam, liepos 10. — Pro 

fesinių Sąjungų Internacionali
nės Fedaracijos konferencija į- 
vyko Brusselse. Konferencijoj 
dalyvavo iš Anglijos W. A. Ap- 
pleton, iš Franci jos Leon Jaou- 
haux, iš Belgijos C. Martens ir 
š Olandijos J. Oudegcest ir 
Edo Fimmen. Nutarta tuoj su
sinešti su susisiekimo organiza
cijomis, kurios birželio 20 d. pa
skelbė boikotą Vengrijai, ir pa
tarti joms stvertis da griežtes
nių įmonių, kad tuo budu visai 
izoliavus baltojo teroro šalį nuo 
likusio pasaulio. Prie to nutari
mo prieita po to, kaip konferen
cija priėmė Fimmeno raportą iš 
jo kelionės į Vienną ir pasikal
bėjimo su Dr. Gratzu, Vengrijos 
ambasadorių. Fimmen pareiš
kė, kad nebuvo galima gauti iš 
ambasadoriaus jokio užtikrini- 
nimo ir prisižadejimo, jog Ilas- 
thy’s viešpatijoj bus atsteigtos 
pilietinės žmonių laisvės.

Kad pašalinus kai-kuriuos ne
susipratimus, kilusius dėl Pro
fesinių Sąjungų Internacionali
nės Federacijos atsinešimo link 
Vengrijos, egzekulyvis komite
tas išleido sekamą pareiškimą:

“Sąryšyj su skelbiamomis 
spaudomis, kad Profesinių Są
jungų Internacionalinės Federa
cijos reikalavimai negalį būti iš
pildyti, kadangi jie žeminą Ven
grų valstijos garbę, — Internar 
cionalo biuras randa reikalingu 
išnaujo pakartoti ir pabriežti*ka- 
vo pareiškimą, kad jis visai ne
mano kišties į Vengrijos politi
nius dalykus. Internacionalas 
reikalauja tik, kad tuoj butų su
stabdytas teroras, ir kad Veng
rijoj butų leista darbininkams 
laisvai veikti.

“Tie reikalavimai padaryta 
pritariant Vengrijos persekioja
miems darbininkams, kurie ne
sutiko padėti savo valdonams iš
gauti boikoto atšaukimo. Jie 
nusistatė reikalauti boikoto at
šaukimo tik tame atvėjyj, jei vai 
džia sutiks išpildyti sekamus rei 
kalavimus:

1. Atsteigti sunaikintąsias u- 
nijasr

2. Sugražinti užgriebtą unijų 
turtą ir nebekliudyti unijoms lai 
svai viekti.

3. Įsileisti politikos nusikaltė
liams ir duoti laidos, kad jie bus 
teisiami civilio teismo. f

4. Panaikinti internavimą.
5. Paliuosuoti politikos nusi

kaltėlius.
6. Panaikinti tuos patvarky

mus, kurie duoda galios teisti bu 
vusios ręvoliucines valdžios vir
šininkus.

“Profesinių Sąjungų Interna
cionalinė Federacija reikalauja 
iš Vengrijos valdonų įgyvendin

ti taikos sutarties 427 straips
nį.”

Vėliausios Budapešto žinios ro 
do, kad Mosthy’s valdžia labai 
skaudžiai jaučia internacionali
nį boikotą. Sakoma, kad vald
žia vėl daranti pastangų susine
šti su Internacionaline Federa
cija ir susitaikyti su ja.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 31, 1920 
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FRAKCIJA.
Valdžios užsienių politika. 

[Federuotoji Presą].
Paryžius, liepos 1. — Franci- 

ja vėl akstiną savo apetitą nau
jam karan Mažojoj Azijoj, pa
reiškė Leon Blum, Socialistų de
putatas, prieš pat atstovų buto 
balsavimus. Atstovų butas 478 
balsais prieš 83 nutari pradėti 
militarinį veikimą Mažojoj Azi
joj, Sirijoj ir Dardaneluose.

“Del valdžios nusistatymo tuo 
dalyku mes netekome draugin
gumo Jungtinių Valstijų, kurios 
atsisakė pasirašyti taikos sutar
tį ir padėti mums atsistatyti po 
karo,” tarė Blum. “Bet tas nu
sistatymas mums da brangiau 
atsieis. Porą dienų atgal Andre 
Lcfebre pareiškė, kad musų už
sienių politikos nusistatymas pa 
sipriešino sumažinti kareiviavi
mą nuo trijų metų iki vienų me 
tų. Visa tai veda prie imperia
lizmo ir reakcijos. Armijos di
dina pavojų naujų karų. Vie
nas sėkmingas karas akstiną 
apetitą pradėti naują karą už
kariavimo tikslais. Užkariavi
mai reikalauja didesnės armijos 
ir ilgina kareiviams tarnavimo 
metus. Tą piktą gali pašalinti 
tik socialistų pergalė.”

KANADA.
Ottawa. — United States Rail 

way Labor Board sutiko pakel
ti geležinkeliečiams algas. Sa
koma, kad Canadian Pasific 
Railvvay ir Kanados nacionali
niai gelžkeliai už poros savaičių 
pakelsią savo darbininkams 21 
nuoš. aljros.

Kanados gelžkeliai buvo pada
vę Geležinkelių Komisionieriams 
prašymą, kad jiems butų leista 
imti 30 nuoš. daugiau už važi
nėjimą prekių. Bet kadangi da
bar prisieina darbininkams pa
kelti algas, tai gelžkelių viršinin
kai prašysią 40 ar net 45 nuoš.

Pereitais metais Kanados na
cionaliniai gelžkeliai turėjo dide
lių nuostolių. Tatai pareina ne 
nuo to, kad geležinkeliai yra 
valdžios kontroliuojami, o nuo 
tos pelnagaudų apleidimo gelž
kelių, kuomet jie da buvo jų ran 
koše. Iš kitos pusės Canadian 
Pacific Raihvay pereitais metais 
turėjo gražaus pelno.

Pabrangimas gelžkelių, be a- 
bejonūs, prives prie to, kad ir 
pragyvenimas pabrangs. O pa
brangus pragyvenimui dabar nu 
statytos algos nebeturės reikš
mės. Ta kebli padėtis, prie ku
rios privedė kapitalistinė siste
ma, turės ankščiau ar vėliau už
sibaigti. Bet ta padėtis pasi
baigs tik tada, kada bus sugriau 
ta kapitalistinė sistema.

Kapitalistų inter
nacionalas.

Max Worth. 
rFederuotoji i'resal.

Paryžius. — Tikroji Tautų 
Lyga laiko savo posėdžius Pary
žiuj, o ne Genevoj arba Spa. 
Tos lygos vardas — “Internaci
onalinis Vaizbos Butas”. Jo pa
šventinimas įvyko Sorbonne’o 
amfiteatre. Ministeriai, amba
sadoriai, bankininkai, pramoni
ninkai ir šiaip verteivos dalyva
vo toj iškilmėj ir dėjo visas pa
stangas, kad internacionaliza
vus kapitalą ir tuo budu išgel
bėjus kapitalizmą.

Clementel, organizacijos pir
mininkas, atidarė susirinkimą 
pareiškimu, kad “pramoninin
kai, verteivos ir bankininkai su
sirinko čia tuo tikslu, kad ben
dromis spėkomis atsteigus eko
nominę pusiausvarą ir išgelbė
jus pasaulį nuo finansinio kri- 
zio. Kiekvienos tautos atstovas 
apibudino savo šalies ekonominę 

padėtį. Guaranty Trust kompa
nijos vice-prezidentas, Willis H. 
Booth, detalingai išdėstė ekono
minę Jungtinių Valstijų padėtį. 
Bet Paryžiaus didlapiai kreipė 
visuomenes dornę ne j tuos išdė
stymus. Jie labiausia išgarsino 
ir pašventė daugiausia vietos 
Eugene Schneiderio, Franci jos 
geležies ir plieno liejyklų mag
nato, kalbai.

Schneider stebėtinai gerai 
kalbėjo. Jis pasakė, ko Franci- 
ja neteko. Jis kalbėjo apie da
bartinę Centrąlinių Valstybių 
poziciją. Paskui jis palietė ka
riuos - ne - kuriuos praktinius 
dalykus kas dėl Franci jos san- 
tikių su kitomis talkininkių šv 
limis, — ypačiai Jungtinėmis 
Valstijomis. Franci j a labai ste
binsi, kad Jungtinės Valstijos da 
nepasirašė po taikos. Kam to
tai slėpti?” jis klausė. “Vienok 
kaip pirma, taip ir dabar Fran
cija tiki į Jungtinių Valstijų 
draugiškumą”. Jis pridėjo: 
“Jei mums reikalinga parodyti 
draugingumą, tai tas faktas, 
kad Jungtinių Valstijų Vaizbos 
Butas remia musų visų bendrą 
darbą, ir kad šiame susirikime 
dalyvauja daug žymių amerikie
čių, — rodo kuopuikiausia tą 
draugingumą.”

Bet intemacionali paditis to
li gražu nepatenkina p. Schn*i- 
derio. Bolševizmo jis taipgi ne
sibijo. Kuomet, aštuoni mi«e- 
siai atgal, jis lankėsi Jungtinėm 
Valstijose, tai visur jo klausta, 
ar bolševizmas galėsiąs prigyti 
Francijoj. Nuo to laiko du įvy
kiai palengvinę atsakymą. Vie
nas tų įvykių tai rudeniniai rin
kimai; o kitas — gegužės stry
kas, “kuris tikrenybėj buvo re
voliucijos įžanga.” Rinkimuose 
koimėję “tiesos ir tvarkos” ša
lininkai. Streike likęs užduotas 
skaudus smūgis revoliuciniams 
darbininkų elementams. Todėl 
p. Schneider mano, kad Fi\ n- 
cijai bent šiuo tarpu negrę Ja 
revoliucija.

Nežiūrint to, kiti dalykai tei
kia nenuoza rupesnio p. Schrei- 
derini. Paskutiniais keliais me
nesiais, jis paaiškino — “talki
ninkų solidarumas nėra tol is, 
kokis jis turėtų būti.” Jis tę iė: 
“Aš liūdnai statau sau klausi
mą, nr lik nepildosi mano pra
našavimai, kuriuos aš paskel
biau aštuoni mėnesiai atgal; ar 
lik įstojusios į normalines vė
žes tautos nepradeda perdaug 
rūpintis vien tik stovo reikalais, 
bandydamos kuodaugiausia Įsi
gyti sau pelno. Ekonomine kon
kurencija, kurią aš permačiau 
kaipo karo padarinį, prideda 
vis labiau ir labiau reikštis. 'In
tai galėtų sustabdyti tik koki 
nors stebuklinga spėka, kuri 
permninytų žmonių mintis. Tas 
internacionalinis susipratimas, 
apie kurį mes svajojame, kol- 
kais da tebėra svajone. Interna
cionalinės kredito organizaci
jos, kurių mes norėjome kurti 
tuo t kslu, kad atsteigus labiau
sia dėl karo nukentėjusias tau
tas, kol-kas nebuvo galima įgy
vendinti.” Ttdp tai kalbėjo p. 
Schneider.

Aišku tik viena, ne bolševiz
mo baime skatina kapitalistus 
kurti internacionalą, bet koni- 
peticinė kapitalizmo sistema, 
kuri davė progos laisvės čem
pionui — Anglijai — prisisa
vinti pusaiitro miliono ketvirtai 
nių myliiAsvetimų teritorijų 
didžiajam (karui pasibaigus.

Bolši'vizmas stato ptavojun 
kapitalistines įstaigas. Bet tik
rasis pavojus gludi kapitalisti
nėj sistemoj, kuri spiria vieną 
žmogų užsimoti prieš kitą ir 
verčia jį, jo paties išganymui, 
kraustyti savo artimo kišenes, 
o jei reikalinga, tai ir prismaug
ti jį. Reikės daug šviesaus pro
to žmonių, kad pastačius naują 
socialinę struktūrą iš dabarties 
s:stemos skeliaudu. c

DR. C. K. KLIAUGA 1
DENTISTAS

11821 So. Halstcd St., Chicago, III. I 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 v ak. i 
Phone Canal 257

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

Skaitytoju Balsai
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PERSERGĖJIMAS VAŽIUO
JANTIEMS LIETUVON.

Aš noriu pranešti važiuojan 
tiems Lietuvon, r<pie važiavimą 
per Kanadą ir Canadian Pacif ic 
liniją.

Mes važiavome iš Chicagos 
liepos 20 d., o laivas turėjo išei
ti liepos 23 d. Kada mes nuva
žiavome į Montreal, tai mums 
stotyj pasakė, kad kavas iš
plauks tik d. Mes nieko ne
laukę nuėjome į miestą ir pa- 
smmdčme viešbutyje kamba
rį-

Ant rytojaus mes sugrįžome 
ant stoties pasiteirauti ar nėra 
daugiau važiuojančių tuo laivu. 
Informccijų klerkas mums pa
sakė, kad jie visi yru kompa
nijos viešbutyj, o tas viešbutis 
yra stoties rūsyje (beismeiite). 
Mes nuėjome į tą beismentą ir 
Ikrai radome ten suvarytus, 
kaip į kokią galvijų staldą, 15 
lietuvių ir apie. 35 lenkus. Pra
dėjome su lietuviais kalbėtis ir 
patyrėme, kad jie visi važiuo
ja iš Chicagos ir juo trįs dienos, 
ka p laukia laivo.

Jie pirko laivakortes iš Mon
treal, Kanados, į Ant\verp, Bel
gijoj. Bet atvažiavus į Montreal 
jiems pasakė, kad jie negali va
liuoti per Antwerpą, nes Belgi
jos konuslas nevizuojut lietuvių 
pasportų. Tad jie turėjo damo- 
kėti dar po $40 ir važiuoti per 
Londoną į Danzigu. Tai tik pra
džia, bet dar nežinia kas bus 
Londone ir Danzige.

Mes norėtume patarti važiuo
jantiems Lietuvon, kad dar 
prieš»išvažiavimą jie užsivizuo- 
tų pasportus pas tų šalių konsu
lus, per kokias šalis jie mano 
važ uoti. Tada jau nebus tokių 
didelių susilrukdymų kelionėje.

Tik vienas dalykas yra gerai 
važiuojant per Kanadą, tai, kt«d 
nekrato daigių ir nereikalauja 
paliudijimų apie užmok^fną 
mokesčių nuo uždarbio.

Juozas Mikalauskas.

MkCijos Atsakomai j
P. Motiečiui. — Skirtumas 

tarp gimnazijos (klesinės) ir 
realinės gimnazijos yra toks, 
kad pirmoji mokina senųjų 
kalbų — lotynų ir graikų, o 
antroje nemokina. Ką išdėstine- 
je« universitetuose, politechni
kumuose ir akademijose, butų 
perilga Čionai aiškint/, o nau
dos iš to butų nedaug. Jeigu 
tuo interesuojates, lai paimki
te kokią-nors encyklopediją ir 
paskaitykite.
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DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 Kast Washington St.
Marsh«!l Field Annex
18th ii. Ruimas 1827

Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Amntage 2016 Į
Rezidencijos telef. Albany 8710 Į

.................... ... .................. —....... \
Telephone Drover 5952

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halstcd St., Chicago. III. I

IMPERFECT IN ORIGINAL



», Liepos 31 d., 1920 NAUJIENOS. jChlcago, UI.

Kas Dedasi Lietuvoj
LIETUVOS PROFESINIŲ DAR 
BININKŲ SĄJUNGŲ ATSTO
VŲ SUVAŽIAVIMAS KAUNE 

BIRŽELIO M. 20 D.

Gyvenime” kvietimas į suva
žiavimą ir nustatyta svarstomų
jų klausimų dienotvarkė. Pasi
rodė čia vietoj, kad kur kas 
lengviau iš provincijos išrinkti

Suvažiavimas 
mas visos Lietuvos 
sąjungų Centro biuro, 
du buvo pątilpęs

fž v . >■ v.

S

buvo šaukia- delegatus atsiųsti, negu čia Kau 
profesinių ne atvažiavusiems darbininkų 

Jo va r- atstovimus suvažiavimas įvykin- 
Darbininkų t i. Tą pačią dieną (birželio 19 

--i d.) buvo gautas iš miesto vir
šininko raštas, kad profesinių 
darbininkų sąjungų centras lik
viduojamas ir joks suvažiavi
mas negali įvykti. Kuo remda
masi Kauno miesto viršininkas 
likvidavo centro biurą ir ligi 
šioliai nacišku ir nesuprantama. 
Tiesa, keli centro biuro nariai

S į dar prieš patį suvažiavimą buvo

savo

n

i

a

Indulkink i 
čeverykue.

Noridamas gauM 
skaudamom©, deganiisms ir
tingioms kelmus ir tuatebdyli por- 
didal| prakali*rimą bei praialinti tą 
nemalonų krapą, indtPIcnk į Čove- 
rykus, panč«k*s ir kojinius.

(Sevtroi Milteliai Kojoms), Jio su- § 
teikt paltnfTinimą skaudamoms 2* 
kojoms, tuftrt drljnumą, užiaikis h 
koja* tautomis ir sutaikė joms 
smagum*. Gauk jų saro e« 
Kaina M etntai ir i g mokos

ri šaukusi suvažiavimą esanti 
likviduotai ir tokiu būdų nesą

■ mato likviduoti pats biuras, ku
ris kafpo toks veikė pilnai tei- 

! sėtai ir jo uždarymas ir oficir*- 
i liniame rašte niekuo nematyvuo 
i tas. Matomai butą reikalo tai 
padaryti tam, kad išardžius su- 

I važiavimą. Ant rytojaus suva
žiavusieji darbininkų atstovai 
pasiuntė delegaciją min. pirmi
ninkui p. Griniui. Jis delegaci
jai atsakė, kad negalįs nieko pu

Buk NeprigulmiBgas Už
laikyk Augančia Taupy
mo Atskaitą Šiame Stip
rume Valstijinima Banke
Pinigai yra siunčiami į Lie

tuvą ir į visas kitas dalis 
svieto. Laivakortes 

ant visų linijų.

Central Mrnifactvring 
Distnict Bank
1112 West 3Sth Street

Turtas virš $6,OOO,OOO.oo 
A STATE BANK

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

ANCHOR LINE
S. S. CALABRIA

Išplaukia Rugpiučio (August) 17,1920 į

HAMBURGĄ IR DANZIGĄ
3-čios klesos kaina.............. . $135.00

Pridedant $5.00 War Tax
Yra vietinis agentas jūsų mieste arba artymais.

____ - ................. .... ..... - *

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Atskaita užbaigus biznį Birželio 30, 1920, sudaryta Auditoriui 
Public Accounts Ulinojaus Valstijos

TURTAS
Paskolos ir atrokavi-

mai ........................  $1,491/122.75
PerdStis..................................  423.73
U. S. Bonai ir certifi-

katai ..........................  175,436.59
Municipal ir korp. bonai 765,764.12
Rakandai ir jtaisos ........... 5,967.71
Real Estatc .................... 982.75
Rcvenue stempos................... 238.52
Cash ir kitų bankų sko-

los 438,434.66

SKOLOS
Capital stock įmpkėta $200,009.00
Perviršis ......   10,000.00
Neišmokėtas uždarbis .... 42,046.38
Neišmokėti dividendai......  6,040.00
Palikta Įtak.iams ir procen

tams ............................. .i 8,231.75
Depositų ..................... 2,612,252.70

Viso tuorto ............. $2,4*78,570.83 Viso privalumų .... $2.878,570.83

Sausio 2,1918 — depozitai .. .................................... ^1’llS’SeS’iA
Birželio 30, 1920 — depozitai ......................................  2,612,2a2./u

Priaugimas depozitų ..............................................  $1,499,586.22
VIRŠININKAI

ASA WIEBSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. \VIEBSEMA, Kad-
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėju Komitetas
Chas. II. Brandt Asą AViersema
Ilerman L. Burnos Latrines Dellaati
Theophilus (Sclunid Nicholas W. \Viersema
George Dalenberg Chas, E. Reading Frederick J.Wierscma

juridinio asmens, kas už suva
žiavimą atstkys. Bet principa- 
liai prieš patį suvažiavimą mi- 
nisteris nieko neturįs, čia pri
siėjo įsikišt Seimo socialdemo
kratų frakcijos nariams. Pasi
tarus su atvažiavusiais delega
tais buvo sutarta kreiptis antrą
jį kartą tai pačiai delegacijai į 
min. p. Grinių, dalyvaujant 
trims socialdemokratų Seimo 
frakcijos nariams. Tuomet p. 
Grinius sutiko leisti suvažiavi
mą atidaryti, jeigu socialdemo
kratų frakcijos nariai imą ant 
savęs atsakomybę už suvažiavi
mą. Iš pusės buvusiųjų social
demokratų frakcijos narių bu
vo prireikšta, kad tokia atsako 
mybė imama už suvažiavimą 
ligi tolei, kolei suvažiavimas ne
bus išrinkęs prezidiumo, kuris 
jau toliau faktinai ir bus atsa 
komingas už suvažiavimą. Si 
tuo sutikęs p. Grinius, kad pa
greitinus suvažiavimo leidimą, 
su tam tikru rc<štu su min. pir. 
parašu patarė nueti pas miesto 
viršininką. Du s.-d. Seimo fra k 
ei jos nariu, nuėję, pas Kauno 
miesto viršininką ir įteikė jam 
raštą su min. pirmininko para
šu gavo atsaką, kad jis, miesto 
viršininkas, negalįs ir teises ne
turįs suvažiavimą leisti, reikia, 
girdi, kreiptis į vidaus reikalą 
ministerį. Palikus raštą pas 
miesto viršininką buvo iš naujo 
.kreiptasi į min. pirm. p. Grinių 
Čia p. Griniaus buvo pasakyta. 
<ad jis pasikalbėsiąs su kuo rei
dą ir suvažiavimas galėsiąs į- 
vykti 7 vai. vikare. Ištikrųjų 
apie vai. 4 ar 5 buvo pranešta, 
kad suvažiavimas leistasi ir. 
pertikrinus atvežtuosius delega
tų mandatus, jis ir buvo atida
rytas apie 8 vai. vake«re birže
lio m. 20 d. Ta diena tebuvo 
suspėta išrinkti prezidiumas ii 
išklausyti suvažiavimo pasvei
kinimai įvairių darbininkų orgr 
nizacijų ir buvo išrinkta tam 
tikra delegacija i min. pirminin
ką reikalauti paliuosavimo su
imtųjų centro biuro narių. Tuo 
mi tos dienos posėdis ir buvo . 
užbaigtas, nutarus pradėti posė
dį birželio mėn. 21 dien. devin
tą valandą.

Ant rytojaus posėdis prasidė
jo kiek vėliau, negu devintą va
landą. Beeinant posėdžiui maž 
daug apie 12 vai. staiga gink 
luoto milicija užėmė visas dar 
bininkų klubo duris ir pareika
lavo pusvalandžiui pertraukti 
posėdį, nes esąs reikalas peržiū
rėti ir patikrinti suvažiavime 
dalyvaujančių pasai. Užklau
sus, kieno parėdymu tai daro- 
mci, buvo atsakyta, kad miesto 
viršininko įsakymu jie turį tuo 
tuojaus perkontroliuotii visų pa 
sus. Kuomet miliejos atstovui 
buvo pasiūlyta su tuo lukterėti, 
kol nebus susižinota su p. Gri
nium, milicijos atstovas iškarto 
nenorėjo sutikti, bet pagalios su 
liko pusę valandos lukterėti, kol 
nebus gautas atsakas iš min. 
pirmininko. Buvo apie tu pra 
nešta p. Griniui. Sužinojęs apie 
tai min. pirmininkas atvažiavo 
į darbininkų klubą. Jo įsaky
mu tuojaus buvo nuimta sar
gyba ir milicijos atstovas sutiko 
pasitenkinti peržiūrėjimu atvy
kusiųjų delegatų sąrtsu, neda
rant pasų kontrolės. Vėliau p. 
Grinius įėjęs į suvažiavimo salę 
paprašė žodžio. Prezidiumą!' 
užkliųisė, kokiu reikalu min. 
pirm, nori kalbeli, ar nori su 
važiavimą sveikinti ar tik pain 
formuoti. P. Griniui pasakius 
kad jis norįs suvažiavimą svei
kinti ir kartu pa informuoti, pre
zidiumas kreipėsi į suvažiavimą 
klausiniu ar duot žodis min. pir 
mininkui ar ne. Vienas iš su
važiavimo narių pasakė, kai' 
geriausias butų suvažiavimo 
pasveikinimas — paliuosavima: 
tebesėdinčių jų kalėjime centro 
biuro narių ir kol jie nebus pa- 
Linosiioti su vužitųvimas neįjal’ 

priimti iš min. pirm, jokių svei- 
I kinimų. Buvo balsuojama, ai 
'duot min. pir. žodis apskritai 
kalbėti neribuojamt, ar lik in
formacijos tikslu be sveikinimų 
Didele didžiuma balsu nutarta.

demokratinė, bet ir teisių res
publika ir tuo norėjo pabrėžti, 
kad jis negalįs tei padaryti, kas 
prieštarauja veikiantiems įsta
tymams. Min. kalba buvo ra
miai išklausyta ir po to pereita 
piųe dienotvarkės punktų. Dar
bas ėjo ramini ligi pat prievaka
rio, bet prievakary], vėl ant kie 
mo ir prie durų atsirado gink
luota sargyba iš kareivių ir mi
licijos ir iš kiekvieno išeinan
čio iš darbininkų klubo buvo 
reikalaujama paso. Nors buvo 
kreiptasi vėl į min. pirmininką, 
bet jis nurodė kreiptis delei to 
į viitous ministerį. Vidaus rei
kalų miništeris užklaustas, ar 
su jo žinia ir sutikimu apsta
tytas ginkluota sargyba darbi
ninkų kliubas ir sutokia nepa
prasta iškilme kontroliuojami 
suvažiavusių drrbininkų atsto
vų pasai. Gavus atsakymą, kad 
su žinia ir sutikimu, prisiėjo nu 
silenkti prieš ginkluotą jiegą. 
Laike kontroliavimą pasų buvo 
sulaikyti trys darbininkai, bet 
kaip ant rytojais buvo patirta 
jie nebuvo areštuoti. Bet šiaip 
jau laike paties suvažiavimo bu 
vo areštuoti keli darbininkai 
kauniškiai, kurie dar ir dabar 
tebesėdi.

čia gr<na ilgai apsistojome ap
rašinėdami, galima sakyti ne vi
dujinę suvažiavimo pusę, ne es
mę, bot išorinę: išdėstėme ko
kiomis sąlygomis pačiam stiva- 
žiavimui teko įvykti. Bendrai 
kalbant čia štai kas reikia pe»- 
brėžti: noras būtinai šis suva
žiavimas suardyti, neleisti, kad 
jis įvyktų ir antra, laike paties 
suvažiavimo ketni tai buvo rei
kalo visiškai bu jokio pamato ir 
reikalo netaktingai milicijos ir 
ginkluotos sargybos įsikišimu 
trukdyti ir ardyti suvažiavimo 
darbą, iš kur los pastangos ėjo 
gal nebus sunku numanyti kiek
vienam iš ski'dtytojų. Sekantį 
kartv teks pakalbėti apie suva
žiavimo darbus ir priimtąsias jo 
rezoliucijos. — A, M—is.

(“Sociald.”)
1 1 i—

PRO DURIS.

Sutrankyta caro valdžia pavir 
to dulkėmis. Ir tos dulkės da
bar skverbiais į visas pasiliuo- 
savusių kraštų anntes, jos skver 
biasi į valdiškas vietas, į patį de 
mokratijos organizmą — į vie
šą gyvenimą, į draugijas.

Šalin caro bernai! šalin jie 
iš valdiškų vietų, šalin iš drau
gijų! Jiems negali būt dovano
ta, jų senųjų laikų nusidėjimai 
prieš žmonių liuosavimąsi iš ca
ro jungo negali būt užmiršti!

Dabar atėjo laikas budelber- 
liai leisti, lai jie dajiar atsiskai
tys su žmąnėmis iš savo darbų. 
Caro bernai visur reikia kelti į 
•dkštę, demaskuoti viešuose su
sirinkimuose laikraščių skiltyse. 
Tų musų visuomenės gyvenime 
nė šešėlio neturi būt! Senojo 
režimo didvyriai privalo būt am
žinai užkleimuoti, kad niekdr nč 
nebebandytų spraustis į musų 
viešąjį gyvenimą. Jų karjerai 
reikia užkirsti kelias.

Tiesa, besikuriant savarankų 
gyvenimą, dažnai labai sunku 
būna rasti tinkamų žmonių, kad 
galėtų vietas užimti. Bet gėda 
ir nepadoru valdžiai ir visuome
nei laikyti ir kęsti asmenys, ku
rie buvo šnipais caro laikais, vo
kiečių okupacijos, bolševikų me
dų ir kurie dabar, prie Lietuvos 
valdžios, vėl ėmė ir prisitaikė— 
ir vėl tarnauja, ir vėl savo ju- 
lošišku budu klampina ir laiko 
iavo naguose žmones.

Kas buvo caro laikais Radio- 
nov, von ITam, Grikov ir dar ne
maža tam panašių asmenų ? Tai 
buvo žandarai! Ką gi jie dabar 
Lietuvoje beveikia? — Jie vėl 
žandarai! — tik kitos valdžios. 
Kada gi tie Saulai virto Povy- 
’ais? TvTusij luilcnisi steliulclą ne- 
beatsitinka — jie, kaip buvo, 
taip ir tebėra parsidavėliais. Ir 
šitiems Lietuvos nepriklausomy 
bes šulams pavedama daboti mu 
sų politinis ir visuomeninis gy
venimas! Kur, pagalinus, toji

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

duoti min. pirm, balsas tik iu-II ranka, kuri nesidrovi teplioti tas 
formacijos tikslams. Min. bu- karikaturingas ir biaurias, no
vo kalbėta, kad Lietuva ne tik sąmones? O kur šiandiena yra

A. PETRATIS S. L. FABIAN

EUROPEAN AMERICAN BURBAU
A. PETRATIS & Co., Vedėjai

3249 S. Halsted Street

13

Chicago, Illinois
Boulevard 611.

YRA PLAČIAI LIETUVIAMS ŽINOMA ĮSTAIGA SAVO SĄŽINIŠKUMU, 
RUPESTINGUMU IR MOKĖJIMU ATLIKTI SAVO PRIDERYSTES.
Parduoda draftus ir siunčia pinigus j Lietuvą ir visas kitas svieto dalis po 
DIENOS KURSU ir gvarantuoja pristatymų. Pinigus pristato Lietuvoje 
greitai ir išmoka grynais pinigais.
Parduoda laivakortes į Lietuvą ir į kitas svieto dalis ant geriausių laivų kom
panijų per Danzigą, Franciją ir visus kitus portus.
EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakoma įstaiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai.

Biuras atdaras: nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare. Utarninkais, Kd;vergais ir Subatomis 
iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
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E R B. Naujienų skal- 
C_J" tytojoe ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienom e.

šematurov? Tai Ukmergės is- 
prauninko pagelbininkas. Jis 
malšino ukmergiečių revoliucinį 
judėjimą 1905 metais; dėl jo 
daugely bylų buvo šaudomi ne
kalti žmonės ir tremiami Sibi
ran ir katorgom Ką gi dabar 
šematurov beveikia? Dabar jis 
Karpio dvarų įgaliotinis! Jis 
jau mano, kad ant jo darbų ve
lėna užaugus žaliuoja, pilnas ne- 
chališkumo ir tyčiodamasis pra
šosi, kad Panevėžio “Aidas” pri
imtų jį meno ir kulutos draugi
jos nariu! Ar gi bereikia dau
giau.

Valytis turi visos įstaigos, vi
sos draugijos, visi rateliai, ši
tai juo greičiau reikia daryti vi- j 
siems, kas tik save gerbia — vi
soj Lietuvoj. Be pasigailėjimo, 
visu griežtumu! Kas į šitai per 
pirštus žiūrės, tas per savo iš- 
tyžusį toleratingumą solidari
zuojąs su žmonių neprieteliais. 
Valytis gal reikės ilgai, gal dar
gi prisieis susitikti su caro ber
nais, kaip su priešais, nuo jų 
besivalant, ir nemaža kovoti. 
Bet jų guŠtos reikia išdraskyt! 
Tegul nei vienas caro bernų ne
mano lysti šildytis po Lietuvos 
pasparne. Lietuvos visuomenė 
griežtai turi pasakyt tiems pri- 
buišiams: pro duris!

[“Sociald.”]

KAUNAS.
Birželio 1 d. Kauno buvo pa

skelbta spaudos darbininkų 
Prof. Sąjungos streikas. Strei
ko priežastis — nesusi tarimas 
dėl kolcklyvės suh’irties tarp 
darbininkų ir darbdavių. Slrci 
kas tęsėsi iki birželio 20 d.

Pažymėtina, kad svarbiau
siais darbininkų priešais pasiro
dė valdžia ir “šviesos” spaus
tuvė, kurios visą laiką stengėsi 
visokiais budais ^suprovokuoti 
streiką. Ir visoms privačioms 
spaustuvėms priėmus tą kolek- 
tyvę sutorlį vis gi, valdžios 
spaustuvė ir “krikščioniškoji” 
“Šviesos” griežtai atsisakė. Dė
lei to darbininkai mano “švie
sos’ spaustuvei apskalbti boiko
tą.' (“Sociald.”)

BARZDAI, šakių apskr.
Gegužės 16 d. Barzduose bu

vo .siišimli los Ž. IT. Prof. Są jun
gos steigiamasis susirinkimas. 
Dr. L. Kasakaitis kcJbčjo apie 
reikalingumą. Dr. J. Rudzevi
čius, aiškino, ką darbininkai, su 
sivicnįję sąjungon, iškovoja.

Išrinktai 5 asmenų Valdyba: 
pirm. L. Kasakaitis, rast. I. No- 
lius, ižd. M. Jančaitis.

(“Sosiald.”)

35’ Išpardavimas
Turime daugybę gramafonų ku

riuos reikia tuojaus parduoti nulei
džiant 35-tą nuošimtį. Taipgi par
duodame geriausius gramafonus 
Brunswick ir Columbia ant lengvų 
išmokėjimų. Didžiausis pasirinki
mą^. rekordų: Lietuviškų, Angliškų 
ir Rusiškų.

Kas atsineš šitų apgarsinimų, tas gaus 
6 rekordus prie pirkimo gramafono dykai.

Krautuvė atdara nedėliomis. Katalogą pasiun- 
čiame dykai.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3313 So. Halsted St., Chicago, UI.

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

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

Drover 6369.

EHBBBBHBffiSEDSHHKHBBaHHHIBaBBHBSHaBBaBilBa

VISI ANT FARMV
Važiuokit pasižiūrėt puikių farmų, Lietuvių koloni

joj, Woodboro, Wis. Pamatysite farmas, pamatysite ko
ki javai auga, kad kitur tokių javų sunku rasti. Ir tu
rėsite vakaciją, kur linksmai laiką praleisit tarpe dide
lio būrio Lietuvių, kur galima maudytis tyrame vande
nyj, žvejoti, uogauti ir riešutauti. Exkuršinas ir išva- 
ževimas būna kiekvienų utarninkų ir pėtnyčių, 3 vai. po 
pietų iš bendrovės ofiso.

Klauskite platesnių paaiškinimų pas:
LIBERTY LANI) & INVESTMENT CO. 

3301 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard G775

>HRUa«ZE3ūlEflMEinK MŪIBBBBMBBBBB BBBBBBBBBBBBBH1

Ekskursija į Klaipėdą
Aš čia rašau trumpai, vaiz-j 

duodamas tuos bendrus įspūd
žius, kuriuos teko patirti kelii'U 
jaut į Klaipėdą.

Ekskursininkų laivas “Nemu
nas”, išplaukė iš Kauno birže-' 
iio 20 d. apie 4 vai. ryto. Meno ;
ekskursiją, parūpino šitas pa-

bufetą. Taip kad iš pačių pra-1 
džių rodėsi visiems, jog ekskur- 
sijt't busianti linksma ir smagi. 
D čia darįir oras gnažus buvo.

(Tąsa ant 6-to pulsp.)

Chicagos Lietuviams sutau- 
pint daug pinigų nuo kožno siu-

1 to forničių.
Jus perkat fomičius Storuose 

ir mokate dideles kainas, jie plė
šia kaip tik išmano iš jūsų. Tai
gi, pirm negu pirksite forničių 
Store, atekiit pus mus, ten kur 
mes patįs išdirbant visokius siu
tus. Mes gvarantuojam, kad 
padarysim $50—$60 pigiau ne
gu kaip jus mokate Storuose ir 
įneš ervarantuojant* darbų -----
padarysim geresnį negu forni

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

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

Tek: Yards 6235
EMRnDKU
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NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Liepos 31 d., 1920(Tąsa nuo 5 pusi.).
Ar Pamenat Ta Laika

kada uždirbote
JŪSŲ PIRMUTINĮ AMERIKONIŠKĄ DOLERI

Ar pamenate kaip ilgai jus žiūrėjot į jį iš abiejų pusių.
Dabar pažiūrėkit į vieną iš jų ir pamislykit.

Kiek jųjų jus turėsit kada jus 
pasęsit, apsirgsit ir negalėsit dirbti? 

Jeigu jus da nepradėjot taupinti
PAIMKIT VIENĄ DOLERI Iš .JŪSŲ SEKAMOJO 

MOKESTIES KONVERTO.
ir ateikit i seną stiprų valstijinį banką ant kampo 47 ir Ashland Avė.

Peoples Stock Yards State Bank
ir pareikalaukit taupymo knygutės.

NEVAT KAD IR NESUPRANTAT 
ANGLIŠKAI NĖ ŽODŽIO.

Jus jaučiatės čia kaip namie, dėlto, kad mes kalbame lietuviškai. 
Ir atšaunate savo pinigus kada tik norite.

Ar gali būti kur geresnis bankas?

PEOPLES s BANK

j PINIGUS Į LIETUVĄ
I PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 
| siunčiame per LIETUVOS PAŠTĄ ir per LIETU- 
I VOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKĄ, KAU

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

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

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

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

PASPARTAI DYKAI ‘
keliaujantiems Lietuvon per musų ofisą pasportus parūpiname dykai, j

LAIVAKORTĖS
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

DOKUMENTUS

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

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

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

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS

užeikite ar rašykite į vienatinę Chicagoje ir Vakarinėse Valstijose 3 
Lietuvių Korporaciją, suorganizuotą pagal Illinois Valstijos tiesas. ■

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

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

Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedėliomis nuo 10 iki 4 . ■
'"jarr t

7 -------- -------- ... ------ :--- ——

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

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

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

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
j senų Tėvynę.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

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

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCIIMIDT, President 

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

DIREKTORIAI:
Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

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

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

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

Beplaukiant Nemunu kart
kartėmis griežė orkestras arba 
dainavo ekskursininkai, arba ki 
ti vėl gėrėjosi Nemuno kran
tais. Po pietų 4 vai. priplau
kėme Rombyną, tų garsųjį Pru 
sų lietuvių kalnų. Ten džiaugs
mingai Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos svečiai pasitiko vienas 
kitų. Kadangi šita didžioji ge
gužinė arba suvažiavimas, anot 
Prūsų lietuvių, jau buvo ankš
čiau prasidėjęs, tad mes, kau
niečiai, tegalėjome tik pabaigoj 
dalyvauti. Buvo musų Ir Ma
žosios Lietuvos chorų dainuo
jama, buvo sakomos prakalbos 
linkėjimai sveikinimai, ir buvo 
iškilmingai sodinamas ąžuolas 
Bambyno kalne teko pirmoji 
proga susipažinti su ano kraš
to lietuviais. 7 vai. vakaro, at
sisveikinę su Bambyno svečiais, 
leidomės plaukti toliau.

Ktd pradėjo temti ir kai dau
gelis panorėjo pamiegoti kiek 
nors, tad čia ekskursininkai pa
matė Meno kūrėjų draugijos di
delį netvarkingumų, nes 3(M 
ekskursininkų neturėjo ne tik 
kur išsitiesti ir pasilsėti, bet ii 
nebuvo kur lemtai atsisėsti, ta
rytum menininkai, išanksto im
dami ekskursininkų užsirašy- 
mus, nebuvo žinoję, kokis eks
kursininkų skaičius dalyvauja. 
Dvi laivo kajutos buvo užimtos 
viena bufeto ir jo personalo, c 
k.ta -—- grupės šiaip žmonių 
Pasiliko publikai tik laivo vir
šus, apdengtas kiek iš abieji 
laivo galų. Tekiau beplaukiant 
nakčia išt1 kęs didesnis veja.1 
nutraukė vienam laivo gale ap 
d mgalų, kuris, teisybę sakant 
buvo labai silpnai pririštas 
Gerai dur, kad lietaus nebuvo 
Ir štai tokioms aplinkybėms te
ko tris kelionės naktis išleisti ( 
ten ir atgal). Kadangi dangų 
nias buvo lengvai apsirengę, ta< 
ir šaltomis naktimis teko dan 
timis šiek tiek pakabuti./ Sunki 
butų aprėdyti tas vaizdas, kur 
nakties metu sudarydavo eks 
kuršininkai, bejieškodami pato 
gesnės vietos atsisėsti ir atsigul 
fi arba bejieškodami kur šiltos 
n ės vietelės. Visa tai galėtų ge 
riau parodyti koks nors da:l 
ninkas, nupiešęs n; duros pavei 
kslų. O aš tik nurodysiu vien; 
ar du pavyzdžiu.

Sakysim, pasiimu aš lentų, si 
sitaisau suolų ir atsigulu. P< 
mano suolu, žiūrėk, lenda Sei 
mo atstovas ir taip pat atsigula 
Po kiek laiko i d si neša kaž koki; 
panelė savo suolų, pasideda j; 
šalia mano suolo ir taip pat iš 
sitiesia. Buvusis ministeris, m; 
t yda nias Seimo atstovų gulin 
po mano suolu, skubinasi lįst 
po panelės suolu, kc»d tų viet; 
kas kitas neužimtų. Toliau, ki 
nigas, atsigabenęs ypatingą lovr 
su minkštu matracu, saldžia1 
vienas sau miega. Tik žiūrėk 
jau prie pat jo guli panele, c 
kojūgaly susirietęs vaikinas, at
sigulęs skersai lavų, irgi gera’’ 
miega. Dažnai tekdavo gulimo 
ji vieta mainyti, nes vejas atsi
kreipdavo ir pusdavo iš kito* 
pusės arba, atsimušusių bangi 
lašeliai krisdavo kur nors už 
kaklo ir visų kimų šaldydavo.

Nors naktys buvo ekskursi- 
ninkams sunkios, tačiau visokį 
miegojusiųjų nuotikiai duodavo 
medžiagos ilgiems juokams ir 
kalboms. Visa tai priduodavo 
ekskursininkams savotiškos po 
ez'jos, r»rba kitaip sakant —tos 
kelionės nuovargis lyg išnykda
vo, nes jį tur būt nugalėdavo 
nauji įspūdžiai, nauji vaizdai.

Į Klaipėdą atplaukėm birž. 21, 
d. 3 vai. ryto. Tuomet dar vi
sas miestas miegojo. Įplaukiant 
į uostų orkestras griežė himnų 
ir kitus dalykus, ekskursininkai 
šaukė “valio” ir 1.1. Daugelis 
gyventojų turėjo tur būt labai 
nusistebėti, matydami tokius 
svečius atvykus. Kai kurie iš 
pradžių mane, kad tai esu Pran
cūzai, bet vėliau sužinojo, kad 
ai yra tie pe»tys lietuviai, kurie 

žada būti viso atskirtojo Klai
pėdos krašto šeimininkai.Dalis ekskursininkų išėjo tuojau miesto pažiūrėti,o kiti, nurodžius vietos lietuviams, nuvyko į vadinamų Šaulių namų, kur

turėjo būti didelis lietuvių kon
certas. Šaulių namo sode eks- 
kursininkmi įsugulė pasilsėti j 
icsenai piauta pievelę, kur buvo 
nugreboti du kugeliai šieno. Tų 
iienų ekskursininkai išdraskė 
įasida rydami sau pagalves mie
goti. Po kiek laiko šieno savi
ninkė, vokietė, |>amačiusi išdras 
kylu šienų lir gulint pievelėje 
>,mones, labai įpyko ir bandė 
;iwo šunimi siundyti, bet šuva 
natyt nesutiko ir nėjo loti ant 
besilsinčių ekskursininkų. Visas 
as skandalas baigėsi tuo, kad 
Heno savininke atnešė keletu 
greblių ir prašė atsikėlus ®u- 
U’cboti šienų, kas ir buvo pada
lyta. Tų pačių dienų 2 vai. po 
)ietų visi ekskursininkai plaukė

jurų pasižiūrėti. Paskui ėjo 
lar maudytis juroje.

Vakar Šaulių salėje buvo 
koncertas, kuris padarė didelio 
spūdžio tiek lietuviams, tiek 
Vokiečiams. Koncerte dalyva
vo J. Štarkos choras, V. Grigal
ienė, A. Čiurlicnė, S. Šimkus.

Pij koncerto apie 12 vr<l. nak- 
ies, lydimi Prūsų lietuvių, eks- 
airsininkai išplaukė į Kaunu, į 
airį parvyko birželio 23 d. 6 
.ai. ryto.

Nors pati kelionė ne visai pa 
ogi, bet vis dėlto atsilankymas 
>as klaipėdiečius ir naujų vietų 
jei žmonių reginiai paliko vaiz- 
luotėjc naujų įspūdžių ir grin
dų atminimų.

Teviešėjus tik vienų dienų 
Klaipėdoje, neteko kiek plačiau 
usipažinti su vietos žmonių pel
itiniu nus:statymu. Bet iš tų 
rumpų pažinčių teko patirti, 
cad daugumas vokiečių dėl tol i- 
nesnio Klaipėdos krašto tiki
no laiko lyg kokį neitralitetų, t. 
/. jiems vis tiek, ar Klaipėdos 
c rastru bus visiškai priskirtas 
sietuvai, ar ne. Pačioje Klaipė 
loję daugelis lietuvių suvokie- 
ėję, daugelis jų jau pamiršo sa- 
,() kalbų ir vartoja kasdien’pia
ne gyvenime vokiečių kalbų, 
krautuvėse tik kai kur galinu'* 
'įsikalbėti lietuviškai. Man vie 
’oj krautuvėj taip pasakė: “Jei 
us dažnai atsilankytumėte Klai 
ledoje, tad ir mes geriau pra
noktume lietuviškai, nes Kkti- 
ičdos lietuviai eidami į krantu
os pirkti visada kalba vokiš
kai, o ne lietuviškai. Jus gi. pir 
ni’au pradedat" lietuviškai, ir 
ai mes nesuprantame, tai pa
tikote vokiškai, o paskui vėl 

’ietuviškai”...
Klaipėdos lietuviai, kiek teko 

latirti, didžiuojasi savo kultu- 
a, savo didesniu apsišvietimu, 
m lyginus su Didžiąja Lietuvei, 
'"asai jų didž’avimasis pareina 
'augiausia nuo to, kad jų kraš- 
o viršutinė išvaizda yra gražes
nė, kultūringesnė: miestų na- 
nai ir gntvės patogesnės, so- 
Ižiaus trobos taip pat puikesnės, 
legu Didžiosios Lietuvos. Ta
kiau tok’am didžiavimuisi, ma- 
ao nuomone, nėra tvirto pagrin- 
lo, nes ta aukštesnioji kultūra, 
tėra vienos Mažosios Lietuvos 
hnonių darbuotės vailsius, bet 
/m tai visos Vokietijos kultu
os padarinys, pagamintas dar 
>rieš didįjį karų. Ir nors švie- 
’mo atžvilgiu M. Lietuvos žmo- 
lės butų žemiau stovėję, negu 
r). Lietuvos, vis tiek pas juos 
butų buvę daug gražiau ir šva- 
’iau, nes viską butų turėję dirb- 
i vokiečių įsakymu arba; nuro- 
lymu. Dabar Klaipėdos krašto 
ietuviams, nežiūrint į buvusias 
galimybes pasiekti aukštesnį 
mokslą, trūksta labiau inteli
gentų, negu mums, t. y. D. Lie
tuvos lietuviams. Į tai reikėtų 
nuims atkreipti akį, nes visas 
tas Klaipėdos kraštas, kad ir 
niežas būdamas, yra dešimt kar 
jų brangesnis uj Gardino ir 
Minsko gub., kurias kai kas mė
gina taip labai įvertinti.

A. Kelmutis.
[“Darbas”].

lez. 1139 Independence Btrd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

LILTUVIA
/

Gali Važiuoti Lietuvon per Hamburgo
Busimi laivų išplaukimai į Hamburgą įvyks

Rugpiučio, 10, d. 17 d. ir 21 d
RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

da turi tinkamų vietų
Visi kurie nori važiuoti Lietuvon turi ateiti pas RUSSIAN AMERICAN 

BUREAU konoveikiausiai ir užsisakyti vietą.

Pašportai Lietuviams Yra Išduodami į vieną Dieną
BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomi^/ki 7 vai. vakaro. Nedėliomis 

iki 1 vai. po piet.

RUSSIAN - AMERICAN BUREAU
Didysis Ofisas:

160 North Wells Street, 
Chicago, III.

šaka
706 Roosevelt Road

Chicago, III

Apsauga Padėtiems Pinigams 
SEcuRiTY Bank taKsnozKimaaa of chicago

Miiwaukee Avė. cor. Carpenter St . 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedelėais ir subatomis iki 8 vai. vak

ČIUŽENS STATE BANK
. MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

DIDELĖ NAUJIENA VISIEMS.
Nauja receptų ir visokių sekretų 

knyga jau baigiama spausdinti. Šioj 
knygoj yra keli šimtai gerų patari
mų, kaip tai: vyrams, moterims ir 
vaikams, kad apsisaugojus nuo viso
kių ligų, būtent: karštligės, influne- 
zos ir nerviškų ligų. Knygoje rašo
mo, kaip apsisaugojus nuomarą St. 
Vitus — Dance, katharą, inkstų, ke
penų ir pūslės ligų, džiovos, geltonli- 
ges ir t. t.

Šimtai patentuotų gyduolių, labai 
daug visokių mosčių ir geriausių an- 
tiseptų, kuriuos vartoja mokyti žmo
nės dėl apsisaugojimo nuo įvairių ligų.

Knygos kainas dabar tik $2.00; iš
ėjus knygai iš spaudos, jos kaina, 
mažiausiai bus $2.50. Platintojams 
jokio nuošimčio neduodam.

Nepralieskit šios progos, nuspirkit 
šią knygą, o busit užganėdinti ir su
taupysit pinigus.

Knygoj aiškinama apie akių ligas 
ir kaip jas gydyti, kada pradeda vilk
ti akį, žmogui arba gyvuliui. Su gy
vulių akinėms gyduolėms, galima gy
dyti ir udus šlakus nuo veido. Yra 
daug nuo rudų šlakų receptų ir pa
tarimų.

Daugybė receptų nuo visokios for
mos rheumatizmo, visokių skuros li
gų; ir t. t. Receptai ir pamokinimai 
dėl plaukų užlaikymo ir dėl panaiki
nimo, pleiskanų yra garantuojami.

Pinigus už knygas siųskite, Money 
Orderius arba popierinius registruo
tame laiške, adresuodami:

VW. L. MATULIONIS, 
Post Office, W. Frankfort, III.

Tel. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS

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

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

išskiriant nedėlias ir seredas.

Telephone Yards 5834

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

Siųskite Pinigus į Lietu
vą Per Kauno Banką

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

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

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

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

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

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

Zolp and Barčus
4547 S. Hermita^e avė., 

Chicago, III.
Tel. Yards 145

“ Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.2)

3) Aritmetikos, y
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

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

Luonions; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų.

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

niiiiiiiiiiiiiiiFjyiiiiiiiiiiii

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

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

COMMERCIAL REALTY 
. BUREAU,

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III, 

Tel. Yards 145

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregvs- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at-

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bile 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 styliavs, 
$82.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 kreipiama į mokyklos vaikus, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siutai j Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
po $45 ir $65. Molyno sorge siutai dčldieniais nuo 10 rvto iki 1 po piet. 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu- Ofisas 1553 W. 47th St.,. kampa» 
tai ir overkotai $0.50 ir daugiau. Vyrų ' Ashland Avė.tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų ' Ashland Avė. Tel. Drover 9660. 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno sorge j DR. R. WAGNER 
kelines $5.50 iki $17.50. „ .... .

Specialis nupiginimas 5 nuoš. kiek. Mano apecialis RyHymas yra chronii- 
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. ■ 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare.' 
Nedeliomis iki 6 vai. vakaro. |

S. GORDON
1415 So. Halsted St.. Chicago, III.

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

- 1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660.



Lietuviu Rateliuose
MAYVVOOD.

Fabrikantų gudrumai.

Galbūt dėlto, kad šis miestelis 
buvo sausas nuo pat jo įsteigi
mo.

Miestelis daugiausia apgyven
tai vokiečių, švedų, žydų, po 
jų seka lietuviui, yra taipjau 
kelios lenkų šeimynos ir visai 
mažas skaičius italų.

D.rbutvių yra kelios. Kelios 
dirbtuves priklauso American 
Can Co., taip jau yra keletas ki
tų kenų dirbtuvių, garsinimų

šis miestelis-būna gana sma
gus vasaros laiku. Tyras oras, 
gi4vės apsodintos dideliais me
džius, taip kad saulė neužgau
na vaigščiojančlųjų. Bet žinių
iš šio miestelio negalima užtik-, dirbtuvė, inašinšapis ir skrinu- 
ti laikraščiuose, tarsi čia nebu-.čių (baksų) dirbtuvė. Pastaro- 
tų lietuvių, ar nesirastų tarp jų joj dirbu, vasaros laiku apie 1,- 
mokančių rašyti. 500 darbininkų, daugiausia mo-

Mano apskritimi. lietuvį J »<’rų. merginų ir vaikų. 
Maywoudc gyvena 45 Šeimynos; 
ir kita tiek pavienių. Naujic 
nų agentas man sake, kad jis ne 
daug skaitytojų turi Mayvvoode, 
b( t tai gal dėlto, kad daug yra 
privažiavusiųjų ir nevisi dar ži
no kur galima gauti Naujienas. 
Bei yra ir tokių žmonių, ką kaip 
įmanydami šmeižia musų dien
rašti, bet apsisukę jį skajto, 
iš savo organu negali patirti 
saulinių žinių: jų organuo 
p įdomus vien šmeižtais.

Draugijos jokios nėra.

>. kio uždarbio iiuo brangumo lai 
k u labai sunku pragyventi.

nes 
pa
ūž

bet 
šiaip lietuviai gyvena sutikime. 
Biznierių lietuvių irgi nėra.

Tel. Yards 6492 

AiySERM 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, III
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Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, JULY, 31, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ....... $2.60
LATVIJOS 100 markių ....... $2.60
VOKIETIJOS 1QO markių .... $2.60 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.65

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 30 nuošimtįs 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.
FEDERA1 .fi AGENTŪRŲ 

KOMPANIJA.
6C6 W. 18th Street, Chicago.

ta, kaip greit ateinu bedarbė, i užvakar tapo paleistas iš kalė- 
l’ada ir mirdamas badu negau-Į jimo. Jis tapo paleisiąs karo 

departamento paliepimu.
Brent Allison yra baigęs Har

vardo universitetų ir buvo pa
skirtas dirbti prie Amerikos am 
bastulos Šveicarijoje. Bet delei 
jo laiškų, kuriuose jis agitavo 
už taiką, iš tos vietos tapo at
šauktas. Būnant jam Washing 
tone, jis tapo pašauktas kariuo
menėn. .Jis ctlsisake tai padary
ti. Po kelių dienų jis tapo areš
tuotas ir per Chicago nugaben
tas į Camp Grant. Bet ir ten 
jis atsisakė vilktis uniformą, ar 
dirbtį kokį nors darbą sąryšyj 
su karu. Karo teismas delei to 
jį nuteisė 25 metams katorgos 
ir išgabeno j| Leavenworth. Kas. 
kalėjimifil, kur su juo buvo žiau 
r.’ai elgiamasi. Nesenai jo baus 
mė buvo sumažinta iki 15 me
lų, o paskui iki penkių metų ,o 
dabar ir visai lapo paliuosuotas.

si darbo. Antanas Jasinskis. 1

TOWN OF LAKE.

Vietos lietuvių dentistas, Dr. 
C. Z. Vežeiis buvo išvažiavęs su 
savo šeimyna į Sodus, Mieh., 
kad praleidus ten dyklaikį 
vakacijas. Pasilsėjęs, panedėlyj 
jis jau grįžta į savo ofisą ir vėl 
pradės priiminėjimą ligonių.

“Dalinsis” su darbininkais.
International Ilarvester Co. 

(McCormick, Plano, Deering ir 
d. dirbtuvės Chicagojc, Kanado
je ir kituooe miestuose), ūkio
panarnu irusius, vukiu- ĮHi»n.vi- 

truksla 11 Jjč, kad jis dalinsis pienu su sa
vo (kirbininkt'is. Po to kaip 

- bus šėrininkams išmokėta 7 
, darbininkams 
60 nuoš. likusio 

negaus vi- 
pinigais, 

gaus 
Dole

kumpi tuja vartoja visokius gud 
runius, kad tik daugiau pasiga-i 
vus darbininkų. Nesenai ji iS-į";;,^ .įTvulendoi 
dalino savo darbininkams lape
lius, kuriuose prisižadėjo atve
dusiam naują darbininką douti 
$2 kada tasis išdirbs J savaites. 
Bet kada naujasis darbininkas

bus išdalinta 
pelno. Darbininkai 
sos savo dalie 
nes didžiumą jos 

| kompanijos Šerais.
neišdirba 14 dienų, tai įsiu ęs kompanijos kapitalas tapo pa 
darbą negauna tų |2. didintas 990,000,000. Didžiuma

kalė dirbtuvėj notas, kad kas
l’ri-'ninkamą. Grynas [įeinąs kom

panijos, atmokėjus visus divi- 
i metais buvo

Jo levas daugeliui lietuvių 
darbuotojų yra gerai paima
mas, nes per daugelį melų l\- 
vo vedėju Henry Booth House, 
prie 14 ir Union gatvių, kur lie
tuviai 
mą. 
tikėlė

išdirbs vieną mėnesį — neaplei- Vendus, pereitais 
dęs nė vienos darbo dienos, jis $12.000,00.
gaus sekamą mėnesį vieną die- i 
ną pailsio su pilnu užmokes
čiu. Reiškia: dirbk uoliai kol I 
bosai turi užsakymu, o kaip pa
sibaigs užsakymai — eik sr<i na 
mo. Kada trūksta darbininkų, 
tai ir kompanijos pasidaro “mie 
laširdingomis”, bet tas “miela-

Susipažinkite su musų
Ii.\XKA

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I 

Ospssrters State Bank 
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siun^įįpne pinigus tamistų 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

Depositors State Bank
4633—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.

KoniĮMinijos tikslu tame “iš
dalinime” pelno yra palaikyti 
darbininkus ant vietos, neleist 
jiems organizuoties ir streikuo
ti. Gaudami keletą desėtkų do
lerių Į metus “extrt ”, darbinin
kai, žinoma, turės sunkiau dirb 
Ii ir tenkintis mažesne alga, kad 
tik padarius kompanijai dau
giau pelno, kurio lik trupiniu? 
gaus darbininkai. Pastaraisiai?

I keliais metais jau du sykiu bu
vo tos kompanijoj dirbtuvėse 
streikas. Darbininkai tarp kit
ko reikalavo pripažinti uniją ir 
Ifv.n kompanija labiausia prie
šinosi. .Ji siūle savo uniją ir vi
sokias “tarybas”, bet darbinin
kų unijos nenorėjo pripažinti ii 
abu streiku sulaužė. Ji ir tuo 

■ “dalinimu” pelno tikisi sulaiky
ti darbininkus nuo organizaci
jos.

«M!
SVEIKATA TAf TURTAS IR LAIMĖ

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

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas piIvalio nuslab- 
nfjliuas, skilvio nemalirnas 
tr nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius ntsirugžjinius; nbel- 
nai buvau visas suvargęs..

Malyjhunas, kad niekur 
negaunu pagclbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALU1ES STOMACH 
BITTER1S ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTEBIO 
ir dėkavoja jo Geradčjystei. 

'Kaipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite imli sveiki ir

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

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salules Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
p.ident. imo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tainilų reikalaujamų gydučliij.
Pasarga; Prisiuskite tikra ir aiškų savo antrašą ir adr«- 

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

6t(J W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

yra laikę daug susirinki 
Pastaruoju laiku jis 
gyventi į Raviu ia.

per

Oi toji “naminė”.
Peter Merrick, 1303 W

St. pasidarė naminės degtines. 
Ii buvusi gera. Tad jis pasikvie 
e dar du savo draugus ir visi 
iradėjo gerti. Begeriant visus 
įpėmė toks “smagumas”, kad 
iie išsitraukė revolverius ir 
nradėjo šaudyti į sienas ar kur 
oakliuvo. Tas nepatiko gyve
nantiems apačioje ir viršuje ir 
■ie apie tai pranešė smarkuo- 
nims. Bet smarkuoliui, vieton 
nurimti, pasigriebė peilius ir du 
■avo kaimynus sip jauste. Su

Erių

yje, o naminės mylėtojai tupi 
lelangėj, galvodami apie sma
gumus pereito vakaro ir kad 
'ai negreit vėl jiems teks taip 
magiai “pasilinksminti” nami

ne. ,i ; p, (

Gabus Pirkėjas Pirkliauja su 
Garbinga Įstaiga, Kada Nori

Pirkti Grojiklį Pianą
Perkant Grojiklį Pianų šioje krautuvėj nėra “Dideliu Atsitikimu”, 

kaip tai yra nckuriose krautuvėse. Čia jus turite reikalą su organi
zacija c.vpertų, perkate iš eilės įsteigtos reputacijos instrumentų ir 
nuo įstaigos, kuri yra biznyj daugiau kaip 40 metų, ši įstaiga pare
mia tuos instrumentus absoliučia gvarantiju. Tas viskas yra tai ap
sauga ši krautuvė duodu busimiei

šitas Kerzhcim Grojik- 
lio Piano Ištaisymas

susideda $650
Kerzheim Grojik- 
lio, 6 pėdų fliori- Ei (j H 
nes lampos, suole- iF'A
lio, skarfos ir 20 ,, E » W „ m 

✓grojiklinių vole- V*?
lių—viską už $535

(Lengvi išmokėjimai — 
Be nuošimčių)

PIANAI
$345

GROJIKU AI
"Churcliill”

ta
M

MAŽAI VARTOTI
Pasirinkimas iš Mahogany 

arba Oak “Kerzhcim”
(Lengvi išmokėjimai — Be nuošimčių)

U5 NEPADARYK KLAIDOS Atmink, jog esamo

Męs uždarome nuo 5:30 vakarais. Subatoje nuo 6-ių vakare.

VVestsidtečių domei
Kurie šiuo laiku pcrkH Nau-j 

j ienas pas p. Bagdžiuną, lai nuo i 
pirmos dienos rugpjūčio 
gust) ten Naujienų nebus, 
dėlto, kr. I jis savo bizni perke-Į 
lia į kitą vielą. Todėl, norintie
ji gauti Naujienas, visados

prie Halsted gatvės arti 20-tos. 
Subatoje nuo 6-ių vakare.

įHBratasanfiiHMHBiiaEBiBBHBnaEfflBJaBHBBDaasiisilciH
IYPATIŠKAI—BUKIT GYDYTOJAIS 

PATĮS SAVĘS. 
Stebuklingas Violetinių Spindulių 

Generatorius
Nauja sveikata 
Nauja energija 

Laiko jus sveikais

/a Naujas Gyvumas
Naujas Stiprumas 

Tai Daro jus sveikais
Paremta per tūkstančius.

Parodoma dykai pas
W. Madison Str., Room 410 

arba jūsų namuose
Tol.: Randolph 2100. Reikia Agentų

N. D. D. TALMADGE COMPANY
A. Ambrozevičia.

123

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes joms prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

Illinois Trust & Savings Bank 
prezidentas Mitchell skelbia, 
prašo maldauja žmonių: palau
kite lik valandėlę, o viskas tue- 
luojaus nupigs, ypač maistas 
Girdi, dabar farmerini daug nia 
žiau gauna už savo produktus, 
negu kad gaudavo pirmiau, o 
las reiškiąs, kad ir miestiečiam? 
maistas tuojaus atpigsiąs.

Fanneriai dur niekad negavo 
perdaug už savo produktus, c 
miestiečiai senai nebegali įpirkti 
maisto. Ir nors senai ūkio pro 
dūktai nupigo, bet miesto pir
kėjas dar niekame nepajuto to 
nup:gimo. Maistas mieste ne 
pinga, bet dar brangsta.

Geary nuteistas pakorimui.
Gene Geary, paskilbęs mušei- 

ko ir žmogžudis, kuris pora mė
nesių atgal nušovė saliune prie 
1165 S. Halsted St. visai jam 
nepažįstamą žmogų, Harry Rec 
kas, j kurį jis nepratarė ne žo
džio, užvakar prisaikintųjų tei
sėjų lapų nuteistas pakorimui.

Jis jau ir pirmiau yra pašovęs 
keletą žmonių ir vieną nušovęs, 
bet vis jam pasisekdavo išsitei
sinti. Šį sykį irgi bandyta vi
saip jį pateisint', stengiamasi.hu 
vo prirodyti, kad jis yra nepilno 
proto, kad jis [to

Atgavo dalį pinga.
Dalis pinigų, kuriuos paėmė 

įlėšikai keletą dienų atgal, kada 
ie užpuolė Hąrt, Schaffner & 
\larx dirbtuvę., tapo atgauta, 
lame užpuolime linuos kasie- 
•ius ir du plėšikai tapo pašauti. 
Vbu tuos plėšikus vėliau sugau- 
a, bet pas juos rasta visai ma- 
hii pinigų. Dabar motina vic- 
io sužeistųjų plėšikų, Eleonora 
spakovskienė, prisipažino poli
cijai, kad ji turi paslėpus dalį 
>inigų ir nurodytoj vietoj poli
cija rado virš $1,000. Likusiu* 
linigus prisiėmė kiti plėšikai. 
>pakovski yra suparaližiuotas 
r veik’ausia mirs.

NAUJIENŲ OFISE
Randasi blankos Socialistų Parti

jos Kampanijos Fondui. Draugai Dar
bininkui, pasistenkite kuodaugiausiai 
tų blankų paimti ir parinkti aukų 
tarpe savo draugų ir pažįstamų.

Chieagos Lietuvių Vyrų Choras 
rengia balių su dainomis, nedelioj, 
spalių 3 d., Mildos svet. Gerbiamos 

i progresyvės draugijos ir Susivieniji- 
i mo Chpraį meldžiami tą vakarą jokių

F. M.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Taut. 

Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks

lei. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠEREA 

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
ukavusi Penn- 
dlvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Pa

paskutines

Suėmė nužiūrimus plėšikus.
Policija vakar užpuolė Bel- 

nonl viešbutį, 70G W. Madison 
St. ir suėmė ten 8 žmones, pas 
kuriuos rado revolverių ir apie 
1,000 patronų. Pas juos taipgi 
rasta Jungi. Valstijų maršalo 
lagelbininko žvaigžde. Juos kai 
linamąj plėšiniuose ir persista- 
lynie save valdžios agentais. Jie 
to visko užsigina, sakosi atvykę 
'š Mihvaukcc darbo j ieškoti. Te- 
čiaus policija tam neliki, nes 
ji patyrusi, kad jie dieną mie
godavo, o naktį išeidavo. Tarp 
kimiųjų du ar daugiau yra len
kai.

SENOJI SISTEMA MIRUS
Dvidešimt metų atgal 

daugelis sutaisytų gyduolių 
buvo siulijama publikai su 
labiausia viliojančiais užra
šais. Turtingi kvapai, ūmai 
pagelba by kokioj ligoj/etc.' 
pilOŠė apgarsinilriŪS. Intok-M pramogų nedalyti, bet paremti Chic. 
mė ir gera medicinos irjLiet- v>’nJ chor*- 
farmacijos vardas buvo iš
statyta didelin pavojun. IxI. . „ . x. , . ....
r» i u * i • - •• t /nedelioj, Rugpiučio 1 d., Mildos svet.,Bet ant laimes, senoji syste- 3142 s. Halsted str., i vai. po Piet.

• y • iv w t i v. ...a?ma numirė. Šiandien visi 
gerbiantis save vaistų išdir
bėjai prisilaiko visais at
žvilgiais augščiausiu teisy
bės ir visuomenės užsitikėji- 
mo reikalavimų. 
Amerikoniškas 
Karčiojo Vyno” 
priklausė prie tų vaistų, ku
riuos aptiekorius galėjo re
komenduoti savo rėmėjams, 
būdamas įsitikinęs, kad jie 

tai, ką jų užrašas 
Trinerio

“Trinerio 
Elixiras 

visuomet

padarys 
žadėjo padaryti. 
Amerikoniškas
Karčiojo Vyno yra tikra 
brangenybė tam stoviui, ku
riam jis yra skyriamas, bū
tent — vidurių užkietėjime, 
turint prastą apetitą, vidu
rių išpūtimą, galvos skaudė
jimą, nerviškumą ir kitokią 
pilvo netvarką. Visos kitos 
Trinerio gyduoles (Trinerio 
tepalas, Trinerio gyduolės 

Trinerio Anti- 
Angelica 
e te.) yra

nuo kosulio 
outrin, Trinerio 
Kartusis tonikas, 
lygiai pasitikėtini — Joseph 
Triner Company, 
So. Ashland Avė., Chicago, 
Illinois. '
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3113 S. Halsted St. Chicago, III. 
(art antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir .7 iki vėlai v

Senuose namuose elektrinių dratų 
sudėjimas musų specialunfas 
IMPERIAL ELECTRIC C()w 

Registruoti Elcktrikieriai 
Išdirbėjai žiburinių įtaisymų 

Jūsų parėmimas pageidaujamas 

4903 W. 12th Str., Cicero, III.

mo manija ir todėl Ročką pa
skaitė savo išsvajotu priešu, bet 
jo prasikaltimas buvo tiek aiš
kus, kad jį negalimą/ buvo ištei
sinti. Ir jury po virš dviejų va
landų tari mosi, rado jį kaltu 
pirmo laipsnio žmogžudystėj ir 
nuteisė jį pakarti.

Jo advokatai pareikalavo nau 
jo bylos nagrinėjimo ir ištirimo 
Geary proto.

Viso dabar pavieto kalėjime 
laukia pakorimo 16 žmonių. 
14 jų nuleista visai nesenai.

Daug žūna nuo automobiliu.
Daugiau žmonių Chieagos gal 

vėso žūna nuo automobilių, ne- 
Xu Now Yorke, nors Nevv York 
yra daugiau kaip per pusę dides
nis, negu Chicago. Iki vakar 
dienos Chicagoje tuo sausio 1 
Ų užmušta automobilių 273 
žmonės, o New Yorke tuo pa- 
žiu laikuo žuvo 272 žmonės. 
Bet Ncw York turi 5,621,000 gy 
voniojų, o Chicago tik 2,701,000.

Pranešimai

Brent Allison paliuosuotas.
Jaunas Brent Allison, kuris 

buvo nuteistas 25 metams kator 
gos ir sėdėjo Lee»venworth kalė
jime, tiži atsisakymą kareiviauti,

Lietuviškos Tautiškos draugystes 
Litiosybčs pusmetinis susirinkimas 
Įvyks subatoje, Liepos 31 dieną, 7:30 
•/ai. vakaro, A. Valcnėiaus svetainėje, 
1732 So. Union Avė. Aptarimui yra 
laug svarbių ir neatidemų reikalų, 
odei kiekvienas narys malonės daly

vauti. Taip-gi malonėkite atsivesti 
naujų narių įstojimui.

— Valdyba

Liet. Sac. Jaun. Lygos 1 kp. išva
žiavimas j maudyklas bus nedelioj, 
rugp. I d., prie ežero, tarp 67 ir 68 
gatvių. Galima nuvažiuoti 69 gatve- 
‘cariais iki ežero. Kam tinka maudy
sies, kviečiami atsilankyti.

— Komisija.
Toavii o f Lake. — T.. A. S. Kareivių 

airmOs kuopos susirinkimas įvyks pa- 
nedėlyj, Rugpiučio 2 d. p. J. Ežerskio 

___  -svet., 4600 So. Paulina Str. Visi na- 
lil<o*ria' kviečiami būtinai atsilankyti, nes 

v .... •_____ yra daug svarbių reikalų apsvarsty-užmustas, o jo brolis sužeistas, mui. Valdyba.

Įvažiavo į stulpą, užmuštas.
Frank Kiechler, važiuodama 

ic toj puse galvos, bandė apsi- 
lenkti automobilių, bet vieton 
to, įvažiavo j stulpą. Jis 1__

Nariai malonckiŽe laiku atsilankyti, 
nes apsvarstymui yra daug svarbių 
dalykų. S. Kunevičius.

Town of Lake.
mėnesinis susirinkimas įvyks nedelioj, 
rugp. 1 d., kaip 10:30 vai. ryto, Uni- 
versity of Chicago Settlement, Club 
Room, 4630 Gross Avė. Draugai ir 
draugės malonėkite laiku ateiti, nes 
turim daug svarbių reikalų aptart.

— 1). Motuz, Sekr.

Roseland. — Liet. Daiįbininkų Sve- 
. tainės Statymo B-vės direkcijos, kon

trolės ir revizijos komisijų ir šėrų 
pardavinėtojų susirinkimas įvyks su
batoj, liepos 31 d., 7:30 v. v., Aušro
je. Prašome visus susirinkti laiku.

— Valdyba.

L. S. S'. 81 kp. susirinkimas įvyks 
subatoje, liepos 31 d., 7:30 v. v., 1822 
Wabansia Avė. Visi nariai privalo 
būti susirinkime, nes bus balsuojama 
Soc. partijos platforma ir svarstomi 
kiti svarbus reikalai.

.... — Sekr. P. Miller....

L. S. S. 234 kp.
Tel.: McKinley 4293
Atlankyki t savo kaimyną iš Lietuvos 

LOUIS LEVIN.
SHOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dycing of 
Ladies & Gents’ Garments

2502 W. 38th St., Chicago.

Kas nori čysto bičių medaus 
ateikite pas Joną Bernotą, 663 
VV. 14th riace. Kaina $1.85 už 
penkis svarus. Turiu užtektinai 
dėl visų kurie tik nori.

Taipgi kas nori gerų bulvių iš 
Michigano ateinančiai žiemai, 
mes galime partraukti labai pi
giai, 50c už bušelį pigiau negu 
Chicagoj.

JONAS BERNOTĄ 
663 W. 14th Place

Sietyno Mišrus Choras rengia drau
gišką išvažiavimą į Jefferson girias 
nedėlioj, rugpiučio 1 d., 10 vai. ryto. 
Turintį.! tikietus malonėkite visi at
važiuoti laiku. — Sietyno Choras.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 
bus nedėlioj, rugpiučio 1, kaip 10:30 
vai. ryto. Visi nariai ir norintis įsto
ti kuopon prašomi atvykti laiku.

— Valdyba.

I'r. Vinco Kudirkos Dr-jos mėnesi
nis su brinkimas įvyks subatoj, liepos 
31, kaip 8 vai. vak. Visi nariai prašo
mi susirinkti laiku. — Valdyba.

VISOS tos LSS. kuopos, kurios yra 
prisidėjusios prie rengiamojo pikniko 
G. Chemaucko darže, Šiuo prašomos 
būtinai išrinkt reikiamų piknikui dar
bininkų — po keturis draugus. Pikni
kas bus rugpiučio 15 d. Tatai pasi
skubinkite. Rengimo Komisija.

Chieagos Liet. Vyrų Choro repeti
cija įvyks nedėlioj, rugp. 1 d., kaip 
10 vai. ryto. Prašome visų narių bū
ti laiku, nes turim prisirengti Nau
jienų piknikui, kuriame esame sutikę 
dainuoti.

K. Vaičuška, pirm.

SLA. 226 kų. susirinkimas bus ne
kėlioj, rugpiučio 1, kaip 1 vai. po pie
tų, 1822 Wabansia Avė. Nariai pra
šomi atsilankyti, nes randasi svarbiu 
reikalų. A. Martišius, Sekr.

V. P. I). Unijos mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoje, liepos 31 d., 
Aušros svot., 3001 So. Halsted St., 8 
vai. vakare. Bus pranešta daug svar
bių reikalų: referendumo rezultatai ir 
narių užduotis. Todėl kiekvienų narj 
mes prašome dalyvauti.

Rašt., J. B.

IMPERFECT IN ORIGINAL .

PASISEKIMAS.
Pasisekimas įvyksta tiktai kai 

po pasekmė smarkaus darbo ir 
nuolatinio prisitaikymo prie dar
bo esančio po ranka. Jeigu jus 
geidžiate ištvarumo atlaikyti sun 
kiame dieniniame darbe ir būti 
prisirengęs pagriebti laimę, ka
da proga paklabina jūsų duris, 
jus turite užlaikyti labai gerai 
netik savo protą, bet ir kūną. 
Kada jūsų svarumas puola nuo 
persidirbimo arba prasto virški
nimo, kada jūsų apetitas nyksta 
kada pailstate labai greitai, kad 
jus ryte atsikėlę nesijaučiate pa
silsėję, išgerkite seną ištikimą 
Neuropin Stomach Bitters. Jis 
pataisys jums apetitą, padės vir
škinimui, išvarys pūvančius nesu 
virškinto maisto Šmotelius iš jū
sų vidurių padarys jūsų organus • 
veikti gerai, suteiks tikrai atgai 
viliantį miegą ir pagelbės jums 
eiti prie darbo su didesne ener
gija ir padės pasekmingai užbai
gti. Neuropin Stomach Bitters 
parduodama pirmos klesos ap- 
tiekose. Jeigu jų aptiekorius 
neturi, rašykite mums J. B. 
Scheuer Co., 17 W. Austin Avė.

Chicago, BĮ.
(Apskelbimas)

stengiamasi.hu
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Paiieškoiimai ?E [KJ-r -- ' MOTERŲ
Liutin

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI NAMALžEMfe NAMAI-žEMe
VYRŲ

k< 
n< 
o

», prieš karę gyveno Rygoj. Gi 
s ar pažįstami malonėkit pranešt 
aš jums už tai atlyginsiu.
Mano adresas tokis:

lAKAVECKYTfi,

icago, 111., U. S. of America

jis yra miręs 22 
adotas 24 liepos. 

Jonas čiulkinas gyveno Fort Dodge, 
la. Jis paėjo iš Suvalkų gub., Kai
melio parapijos ir Aleksandra vos kai
mo. Norintįs platesnių žinių apie jį 
rašvkit man.

J. RIMKUS,
Chicago, 111.

ir gimin

1827

Aš girdėjau, kad Juozapas Ado
maitis, kur ten St. Louis, 111., paliko 
savo moterį su keliais kūdikiais ir 
dabar slapta jieško divorso Scattlo, 
Wash. ir nori apsivesti su Anna Ro- 
kosh, Oregon City, Ore. Jeigu kas pa
žįstate Adomaitienę malonėkit jai 

apie jos vyrą ir norėdami 
dažinoti atsišaukit ant šitolugiau

ešti, I REIKIA —

POPIERINIŲ 
INŠULATORKŲ

Jaunų moterų operavimui 
mašinų apvyniojančių da- 
žuotą popierą ant čysto va
rinio drato. Darbas lengva 

I pramokti ir naujoms opera- 
torkoms gvarantuojama 41c 
į 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- 

i rais nuo 6 iki 8:30.

REIKIA

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

1710 So. Peoria St.

PARSIDUODA puikiai įrengta ma
ža kalvė (blacksmith shop), geroj vie
toj, nes arti kitos kalvės nėra. Elek
tra varomos mašinos. Kas mokate 
kalvio amatą — puiki proga pasinau
doti. Priežastis pardavimo, — tėvo 
mirtis — savininkas priverstas va
žiuoti Lietuvon, nes nėra kam ūkį ve
sti.

Kalvės No. 2832 W. 39 PI., Chicago. 
Gyvenimo No. 4058 S. Richmond St.

M ATI 11AS MAZŪRA

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI PardavSimon

Bo>
Wm. REKOSH, 

Roslyn, Wasb

J IEŠKO KAMBARIU

WESTERN ELECTRIC 
CO., Ine.

48th Avė. & 24th Str.

REIKIA —

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

HEPPES-NELSON 
ROOFING CO.

4500 Filmore St.

ge-

PARSIDUODA 2-jų arklių 
pajiegos, 230 voltų, D. C. elek
trinis motoris, sustatytas prie 
didelio tekėlo (grind stone) ir 
shonting už $150.00.

58 E. 29th Str.

PARSIDUODA —
Pilnas Fire Vulcanizing 

and Retreating įtaisymas ir 
sandelis atnaujinimui taje- 
rų.

58 E. 29th Str.

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

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE»

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

arduodam

D.

EXTRA NAUJIENA JAUNIMUI

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Naujas 3 fletų namas ant Rockwell 
ir 40 St., įtaisytas pagal naujausios 
mados, elektra, gesas, vanos, gasiniai 
boileriai. Rendos $64.00 mėnesiui.

PARSIDUODA namas ant Bridge- 
porto. 2 pagyvenimai po G kamba
rius. Rendos neša $28 į mėnesį 
na $2,600, galima gauti ant 1 
išmokėjimų, arba galima mainyti ant 
lotų. Savininkas gyvena žemai nuo 
užpakalio.

2841 Emerald Avė.

Rendos neša $28 į mėnesį. Kai- 
engvų

KŪDIKIS pajioško burdo. 
Kas apsiimate tokį burdin- 
gierį užlaikyti meldžiu atsi
šaukti. Aš gerai atmokėsiu.

A. SHUSHO,
3255 So. Halsted Str.

REIKALINGA sena mo
teris prie vaikų.

Atsišaukite,
A. NORVILIENE,
4620 S. Rockwell St.

REIKIA grindelių ant šlapių tekė 
lų. Gali būti ir nepatyręs, mes iš 
mokinsim. Išpradžių 55c valandai, iš 
mokus gali uždirbti

Kreipkitės pas
WHITAKER 
56th Str. &

iki $8.00 j dieną.

DU JAUNI vaikinai pajieško kam
bario, bile dalyj miesto, tik 
pat stocky: 
elektros šv

ik ne prie 
kad bųkjj

pa
ardų. Geistina 
iesa ir kad gaspadinė 

gamintų valgį, ar bent vakarienę.
Atsišaukite greitai,

W. S.
1730 So. Halsted St.

Artelephonu, Canal 2932__

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

barys

kūmai, 
dviem 
antrašu:

RENDOS šviesus kam- 
garu šildomas, elektros 
maudynės ir kiti paran- 

Jei kam reikalingas 
ar vienam atsišaukit po 

359 So. Morgan St. 
Antros lubos iš priekio.

PASIRENDAVOJA kamba
rys su valgiu. Meldžiu atsišauk
ti po antrašu:

ant trečių lubų

MEG. CO. 
67th Avė.
Clearing, III.

Daveža 63 rd Str. karai į vakarus.
REIKIA — Merginų išsimokinti 

rankų audimo. Mokama mokinanties. 
Gražus vystas darbas. Mašinų nė
ra. Pastovus darbas visą metą.
AMERICAN TEXTILE WEAVING 

COMPANY,
211 W. Van Baran St., 

Room 504.

REIKIA —
Vyrų patyrusių operato

rių ant maišų lankstomos 
mašinos.

WESTERN BAG & 
BURLAP CO.

. v Western Avė., & 14th Str.REIKIA merginų virs reikia —-----------------------
metų amžiaus pakavimui mė Elevatorių operatoriaus de- 

. _ v . partamentinėj krautuvėj. Gerasos j dėžes. Cystas darbas, mokestis#
I patogios aplinkybės ir gera J. OPPENHEIMER & CO. 

, XT • I 4700 So. Ashland Avė.mokestis. Nepatyrusioms
mokama 40c į valandą. Po

! pirmai sąvaitei 42%c į va- 
i landa.*

PARDAVIMUI

IŠSIDUODA ant rendos 
kambarys vienam vaikinui.

2429 W. 45th Str.
ant antrų lubų

220 N. Green Str.

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
Paklauskit Mr. Vette.

narys 
duo ii

SIRENDAVOJA puikus kam-Į REIKIA/_
gražioje vietoje. Karštas van- _ , , . . . .
vanos. Po antrašu: | Patyrusios kasierkos prie kru-

835 Taylor St. tamuju paveikslų teatro subato-
(netoli Division St.) . . T, . •. _o.'-. Paik, Bl. 'ims ir nedeliomis. kreipkitės

išrekdavojimuT:; 8 S11.1[alsted str.
ANT RENDOS garadžius 

dviems automobiliams.
E. ČEPULIS

2841 W. 40th Place
Savininką galima matyti

6 iki 9 vai. vakaro.
nuo

REIKIA OARH1N
MOTERŲ

REIKIA —

Parsiduoda pigiai paveikslams imti 
dirbtuvė (Art Photo Studio) su 
sais paveikslams imti įrankiais, 
prietaisais. Geroje vietoje ant 
tižiausios biznio gatvės, kampinis 
tas 25x160 su garadžium. Biznis 
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.

Naktinių ir dieninių janitorių nyčios- 
janitorkų. Atsišaukit pas | ^skos- 

įief Janitorių.
levard Building. 30 N. Michigan 
Avė.

KEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

vi- 
bci 
di-
lo- 
iš-

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

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

EXTRA — EXTRA
Parsiduoda puikus namas puikiau

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

. . . F. E. AUGAITIS,
I\aa,|aiksl<>s 3241 Lime St., Chicago, III.

Parsiduoda Player Pianas, su 30 
rekordų augščiausios rųšies iš mu
zikos, Smuiką ir seklyčios setas, 3 
šmotai skuriniai ir karpetas, visi nau
ji ,tik 5 menesius vartoti, ir Fordas 
trokas, visai nevartotas su minkštais 
tajerais ir 2 lotai geroj vietoj. Juos 
parduosiu už žemiausią kainą. Par
daviau štorą, tai turiu parduoti ir ši
tuos dalykus, nes išvažiuoju į Lie
tuvą.

JOHN P. LEGEIKO, 
3352 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 4372

PARDAVIMUI gera dunokepykla 
su namu arba be namo. Einu lauk iš 
biznio.

4106 Archer Avė.

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

VVESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

NAMAI-ŽEMĖ

6 familijų naujas mūrinis namas TA1TA^T a a a a 
1—6 kambariai, 1—5 kam. ir 4 fletai DIDELIS PARDAVIMAS 
po 4 kambarius, stirnų apšildomas, iš-  
taisytas pagal naujausios mados. Ren- _ , _ , „ v
dos $264.00 mėnesiui. 5 akrų farma tik už $1,750.

„ .. .---------77—75“ r r Išlygos: $250 cash — $20Medinis namas 2 familijų po 5—5 . _ J r
kambarius naujai ištaisytas, kad nie- į menesį.

>dab«o ^ridėztL Kaina Tik pamislykit, jus dabar
------------------ turite progą nusipirkti 5 ak-

3 familijų medinis namas po 5—4 rų sklypą Žemės tiktai 16 
$4,100.00. mylių nuo Chicagos ir greta

... - ----------------- . . puikiausio priemiesčio į va-Situos visus namus mes mainom ant J A. . v ... .
lotų, arba ant kitokii; namų, taipgi kaTUS nUO ChieagO, UZ Šitais 
mes juos parduodam tūkstančius do- ekstra žemas kainas, 
lenų pigiau negu jie verti. n vnT

Mes budavojam naujus namus ir V. r. ozj I VV 
taisom senus. Taigi, jeigu kas nori 2137 So. 52nd Avė. 
pirkti ar mainyti, budavoti ar taisy- ’ p. ’L,
ti namus ateikite, arba telefonuokite, Į UlCerO, 111.
ar laišku duokit žinią. Mes stengsi
mės patarnauti kuogeriausia.

JOKANTAS BROS.
General Contractor

Parduodame namus ir lotus.
3934 S. Rockvvell St.

Phone McKinley 5277 PIGUS IR GERI NAMAI.

PARDAVIMUI saliunas, labai pi
giai — už $350.00 todėl, kad važiuo
ju j Lietuvą.

4135 W. 47 St.

PARSIDUODA FARMA

PARSIDUODA labai geros 
kumelės — senumo po 5 metus, 
su vežimu ir pakinkliais. Gali
ma pirkti kartu ar po vienų.

3238 So. Halsted St.

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

inie-

PARDAVIMUI grosernė, kampinis 
namas, lietuvių apgyventoj apelnkėj. 
Atsišaukit į Naujienų ofisą po num. 
120.

PARDAVIMUI saliunas; 
dirtas per daugelį metų, 
greitai. Turiu du bizniu; 
nu parduoti.

929 W. 12 St.

biznis iš- 
Parduosiu 
vieną no-

NORIU PIRKTI karpenterio įran
kius. Kas turi parduoti tokius, ma
lonės man pranešti.

P. POLASKY, 
500 W. 45 St.

PARSIDUODA — 
Grosernė ir bučernė 
$2,000 cash.h

G. C. BURBACK 
6010 So. Kedzie Avė

AUTOMOBILIAI

JOE SKINDERIS
3301 So. Halsted Str.

PIGIAI IR GERAI
Parduodam ir mainom namus lo

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

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA mūrinis na
mas su akmenų frontu — 3 fla
tai po 7 ir 6 kambarius. Kaina 
$6,000.00. Namas randasi po No. 
3823 Parnell Avė.; savininkas 
gyvena po No.

3815 So. Halsted St^.
PARSIDUODA 4-rų kanĮb^trių me- 

dinis namas ir trįs lotai, taipgi kar- 
v5, 1------  „ t_,_. ------
500.00, arti Crane’o šapų.

Atsišaukit pas
5614 So. Kolmar Avė.

FARMA 2
10 akrų farma arti Clearing ir 63 4 

St. karų linijos. Kaina $4,000, cash 4 
$2,000. 3

SCHETLER MASULIS, 7 . _ 
6706 So. Ashland Avė. | 2 flatų mūrinis narfras po 6 kam. $6800

Visi šitie namai randasi ant Bridge- 
porto, geriausioj Lietuvių apgyventoj 
vietoj, šitų namų išlygos yra labai 

Triq hlnkai nnn antvolcn I lengvos, kiekvieną gali pirkti su ma- 1 LĮS DlOKdl nUO gaiVOKa- jaj pinigų, arba kas turi lotą priima
mų linijos ir 3 blokai nuo au- mo už pirmą {mokėjimą, 
tomobilių kelio. Stuba, visti- c. p. suromski co. 
ninkas cementinis, kiaulinin- 3346 So- Halsted st » Chicago, m. 
kas, staldas dėl karvių laiky
mo. žodžiu sakant: viskas 
puikiausiai įtaisyta: aplin- fxtra
kui vaisių medžiai ir įvairios " /
daržovės auga. 1 fabrikus vi- , Pąrsiduojla medinis namasi ir ra- 

vv. & f. ... kandai. Namas ant 2 pagyvenimų,sur pėsčiam galima nueiti— po 7 kambarius, su lotu šalę. Namas 
nereik važinėtis. Atsišaukit p™ s,cra™c padėjime. Gazai kiekyje- . . . . , . i . nam Kaiiiuaryj IT vatUOjaU, turi būt parduota Į bizniui, arti bulvaro, 
greitai.

J. SKINDERIS 
3301 S. Halsted St.

flatų po 7 m. muro namas $3,700 
flatų po 4 muro namas $3,900 
pagyvenimų r as po 4 kam. $2,800 
flatų po 6 ka...^,...uro namas $5,200 
pagyvenimo narinis namas $1,700

FARMIUKĖ MIESTE

nam kambaryj ir vanos. Gera vieta 
. Parsiduoda la

bai pigiai, nes savininkas važiuoja į 
Lietuva. Atsišaukite ant 1-mų lubų. 

5311 So. Halsted Str.

BARGENAS
40x125 kampinis namas 5 ir 6 kam

bariai. Pečiu šildomas. Kaina 
$8,750, Cash $3,750.

SCHETLER MASULIS, 
6706 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA muro kampi
nis keturių pagyvenimų namas.

BARGENAS BRIGHTONE PARKE
2 fliatų naujas mūrinis namas po 

5 kamb. su visais įtaisymais: elektra, 
maudinėms, aukštu cemento beizmen- 
tu, parsiduoda labai pigiai; tas na
mas turi būt parluotas į trumpą laika 

C. P. SUROMSKI CO.,
3346 So. Halsted St., Chicago, III.
f- r——■ ■ ■■.— ■■ . . -s namus ii vrp nuiuao.

vištos ir žąsis. Kama tiktai $1,- Qerame stovyje, Randos neša į AA fn'n č’Onil 7
PASKOTX)S

metus $624. Prekė $5000. 
Atsišaukite į savininką

H. MOCKUS
534 W. 33 St.

Phone Yards 1437.

PINIGAI SKOLINIMUI
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

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

PARSIDUODA —
Oldsmobile, 6 cilinderių, 1918 

metų. Gerame padėjime. Gali
ma matyti po piet nuo 3 iki 9.

4035 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA po No. 948 W. 35th 
Place plytų ir medžio namas, 8 ir 8 
kambariai, $2,000 cash. Kaina $3,500.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Musų miestelyje yra 7 baž- 
— 4 katalikiškos, 2 iš jų lietu- 

A+aiinnkit n.)ų | viskos. Taipjau 4 valdiškos mokyk- AL 4. au .11 p< - ncsj<aitant bažnytinių, kurių čia 
Michigan Bou- Į 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- 

i . _ . . ningą biznį nenoriu parduoti svetim-
KEIKIA DARBININKV taučiui.

Del platesnių paaiškinimų kreipki
tės ypatiškai arba laiškais.

S. MAZRUM, 
“Art Photo Studio”.

149 N. State St.,
Westville, III.

ir

Stiprių merginų assemblini 
mui coil springs lovų springsų I 
dirbtuvėj. Algos 28c j valandą I * 
mokinanties 
vaitę. Galima uždirbti $25
$28 į sąvaitę išmokus.

49 valandos į są- 
iki

Atsišaukit pas —

1109 W. 37th Str.

REIKIA —

VYRŲ

ATYDA

PARSIDUODA Reo, 7 pasa- 
žierių ęutomobilius. Puikiame 
stovyje. Prieinama kaina. Taip
gi grosernė ir bučernė su namu.

A. PRAZSKY, 
2856 Emerald Avė.

PARSIDUODA automobilius, be
veik naujas, 5 sėdynių, 4 cilinderių, 
1919 modelio, Maxwell išdirbystčs, iš
rodo ir eina kaip naujas. Parduosiu 
visai pigiai, tik už $525.00 kas pirks 
tuojaus. Priežastis pardavimo — va
žiuoju į Lietuva

A. MIKŠLYS, 
2019 So.iS'tring Str. 

ant antrų lubų nuo fronto.
. Gali pirkti kad ir nemokantis va

žiuoti, aš išmokinsiu.

Iš NETIKĖTOS priežasties tuojaus 
turiu parduoti dviejų pagyvenimų mu
ro namą. Namas yra geriausiame sto
vyje; šviesus, dubeltavi miegamieji 
kambariai, lotas 30 pėdų pločio. Par
siduoda labai pigiai. Randasi

2112 So. Union Avė., 
Chicago, BĮ.

TIKRAS BARGENAS MOKYKLOS

EfcTRA 3 BARGENAI ANT 
NORTH WEST SIDE.Ar jus jieškote nuolatinio 

darbo ? Į PARSIDUODA bučernė ir grosernė
Štai yra jums proga. Mes Keroj vietoj, lietuviais ir lenkais ap- 

JieskomC darbininkų ir jų davimo — turiu du bizniu, abiejų ne- 
pagelbininkų į musų fandrę. fuaIi11įi^dirbtt Turi but Parduota so
stai yra gera proga geriems u ai cui836 So. Halsted str., 
vyrams išmokti molderys-| Chicago, m.
tėS. BARGENAS

Moteriškų patyrusių ope-1 Ateik ir pasimatyk SU mtl- Parsiduoda grosernė ir kampinis 
ratorkų ant pajieginių siu- mis ir mes galime pasikal- vietoj. Kit« tokio bizniaus arti nėra, 
varnų mašinų pasiuvimui bėti apie tai musų Samdymo Oras geras. Priežastis — savininkas 
naujų burlapinių maišų. Vi-' departamente. Atidaryta vaz,UOJ/o8oiLsoUVEdbrook Avė.,

VISU dieną. | Kampas 108 Str.

LINK BELT CO.
329 W. 39 St.

RAKANDAS

sos mašinos naujos. Pasto
vus darbas, patogios aplin
kybės, taipgi ir rankinių siu
vėjų ir merginų norinčių iš
mokti operavimo pajieginių

Extra

siuvamų mašinų.
WESTERN BAG & 

BURLAP CO.
Western Avė., & 14th Str.

REIKIA —

Trijų patyrusių moteriškų 
pardavėjų. Alga pradžiai 
$25.00. Spartus padidini
mas. Vakarais dirbti ne
reikia išskiriant Subatoj. 

LUSTIG’S DEPT. STORE 
3410—12 So. Halsted Str.

REIKALAUJU bučerio dirbti bu- 
černėj ir grosomėj; darbas ant visa
dos. Katras neišmokytas, dabaigsiu 
mokinti, arba jauną vaikiną galiu vi
sai išmokinti bučeriauti. Meldžiu at
sišaukti greitai.

K. STOČKUS,
1530 Sangoinan Av., Springfield, 111.

PARSIDUODA saliunas. 
Biznis išdirbtas per deset- 
kus metų.
GUSTAS IR BAGOČIUS 

3432 S. Morgan St.

REIKIA —
Pirmos klcsos barberio.
Trumpos valandos.
Gera mokestis ir 
parankus kambarys.

DANIEL J.‘ LUKŠA, 
514 Moen Avė.,

Rockdale, Joliet m
REIKLY vyrų abelnam darbui 

waste popieros dirbtuvėj. Moka
ma gcras algas.

REPUBLIC WASTE 
PAPER CO., 

626 W. Taylor St.

PARDAVIMUI barbernė, su 2 krė
slais ir kitais visais įrengimais. Biz
nis išdirbtas per 30 metų. Cash pini
gais arba ant lengvų išmokėjimų.

P. BUDELIS
2409 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI lentų ir kitokio 
materijolo statymui namui. Mato 
rijolo yra 3 karlodai, sudėti ant ma
no loto. Aš parduosiu daug pigiau 
negu lentų yarde. Prastą dieną nuo 
6 vakare, o nedėlioj visą diena.

I. ŽIEDAS,
19 E. 111 PI., Roseland, III.

PARSIDUODA grosernė ir buČei* 
nė, biznis išdirbtas gerai; visas biz
nis cash, nėra knygučių. Apgyventa 
įvairių tautų. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

2200 W. 37 jSt.

Sampeliniai Rakandai. %
Vėliausiose madose bus išparduoti 

šj mSnesj. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

Parsiduoda 3 puikus namai, pui
kiausioj apielinkėj, netoli Ix>gan 
Sąuare.

1) Naujas mūrinis namas ant dvie
ju pagyvenimų, 2 flatų po 5 kamba
rius, gazas, elektra ir maudynės, lo
tas 31x125. Kaina $8,500.

2) Mūrinis namas sykiu ir rakan
dai, trijų pagyvenimų, 4—4—2 kam
bariai, gazas, elektra ir maudynės. Lo
tas 26x100. Kaina $4,000.

3) Medinis namas sykiu ir rakan
dai, dviejų pagyvenimų, 4—4—3 kam 
bariai, jęazas ir maudynes. Lotas 25x 
125. Kaina $3,100.

*Kam toki namai yra reikalingi ma
lonėkit kreiptis tuojau, nes j trumpą 
laiką turi būt parduota. Priežastis 
pardavimo, savininkai išvažiuoja į 
Lietuvą.

JOHN A. WALULIS, 
1649 N. Girard St. 

arti Wabansia Avė.
Chicago, III.

Geras Investmentas—Tu
ri būt parduota tuojau.

Moderniškas 4 flatų bil- 
dingas

16 kambarių, toiletai ir tt.
— 7 pėdų augščio skiepas.

Didelė barnė užpakalyj 
namo—tinkanti garažiui.

Randasi prie 38 St. ir 
Emerald Avė. Viskas išren- 
davota. — Žema kaina jei 
pirksi te tuojau. Adresas:

gerame stovyje

5635 Emerald Avė.,
Tolefonuokit dėl susižinojimo.
Phone Wentworth 5172

BARGENAS
Ashland ir 67 St. bizniavas muro 

namas, 2 flatai ir štoras, karštu van
deniu šildoma.*,. Randos neša $100 į 
mėnesį. Kaina $10,000. Vertas 
$13,000. Cash $4,000.

SCHETLER MASULIS, 
6706 So. Ashland Avė.

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

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

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maži
uos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiurtai ir pasikalbėti gel sąlygų.

Pattorns daromos sulig mien>s, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

PARSIDUODA —
Namas su storu lietuviais 

apgyventoj apielinkėj.
Kreipkitės pas

4630 So. Rockwell Str., 
Chicago, III.

PARSIDUODA 5 kambarių naujas 
bungalovv 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.

’ VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. MadUon, 
18G0 N. wells St.

137 Mokjrklog Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Dcsigning bisniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
ntmokėjimais. Garantija ui gio 
išmokinti siūti moteriškus rublis 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK. Pirmininkė.
-- ----------------------------------------- ................................ i j . ■ <

AMERIKOS LIETUVIU

MOKYKLA
PARSIDUODA visai nauji rakan

dai, turi būt parduoti šią sąvaitę. 
Seklyčios setas, valgomojo kambario 
setas, komodės, fonografas ir karpe- 
tai. Parsiduos pigiai, už tiek kiek 
kas teisingai pasiųlys. Tokia proga 
retai pasitaiko. Matyti galima kas 
vakarą nuo 6 iki 9 vaY.

2912 W. 40th Place.

PARSIDUODA medinis namas 
2 pagyvenimų po 6 kambarius, 
beizmentas, pastoge. Arti šv. 
Mykolo Arkaniuolo Lietuvių 
bažnyčios.

1626 Dickson Str.

NELAUKIT NIEKO, NES ČIA 
JŪSŲ PROGA 

pragyvenimų 5-5-6 kamb...... $6,300
prag. 5 kamb. mūras ........  $2,200
pragy. 4-5 kambarių ............ $2,500

A. M. MAKARUS & CO.,
3236 So. Wallace St., kampas 33 St. 

.Nedėlioj atdara per visą dieną.
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Mokinama: angliško* ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, kuygvedys- 
Jės, stenografijos, typevvriting, pir. 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos 
nbelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės. dai- 
liaraivstės ir tt.

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

IMPERFECT IN ORIGINAL




