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Rusai sulaužė: lenku frontą
Turės pasitraukti prie 

Vislos upės

armijos veikimų. Generolas 
Veygand lenkti valdžiai pareiš- i 
kė, jogei militarinė lenkų pade-! 
tis esanti toli nuo bevitlies.

Bavarijos geležinkeliečių 
taryba veikia.

*

Neleis siųsti kariuomenę 
per Vokietiją

Sako, Anglija priims Rusijos atsakymą
True translation filed with the post-master at Chicago, III., Aug. 7, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS, rugp. 6. — Nepatvirtintomis žiniomis, kurių iš
spausdino vietos laikraštis Achtuhr Abendblatt. tarp Ostro- 
lenko ir Pultusko rueaft sulaužė lenkų frontą. Bolševikų kava
lerija jau artinasi prie Varšavos.

Žinia sako, kad rusai gali pasiekti Varšavą — šiandre ar ry- 
to. [Pultusk randasi tik dvidešimt astuonias mylias į šiaurę 
nuo Lenkų sostinės, Varšavos].

VARŠAVA, rugp. 5 [9 va!, vakare]. — Gautomis iš fronto 
žiniomis, defensyvė lenkų linija, esanti j rytus nuo Varšavos, 
kelintoje vietų tapo sulaužyta. Daroma prisirengimų perkelti 
valdžią kitur, jeigu tatai pasirodys esant reikalingu — delei ru
su veržimosi priekyn. Vis dėlto, valdininkai dar tikisi, kad bol
ševikų kariuomenė bus sulaikyta — kur nors rytuose nuo Vis
los upės.

TURĖSIĄ PASITRAUKTI PRIE VISLOS UPĖS.
KOPENHAGEN, rugp. 6. — Gautomis iš Karaliaučiaus ži

niomis lenkai rengiasi pasitraukti prie Vislos upės, ant kurios 
randasi ir pati lenkų sositnė, Varšava.

Rusų kariuomenė po atkaklaus mūšio atstume lenkus nuo 
Pissa upės, į vakarus nuo Lomžos, šioje apskrityje, kuri susi
siekia su Rytų Prūsijos rubežiu, pranešama apie didelį rusų 
kariuomenės veržimąsi. Rusų kavalerijos žvalgai eina Balsto- 
gės-Varšavos geležinkelio krypttimi.

BERLINAS, rugp. 5. — Vokietijos užsienio reikalų ministe- 
rio, Dr. VValter Simons’o, pareiškimu šiandie reichstage, vokie
čių valdžia yra pasirengusi stvertis visų galimų įmonių, 
kad neprileidus ta'kininkus siųsti kariuomenę per Vokietiją — 
lenkams talkon. Simona nurodė, kad jeigu busią reikalo, Vo
kietija stversis ginklo, idant nedavus sulaužyti josios neutra
lumą.
Sako, Anglija priims bolševikų,,.................................... , i Vienoje vietoje, į pietryčius nuo

Atsakymą. ’ Ostovo, bolševikų kariuomene
ytin dideliame skaičiuje persi-LONDONAS. ’ rugp. 6.

šiandie įvyko kabineto posėdis, I metė per upę. 
kuriame tartasi dėl rusų at
sakymo į Anglijos notų Lenki
jos klausimu. Bet kol kas nėra
jokio oficialio pranešimo, kuris kvatieros pranešimai sako, kad 
liudytų po’ tikos krypsnį. Tik- ( rusų kariuomenė persikėlusi 
riaušių informacija, tečiaus ' per Bug upę Drohiezyn <apskri- 
yra ta, kad Anglija turėsianti , tyje (apie |septyniais4eŠimts 
priimti bolševikų atsakymą, da-j mylių į rytus nuo Varšavos).
gi neveizint to, kad jis ‘ir nevi-' 
siškai patenkinantis.

Jungtinių Valstijų konsulatas 
užsidaro.

Jungtinių Valstijų konsula
tas Varšuvoje užsidaro pėtny- 
čioj. Gi konsulas Bankin daro 
prisirengimų apld’sti miestų — 
taipjau pėtnyčioje. Didžiuma 
dokumentų jau perkelta kitur.

Taipjau rengiamasi uždaryti 
ir Jungtinių Valstijų legacijų. 
Legacijos darbuotojai savo ba
gažus jau išsiuntė į Gnappe sto
vyklų, laikinąją amerikiečių 
ekspedicijos kovai su šiltinėmis 
kvatierą.
Rusai persikėlė per Bug upę.
Gauti iš fronto pranešimai 

rodo, kad defensyvėj linijoj ry
tuose po kelintos dienų stovėji
mo — kol gauta naujų sustip
rinimų ir atsiųsta reikiamojo 
ištekliaus — bolševikai keliose 
vietose persikėlė per Bug upę.

Bando apsupti lenkus.
Šių naktį gautieji iš lerikų 

lai yra dar vienas bolševikų 
pasisten^’mas apsupti ginančių 
lenkų sostinę kariuomenę ir pri
siartinti prie Vislos. Lenkai čia 
dia.ro kontratakų. Kiną atkak
lus mušis.

Pranešimas dar pažymi, kad 
t tarp Drohiezyn ir Brest-Litovs- 
ko lenkai surengę kontratakų 
prieš rusus, kurie persikėle per 
Bug upę už Brest-Utovsko. 
Brest-Litovsko srityje rusai bu
vo besiruošią naujon atakon, 
kas privertė lenkus evakuoti 
Terespolį, esantį truputį į vaka
rus nuo Bug upės.

Veygad — vadovaus lenkų 
armiją?

PARYŽIUS, rugį). 6. — T e- 
nx p s korespondentas iš Varša
vos praneša, jogei maršalo 
Foch’o padėjėjas, generolas 
Maxjmp Veygand, turbūt sutik
siąs pasiimti į savo rankas 
vyriausiojo komanduotojo pa
reigas itf atsakomybę už lenkų

LONDONAS, rugp. 6.— Gau
tomis iš Bėdino žiniomis, Ba
varijos geležinkeliečių taryba 
nutarė išleisti prokliamacijų į 
pašto ir telegrafo darbininkus 
prašant jų neleisti pergaben
ti talkininkų kariuomenę ir 
amunicijų, dagi jeigu delei to 
prisieitų suparaližuoti visų Ba
varijos transporto sistemų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 7, 1920 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

NESIŲS KARIUOMENĖS 
LENKIJON.

Talkininkai neturi atliekamos 
kariuomenės; visa viltis pačių 

lenkų pasiryžime.

PARYŽIUS, rugp. 6. — Tūlo 
franeuzų valdininko pareiški
mu, dabar esama didelio pavo
jaus, kad Lenkija gali būt pa
vergta, cent rudinė Europa “su- 
bolševizuota” ir atnaujinta Vo
kietijos klausimas. Talkininkai 
n^ano, kad Lenkija privalo pati 
save išgelbėti priduodant naujo 
gyvumo, lenkų armijai. Aišku, 
kiad jie nemano įsimaišyti tan 
sukuriu ir kautis su bolševikais. 
Tuo tarpu maža vilties visa tai 
padaryti, dagi jeigu jie ir nore
ly-

“Francija ir Anglija didžiųjų 
savo kariuomenių dalį yna pa
siuntusi kitur” — šiandie čia 
šitaip pareiškė tas valdininkas. 
Francija turi pakankamai dar- 
jo Monikoj, Syrijoj ir Parei- 
nyj. Anglija užimta Mezopota- 
mijoj, Egypte ir Irlandijoj. Da
gi jeigu judviejų kariuomenės 
jutų neužimtos kokiu o būdu 
jas pasiuntus frontan? Vienin
telis galiūnas kelias yra Danzi- 
gas, kuris betgi statomas pavo- 
jun priešo. Beto, talkininkai ir 
patįs vos tik išlaiko savo auto
ritetų tame mieste. Maža to, ka
riuomenė neturėtų taiko kada 
beveikti.

‘‘Bėgiu vienos Lsąvaitės Len
kijos likimas bus nuspręstas. 
Visos jai gelbėti’1 įmonės yra ne
pakankamos.

“Didžiausias šioj valandoj 
klausimas yna toks: ar lerikų 
pasiryžimas galės būt atgai
vintas ar jis visai susmuks. Jei
gu bus pastarasai, tuomet Len
kijai dar kartų atsidurs po Rusi
jos jungu. Raudonoji armija ir 
komunistų komisarai pakartos 
tai, kų du šimtu metų atgal pa
darė Rusijos carienė Katrė.

True translatioB filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Graikų armija ir vėl puola 
turkus.

KONSTANTINOPOLIS, rugp. 
6. — Graikų armija pradėjo 
naujų puolimų Anatalijoj. Puo
ta turkų nacionalistų kariuome
nę, Mustafa Kernai vadovauja
mų, kuri veržiasi tarp Ku taiso 
ir Simavo.

Riaušes Denveryj
< R, I ■ IIA*» M*

Riaušininkai sunaikino laikraš
čio spaustuvę iir užpuolė streik

laužius; verbuoja “piliečių 
sargybą.”

DANVIER, rugp. 6. — Vakar 
I)o pietų čia kilo didelės riau
šės, kuriose du žmonės nušau
ta, daugiau kaip trjsdešimts 
sunkiau ar lengviau sužeista il
sima kinta už keliolikų tūkstan
čių dol savasties. .

Tai pasekmė tramvajų darbi
ninkų streiko. Praeitų nedėldie- 
nį tramvajų darbininkai metė 
darbui kadangi samdytojai at
sisakė išpildyti jų re'kalaviinus 
—padidinti algas ir tt.

Tramlvajų kompanija taip 
griežtai nusistatė prieš savo dar 
bininkus, kad tuoj po to, kaip 
darbininkai metė darbų, ji pra
dėjo verbuoties streiklaužių ir 
jais operuoti tramvajus. Visi 
streiklaužiai esą apginkluoti.

Riaušės kilo prie sekamų ap
linkybių. Streikininkai ir jų 
simpatizatoriai buvo surengę 
demonstracijų. Demonstracijoj 

dalyvavo daugiau kaip tūkstan
tis žmonių. Vienoj gatvėj pasi
painiojo du tramvajų. Jiems 
(Kastojo kelią motorinis trokas, 
kuris sustojo skersai bėgių. 
Žmonės sužiuro į apsiginklavu
sius streiklaužius. Kažkas pa
leidęs į gatvekarį plytų. Streik
laužiai buk atsakę šūviais į mi
nių. Vienas žmogus pašauta 
kojon. To pakako. Minia už
puolė gatvekarius, išdaužiusi 
langus ir sumušusi pačius streik 
laužius.

Po to minia patraukusi lin
kui vietos dienraščio, Denver 
Post, spaustuvės. Čia ji žymiai 
padidėjusi — net dvigubai. Įsi
veržta spaustuvėn ir sunaikinta 
visa., kas joje buvo vertesniu 
presai, linotypai, stalai ir tt.

Puolimas ant spaustuvės su-i 
rengta buk todėl, kad tasai 
laikraštis labai smerkęs streiki
ninkus.

Tuo .pačiu laiku, kada užpul
ta Denver Posto spaustuvė, 
apie penki tūkstančiai žmonių 
apstojo Plast Denver tramvajų 
stotį — “barnę.” Čia mat laiky
ta kompanijos suverbuo tieji 
stroiktaužos. Jų čia butą apie 
150, ir visi apsiginklavę. Iš vie
nos ir kitos pusės čia paleista 
keli šimjtai šovinių. Pasekmėje 
to, du žmonės nušauta, o dau
giau kaip trįsdešdints sužeista.

Dar kitoje vietoje minia už
puolusi kelintų streiklaužių. 
Matydami, kad bus bloga, pas
tarieji pasislėpę tūloje bažny
čioje. Kunigų prašoma, minia 
bažnyčion nepuolė.

Riaušės, sako, pasiliovusios 
tik apie vidurnaktį.

Dabar miesto valdžia verbuo
ja savanorių “piliečių milicijų,” 
kad “tvarką ir ramumų išlai
kius.” O tramvajų kompanija 
dar geriau apginkluoja su ver
buotus streiklaužius. Darbinin
kų reikalavimai esą neišpildo
mi ir todėl, kad teikus “reikia
mo publikai patarnavimo,” ji 
tramvajus operuosianti streik
laužiais.

Miesto valdžia sako, kad ka

riuomenės šaukti nereikėsią. 
Tvarkų išlaikysianti policija ir 
savanoriai milicininkai. O jie 
jau esą apginkluoti nuo galvos 
iki kojų. Galvėsi' matyt dagi ir 
kulkosvaidžių.

BIJOSI NEDARBO.

Sekamą žiemą Londone laukia 
ma didelio nedarbo.

LONDONAS, rugp. 6. — Val
dininkai reiškia didelio susiru- 
pinin^o. Sekamų žiemų daugelis 
dirbtuvių, lur būt, užsidarys ir 
tūkstančiai darbininkų atsidurs 
gatvėje.

Kas dėl to padarius — valdi
ninkai nesumoja. Gal būt bus 
išleista tam t k ras įstatymas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
WRANGEL PRANEŠA APIE 

“DIDELĘ PERGALĘ”

Sako, bolševikai sumušti pietų 
Rusijoj.

KONSTANTINOPOLIS, rugp. 
5 (suvėlinta. --- Gautomis nuo 
generolo VVrangelio žiniomis, 
bolševikų armijos, kurios mu
šasi su Wrangelio kariuomene 
pietų Rusijoj, tapo galutinai 
sumuštos. Anti-bolševistinė ar
mija suėmusi keturis tūkstan
čius belaisvių, trisdešimts tris' 
kanuoles, 150 kulkasvaidžių, 
keturis traukinius, penkis ap
ginkluotus vagonus ir didelę 
daugybę amunicijos.

DARBININKŲ TARYBOS 
PRAKALBOS.

Surinko daugiau kaip šimtą do
lerių Lietuvos Laisvės Fondam

CHICAGO. — Vakar vakare 
p. Meldažio svetainėj Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Taryba 
surengė prakalbas. Kalbėjo 
Naujienų redaktorius drg. P. 
Grigaitis, adv. K. Gugis ir Kl. 
Jurgelionis..

Žmonių buvo daug. Paaiški
nus apie reikalingumų Leituvos 
darbininkų judėjimų remti, su
sirinkusieji ant vietos suauko
jo daugiau kaip šimtų dolerių 
- Lietuvos Laisvėj Fondan. s

GENEVA, rugp. 6 .— Antro
jo Internacionalo kongresas, 
priimant politinio veikimo pro
gramų, kaip vienu balsu atme
tė bolševistinę taktiką. Balsuo
jant tik du anglų delegatai su
silaikė — nebalsavo nė už nė 
prieš.

Sekamas Internacionalo kon
gresas įvyks Brusely, Belgijoj, 
1922 metais.

MEXIC0 CITY, rugp. 6. — 
Valdininkai čia pareiškė, kad 
neužilgio' bus pa&iųsta kariuo
menė žeinojon Kalifornijon — 
Cantu “mlaištui” nugniaužti.

KANSAS CITY, rugp. 6. — 
Trįs apsiginklavę banditai šian
die užpuolė Wilson skerdyklų 
kompanijos žygūną. Atėmė tris 
tuksiančius dolerių ir pabėgo.

Pogromas West 
Frankforte

“Piliečiai” užpuolė svetimšalius 
—italus; keli žmonės užmušta, 
,daug sužeista; gubernatorius 

pasiuntė kariuomenę.

WKST FRANKFORT, rugp. 
6.— Praeitų naktį vietos “pilie
čiai” čia surengė pogromą — 
užpuolė svetimšaliais-italais a]>- 
gyventų miestelio dalį ir naiki
no visa, kas tik buvo galima 
naikinti.

Pogromas prasidėjo kaip 10 
valandą vakare ir tęsėsi kone 
per visą naktį. Įlinkusios gau
jos “piliečių,” kurių butą apie 
keturi tūkstančiai, įsiveržė italų 
distriktan ir kiekvienų užmaty- 
tq italų inušo iki mirties. Netik 
inušo, bet ir jų savastis naiki
no: degino naikus, lauže rakan
dus ir tt.

Kilo dideliausia panika. Sve- 
tim,šaliai-italai bėgo kur>besu- 
manydami ir kur begalėdami, 
kad ištrukus nuo mušeikų. Sa
ko, kad apie penki tūkstančiai 
svetimšalių išbėgo iš miestelio 
ir pasislėpė miškuose ir dau
bose. “Piliečiai” tečiaus ir ten 
juos persekiojo: kurį pavyko 
sugauti, inušo kiek norėjo.

Daug namų esu sudeginta ar
ba sugriauta. Nepatvirtintomis 
žiniomis, penki svetimšaliai už
mušta. Sužeistųjų skaičius dar 
nežinomas.

“Piliečių” gaujos, sako, bu
vo taip įsi u t usios, kad nepaisė 
dagi ir savųjų. Tūlas fotografas 
norėjęs nuimti vienų scenų. Po- 
gromčikai jį užpuolę, sudaužę 
jo aparatą ir patį btauriai su
mušę.

Pogromas surengta lodei, 
kad surasta du nužudytu vai
kėzu. Sako, juos nužudę italai 
—siciliečiai.

Kilus riaušėms tuoj kreiptasi 
j Illinois valstijos gubernatorių, 
kad jis pasiųstų valstijos mili
cijų, nes miestelio valdžia riau- 
šininkų-pogromčikų nebesuval
dė. Diena atvyko milicija ir da
bar ji patruliuoja mfiestelio 
gatvėse. “Piliečiai” tečiaus dar 
nenurimę ir laukia patogios 
progos atnaujinti riaušes.

Iš Chicagos tenai nuvyko Ita
lijos konsulas. Jisai turėsiąs su
rinkti visų reikiamų žinių ir 
įteikti jas Italijos ambasado
riui Washingtone. Delei to, kad 
kokios, gali kilti tūlų nesusipra
timų tarp Jungtinių Valstijų ir 
Italijos.

Atidėjo pašalinimą dešimčiai 
dienų.

Chicagos krasos darbininkų 
konferencijos suį k rasos virši
ninkais Wasliingtone, neduoda 
geistinų pasekmių. Viršininkai 
atsisako panaikinti kaltinamus 
prieš 11 knisas, darbininkų, ku
riems gręsia pašalinimas iš dar
bo. Iš jų pareikalauta pasiaiški
nimo į 5 dienas. Dabar duota 
dar 10 dienų tam pasiaiškini
mui.

Chicagos krasos darbininkų 
atstovai nuvyko į Wiaishingtonų 
ir stengsis pasimatyti su pačiu 
prezidentu Wilsonu. Tame 

jiems galbės Gompersas. Kra- 
sos darbininkų federacijos pir- 
nųninkas Ilaytt vadina kaltini
mus prieš tuos 11 darbininkų 
“dar vienu Burlesono politiniu 
idiotiškumlu” ir sako:

“Padėtis Chicagos krasoje 
per keletą metų, buvo juoku dėl 
publikos ir tragedija dėl darbi
ninkų. Vienatinį kaltinimų prieš 
tuos žmones galima paremti, 
tai — jie skundėsi ant padėties.

‘Labai liūdna, kad išdirbęs 
krasos departamente eilę metų 
žmogus gali būti išmestas delei 
suklastuoto kaltinimo, neturint 
apeliacijos teismo, į kur atsi
šaukti.

“Aš tikiuos, kad bus prirody
ta prezidentui kaip reikalinga 
yra įsteigti teismų, kur galima 
butų paduoti nusiskundimus, o 
ne kad visas dalykias butų ran
kose krasos inspektorių, kurie 
pasidaro kartu teisėjais, jury ir 
korikais.”

“Kada važiuoji į Ltetuvą?”
Dabar čia lietuviai, susitikę, 

vietoj pasveikinus tabu rytu ar 
labu vakaru, dažniausia sveiki
nas klausimu: “Kada važiuoji į 
Lietuvą ?”

Ir į tokį sveikinimųjį klausi
mų gauni visokių atsakymų. 
Vieni sako: kaip jūrės išdžius, 
pėsčias drošiu; kiti po velykų 
rudenį; treti: tuojaus orlaiviu 
skrisiu. Ir 1.1.

Ištiesų, daugybė jau važiuoja, 
dar daugiau ruošiasi, susirūpi
nę, važiuoti. Iki ateinančiam 
pavasariui bus burių būriai su
sitarusių ir pilnai prisirengusių 
apleisti šių šalį ir važiuoti į 
brangiųjų savo brolių-artojų že
mę, kurioj pirmų kartų išvydo 
saulę.

Labai noriu pa matyt savo 
senus žilagalvius tėvelius, kurie 
buvo tiek laimingi, kad ir karo 
verpete vist ik dar išliko sveiki 
gyvi. Tat iir aš žadu apie kitų 
pavasarį padaryti “tripų”, — 
pasakojo man vienas Cicero An
tanas.

Mudviem besikalbant apie da
lykus Lietuvoj ir dalinanties 
gautomis iš ten naujienomis, 
štai atmaršuoja didelė lenkų pa
roda. Tarj) jųl pastebėjome dar 
ir keletu pažįstamų sulenkėju- 
jusių lietuvių trekuose sėdin
čių. Tai buvo savo rųšies patrio 
tino lenkų demonstracija. Trauk 
darni čia lietuvių gyvenamąja 
miesto dalim jie šukavo:

—iLitvinuv pod butem !
Antanas taip persimainė vei

du, kaip aš niekados nebuvau 
jį matęs. Dantis sukandęs, pa
balęs, jis visas drebėjo. Ėmiau 
jį raminti ir, ramindamas pa
klausiau:

Na, Antanai, kada važiuoji 
į Lietuvą

—Pirmuoju laivu, kai tik gau 
siu valdžios leidimų. Šiandie- 
pat paduosiu aplikacijas! — at
rėžė Antanas ir šovė namo.

—Ugnies Gesintojas.

Ryto Naujienų piknikas. 
Delei to ofisas visą dieną 
bus uždarytas. Turintfs ko
kių nors reikalų meldžia
mi tatai atlikti šiandie. 

ADMINISTRACIJA.
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GARDNER PARKE, West Pullman, III., prie 123=os gatvės. Visi Piknikan.



Iškilmingas Metinis

PIKNIKAS
Rengia

DR-STĖ LIET. JAUNIKAIČIŲ D. MYLĖTOJŲ
Atsibus

NEDĖLIOJĘ, RUGPIUČIO-AUG. 8 D., 1920 M.
NATIONAL DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

-■■"■M!. 1

The Hoffman
Preparatory 

School

Pradžia 9 vai. ryte. Inžanga 35c. ypatai.

Nuoširdžiai kviečiame Gerbiamą Visuomenę at
silankyti j šį puikų Pikniką, nes bus puiki muzika, 
prie kurios galėsite linksmai laiką praleisti ir po 
gražiais medžiais tyru oru pakvėpuoti.

Kviečia KOMITETAS.

ENGLEWOOD
Pirmas

PIKNIKAS
DRAUGIJOS DRAMOS IR DAINOS ŠVIESA

Atsibus
NEDĖLĮOJ, RUGPIUČIO-AUG. 8 D., 1920 M.
A. BLINSTRUPO DARŽE, LEAFY GROVE, 

VVillow Springs, III.

Prasidės 10 vai. ryto.

Kviečiame publiką, jaunuomenę ypatingai atsi
lankyti, nes bus graži muziža.

Serijų tikietai bus geri įėjimui į daržą.
Kviečia KOMITETAS.

Ekstra!
Dideles Prakalbos ir Paveikslai

Nedėlįoj, Rugp. (August) 8-tą dieną, 1920 
7:30 valandą vakare.

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

Viskas dykai.
Užkviečia prakalbų rengimo Komitetas.

Išmokina jus angliškos kalbos 
į labai trumpą laiką. Musų geriau 
šia rekomendacija yra tas fak
tas, kad mes existuojam jau de
šimts metų ir turime įdomius 
liudijimus. Gavusių musų diplo- 
mus galima rasti netoli visose 
kolegijose ir universitetuose vi
duriniuose vakaruose. Lietuviai 
gavusieji musų diplomus yra va
dovais savo apielinkėse. Ateikite 
į mokslainės ofisą pasiteirauti ką 
mes esame nuveikę ir ką galime 
padaryti jums. Jus galite užbai
gti High School kursus musų 
mokslainėj į dvyliką mėnesių 
taip kaip daugelis jau taip pada
rė. Musų mokinimo būdas angli
škai — yra moderniškiausia. Mu
sų profesoriai yra diplomuoti ko
legijose ir universitetuose. Jie 
yra demokratiški, progresyviš- 
ki, draugiški ir širdingi. Jie at
siduoda visu savo gyvenimu mo
kinimui. Jie šaukia jus, kad atei- 
tumėt prie jų idant jie galėtų pa 
dėti jums išlysti iš tamsos į švie
są. Ši gadynė šaukiasi mokytų 
vyrų ir mbterų. Nežinystė yra 
tai prakeikimas. Su pagelba mok 
slo žmonės išriš visus uždavinius 
Pastok vadovu ir atlik savo dalį 
šios gadynės atbudinime. Daleisk 
“The Hoffman School” jums pa
gelbėti.

1537-39-41 North Robey Str.
(arti Mihvaukee Avė.)

«b-
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Kur Kas Rengiasi Nedalioj?
Visi Naujieniečiai Rengiasi

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

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

BANKUS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatotnis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

TAS JAUTIMASIS PILNUMO
Ar jaučiatės kada nors pilnu, sun

kiom, išpustų, nesinagium po val
giui? Jeigu taip, tai yra ženklas, 
kad jūsų virškinimo organai ne dir
ba kaip reikia. Vienas iš dviejų, ar 
jūsų virškinimas ar jūsų išmetimas 
iš vėžių išėję. Jeigu jus nieko neda
rysit tuojaus, galit susilaukti blogų 
pasekmių. Pilvas pasidaro per silp
nu perdirbti maistą kaip reikia, ape
titas nupuola, pasirodo užkietėjimas 
arba paleidimas vidurių, netekimas 
energijos; abelnas susilpnėjirrtas ir 
susmukimas. Nuo to visko galima 
apsisaugoti, jeigu jus pavartosit į lai
kų seną ištikimą Neuropin Stomack 
Bitters reguliarėm porcijom prieš val
gi. Jis palengvins jus nuo pilnumo, 
nedaleis užkietėjimo, užtikrins gerą 
pailsį ir atbūdavęs jūsų energiją. Par
duodama aptiekose, arba rašyk tie
siog pas

J. B. SCHEUER CO.
17 W. Austin Avė., Chicago, III.

Šią nedėlią, rugpiučio 8tą dieną, didžiulė 
Naujieniečiu armija linksminsis Chicagos 
didžiausiame piknike -- Gardner Parke,

< <4 -t* / u I r V 7

West Pullman, Illinois. Pradžia 9 v. ryte.

Visi Naujienų rėmėjai ir augintojai,

visi Naujienų platintojai ir skaitytojai,

visi Naujienų redaktoriai ir darbininkai,

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 vakaro

visi Naujienų apsiskelbėjai, kurie daro biznį garsindamies Nau
jienose, visi agentai ir atstovai, visi kurie perka ir parduoda 
per Naujienas,

visi, kurie pajieško savo
giminių vyrų, pačių ir merginų (ir susiranda!) per Naujienas,

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

visi pavieniai ir visos draugijos in corpore, kur turi ir kur neturi 
paėmę Naujienas už savo organą,

visi proletarai, kur turi savo automobilių, ir visi proletarai, kurie 
geriaus mėgsta strytkarius, nes ten jiems genaus pasiskaityt 
Naujienas,

visi Naujienų entuziastai, mylėtojai, draugai, ir net didelė daugy
bė Naujienų mandagių priešų

l>
L

Jis yra po valstijos valdžios priežiūra.

Kapitalas ir 
perviršis 

$245,000.
Banko turtas 
daugiau kaip 

$1,300,000.
Bus Didžiausiame Chicagos Piknike

Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip dešimts milijonų.
Pinigus galite atsiimti kada tik norite.
Miesto Chicago ir Cook pavieto valdžios laiko pinigus šiame Banke.

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

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Utar- 
ninkais irSšubątomis iki 8:30 valandų vakaro.

NAUJIENŲ PIKNIKE
i
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užganei! inimą visais atžvil

Phone Drover 3473R. L rbonas

H.LEIBOVITZ
i

1555 Wcst 12-th Street 
Kampas Ashland Avė.

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

per visą dieną.

DAILĖS IŠTAIGA
Brangiausia dovana jūsų gen

tims bei draugams yra Jūsų paveik
slas.

Kcdel nenusiimti šiandien, nes 
rytoj gal būt pervėlu; laikas nelau-

Esant reikalui, užeikite pas mus 
o rasit 
giais.

1721
R. URBONAS

W. 47-th St. Chicago, III.

Sveikam Kūne Stipri
Karu be reikalo kentėti? Mano spe

cialus gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
bu'o nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nc.'<no, kad jie 
viduriuose kirmėlę, u gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

Dvasia

JUS MIEGOSITE RAMIAI
Miegas tai pailsis nervų 

sistemoje, kuris atnaujimul 
savo energiją ir veiklumą 
kur buvo išeikvojamos laikei 
nemiegojimo. Nemiego nak
tis yra sunkiause sloga, ypa 
tingai vasaros metu. Užtik
rina, kaip bloga butų buvusi 
jums diena, jus miegosite 

i ramiai, jeigu jus paimsite 
(Trinerio Amerikoniško Eli- 
xiro Karčiojo Vyno prieš 
atgulsiant. Minėti vaistai iš
valys vidurius, sustabdo ga- 
zų formaeją, padeda gromu-! 
liavimą, ir kada jus atsike- 
liat rytmetyje, jus esat pil
ni energijos. Bet persitik
rink, kad gautupi tikrus vai 
stus. Musų vaizbaženklis 
“Triner American Elixir of 
Bitter Wine — Horke Vi
do” buvo užregistruotas S. 
Valst. patentų skyriuj, Wa- 
shingtone, I). C., 2 d. Sausio, 
1906 m. tai yra daugiau ne-j 
gu 16 metų atgal, o patis vai 
štai, kaipo tikri pionieriai 
savo šakų, tapo išstatyti ant i 
Amerikos markėto 30 metų1 
atgal. Šiandien yra tikra 
brangenybė negu kad pirmo 
se dienose tu laikų, todėl rei
kalaukit Trinerio! Paklausk 
savo aptiekoriaus arba vais
tu pardavėjo apie kitus Tri- 
r erio vaistus, jie mielai jums 
paaiškins. — Joseph Triner 
Company, 1333-45 So. Ash
land avė., Chicago, 111.^

UVIAI
■■IT1"

D. A. ‘R. Blumentha

15

turi
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Kirmėlės ženklai
įmonės sergantis laja biaurla lig* 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 VVest 47th Street.

Tarp Mar-Jifield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena t

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

X yru, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
visomis privatinėmis ligomis.

DIDELfi NAUJIENA VISIEMS. c
Nauja receptų ir visokių sekretų n 

cnyga jau baigiama spausdinti, šioj 
cnygoj yra keli šimtai gerų patari- u 
mu, kaip tai: vyrams, moterims 
v. ikams, kad apsisaugojus nuo viso
kiu ligų, būtent: karštligės, influne- 
z( š ir nerviški} ligų. Knygoje rašo
mo, kaip apsisaugojus nuomaru St. 
Vitus — Dance, katharą, inkstų, ko
jenų ir pūslės ligų, džiovos, geltonli-

■s ir t. t. 
šimtai patentuotų gyduolių, labai 
ug visokių mosčių ir geriausių an- 
eptų, kuriuos vartoja mokyti žmo

ni s dėl apsisaugojimo nuo jvairių ligų.
Knygos kaina dabar tik $2.00; is- 
is knygai iš spaudos, jos kaina, 
ižiausiai bus $2.50. Platintojams 
;io nuošimčio neduodam.
Nepralieskit šios progo 

ši į knygą, o busit užgk„7 
t:.?.pysit pinigus.

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

Daugybe receptų nuo visokios for
mos rhcumatizrno, visokių skuros li
gų; ir t. t. Receptai ir pamokinimai 
<k 1 plaukų užlaikymo ir dėl panaiki
nimo, pleiskanų yra garantuojami.

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

VVV. L. MATULIONIS, 
Post Office, W. Frankfort, III.
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progoj ųuspirkit 
žganėdinti ir su-

Gali Važiuoti Lietuvon per Hamburgą
Busimi laivų išplaukimai j 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 j vieną Dieną
BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 vai. vakaro. Nedėliomis 

iki 1 vai. po piet.

RuSSIAN •• AMERICAN SUKAU
Didysis Ofisas: šaka:

160 North Wells Street 
Chicago, III.

706 Roosevelt Road, 
Chicago, III.

FITBfll ŠTAI YRA AMŽIAUS PROGA
H Su 1*8• Pradedant 9-ta d. Rugpiučio $17,000.00 vertes tavoro turi

buti išparduota į 20 dienų.
Kiekvienas šviežio čysto tavoro 

šmotas musų sandėlyj turi būti 
pilnai išparduotas mažesnėms kai
noms negu “vvholesale.”

štai yra proga Kenoshos gyven
tojams įsigyti tavoro už juokingai 
žemas kainas.

Jums apsimokės ateiti, kad ir 
toliau, dėlto, kad mes TURIME 

išsikraustyti laike 20 dienų ir par- 
' duosim labai pigiai:

Čeverykus, Apatines Drapanas, 
Pančekas; Marškinius ir tt. (

Čeverykai, kurie pirmiau buvo 
parduodami nuo $12.00 iki $15.00. 
dabar parduodami nuo $6.00 iki 
$8.00.

Apatinės Drapanos Pančekos ir 
tt. parduodamos pigiau negu mo
kėta perkant.

PAKSYS and GARSHMAN
Ladies’ and Gents’ Furnishings, Dry Goods, Shocs, Etc.

552 GRAND AVENUE, KENOSHA, WIS.
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AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga doma at
kreipiama j vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St. 
Yards 4317

kus. Vai.: nuo 
Nedėliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone
Boulevard 6437

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. Bilais
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampan 
I yearittt St. Phone Canal 6222. Va
landos! 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 3 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieni

pūslės šlapimo ir

■

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stiproki
3107 S. Morgan st. Chicago

Po. Dearborn St., kampas Monroe St.
Buikling—ruimas 506. linkite elivatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO
\ blandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergoics nuo 10 ryto iki 4 vai.

JUJAUGIEMS
AMnuii rtanuoa* u**o 58.00 Ir 

Sidabro rOrnvose nuo <1.00 lt 
-fAČirtU Pritaikome nkintua a-id.y'n

A minki*: Onlvoe <opZJuua*. nervilku- 
*<u. ūkių ekuudljimart, utvilkimn. Ir 
tt yru vaisiai* jvnirių lUfų. kur«* »• 

11 būti praialintoe gerų akinių piv-th? 
ma. Iltyrim** utdyką. Jei p*?#. *> 
skauda akis. Jei joe raudono*. >•' 
v* sopa, jei blogai matui, Jei ak|» 
<ta, netęek ilgiau, o jielkok
• 'liekoj, kur kiek vienam prltaikoiua *- 

V <nj*i uidyk* Atmink, kad m** ko4- 
<.ato gvarantuojatn akinio* ir kiekrte- 
i'sm gerui prir*nkaa»

R. M. tfKSlHOFV, Kk*p*rta* Optika*.
Jai Jų* Mrgat* tr reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pu* raaua. A* bavan a> 
tiekoriu* Euaijoj viri 10 m«tų, Amerikoj 16 m*tų. Al duodu patarimus DYKAI. Galt* 
pauarytl btl* kokius nutikus vaistus. Al r*koa»*rduoju tik O KR D S 4ak**r-u Ai ai 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. MorganSt., Chicago, II’.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Bureau
35 So. Dearborn Street

.'riidiMsfa

t

Nauja sveikata
Nauja energija

Laiko jus sveikais 
tūkstančius.

YPATIŠKAI—BUKIT GYDYTOJAIS 
PATĮS SAVĘS.

Stebuklingas Violetinių Spindulių i 
Generatorius

N ujas Gyvumas
Naujas Stiprumas
Daro jus sveikais

Paremta per
Parodoma dykai pas

123 W. Madison Str., Rooin 410 
arba jūsų namuose

Tel.: Randolph 2100. Reikia Agentų 
JI. D. B. TALMADGE COMPANY

NAUJAS IŠRADIMAS 
Teisingas Apgarsinimas.

Sustabdo koks tik nebūtų dantų 
gčlimas į 10 minutų. Del persitikrini
mo prisiųsk 25c. o apturėsi miltelius 
ko ne esi matęs ir busi dėkingas.

Ig. Petkus,
322 No. Sheridan Rd.

Kenosha, Wis.

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

Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per 6 menesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina S1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

FŠitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

H Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgas
5 , VALANDOS9—12 ryto i
! 2—9 vakaro ■
■ 3303 So. Morgan Street, ■

Chicago, III.

n.

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 gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369,

Parodine
Pamėgink tai

Visai Patikėtinas
Del Galvos Skaudcsio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

LIETUVIAI! I VILNIŲ!
Lietuvos Sostine Laisva

Parduodame laivakortes tiesiai į Lietuvą per Hamburgą. Pas- 
portus gauname su viena diena.

Pinigus siunčiame p gal žemiausį dienos kursą, per

Lietuvos Prekybos ir Pramanęs Banka
Centralis Pinigų Siu atlipo ofisas; Chicagos vidurmiesty

Baltic Consultation

—I_____________
Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA 

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 88-th Street

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. |

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai: Pullman 842 ir 3189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:80 
—7. Tel. Yards 723

H

U

U

DR. YUsKA ;
1900 S. Halsted St. !

Tel. Canal 2118 1
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 £ 
vakare. j

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

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

1616 W. 47 St., Tel. Bosi. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakaro.
Tel. Prospect 1157
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Všaisakomoji Kainai
Chicago ja — paštai

Metams —.............................  18.00
Pusei meta________________ >4.50
Trims minesiams.............. —« 2.2>
Dviem minesiams , . , - 1.71
Vienam minėsiu! ...............1.00

Chicagoje — per neiiotojnsi
Viena kopija ..................  — 03
Savaitei -------------------------------- -  18
Minėsiu! ■ 75

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltui

Metams —.....- ... * * - —■ 8?*00
Pusei met< ______ _____ ___ . 4.00
Trims minesiams.......... .— 2.00
Dviem minesiams ................. ■ 1.50
Vienam minėsiu! .............  .75

Lietuvon ir kitur ntsleniuosai 
(Atpiginta)

Metams . ---- ---------- |8.00
Pusei metų-------------------------— 4.50
Trims maneeiame--------------- 2.25

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.

Pirmoji dalis 
kovos laimėtąjį^

Lietuvos darbo žmonės 
jau laimėjo pirmąja kovos 
dali su savo priešais.

visaip sukinėtis, slepiant sa
vo norus, saldliežuvaujant 
darbininkams ir gerinantis 
“bedieviams”. Šitaip elgda 
mesi tečiaus, jie turi išsiža
dėti vadovavimo šalies gyve 
nime ir pavesti jį kitiems e- 
lementams. f

Klerikalai susitarė su liau 
din inkais, kurie yra jų prie
šai religijos klausime. Jie 
susitarė su jais, kaipo savi
ninkų reikalų gynėjai, su sa 
vininkų partija. Pirmon vie 
Ton Lietuvos politikoje tuo 
budu dabar tapo pastatyta 
nuosavybės klausimas, o ne 
tikėjimo. Ačiū tam, Lietu
vos darbo žmonių kova pasi
daro daug aiškesnė. Jeigu 
neapsišvietęs darbininkas 
galėjo remti klerikalus, skai 
tydamas juos savo “dvasios 
vadovais”, tai jisai nebega
lės žiūrėt į juos, kaipo į sa
vo draugus, kuomet pama
tys, kad jie gina pasiturin
čiųjų klesų reikalus prieš 
beturčius.

Šitoje kovoje Lietuvos dar 
bo žmonės vis labiaus ir la- 
biaus vienysis tarp savęs, ir 
jie nepaliaus jos vedę, iki ne- 
įgis visiško pasiliuosavimo.

Kovoje už politinį pasiliuo 
savimą Lietuvos darbo žmo
nės jau laimėjo didelę perga
lę, įgydami lygias teises su 
visais piliečiais ir išmesdami 
klerkams iš stipriausių pozi
cijų. Dabar jiems bus daug 
lengviaus kovot už ekonomi
nę laisvę.

jo Kryžiaus viršininkai. Visa, 
kas Huszarui rupi, tai surinkti 
iš Amerikos gyvenančių vengrų 
pinigų palaikymui llosthy’s re
žimo.

Nuo keturių iki penkių tuks
iančių vengrų susirinko į Cent- 
ralinį Operos teatrą, kad išgir
dus nuo lluszaro pasitesinimų 
dėl jam primetamų darbų, liūs 
zar nepasirodė. Tąsyk vengrai 
paskyrė $800 padengimui pa
siuntinio išlaidų, kuris važinės 
po vengrų kolonijas Amerikoj ir 
perspės juos, kad neduotų pini
gų lluszaro kuriamam fondui. 
Tokius jau susirinkimus veng
rai laiko Detroite, Parsaic’e 
Pi t te bu r ge, Chicagoj ir Newar- 
ke.

Vengrijoj Iluszar su tokiais 
maištininkais kitaip pasirokuo- 
tų, o čia, broli, ne sielska — 
nepastrošysi...

Aršiausias reakcijos stul
pas Lietuvoje yra klerikaliz
mas. Dar nesenai mes visi 
bijojome, kad ta juodoji spė 
ka užguls Lietuvą ir paims 
savo kontrolėn valdžią ir mo 
kyklas, suvaržys žmonių lai-1 
svę, atims jiems teises ir už
dės verguvės pančius ant jų 
proto ir sąžinės.

Bet tai reakcijos jiegai ta
po jau kirstas toks smūgis, 
kad ji niekuomet nebegalės 
atsiekti savo tikslų. Pirmu
tiniame visuotiname Lietu
vos piliečių balsavime kleri
kalų prešai gavo dauginus 
balsų, negu jie: krikščionys 
demokratai su visais savo 
talkininkais surinko tiktai 
apie 46 nuošimčius balsų.

Ir tai įvyko, nežiūrint to, 
kad Lietuvos darbo žmonės 
turėjo labai mažai patyrimo 
politikoje, kad agitacijos lai 
svę varžė karės stovis ir vi
sokių komendantų savava
liavimai, kad darbininkų kle- 
sa buvo menkai susiorgani
zavus, kuomet klerikalai nau 
dojosi visa bažnyčios maši
nerija savo tikslams. Jeigu 
prie šitokių aplinkybių kle
rikalai neįstengė pergalėti, 
tai juo labiaus jie negalės 
lamėti toliaus, kuomet ateis 
normalinės gyvenimo sąly
gos Lietuvoje ir darbininkų 
judėjimas susitvarkys.

Tiesa, klerikalams dar, de 
lei techniškų priežasčių, te
ko didžiuma vietų Lietuvos 
Seime. Bet jie ir šito pato
gumo nebegali išnaudoti. 
Nors būdami didžiumoje Sei
me, jie buvo priversti taiky- 
ties su “bedieviais” ir užlei
sti jiems svarbiausias vietas 
valdžioje — nes jie žino, kad 
vieni neįstengtų atsilaikyti 
prieš socialistus, su kuriais 
eina tolyn vis skaltlinges- 
nės minios žmonių.

Kad žmonių judėjimo ban
ga visai nenušluotų klerika
lu ■i'Jzivna rlohtiv nvioninii

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINES VALSTIJOS. 
Rengiasi streikuoti pašto 

darbiminkai. »
’ Chicago, rugp. 2. — Nesenai 
generalinis paštų viršininkas 
Burleson, pašalino iš Chicagos 
pašto vienuolika darbininkų. 
Pašalintiems darbininkams ne

duota progos pasiteisinti. Pašto 
klerkai nutarė tiesioginiai įteik
ti prezidentui Wil<onui protes
tą prieš Burlesono pasielgimą. 
Pierce Buttcr, Chicagos pašto 
darbininkų unijos pirmininkas, 
ir Harry \V. Starr tuo reikalu iš 
važiavo j VVashingtoną. Jei Wil 
nonas atsisakys atmainyti Bur
lesono nuosprendį, tai galima 
tikėtis’, kad Chicagos pašto dar
bininkai paskelbs gene ralį strei- 
k’-

Pasiųstieji delegatai bandys 
gauti Sammuels Gomperso pa
ramos. Labai galima, kad Gom 
persui bus pavestu vadovauti de 
legacija. Pierce ir Starr, be to, 
dalyvaus rytuose pašto darbinin 
kų konferencijoj.

Burlesorią atlankys komitetas 
vadovaujamas Gilbert Haytt’o 
Pašto Klerkų Nacionalinės Fe
deracijos prezidentas. Komite
tas išdėstys Chicagos pašto dar
bininkų padėtį, kuri esanti blo
giausi visoj šalyj.

Burlesonas pašalino darbi jin 
kus todėl, kad jie paskelbė fak
tus apie Chicagos pašto darbi
ninkų padėtį. Generalinis paš
tų viršininkas kaltina pašalin
tuosius tuo, kad jie panaudoję 
pinigus apgarsinimo reikalams 
ir neteisingai perstatą darbinin
kų padėtį. Devyni iš vienuolikos 
pašalintųjųjdarbininkų yra uni
jos viršininkai. Jų tarpe ran
dasi ir Butler.

Butler ir Starr kreipsis į Har- 
dingą ir Coxą, prašydami! jų
dviejų užtarimo.

HUSZARO MISIJA. 
[Federuotoji Presai.

New York. — Buvusis Vengri 
jos premjeras Iluszar, kuris dir 
bo Horlhy’s kabinete, turės ne 
maža nesmagumų šioj šalyj. 
Vengrijos Darbininkų Federaci
ja paskelbė, kad Iluszar misija 
nesanti surišta su Raudonuoju 
Kryžium, kaip jis bando įkal
bėti. Tatai patvirtina Raudono

Clarence Darrow 
kalba.

II. Austin Siinons.
[Federaetoji Presą] 

Chicago, lieipos 29. Claren
ce Darrow gina komunistus.

Jo ginamoji kalba prasidėjo 
11:30 vai. ryto. Nežiūrint į tai, 
kad diena buvo, šilta, teisėjo He- 
belio rūme žmonių prisirinko 
kibai daug. Kai-kuriems pri
siėjo grįžti, nes nebebuvo vie
tos. Diarrovv pradėjo analizuoti 
prokurorų kaltintomis. Valan
domis jis verkė, tai vėl apeliavo 
į teisėjus, kad neužmirštų tei
sybės ir žmoniškumo. Ir nors 
prisaikintieji teisėjai per vie
nuoli ką savaičių pa vargo besi- 
k kuisy (Lunį i įvairių kalbų, 
jie nepnprastu donfilgumu se
kė Diarroivv’o argumentus. Ko
munistų byloj nei viena kalba 
nebuvo išklausyta taip doniin- 
gai, kaip ši paskutinė Dalrrow’o 
kalba.

Darrow pamatavo savo nrgu- 
mentus žmonių laisve. Išpna- 
džių jis išrodinėjo valstijos pro
kurorų jėzuitizmą. Jis sarma- 
tino juos už apeliavimą į teisė
jų ž<;mus jausmus. Paskui jis 
keturias valandas kalbėjo ripie 
komunistų tardymą, kaipo pa
siūloj imą ant žmonių laisvės. 
Jis nekalbėjo apie klasių kovą; 
jis >k stovėjo už žodžio ir nuo
monių laisvę, už rėmimą paverg 
tųjų, kuomet jie ryžusi atsiliuo- 
suoti nuo pavergimo. Savo krJ 
boj jis stojo už žmonišką alsinę 
Šimą į bolševikiškąją Rusiją ir 
atstei^’mą pplitinėsi laisvės 
Jungtinėse Valstijose.

“Prokurorai kaltina mano 
klijenlus, mano draugus, už lai, 
kad jie tiki, jog žemę turi pa
imti žmonės Vbd atlyginimo”, 
sakė Darro\v. “Tai teisybė. 
Bet i'tr tik šie žmonės pirmu 
kartu skelbia šią . doktriną? 
Anaiptol. 1 ši doktrina buvo skel 
biama per amžius. Maižiešius 
skelbė ją — bet dabar jis jau 
nebegyvas ir jus nebegalite per
sekioti jo. Liafmingas Maižie
šius!

“Kuomet mano bendras (p. 
Forrcst) darodinėjo, jog ko- 
muniznu'o yra krikščionybės 
doktrina, lai prokuroras per
traukė jo kalbą juoku, prokuro- 
rišku juoku, ,sakydamas:“Ar šie 
bailiai yra paėję nuo Maižie- 
šiaus ir Kristaus?”

Paskui atsikreipęs j Frank 
Comerfordą, tos juokingos pa
stabos autorių, Darrow pasakė:

“Taip, jie yra paėję! Ir jus 
būtumėte persekioję patį Kris
tų — už algą — jei jus būtute 
tuo laiku gyvenę Galilėjoj.

“Taip, pranašai, mokyto jai ir 
visų amžių galvočiai skelbė ko 
monizmą, bcidrą žemės ir jos 
produktų nuosavybę. Ta dokt
rina gludi ir jumyse (rodo į tei
sėjus). Kiekviename, žmoguj, 
kuris nepakenčia skurdo — ne 
tiek savo, kiek kilų.

“Aš nežinau, ar komunizmas 
pašalins visus dabarties silemos 
blogumus. Jus to nežinote; ma
nio klijenUii irgi než'no; net pats 
Leninas ir Trockis to nežino. 
Bet aš žinau, kad kapitalizmas 
nešulinis bet didina žmonių skur 
dą, kad jis pavertė pasaulį į 
žmonių skerdyklą, į civilizaci
jos parodiją. Ir jus dabar nori-

te nugalabyti ir įkalinti dvi de
šimtį svajotojų vien tik dėl to, 
kad jie tiki į tuos nuo amžių 
sapnuojamus salinus? Ar jus 
numoto nustelbti tą sapną, įka
lindami šiuos žmones?

“Jie sako, kad kaltinamieji 
prisidėjo prie vykdinimo Leni
no ir Trockio planų. Taip, 
gerbiamieji, jie prisidėjo. Tai 
ką jus dabar darysite? 'I no klau 
si m u aš stoju su jais. Aš neži
nau, ar Lenino valdžia yri’i tei
singa, ar ne; bet nei vienas žmo
gus, kuriam laisvė yra ne tuš
čias garsas, nei vienas, kinis 
gerbia musų respublikos pama
tinius principus, nepanorės mai 
nyti naująją Rusijos valdžią ant 
senosios. Jei karas ir nieko ge
ro neatnešė, lai apsivalymas nuo 
eurų buvo geras dalykas“.

Bet Darrow’o iškalbumas pa
siekė augščiausio knipsnio, kuo
met jis ėmė garbinti raudonąją 
vėliavą.

“Aš pasakysiu jums, kodėl 
kiekvienas tironas kode! kiek 
vienas žmogus, kuris daužau 
nieko nemato apart pinigų mai
šo — nepakenčia tos vėliavos”, 
pradėjo Darrovv. “Komunistų 
Išarti ja neišrado tos vėliavos. 
Jos neišrado nė Socialistų Par
tija. «•

“Ji plevėsavo Bunker kalne 
ir Brandyvvine’o mušyj. Ir Wa- 
sliingtonas, pasak Longfello\v’o 
poemos, naudojo ją pirm negu 
buvo padaryta dabarties vėlia
va. Bet raudona vėliava buvo 
naudojama daug ifidiščiau. Ji 
buvo naudojama net pirm tų 
laikų, kuomet darbininkams bu 
vb leista stoti į I^omenų armi
ją. Jos simbolizmas pareina 
nuo saules raudonųjų spindu
lių. Vėliau ji lapo ženklų visų 
žmonių kmujo bendrumo. Kai
po lokį ženklą, viduramžių ben
drijos naudojo ją. Per ilgus am 
žius ji tarnavo vėliava papras
tiems žmonėms. Ir ar jus pa
siųsite šhios žmones į Jolieto 
kalėjimą ar nepasiųsile, ji pasi
liks buvusi paprastų žmonių vė
lavo. Ji ženklina, kad darbi
ninkų vėlimai, ir jus negulite to 
it imli iš jų teismo nuosprend
žiu. Jus negalite jos atimti tol, 
kol nebus pašalintas didžiumoj 
žmonių pavergimas. Ir’ kada 
bus pašalinta pricspniuda\ rau
dona vėliava ’4slik plevėsuos 
ženklindama visų žmonių bro
lybę”.

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas štame skyriujo 
nuomones Kedakcija neatsako.}

DEL MIKALAUSKO “PERSER
GĖJIMO VAŽIUOJANTIEMS 

LIETUVON”

“Naujienų” laidoj liepos 31 
d., Skaitytojų Balsuos buvo įdė 
tas Juozo Mikalausko rašinys 
“Persergėjimas važiuojantiems 
Lietuvon”. Tame rašinyj kai 
kas pąsakyta ne taip, kaip iš- 
tikrųjų yra. Visųpirma, jis mi 
ni apie “kom|panijos viešbutį”, 
kurs esąs “stoties rūsyje”. Tai 
netiesia. Kalbaniasai rusis nėra 
nė joks viešbutis, o tik patogi 
ir erdvi salė apatiniame augšte 
puikios Kanados Pacifiko Gelž- 
kelio stoties Windsor, Montrea- 
lyj; ta salę pavesta imigran
tams, kuriems kartais tenka ku 
rį kliką pabūti Montrealyj, pa
keliui į Europą ar atgal. Už pa- 
silaikymą šioj imigrantams pa
vestoj salėj jokio mokesnio iš 
jų nereikalaujama. Jeigu] kurie 
nors keliaunininkai nenori ta

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St.
Marškai! Field Annex
18th fl. Ruimas 1827 

Telcphone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. l’hone Armitage 201G 
Rezidencijos telef. Albany 8710

jų patogumui pavesta vieta nau- SKAITYKIT IR PLATINKIT'tolis jie gali eiti ir apsistoti ku- “NAUJIENOS’ -‘NAUJIENOS”
riume-iWH viešbutyj — niekas 
jų niwHo nelaiko.

Juozas Mikalauskus, minty t 
savo rašinį parašė būdamas ne- 
1*1 tenkintas dėl to, kad iškelia
vimas buvo dėl kaikurios prie
žasties sutrukdytas. Bet tai bu
vo neišvengiama. Laivų linija 
buvo išanksto visiems savo 
agentams pranešus apie įvyku
sią permainą ir prašė, kad jie 
praneštų apie tai savo pasažie- 
riiams, taip, kad jiems nereikė
tų be reikalo kelioms dienoms 
ankščiau išvažiuoti ir nuvažia
vus laukti.

Liepos 30 d. išplaukusio gar
laivio “Gram|pian” keliaujamo
ji linija buvo permainytu dėl 
los aplinkybes, kad Belgų kon
sulus Montrealyj buvo gavęs iš 
savo valdžios įsakymą nebe vi
zuoti Lietuvių Įiasporlų. Bet da 

bar tas įsakymas jau atšauktas, 
ir Lietuviię gali vėl drąsiai va
žiuoti per Anlvverpą.—

Redakcijos Atsakymai į
M. Kasparaičiui. — Tokia pra 

nešimas gali tilpti tik kaipo ap
mokamas skelbimas.

Kazimieras Gugis

Veda vUokipa reikatut, kaip kriminaUlkuote 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokias dokamtntus ir popierasi
Namų Ofbaat

1121 >. HalttMl lt
Ant trečiu lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofbul 
127 9. Btarborn St 

1111-11 ūnlt, Bldt.
Tel. Central 4411

S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE A L ESTATE-INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
LaivakortcH.

NOTARU UŠAS

A. Petratis

809 We«t 35th St., Chicago, III. 
Kampan Halsted St.

Telcphone Boulevard 611

DR. VAITUSH, O. I).
_ Lietuvis Akių

Įffigįjy Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akią aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšt), atitai
so kreivas akjs, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
buomą su elektra, parodančia ma 

žiausias klaidas. Specialč atyda at 
kreipiama j mokyklos vaikus.

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

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

Mano specialia gydymas yra chroniš
ką, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 966(1.

Telcphone Drover 5952

Df. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutapimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

> į n ii .................. ..  .

Ar Jusu Vidurei Suvirin 
Suvalgė Maistą?

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

organu, bus pasekmių po vartojimo

Severą 
Esorka

Pasekmingi vaistai dėl ateinančiu į 
sveiks tą ypatų. Labai rekomenduoti 
vaistai dėl nusilpnėtų ir delikatnų 
ypatų. Tam tikras sustiprinimo vais
tas dcl senyvu yptatų.

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

rašikite iki

W. F. Severą Co.'-T.S’*

’ MAGDE. “Ak, kaip man niekti gal- i 
tą! Hbandiiau visokius masgo/imus, ! 
trinkimus, muilavimus — ir viekas tas i 
nieko nepagelbėjo alio tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!”

ii A HE. “Na, tai kam tau kfst be- 5 
reikalingai t žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai grėdus, ivelnus ir ėysli. O tai j 
todėl, kad ai lartoju RUEELES!“

Kas tai yra RUFFLES? Ar | 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- j 
pianus vanduo? Ne!! RUF- L 
FLES yra tai paprasčiausis i 
plaukų ir odos sustiprintojis, | 

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt I 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

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

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

..... .. — .. ■■■-■ ■ '■ " . ...... *

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

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

VIRŠININKAI: 
VVALTER E. SCHMIDT, Preaident 

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

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

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
,Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William II. Weber

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi ■ 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Riektos Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

A. PETRATIS S. L. FABIAN

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
BHBaiHaHBMnHaKHnEHHBOBB  ' MliiriTlTIT1VMnw» i ru fomnitariTr

A. PETRATIS & Co., Vedėjai
809 West 35-th Street Chicago, Illinois
Kampas Helsted St. Boulevard 611
YRA PLAČIAI LIETUVIAMS ŽINOMA ĮSTAIGA SAVO SĄŽINIŠKUMU, 
RUPESTINGUMU IR MOKĖJIMU ATLIKTI SAVO PRIDERYSTES.
Parduoda draftus ir siunčia pinigus į Lietuvą ir visas kitas svieto dalis po 
DIENOS KURSU ir gvarantuoja pristatymą. Pinigus pristato Lietuvoje 
greitai ir išmoka grynais pinigais. <
Parduoda laivakortes į Lietuvą ir į kitas svieto dalis ant geriausią laivų kom- 
pąnijų per Danzigą, Franci ją 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. Utaniinkais, Ketvergaįs ir Subatomis 
iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.



4

Subata, Rugpjūčio 7 d., 1920
• . «o» ** ■"*-> '•<

Finansine Atskaita Lietuvos 
Laisvės Varpo Komiteto

ĮPLAUKIMAI:
Nuo Seimo Finansų Komiteto....................
Nuo Seimo Rengimo Komiteto...................
Kareivių Organizavimui skirtos aukos .....
Aukos Lietuvos Laisvės Varpo Išleistuvėse 
Rodant Krutamuosius Paveikslus ..............
Įvairios Aukos .............................................
Nuošimtis ant pinigų Bankoje....................
Įvairios kitos įplaukos .................................

Viso įplaukė...................................-..............

$4,022.13 
... 343.00 
.... 80.00 

. 5,289.70
4,817.70 
1,669.05

....41.91 
. 27.47....

$16,290.96

IŠMOKĖJIMAI:
Paskelbimai laikraščiuose.......................................... $288.15
Spausdinimas paskelbimų ir kitų reikalingų dalykų 374.78 
Svetainės ir War Tax ................................................. 883.62
Operatoriai krutamu jų paveikslų ir mašinų randa.... 86.31 
Publicistas, stenografai, knygvedys ...................
Geležinkelio lėšos, kalbėtojų ir Varpo globėjo 
5000 pėdų filmos ir įtaisymai...........................
Piešiniai ir klišės, propaganda vajui.................
Ebcpresas ir pervežimas Varpo __________________
Telefonai, telegramai, krasos ženklai, žemlapiai ir tt. 

Benai, muzikantai, dainoriai, pianų randa..............
Varpo ženklai ir gėlės.................... ....................................
Automobilių ir Taxi randavo j imas .............................
Šauliam perduota auka.................................................
Lėšos permainant Amerikos bonus ir War Savings

Stamps................................................ -....................80.19
Pasiųsta Paryžiun Lietuvos Atstovybei ............... 8526.65
Pinigų randasi ant rankų — bankoje ................... 2,049.94

Palyginimas

SUTRAUKA IŠMOKĖJIMŲ:
Pasiųsta Lietuvos Atstovybei Paryžiuje.........
Padarymas Filmos.................................-...........
Įvairios lėšos ..................... -...............................
Pinigų randasi bankoje.......................................

Palyginimas

NAUJIENOS, Chicago, m. • B

.. 603.11 
. 125.74 
2,039.67

183.41
194.41 
153.92
228.20 
438.06 

. 83.80 

... 1.00

PRANEŠIMAS
Užlaikau visokių termometrų 

(gradusnikų) reikalingų viso
kiems išdirbiniams. Vietiniai y- 
patiškai, o iš kitų miestų per lai 
šką reikalaukite kainų.

Z. LUKAS
3103 So. Ilalsted str.

Chicago, III.
Tel. Yards 2656

2 floras Room 3

GERBIAMAI VISUOME- 
NEI ir Mano Klientams 
Šiuomi pranešu viršsminčtiems, kad 

aš perkėliau savo teisių ofisą nuo No. 
4542 So. Wood st. No. 4509 So. Ash
land Avė., Chicago, III., kur kas va
karą tarpe 7 ir 9 valandų ir kas šven
tadienį tarpe 11 ir 1 valandų, aš pri
imsiu ir atliksiu visokius teismiškus 
dalykus, šis ofisas ir mano pastangos 
bus pašvęsti vedimui visokių sudų vi
suose teismuose ir parengime ir egza
minavime abstraktu ir kitų turto do
kumentų. Su širdinga padėkavone 
mano rėmėjams.

Advokatas J. P. WAITCHES

Lietuvė Siuvėja.
Siuva Moterų ir Merginų 

(Kubus) Drabužius kaip ----- tai

Sijonus, Jakutes ir Siutus.
Darbą atlieka gražiai, greitai 

ir nebrangiai.
Mrs. Barbora V. Jakštienė

4640 So. Marshfield Avenue
Arti 47-tos gatvės.

PRANEŠIMAS CHICAGOS LIETUVIAMS
PROGRESSSHOE

Jau Chicagoje
PROGRESS SHOE MĄNUFĄCTURING COMPANY

Lietuvių Korporacija atidarė didžiausią avalų krautuvę
1922 So. Halated St., Prie Chicagos Clothing Companijos

Parduodame avalus tiktai musų pačių darbo, todėl už kožną porą pilnai atsakome. Kožna pora padirbta iš 
parinktos skuros, o gerumą darbo liudija unijos ženklas (label). 
Sulyginus darbą ir materijolą, musų avalai yra pigiausi Chicagoje.

Juodus ir tamsiai 
rausvus naujau
sios mados čeve- 
rykus mes par
duodame nuo 
$6.50 iki $12.00.

• Nepamirškit — 
už tą kainą gau
nate musų pačių 
darbą.

Puikus, tamsiai 
rausvi žemi vasa
riniai čeverykai 
už kuriuos kitur 
mokate $15.00 
mes parduodam

$10.00
Progress avalai pritaikinti prie lietuvių kojos. Nežiūrint kokios mieros nėšioja.te, mes pririnksime ant jūsų 
kojos. Kodėl mes parduodame pigiau negu kiti? Todėl, kad mes parduodame tiesiog iš fabriko jums; mes 
neturime vidurinio spekulianto, kurio uždarbis (profit) palieka musų kostumerių kišenėje.
Užkviečiame atsilankyti į musų krautuvę dėl persitikrinimo.

PROGRESS SHOE MANFG CO. 1922 So. Halsted St.

$16,290.96

$8526.65
2,039.67
3,674.70
2,049.94

$16,290.96

Kadangi Amerikon atvykus Lietuvos Misija paėmė į savo 
rankas visą veikimą paliečiantį Lietuvos Valstybę, todėl 
Lietuvos Laisvės Varpo Komitetas jausėsi už pareigą per
duoti gerbiamai Misijai “Lietuvos Laisvės Varpą” Filmas, 
likusius pinigus, aukautojų sąrašą, finansų knygas ir viską 
kas tik Komiteto rankose randasi delei perdavimo to visko 
Lietuvos Valstybei. Ant Komiteto pasiulimo, Gerb. Jonas 
Vileišis, pirmininkas Lietuvos Misijos, sutiko tą viską pri
imti, ir tarp kitko savo laiške pasakė:

“Šiuomi patvirtinu, jog Lietuvos Misija, remda
masi Tamistos laiškais iš Birželio 11 dienos ir Lie
pos 8 dienos, tinka priimti savo žinion “Varpą,’

Filmas, ženklus, Aukotojų Sąrašą, Finansų Knygą 
ir visus likusius pinigus............. ir taria už tą
dovaną Laisvės Varpo Komitetui širdingą ačiū.

Lietuvos Laisvės Varpo Komitetas perdavęs viską Lietuvos 
Misijai, užbaigs savo darbą ir jausis paliuosuotu nuo toles
nių pareigų. Draugijoms ir asmenims prisidėjusiems gau
siomis aukomis, Komitets taria širdingiausią ačių už taip 
didį pasišventimą musų tėvynei Lietuvai.

Sulig Amerikos Lietuvių Seimo nutarimo Komitetas pa
ruošė knygą talpinančią savyje trumpą Varpo istoriją ir 
aukautojų sąrašą. Minėta knyga kartu su Varpu bus per
duota Lietuvos Misijai.

LIETUVOS LAISVĖS VARPO KOMITETAS
Jonas I. Bagdžiunas, pirmininkas,
Ben. M. Butkus, vice-pirmininkas, 
Dr. Kazys Drangelis, sekretorius, 
Anton J. Kareiva, 
Jonas Viskontas.

Chicago, III., Rugpiučio 1, 1920

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SPECIALIO KOMITETO RAPORTAS.

žemiaus pasirašęs Komitetas, nuskirtas Chicagos Lietu
vių Tarybos peržiūrėjimui Lietuvos Laisvės Varpo Finan
sinių Knygų, ant pareikalavimo pirmininko Lietuvos Lais
vės Varpo Komiteto, liudyjame kad mes atydžiai perkrati- 
nėjome įplaukimus ir išlaidas ir radome kad viskas yra 
geroje tvarkoje ir kad Lietuvos Laisvės Varpo Komiteto 
atskaita yra teisinga.

Chicagos Lietuvių Tarybos Komitetas
Dr. A. L. Graičiunas,
Petras Piwaronas,
Martinas T. Tamuliunas. •

PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO
šiuomi pranešu visiems lietuviams jog aš perkėliau 

savo įstaigą iš po numerio 2334 So. Oakley Avė. į vi
siems labiau prieinamą ir parankesnę vietą po numeriu 
2116 W. 22 Street, šalę Illington Teatro.

Perku ir parduodu namus ir lotus; skolinu pinigus 
ant nuosavybių; apsaugoju nuo ugnies; parduodu lai
vakortes; siunčiu pinigus Lietuvon; pampinu paspor- 
tus; padirbu ir užtvirtinu visokius dokumentus.

Su visokiais reikalais meldžiu atsilankyti ant naujo 
antrašo:

JONAS L BAGDŽIUNAS
2116 W. 22 St., tarpe Leavitt ir Hoyne Avė.

Telefonas Canal 2138 z

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government Supervision) 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ
VALSTYBINĖ BANKA VISOJE AMERIKOJE

Kapitalas 
$200,000

Po Valdžios Užžiura
Banko Turtas Virš $2,500,000.00

GARBĖ LIETUVIAMS
kurie savo užuojauta ir užsitikėjimą išaugino tokią tvirtą ir saugią 
Finansinę Instaigą, kurioj dabar tūkstančiai Lietuvių'Svetimtaučių, 
Chicagos miesto valdžia, Cook Covnty valdžia, Korporacijos ir visokios 
draugijos laiko savo pinigus ir veda visus bankinius reikalus tiktai 
per šią Lietuvių Valstybinę Banką.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Spiesdainies krūvon ir remdami savo teisingas įstaigas — išauginsi
me savo tikrą galybę.
PRADĖTI TAUPINIMĄ galite nors su 1 doleriu ir gausit Bankinę 
knygutę. ........ '
“GERIAU VĖLIAU — NEGU NIEKAD” —■ Tuoj susipažinkite' su 
šiuom Banku ir užmegskitė Bankinius ryšius. Mes jus pilnai užganė
dinsime.
ŠIAME BANKE PADĖTUS PINIGUS GALIMA ATSIIMTI ANT 
KIEKVIENO PAREIKALAVIMO SU 3-čiu NUOŠIMČIU.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
Parduodame draftus ir ŠIFKORTES 

PIGIAUSIAI.
Banko skyriai: Taupinimo, Komercijos, Paskolos, Apdraudos nuo ug- 

i nies, pinigų ir šifkorčių siuntimo.
IŠMAINOME Kitų šalių pinigus pagal dienos kursą.

BANKO VALDYBA:
Joscph J. Elias, Presidcnt

Wm. M. Antonisen, Vice-pres.
and Cashier

Jos. J. Kraševskį, Vice-pres.
Stasys V. Valanchauskas, Ass’t.

Cashier

BANKINĖS VALANDOS: 
Panedeliais, Seredomis, Ketvergai 
ir pčtnyčiomis nuo 9 valandų 
išryto iki 5 valandų po pietų. 
VAKARAIS: Utaminkais ir subat 
mis nuo 9 išryto iki 8:30 valandų 
vakare.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street, Chicago, III.

Kampas 33-čios gatvės.

Priversk Savo Pinigus 
Dirbti. Tegul Jie Uždirba 
3!Nuoš.Jum Šiame Stip- 
rame Valstijinime Banke
Pinigai yra siunčiami į Lie

tuvą ir i visas kitas dalis 
svieto. Laivakortes 

ant visų linijų.

Central Manufacturing 
District Bank
1112 West 35th Street 

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

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

■ SI

šis kuponas yra vertas $2.10.
Grein and Pahls

130 W. Randolph St, Chicago,III 
Gerbiamieji: čia įdėta $6.00 

už ištaisymus Puritu snlyklos ir 
apynių
Pavardė
Adresas
Miestas

Naujienos

Vidiirvasarinis Kuponinis 
išpardavimas Sučedyk «2,10 
Purity Brand Salyklas ir Apyniai

100% miežių salyklą ir 1919 m. Oregon apyniai.
Mes norime pertikrinti jus apie Purity gerumą, ir kad musų sumanymas pakuoti 1919 m. apynius į au

deklinius maišelius, prirengtus virimui, ženklina lygiai tą ką žodis Purity — čystumą. Purity salyklą nerei
kalauja nudažymo — ji yra šviesi, arba tamsi, ir gva rantuota per expertus chemikus, kad neturi sau lygios. 
Rogulihrė kaina Purity Snlyklos ir Apynių yra $1.35 kiekviena pilnai ištaisyta. Iškirpk kuponą čia pridė
tą, pasiųsk paštu, arba astinešk su $6.00 ir apturėsi 6 pilnus ištaisymus Purity Salyklus ir 6 maišiukus Pu- 
riiy Apynių. Jus sučėdysite $2.10 taip pasielgiant. Veikit Tuojaus. Darykite tą Dabar!

P. S. Musų importuota Purity Bohemian pakelis Gva rantuotas.

1919 BOHEMIAN
PURITY BOHMIAN SALYKLAS
l udarr h galionu* giij.tuio naminio gerymo. Parsiduoda po $2.50 — sučedyk 60c

— Išpardavimo Kaina — $190...“” ' ” .
Specialiai — kišeninis spiritų bandymo instrumentas — $1.00

Purity

Gvarantuoti importuoti čekiški apyniai, absoliutiai tikri, 5 oz kartonuose, svaras 
$1.95. Taipgi 1919 m. auginimo Orcgon apyniai ......................................................... $1.25

Crown Capfy vienatiniai naturališki korko kamščiai, 1 grosas 29c., 10 gr.......... $2.75
Extraordinary lekeruoti Korko kamščiai, 1 grosas 40c. 10 grosų ......................  $3.50
No. 3. Patent Stoppers, 1 tuzinas 40c. 2 tuzinai 25c. 100 už .................................. 75c

Visokių gumo rinkučių dėl Patent Stoppers.
Ideal” su dubeltava papėde Capping Mašinos, pilnai gvarantuotos reguliarė kaina, 

Išpardavimo $5.00 ........................................................ i............................ T................... $3.95
“Purity” su vienlinka papėde Capping mašinos, stiprios ir ilgaamžės $3.50....... $2.50
“Sure Seal” rankiniai Cappers 25 du už .......................................................... t....  25c.
Didelis pasirinkimas alaus bandymo instrumentų labai specialiai $3.00 ....... .... $2.00
Geri stubiniai termometrai.................................  $10.00 .......................................... 65c.
Koštuvai — Hoop La, 20c, arba 2 už ........................................................................  35C,
šilkiniai spondžiai 15 centų arba 2 už ..........................................................................  25c
Veltiniai košimui maišeliai No. 2 $1.65 — No. 3 $2.65

No. 4 $2.95 — No. 5 $3.50
Purity Brand Iščystijanti Drebučiai, užtektinai 100 už- 

rauginių.............................................................................. .’. 85c
Trubelių perpylimams 10c. pėda, 100 pėdų ...........$6.50
Tikros garines dūdos 12 ir pusė centų pėda, 10 pd. $1.00 
Variniai katilai visokio didumo. Syrupai — 16 oz. bon- 

kos: Port, Cherry, Apricot, Grupe, ir kitų skonių (čystns 
cukrus tiktai), labai specialiai po 45c. Padaro pusę galiono 
Labai lengva padaryti. Pridėk vandenio ir gatavas Virinti 
nereikia.

Purity Brand Root Beer Extract Padaro 10 galionu 50c.

“Corco Capper” 
užkiša visų mierų bonkas, 
galima nešioti kišenėj. Ne
reikalauja regulevimo, ge
resnis už visus kitus. Bon- 
ka nesuplčšys. Parsiduoda 
po $3.50, musų kaina $2.50 
Dastatymas į visas dalis 
Valstijos dykai. Viskas kas 
reikalinga į bonkas pyli
mo.

Malt Extract Company
JO E GREIN, buvęs mieto pečėtytojas. J. PAHLS 

130-32 West Randolph St. Chicago, III. priešais City Hali. 
Atdara nedėliomis ir kasdien iki vidurnakčiui.

DYKAI — Mes siunčiame kataliogą su receptais — Dykai.

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

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

SKOLOSTURTAS
Paskolos įr atrokavi- 

mai .................... $1,491,322.75
PerdStis.................................. 423.73
U. S. Bonui ir certifi-

katai ..........................  175,436.59
Municinal ir korp. bonai 765,764.12 
Rakandai ir įtaisos ........... 5,967.71
Real Estąte ..........................  982.75
Revenue stempos................... 238.52
Cash ir kitų bankų sko

los ..............................  438,434.66

Capital stock įmokėta $200,000.00
Perviršis .........  10,000.00
Neišmokėtas uždarbis .... 42,046.38
Neišmokėti dividendai....... 6,010.00
Palikta taksams ir procen

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

Viso tuorto ..... .....  $2,878,570.83
Sausio 2, 1918 — depozitai.......
Birželio 30, 1920 — depozitai ..

Viso privalumų .... $2,878,570.83
........... .................$1,112,666.48
............................  2,612,252.70

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

ASA VVIERSEMA. Prezidentas N1C1IOT.AS W. WIERSEMA» Kns
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FRF.DERICK J. VVIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. II. Brandt Asą Wiersema
Hernian L. Baruos Gairinęs Dellaan
Theophilus fSohinid Nicbolas W. Wiersema
George Dulenberg Chas. E. Reading Frcderick JAViersema

VALSTIJINIS TAUPYMO RANKAS

Teisinga drabužiŲ kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno ki- 

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

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

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

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

S. GORDON
1415 Sn. IlalRted St.. Chicago. TU.

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 nedalias ir seredas.
\ 1
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Didesnis už “Šiaulius”
Šiaulių miestas Lietuvoj turi apie 20,000 gyventojų

Paupius Stock Yard State Bank
Kampas 47-th St. ir Ashland Avė. Chicago.

Turi daugiau kaip 26,000 depositorių Viename tik taupymo skyriu
je. Ateikite ir pamatykite šitą banku bile subatos vakarą. Ir jus 
per visą savo amži neužmiršite Kiek Lietuvių daro Čia biznį.

KODĖL?
Dėlto, kad šitas senas bankas yra pilnai saugus esant po valstijos 

valdžios kontrole.
Dėlto, kad mes bandomo užganėdinti visus.
DĖLTO, kad jus galite gauti savo pinigus kada tik norite.
Dėlto, kad jus jaučiatės šiame banke kaip namie, nevat kad ir jus 

nekalbate nė žodžio angliškai, nes Čia kalbama Lietuviškai

DABAR PASAKYKIT MAN. AR GALI BŪTI KUR 
NORS GERESNIS BANKAS?

PEOPLES = BANK
Bankas ant Kampo 

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

AUKA LIETUVIAMS
Aš matydama, kad lietu

vių scena atsilikus labai to
li nuo kitų tautų, įsteigiu 
Dramos Kursus Dykai. 
(Dramatic Art) lošėjų mo
kyklų. Bus mokinama mimi
kos lošimo gilaus kvėpavi
mo, gramerofkos ir balso nu- 
šaukimo. Nevien kad bus 
mokinama tikrojo scenos 
meno, bet Čia pat turint 
Teatrą, bus leidžiama prak
tikuoti? lošti. Tuomet bus ga 
Įima daug geriau išmokti pri 
prasti prie publikos ir grei
tai palikti artistais. Moky
tojaus gerai visiems žinoma 
ponia Dundulienė. Kompli- 
mentuoti M. Dundulienę ne
matau reikalo, nes ponia M. 
Dundulienė jau nuo daug 
metų yra žinoma netik Chi- 
cagos visuomenei, bet ir apie 
linkėję kaipo sumani ir gabi- 
scenos vedėja. Kursų užsire
gistravimas prasidės nuo 6 
iki 21 šio mėnesio (Rugpiu- 
čio). Norintieji užsiregist
ruoti, kreipkitės: 3548 S. 
Halstcd St. ant antrų lubų

Klauskite Misevičiutės.
į Severos Gyduoles ^užlaiko 

ecihiyrio^avfei^tąj,, -V

LIETUVIAI, I VILNIŲ!
Lietuvos Sostine Jau Musu

Lietuvos Vėliava ant Gedimino Kalno
Paminėjimui Atgavimo Vilniaus, Lietuvos Sostapilės, ir išreiškimui savo 
didžio džiaugsmo tokiame svarbiame momente yra rengiama

Milžiniška Lietuviu Iškilme

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
Security Bank 
MKraKROB OF CHICAGO L

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ 

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliui Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai, vak.

Vilūnų kliūtys
yra paprastu atsitikimu pas vaikus 
ir suaugusius per vasaros karščius 
ir rudens pradžioje. Jos gal paeina 
nuo netinkamo ir nesveiko maisto, 
gėrimo ar nuo staigios oro permai
nos ir kitų priežasčių.

Severa’s
Diarrhoea Remedy

(Severos Vaistas nuo liuosų vidurių) 
visuomet buvo ištikima pagelba 
nuo liuosų vidurių, skausmo vidu
riuose, piovimo, vasarinės ligos pas 
vaikus ir nuo tolygių kitų kliūčių su 
viduriais. Geras ir saugus suaugu
siems ir vaikams. Kaina 50 centai 
ir 2 centai mokesčių. Gaunamas 
aptiekose.

W. F SEVERĄ CO.
GEDAM RAPIDS,

Didžiausiame Teatre Chicagoje, Ten kur randasi didžiausi vargonai, 
Ten kur atsibuna garsiausios operos ir koncertai, Ten kur kalba prezi
dentai, tai yra garsiausiame pasaulyje

AUDITORIUM TEATRE
Ant Congress Gatvės, tarpe Wabash ir Michigan Avenue.

Nedėlioj, Rugpiučio 15, 1920
Lygiai 7 valandą vakare

■■ 1 ......... = PROGRAMAS ........ ......
Ant šios triukšmingos iškilmės specialiai atvažiuoja Lietuvos Misijos 

nariai, gerb. Jonas Vileišis, Majoras Povylas Žadeikis ir kiti ką tik atvy
kę iš lietuvos kalbėtojai su naujausiomis žiniomis iš musų tėvynės.

Iškilmės vakaras bus pamargintas puikiu, jausmingu ir žavėjančiu mu
zikaliu programų ir grojimu milžiniškų sujudinančių ir širdį uždegančių 
vargonų ir orkestros.

Viena dalis programo bus tai didelis'surprizas — ašaros, džiaugsmas 
ir entuziazmas. Tik sykį ir tai tik pirmą ir paskutinį sykį savo gyvenime 
matysi tokį regėsį — tai yra pirmutinė ir paskutinė proga -- todėl nepra
leiskite jos jeigu esi tikru lietuviu—sunumi ir dukterimi Lietuvos.

Bus taipgi rodomi lietuviški krutamieji paveikslai kurie paliks širdyje 
kiekvieno lietuvio amžiną įspūdį — nes yra sujudinanti, graudinanti ir 
džiaugsmą priduodanti. Plunksna gabiausio raštininko.nepajiegtų jų ap
rašyti, todėl brolau ir sesute ateik ir paregėk savo akimis tą nepaprastą

........ 1,111 *

Siųskite Pinigus į Lietu
vą Per Kauno Banką.

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

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

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

Mes parupinam Pasportus, 
Patarnaujame atsiteisime su 
Taksais. Parduodame Laivakor
tes ant visų linijų į Lietuvą ir 
iš Lietuvos. Padarome tam tik
rus Affidavitus 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
stam us:

Zolp and Barčus
4547 S. Hermitage avė., 

Chicago, III.
Tel. Yaj-ds 145

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

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

J. J. Zolp, A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

Tcl. Yards 145
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CITIZĘNS STATE BANK
MELUOSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

Saugok akly regėjimą
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE* 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ
kus Dokumentus. Suteikiu, pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

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

Tel. Canal 2552.

I
Jei nemanai važiuoti Lietuvon Pirk Namą arba Lotą 

Puikiausioje Lietuvių kolonijoje
Arti

Marųuette Park ir Lietuvių vienuolyno.....

Mes parduodam namus ant labai lengvų išlygų, 
kurie neša dideles rendas. Mes turime daugybę lo
tų už labai pigią kainą. Lietuviai biznieriai pasinau
dokite proga. Mes turime keletą biznevų lotų ant 63 
gatvės tarpe Western avė. ir Kedzie, kurie į trumpą 
laiką bus verti keletą kartų dauginus. Jei norite, kad 
pinigai neštų 6 nuošimtį mes esame įgalioti ir par
duodame 1-mą Mortgage Gold Bond ant vidurmies- 
čio namų, kurių bondsų globėjais yra vidurmiesčio 
Century Trust and Saving Bank. Bondsai yra $100, 
$500 ir $1000 vertės. Perkantiems ir parduodan
tiems nejudinamą turtą mes padarome visus legališ- 
kus dokumetus. Į .3733

Ofisas atdaras kiekvieną dieną lygi 9 vai. vakare, 
nedėlioję ligi 5 po pietų.

Francis Kibort & Co.
Nariai:

Chicago Real Estate Board
Cook County Real Estate Board
2402 West 63-rd St. Chicago, III.
Arti kampo Western Avė. ir 63-rd S t.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybi, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland j 
Avė., Chicago, III.

IBIBBBBBBBBBBBBMEIIE2B
Tel. Yards G492

AKUSERKA
A SHUSHO

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

BJIBBBBBBBBBBBBBBBBB8

Telefonas Pillmaa 858
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA i
DENTISTAS’

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

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

, "rį- į-^~ ■  . ...

4 Telefonas—Boulevard 9199
I DR. C. KASPUTIS R 
d —Dentistas—
į 3331 S. Halsted St., Chicago, III. įįį 
I Valandos:—
I 9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M. i

Chicagos Lietuviai turėjo daug didelių ir įspūdingų iškilmių, bet šioj 
iškilmė pralenks visas — gali būti tai pirmutinis ir paskutinis toks va
karas, nes akys regės tą ko pirm niekad neregėjo; ausys išgirs tą ko pir
ma niekad negirdėjo; širdis pajaus tą, ko pirma niekad nejautė.

Šioje iškilmėje pirmu sykiu kiekvienas lietuvis pilnai supras ką tai rei
škia būti tikru lietuviu. Jeigu musų didvyriai, Gedeminas, Vytautas, Al
girdas, Keistutis ir kiti, regėtų tą milžinišką minią lietuvių tėvynainių su
sirinkusią Auditorium Teatre, Rugpiučio 15-tą, tai pasakytų “O tai čia 
yra tikri Lietuvos sunai ir dukteris”. Bet brolau ir sesute, nėra tokios 
plunksnos kuri galėtų tinkamai nupiešti kas dėsis tame vakarėlyje džiau
gsmingoje iškilmėje, geriaus pribuk, paregėk ir paklausyk, nes kitos to
kios progos jau nebus.

Jeigu 'dienoje iškilmės lytų, žaibuotų ir griaustų, nenusimink, nemanyk, 
kad tai pasekmės blogo oro, tai bus išreiškimas jausmų ir praliejimas 
džiaugsmingų ašarų senovės lietuvių dievaičio Perkūno kad Vilniaus, Lie
tuvos Sostapilė, jau lietuvių rankose ir ant Gedemino kalno jau plevėsuo
ja.Lietuvos trispalvė vėliava. Todėl nežiūrint koks butų oras keliauk į 
Vilnių į Auditorium, ant didžiausios lietuvių manifestacijos.

Lietuviai Chicagos ir apielinkių miestelių visi traukite i Vilnių, į Audi
torium Teatrą; ten visi vienu balsu sušuksime: ‘‘Valio! Vilnius Lietuvos 
Sostapilė, su Gedemino Kalnu ir vėl musų! Lai gyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva.” Musų suvienyti to vakaro baisa sujudins pasaulį — 
visi žinos kad lietuviai gyvuoja.

PRIVAŽIAVIMAS — Privažiuoti galima sekančiais karais: Indiana 
Avė., Cottage Grove Avė., South Side Elevated, Metropolitan Elevated 
State St., Van Buren St., Harrison St., Blue Island Avė., Archer Avė., 
Racine Avė., ir daugel kitų.

INŽANGA — Idant kiekvienas galėtų pasinaudoti proga šios nepapra
stos lietuvių iškilmės, įžanga yra labai prieinama, kad tik padengus lė
šas. Jeigu liktų koks pelnas tai bus paukotas Lietuvos Raudonajam Kry
žiui.

Pirmos Lubos, Ložos ir Pirmas Balkonas kartu su War Tax po $1.10. 
Antrąs ir trečias balkonas po 55c. su War Tax.

Tikietus pirkti galima sekančiose vietose: ant Bridgeporto: Justino K 
Kulio Aptiekoje, 3259 S. Halsted St., Town of Lake: Antaną Kareivą, 
4537 So. Wood St., Joną Viskontą, 4635 So. Wood St., Brighton Park, J. 
Mickeliunas, 4410 So. Richmond St., West Side, A. D. Kaulakį, 2259 W. 
22-nd St., Joną Bagdžiuną, 2116 W. 22 St., 18-tos ir Union, Povylą Pilkį, 
729 W. 18-th St. Roselande ir Kensingtone, Baltic Biure, 11441 Michigan 
Avė., So. Chicago, Joną Trijonį, 8756 So. Houston Avė., Auditorium Teat 
ro Tikietų ofise ir nuo Komiteto narių..

Širdingai visus lietuvius kviečia rengėjai,
Chicagos Lietuvių Taryba ir Bonų Stočių Apskritys.

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklis 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašą.

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

—ii i........... . ............ ...

“Aušros”
Mokykloj

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

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

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

Aušros Mokykla —į seniausia Ir 
geriausia, Jos tikslas suteikti neati 
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neat i dėl lodami visi sykių.
3001 South Halstcd Street

4 hMŪ Vi .:>X •• iri < i.'.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 
T«l. Kedile 8902.

3511-16 W. 12th ST.
Arti St. Louii Ava.

CHICAGO, UJU

M

R e z. 1139 Independence JBlvd. Chicago
Telephonn Van Burtu 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

fBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

■ Rflumatlzmas Sausgėla. ■
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

g mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■ 
g Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ■ 
g — raumenų sukimu; nes skau- ■ 
g dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
I ir dažnai ant patalo paguldo. ■ 
1 CAPSICO COMPOUND mo- i
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums Šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- ■
J vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
H pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

g Justin Kulis £ 
B 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. ■ 
* Knyga: “ŠALTINIS SVEI- B

KATOS”, augalais gydyties, B 
g kaina 50 centų. ■
bbbbbbbbbbbbbbbbbbWY
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Lietuviu Rateliuosei

i

Susipažinkite su musų I

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS J 

Depositors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%, 
Mes siunčiame 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.

Pranešimas

“NAUJIENŲ” PIKNIKAS.
Hyto visi Naujienų draugai ir 

rėmėjai turės proga® ąucili ir 
pasimatvti dideliame Naujienų 
piknike. Jį rengia Naujienų 
B-vė dėl visų Naujienų skaity
tojų, rėmėjų ir milžiniškos ar
mijos savo draugų. Tad ir ti- 
kimąsi, kad į pikniką suvažiuos 
visa lietuviškoji Chicago, visa 
pažangioji lietuvių bendruome
nė. Naujienos retai rengia pik
nikus, ar vakarus, bet jeigu ren
gia, tai viską daro rūpestingai, 
kad parengimas butų įkuošau- 
niausiu. Tą skaitytojai jau ži
no iš pereitų Naujienų parengi
mų. Bet Naujienos niekad ne
stovi ant vielos — jos vis sten
giasi viską gerinti, kad kuodau- 
giau naujo suteikus savo drau
gams. Jeigu pernai vakaras bu 
vo gražus, tai siemtet jis buvo 
dar gražesnis. Jeigu pernykštis 
piknikas buvo smagus', gražus 
ir linksmas, tai šiemet jis bus 
dar smagesnis, gražesnis, links
mesnis.

Piknikui yra paimtas didelis 
ir gražus daržas, kurį labai leng 
va pasiekti iš Chicagos. Tą dar
žą — Gardners Park — dauge
lis jau gerai žino, nes ir pernai 
ten buv'l Naujienų piknikas. 
Važiuoti reikia iki State gatves, 
o ten paimli “119 Morgan” 
gatvekarį ir važiuoti iki 119 gal 
vės. Nuo ten paeiti iki 123 gat 
ves, arba paimti gatvekarį. Au
tomobiliais važiuojant kelias ir 
gi visus labai geras — veik vi
sur bulvarais.

Šiuo pranešame savo pažįstamiems ir draugams, 
kad mes atidarome buffetas, kuriame turėsime viso
kių gardžių gėrimų. Kas nori prisišaukti dėl išbiela- 
vimo ar kitų reikalų, kreipkitės pas T. Jogminą.

—Jonai kur bėgi?
—Bėgu pas Tomą Jogminą arba pas buvusios Juk

nienės išsigerti šalto alaus ir užsirūkyti . kvepiantį 
cigarą. Subatos vakare griež Vytauto benas.

THOMAS JOGMINAS,
1928 Canalport Avenue,'

Rengia išvažiavimą.
Hoffinano Prirengiamosios 

Mokyklos Rinkiniai ryto rengia 
ekskursiją laivu Christopher 
Columbus. Kviečiami yra loję 
ekskursijoje dalyvauti nelik mo 
kiniai, bet ir norintįs susipažin
ti su mokykla ir jos mokiniais.

va s plauks į Mihvaukee ir ten 
bus įvairių žaismių.

Sunkiai sužeidė 5 žmones.
Automobiliu lakstymo nrania- 

kas užvakar sunkiai, galbūt 
mirtinai, sužeidė 5 žmones, o 
du kiek lengviau sužeidė ir su
daužė du automobilius, ’ pats 
pasprukdamas.

Bėgantis 60 myl. į vai. greitu
mu automobilius prie 14 ir Mi
chigan Avė. gatvių, atsimušė į 
kitą automobilių, sudaužė lą 
automobilių ir sužeidė 5 žmo
nes, kurie važiavo aplankyti sun 
k ra i sergantį ligonį. Paskui su
daužytąjį bėgęs automobilius ne 
begalėjo sustoti ir irgi užvažia
vo ant jo. Du jame buvę žmo
nės irgi tapo sužeisti. Pats gi 
kaltininkas tos nelaimes nė ne
sustojo. Nors
kiek toje nelaimėje, jis pasilei
do visa spėka ir paspruko. Da
bar noliciia i ieško io. Visiems

ir nukentėjęs

nešti, jei atvažiuotų taisytics ža 
iias Buick ar Paigc automobi
lius.

ginimo už jo sugavimą.

Pranešimai
NAUJIENŲ OFISE

Randasi blankos Socialistų Parti
jos Kampanijos Fondui, Draugai Dar
bininkai, pasistenkite kuųdaugiausiai 
tų blankų paimti ir parinkti aukų 
tarpe savo draugų ir pažįstamų.

Kenosha, Wis. — L. S. S. 58 kp. su
sirinkimas turėjo įvykti rupiučio 8 d., 
bet kad tą pačią dieną įvyksta Ko
operacijos piknikas, tai L. S. S. 58 
kuopos susirinkimas nukelta į rug
piuČio 22 d., 2 vai. po pietų Socia
listų salėj. — Valdyba.

Parsiduoda
Jūsų renda privalo apmokėti už jūsų namą, bet 

ne už kito. $150 padarys jums pradžią nuosavybei 
namo ant North West Side.

Gera transportacija. Pasiųsk čia pridėta kupo
ną tuojaus.

C. g. SHIDLOWSKY, 
632 — 30 N. La Šalie Str.

Kenosha, Wis. — Liet. Koopemty- 
vinė Namo Draugija rengia nedėlioj, 
rugp. 8 d., pikniką Dunneback miške, 
šiaurinėj miesto daly, prie Howlan 
Avė. ir Burlington lload. Pikniko 
pelnas eina kooperacijos naudai.

— Komitetas....

Pavardė ........
Adresas .

Roseland Draugijų sąryšio palaikau 
čio viešąjį knygyną išvažiavimas 
Washington lleights ryto neįvyks dėl 
Naujienų pikniko. Išvažiavimas liko 
atidėta^ rugp. 29 d, Išvažiavimas'įvyks 
WasŪikgtori* Hėightš. Gfytjdš.1'

• . ■     ...............  < , u

Indiana Harhor. — SLA. 185 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugp. 8 d., 2 vai. po pietų. Catherine 
House svet., 138 ir Deodor Sts? Visi 
nariai bptinai turite, atsilankyti, nes 
bus nominuojamas centro sekretorius 
Nepamirškite ir naujii narių atsivęs- 
ti. —- Fln. sekr. P S Rindokas.

IMorint pagelbėt savo šeimyna
JL Tl Kuogreičiausia siųsk pinigus į Lietuvą

TELEGRAMŲ

Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 7, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo l užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.55
LATVIJOS 100 markių ...... $2.55
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.55 
LENKIJOS 100 markių ......  $0.50

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 80 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

668 W. 18th Street, • Chicago.

' Tai yra greičiausiąs būdas siuntimo pinigų. Ateikite ir persitikrinkite 
kad pinigus į Lietuvą

Di vision State Bank
SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA kamba

rys su valgiu. Meldžiu atsišauk
ti po antrašu:

G24 N. May Str., 
ant trečių lubų

siunčia sulyg žemiausia dienos kurso kaina ir teisingai.
Juozas M. Baltis,
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus

JIBKO DARBO
Pajieškau darbo subatomis ir ne

daliomis tiktai. Esiu patyręs bučeris 
ir šoferis su laisnu. Kam toks reikalin 
gas malonėkite atsišaukti antrašu:

Jim Zmogin
61G W. 31-st St. ant 2 lubų nuo 

užpakalio.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Su visais reikalais ateikite ar rašykite į

Division State Bank
2749 W. Division St., near California Avenue, 

(arti Humboldt Park), Chicago, BĮ.
Pinigų Siuntimo Skyriaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet. 

Utarninkais ir Subatomis visą dieną iki 8-tai vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10-tos vai. ryto iki 3-čiai vai. po piet.

t

35* ĮSpanlamas
Turime daugybę gramafonų ku

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

Kas atsineš šitą apgarsinimą, tas gaus 
6 rekordus prie pirkimo gramafono dykai.

Krautuvė atdara nedėliomis. Katalogą pasiun- 
čiame dykai.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

gSESžGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoze Seram dėl pri- 

vatlJkij ligų. FraneuciSkų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Faing
„ . . . , i • - Chicagos Lietuvių Draugijos Sav.
Bnghton I ark Lietuvos Laisves Pašalpos mėnesinis susirinkimas įvyks 

Draugia laikys savo menesuų susi- ne(lėlioj, rugpiuČio 8 d. ligiai 12 vai. 
linkimą nedehoj mgp. 8 d. po dėlto kad bus Naujienų piknikas, turė- 
pietų, A. 1 ociaus svetainėje -S< ^o. j sjme pasiskubinti todėl draugai ne

pamirškite atsilankyti anksčiaus.
Rašt. X. Shaikus.

plUVlįy X VVJUUU M V vz v  

Kedzie avė. Visi draugai malonėki-! 
to susirinkti laiku, nes yra daug svar
bių dalykų dėl apsvarstymo, taipgi no- 
pamirškite atsivesti naujų narių.

Pirm. Joe Misevičius.

Vi«ų tų LSS. kuopų, kurios 
yra prisidėjusios prie rengkuno- 
jopikniko rugpjūčių 15 d. Cher- 
naucko darže, atstovų susirinki
mas bus sukatoj, rugpiuČio 7, 
kaip 7:30 vai. vakare Naujie
nų name.

Tai bus paskutinis susirinki
mas ir kiekvienos kuopos įga
liotiniai būtinai privalo 
vauti. Nedalyvavimas 
kuopos atsimetimą nuo 
mojo pikniko. Rengimo

rengia- 
Kom.

Lietuvių Laisves Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoje 7 <1. rug
piuČio, 7:30 vai. vak. J. Mazelausko 
sve^. 3259 So. Union avė. Malonėkie 
visi pribūti susirinkiman, nes bus 
dauR svarbių reikalų apkalbėjimui su 
sirinkimai atsibuna pirmą subatą kiek 
vieno mėnesio. —Nut. Raštininkas

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro se
kanti repeticija įvyks nedėlioj rugp. 
8 d., kaip 10 vai. ryte, tad malonėkite 
visi dairtinihkai būti, hes bus tikėtai 
duoti ant Naujienų pikniko, kuriame 
turėsime dainuoti. — Valdyba.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės 
Šorininkų susirinkimas įvyks Sųbato- 
je, rugp. 7 d. 7:30 v. v. Liuosybės svet. 
1822 Wabansia Avė. Turime labai 
svarbių žinių iš Lietuvos nuo B-vės 
todėl kviečiame atsilankyti į susirinki
mą visus narius-ščrininkus ir norin
čius prisirašyti’ prie-B-ves. Valdyba.

aaiirnTUu:

Lietuvių duonkepių susirinkimas 
įvyks rugpiuČio 7 d. 7 vai. vak. Ažu- 
ko svetainėje ant 3301 So. Aubum avo 
Chicago, 111. Draugai, ant šito susirin 
kimo privalot būti kiekvienas, nes 
turėsim svarbių reikalų kas* link strei
ko, kurie dar nesat prisirašę arba at
likę reikalingų daktaro ekzaminaciją 
malonėkite tai padaryti.

— Unijos Komisija.

Pašelpinės Draugystės Lietuvos 
Dukterų pusmetinis susirinkimas bus 
nedėlioj, rugp. 8 d. 1 vai. po pietų, 
Fe’lowship sVet. 33 St. Draugės, ma
lonėkite susirinkti, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Susirinkimai 
atsibuna kas 2 savaitę. —Valdyba.

L. G. I). 47 skyriaus susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugpiuČio 8 d. 10 vai. 
ryte, 1822 Wabansia avė. visi nariai 
malonėkite susirinkti A. Vaitas.

Dramatiško Ratelio rengiami vaka
rai ateinantį sezoną bus: spalių 24 d. 
(dėl Lietuvių Kriaučių Pašelpinio 
Kliubo), lapkr. 7 d., “Mindaugis”, C. 
S. P. S. svet., sausio 23 d. Meldažio 
svet. ir kovo 13 <1. C. S. P. S. sveta. 
Kitos Chicagos dramatiškos draugijos 
prašomos atkreipti į tai savo domę.

— Komisija.

Pa j ieškojimai
Pajieškau Svietkų. 18 d. liepos 1919 
m. vaikinas dirbo naktimis ant 2 floro 
prie Continental Can Co. ir įpuolė į 
elevatorio šaftą jjr užsimušė į smert. 
Taigi, kurios moterįs dirbo tą naktį 
ant antro floro prašau meiliai kad at- 
sišauktumėt ant adreso: '

Mr. Ig. Bublis,
1959 Canalport Avc. Chicago, 111

ABMDWNŲ JIEiKOJIMAI
Pajieikau kaimyną Antano ir Pet

ro Januiaueką. Ii Lietuvos Tauragės 
apskr. Šilalės tais., Obelino sodos. Aš 
gavau laišką ii Lietuvos nuo motinos. 
Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:

George Kvederis, 
4526 Honore St. Chicago, III.

Pajieikau pusbrolio Ignaco Grinio, 
kuris pirmiau gyveno Cicero o dabar 
nežinau kur išvažiavo. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba žinančių pranešti 
nes turiu svarbių reikalų.

M. GRTNIS
235 W 47 St., Chicago, III.

Pajieškau — George Gvildi, 1917 
metais gyveno Melrose Parke, 158- 
20-th Avė., vėliaus Chicagoje. Malonė
kite atsišaukti, ar pažįstami malonė
kite pranešti. Ačiū iš anksto su atly
ginimu;

George Preikšą,
1739 So. Halsted St., Chicago, III

ONA VAIČIULIENE našlė nori 
vaikino apsivedimui. Asiu 37 metų 
amžiaus, neturiu vaikų, dirbu visada 
ir turiu pinigą. Kas norėtų su manim 
pasikalbėti, lai atrašo laišką įdėda
mi savo paveikslą.

3234 So. Limo St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Lavo sesers Onos Ba- 
jorinikčs ir Aug. Petrausko iš Lietu
vos paeina iš Tauragės. Jie pirmiau 
gyveno Chicagoje, q dabar nežinau 
kur. Malonės jie pats ar kas kitas 
duoti žinią, duosiu $10.00 dovanų.

JURGIS BAJORINAS,
726 W. 17 St., Chicago, III.

Aš, Petr. Masiliunienė pajieškau sa
vo seserų ir brolių' E. Gedminienės, 
O. Žvybicnes, K. Speičio ir D. Spei- 
čio. Žvybienė seniau gyveno ant 
“Junicvno strito”, Chicagoj. Malo
nėkite atsišaukti arba žinantieji apie 
juofa meldžiu pranešti šiuo adresu:

P. MASILIUNIENĖ,
Panevėžys, Stoties gatvė No. 98.

PAJIEŠKAU savo tėvo Antano 
Balčiaus, Kauno rėd., Raseinių apsk., 
Šilalės parap., Norvainių sodos, penki 
metai atgal gyveno W. Elizabeth, Pa. 
nuo to laiko negaunu nuo jo jokios 
žinios. Malonėkit jis pats atsišaukti, 

I arba kas kitas pranešti ant šio ad
reso:

JONAS BALČIUS, 
4525 Sd. Wood St. Chięago, 111.

PAJIEŠKAU Jono DovidaiČio, iš 
Pivoraičių sodos, Raseinių apskr. Gy
vena Chicagoje. Malonėkite atsišaukti 
ar kas žino pranešti, ant šio adreso:

Izidorius Katavičia
1814 W 46 St. Chicago, III.

IŠRENDAVOJIMUI

ATYDAI DAKTARAMS.
PARSIRENDAVOJA

GERA VIETA DAKTARO OFISUI

Du kambariai arba 7 kambariai; 
5 kambariai galima būt išrendavoti 
šeimynai. Patogiausia vieta dėl dak
taro, nes yra apačioj aptioka, namas 
kampinis ir mūrinis, garu apšildomas, 
kambariai švarus.

Kreipkitės pas
233 E. 115-th St.

Kensington, III.
Tel.: Pullman 659

LIETUVIŲ KOTELIS

Gera vieta dėl pakeleivių nakvy
nei; taipgi laikome žmonės ir ilges
niam laikui, su valgiu. Kambariai 
dideli, šviesus. Kas nori gali eiti ir 
du į vieną kambarį.

1606 So. Halsted St.
Chicago, 111.

REIKIA —
POPIERINIŲ INSULATORKŲ

Jaunų moterų operavimui ma
šinų apvyniojimui margą popie- 
rą apie čystą varinį dratą. Dar
bas yra lengvai išmokamas ir 
naujoms operatorkoms gvaran- 
tuojama 41c. į valandą, arba 
$20.45 į kiekvieną pilną sąvaitę. 
In trumpą laiką galima uždirbti 
$22 ir daugiau. Musų samdymo 
ofisas atdaras kasdien, priski
riant subatoj po piet ir utarnyko 
ir ketvergo vakarais nuo 6 iki 
8:30.

WESTERN ELECTRIC CO., 
Ine.,

48-th Avė and 24-th St.

REIKIA —
MERGINŲ 

DARBUI MUSŲ
* SĖKLŲ 

WAREHOUSĖJ.
The Albert Dickinson Co.,

35-th St. and Washtenaw 
Avenue

REIKIA MOTERŲ
Abelnam virimo darbui kelių biznio 

moterų skalbti nereikia. Lengvas dar 
bas.

Geri namai.
Atsišaukite telefonu:

Canal 1G72

REIKIA —

COIL WINDERS

ir pritrau- 
dabar čia 
iŠriirbę tris

Lengvas, čystas darbas 
kianti mokestis. Merginos 
dirbančios aplatnai yra 
metus. Juo ilgiau jos Čia dirba, tuo 
geriau joms patinka. Pradinė mokes
tis yra $19.45 dieninėms ir $21.45 nak
tinėms. šios mokestįs yra gvarantuo- 
jamos mokinanties, bet galite padary
ti daugiau dirbant nuo štukių. Atsi- 
šankite į musų ofisą bile dieną pirm 
4 vai. po piet., arba tarpe 6 ir 8:30 
valandų vakare utarnyke ir ketverge.

WESTERN ELECTRIC CO., INC. 
48-th Avenue and 24-th St.

REIKALAUJU
VAITERKOS

Turi būti patyrusi tame 
darbe.

Wm. JUSAS 
3Š05 So. Halsted St.

REIKIA—
Merginos siuvėjos.
Pastovus darbas.
Gera mokestis.
Kreipkitės pas:
2440 W. 22-nd Street.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
Naktinių ir dieninių Janitorių 

ir Janitorkų. Kreipkitės pas 
Chiet Janitor.

Michigan Boulevard Building, 
30 North Michigan Avė.



Subata, Rugpiueio 7 d., 1920

Susipažinkite su musų

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

Depositors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 8%.
Mes siunčiame 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., Chieago, III.

Pranešimas

TELEGRAMŲ

Su visais reikalais ateikite ar rašykite į

Lietuviu Rateliuose

JIMKO DARBO

“NAUJIENŲ” PIKNIKAS.
Ryto visi Naujienų draugai ir 

rėmėjai turės progos sueiti ir 
pasinuitvti didelianu' Naujienų 
piknike. Jį rengia Naujienų 
B-vė dėl visų Naujienų skaity
tojų, rėmėjų ir milžiniškos ar
mijos savo draugų. Tad ir ti- 
kimąsi, kad į pikniką suvažiuos 
visa lietuviškoji Chieago, visa 
pažangioji lietuvių bendruome
nė. Naujienos retai rengia pik
nikus, ar vakarus, bet jeigu ren-

kad parengimas butų k U( išmi
nkiusiu. Tų skaitytojai jau ži
no iš pereitų Naujienų parengi
mų. Bet Naujienos niekad ne
stovi ant vietos jos vis sten
giasi viską gerinti, kad kuodau- 
giau naujo suteikus savo drau
gams. Jeigu pernai vakaras bu 
vo gražus, tai šiemtet jis buvo 
dar gražesnis. Jeigu pernykštis 
piknikas buvo smagus, gražus 
ir linksmas, tai šiemet jis bus 
dar smagesnis, gražesnis, links
mesnis.

Piknikui yra paimtas didelis 
ir gražus daržas, kurį labai leng

lis jau getai žino, nes ir pernai 
ten buv'l Naujienų piknikas. 
Važiuoti reikia iki Skite gatves, 
o ten paimli “119 Morgan” 
gatvekarį ir važiuoti iki 119 gal 
ves. Nuo ten paeiti iki 123 gal 
vės, arba paimti gatvekarį. Au- 
tomiobiliais važiuojant kelias ir 
gi visus labai geras - veik vi
sur bulvarais.

Morint pagelbėt savo šeimyna
JL 5H Kuogreičiausia siųsk pinigus į Lietuvą

% Tai yra greičiausius būdas siuntimo pinigų. Ateikite ir persitikrinkite
kad pinigus į Lietuvą

Di Vision State Bank
siunčia sulyg žemiausia dienos kurso kaina ir teisingai.

Juozas M. Baltis,
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus

Division State Bank
2749 W. Division St., near California Avenue, 

(arti Humboldt Park), Chieago, BĮ.

Pinigų Siuntimo Skyriaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet. 
Utarninkais ir Subatomis visą dieną iki 8-tai vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10-tos vai. ryto iki 3-čiai vai. po piet.

Šiuo pranešame savo pažįstamiems ir draugams, 
kad mes atidarome buffetas, kuriame turėsime viso
kių gardžių gėrimų. Kas nori prisišaukti dėl išbiela- 
vimo ar kitų reikalų, kreipkitės pas T. Jogminą.

—Jonai kur bėgi?
—Bėgu pas Tomą Jogminą arba pas buvusios Juk

nienės išsigerti šalto alaus ir užsirūkyti . kvepiantį 
cigarą. Subatos vakare grieš Vytauto benas.

THOMAS JOG MINAS,
1928 Canalport Avenue,'

Rengia išvažiavimą.
Hoffniano Prirengiamosios 

Mokyklos niekiniai ryto rengia 
ekskursiją laivu Christopher 
Colunibus. Kviečiami yra toje 
ekskursijoje dalyvauti netik nio 
kiniai, bet ir norintįs susipažin
ti su mokykla ir jos mokiniais.

vas plauks į Mikvaukee ir ten 
bus įvairių žaismių.

Sunkiai sužeidė 5 žmones.
Automobiliu lakstymo mania

kas užvakar sunkiai, galbūt 
mirtinai, sužeidė 5 žmones, o 
du kiek lengviau sužeidė ir su
daužė du automobilius, ' pats

35% hP»rdaylmas
Turime daugybę gramafonų ku

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

Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 7, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų....... $2.55
LATVIJOS 100 markių ....... $2.55
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.55 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.50

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 80 nuošimtįs 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

668 W. 18th Street,- Chieago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA kamba

rys su valgiu. Meldžiu atsišauk
ti po antrašu:

624 N. May Str., 
ant trečių lubų

ASfiTflNŲ JIMKOJIMAI
Pajieškaa kaimyną Antano ir Pet

ro Janušauską. Iš Lietuvos Tauragės 
apskr. Šilalės vale., Obelino sodos. Aš 
gavau laišką iš Lietuvos nuo motinos. 
Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:

George Kvederis,
4526 Honore St. Chieago, III.

Pajieškau pusbrolio Ignaco Grinio, 
kuris pirmiau gyveno Cicero o dabar 
nežinau kur išvažiavo. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba žinančių pranešti 
nes turiu svarbių reikalų.

M. GRINIS
235 W 47 St., Chieago, III.

Pajieškau — George Gvildi, 1917 
metais gyvano Melrosa Parke, 158- 
20-th Ava., vėliaus Chieagoje. Malonė
kit* atsišaukti, ar pažįstami malonė
kite pranešti. Ačiū iš anksto su atly
ginimu.

George Preikšą,
1739 So. Halsted St., Chieago, III

Pajieškau darbo subatomis ir ne
dėliomis tiktai. Esiu patyręs bučeris 
ir šoferis su laisnu. Kam toks reikalin 
gas malonėkite atsišaukti antrašu:

Jim Zmogin
C1G W. 31-st St. ant 2 lubų nuo 

užpakalio.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA —
POPIERINIŲ INSULATORKŲ

Jaunų moterų operavimui ma
šinų apvyniojimui margą popie- 
rą apie čystą varinį dratą. Dar
bas yra lengvai išmokamas ir 
naujoms operatorkoms gvaran- 
tuojama 41c. į valandą, arba 
$20.45 į kiekvieną pilną sąvaitę. 
In trumpą laiką galima uždirbti 
$22 ir daugiau. Musų samdymo 
ofisas atdaras kasdien, priski
riant subatoj po piet ir utarnyko 
ir ketvergo vakarais nuo 6 iki 
8:30.

VVESTERN ELECTRIC CO., 
Ine.,

48-th Avė and 24-th St.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMA

Kas atsineš šitą apgarsinimą, tas gaus «
6 rekordus prie pirkimo gramafono dykai.

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

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalto nuslatb- 
nėjirnas, skilvio nematinius 
ir nervai; skaudėdavo gal
vį, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagalbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa-, 
sisekė surasti vaistus, var
lį i SALUTES STOMA CH 
BITTERIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai a§ pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tuksiančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTKS BITTERIO 
ir dekuvoja įo GeradCjystei.

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

Bėgantis 60 myl. j vai. greitu
mu automobilius prie 14 ir Mi
chigan Avė. gatvių, atsimušė į 
kitą aut o,mobilių, sudaužė lą 
automobilių ir sužeidė 5 žmo
nes, kurie važiavo aplankyti sun 
kiai sergantį ligonį. Paskui su
daužytąjį bėgęs automobilius ne 
begalėjo sustoti ir irgi užvažia
vo ant jo. Du jame buvę žmo
nės irgi lapo
kailininkas los nelaimės nč ne
šusio i o. Nors v
kiek toje, nelaimėje, jis pasilei
do visa spėka ir paspruko. Da
bar policija j ieško jo. Visiems 
garažams paliepta policijai pra
nešti, jei atvažiuotų taisyties ža 
lias Buick ar Paigc automobi

sužeisti. Pats gi

ir nukentėjęs

Krautuvė atdara nedėliomis. Katalogą pasiun- 
čiame dykai.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chieago, III.

„ . . . ,, . .. . , . _ Chicagos Lietuvių Draugijos Sav.
Bnghton Park Lietuvos

Draugija laikys savo mėnesinį susi- ( nedėlioj, rugpiučio 8 d. ligiai 12’ vai. 
rinkimų nedehoj rugp. 8 d. 1:30 • •• • > > ____ .cL..,._
pietų, A. Pociaus svetainėje 3824 So. i 
Kedzie avė. ‘ 1
te susirinkti laiku, neš yra daug svar
bių dalykų dėl apsvarstymo, taipgi ne
pamirškite atsivesti naujų narių.

Pirm. Joe Misevičius.

Pašalpos mėnesinis susirinkimas įvyks 
|-- V Z *. •

P° dėlto kad bus Naujienų piknikas, turė- 
’ sime pasiskubinti todėl draugai nc- 

Visi draugai malonėki-. pamirškite atsilankyti anksČiaus...i,.. j Rašt x> Shaikus

ONA VAIČIULIENE našlė nori 
vaikino apsivedimui. Asiu 37 metų 
amžiaus, neturiu vaikų, dirbu visada 
ir turiu pinigą. Kas norėtų su manim 
pasikalbėti, lai atrašo laišką įdėda
mi savo paveikslą.

3234 So. Limo St., Chieago, III.

REIKIA —
MERGINŲ

DARBUI MUSŲ
•< * SĖKLŲ

WAREHOUSĖJ.
The Albert Dickinson Co.,
• 35-th St. and Washtenaw

Avenue

Daoar Pirma

I" tvirti tai naudokite SAIKUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrulins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus-

■ nr; ir abelnai visus nesmagumus pgBŠalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kilų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karinamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 

■ tekis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bunka 
S1.50; 2 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 Salotės Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaik) Ii siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o męs aplaikę.tuoj prisiusi
me ,del tamitų reikalaujamų gyduolių.
.Pasarga: Pasiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- 

I" suokit taip: SALUTES MANUFECTURING,
B y P. A. BALTE ANAS CO.

61G XV 31st St., CtiicAgo, III. Tel. Boulevard 7351

Vėliau paskelbta $5,000 atly

ginimo už jo sugavimą.

Pranešimai
NAUJIENŲ OFISE

Randasi blankos Socialistų Parti
jos Kampanijos Fondui, Draugai Dar
bininkai, pasistenkite kuųdaugiausiai 
tų blankų paimti ir parinkti aukų 
tarpe savo draugų ir pažįstamų.

Kenosha, Wis. — T,. S. S. 58 kp. su
sirinkimas turėjo įvykti rupiučio 8 d., 
bet k;ul tų pačių dienų įvyksta Ko
operacijos piknikas, tai L. S. S. 58 
kuopos susirinkimas nukelta į rug
piučio 22 (1., 2 vai. po pietų Socia
listų salėj. — Valdyba.

V imi tų LS8. kuopų, kurios 
yra prisidėjusios prie renginįino- 
jopikniko rugpiučio 15 d. Cher- 
naucko darže, atstovų susirinki
mas bus subatoj, rugpiučio 7, 
kaip 7:30 vai. vakare Naujie
nų name.

Tai bus paskutinis susirinki
mas ir kiekvienos kuopos įga
liotiniai būtinai privalo 
vauti. Nedalyvavimas 
kuopos atsimetimą nuo 
mojo pikniko. Rengimo

Lietuvių duonkepių susirinkimas 
ivyks rugpiučio 7 d. 7 vai. vak. Ažu- 
ko svetainėje ant 3301 So. Auburn ;ivo 
Chieago, 111. Draugai, ant šito susirin 
kimo privalot būti kiekvienas, nes 
turėsim svarbių reikalų ku.< link strei
ko, kurie dar nesat prisirašę arba at
likę reikalingų daktaro ekzaminacijų 
malonėkite tai padaryti.

— Unijos Komisija.

PAJIEŠKAU kavo sesers Onos Ba
joriškės ir Aug. Petrausko iš Lietu
vos paeina iš Tauragės. Jie pirmiau 
gyveno Chicagoje, q dabar nežinau 
kur. Malonės jie pats ar kas kitas 
duoti žinią, duosiu $10.00 dovanų.

JURGIS BAJORINAS,
726 W. 17 St., Chieago, III.

AŠ, Petr. Masiliuniene pajieškau sa
vo seserų ir brolių4 E. Gedminienės, 
O. Žvybienės, K. Speičio ir D. Spei- 
čio. Žvybienū seniau gyveno ant 
“Junicvno strito”, Chicagoj. Malo
nėkite atsišaukti arba žinantieji apie 
jucfa meldžiu pranešti šiuo adresu:

P. MASILIUNIENĖ, 
Panevėžys, Stoties gatvė No. 98.

PAJIEŠKAU savo tėvo Antano 
Balčiaus, Kauno rėd., Raseinių apsk., 
Šilalės parap., Norvainių sodos, penki 
metai atgal gyveno W. Elizabeth, Pa. 
nuo to laiko negaunu nuo jo jokios 
žinios. Malonėkit jis pats atsišaukti, 

Į Urba kas kitas pranešti ant šio ad
reso:

JONAS BALČIUS, 
4525 So. Wood St. Chięago, 111.

REIK1A MOTERŲ
Abelnam virimo darbui kelių biznio 

moterų skalbti nereikia. Lengvas dar 
bas.

Geri namai.
Atsišaukite telefonu:

Canal 1G72

REIKIA —

CO1L WINDERS

Parsiduoda
Jūsų renda privalo apmokėti už jūsų namą, bet 

ne už kito. $150 padarys jums pradžią nuosavybei 
namo ant North West Side.

Gera transportacija. Pasiųsk čia pridėtą kupo
ną tuojaus.

C. Ę. SHIDLOVVSKY, 
632 — 30 N. La Šalie Str.

Kenosha, Wis. — Liet. Koopemty- 
vinė Namo Draugija rengia nedėlioj, 
rugp. 8 d., piknikų Dunneback miške, 
šiaurinėj miesto daly, prie Iloivlan 
Avė. ir Burlington Road. Pikniko 
pelnas eina kooperacijos naudai.

— Komitetas....

Pavardė j.....
Adresas

Roseland Draugijų sąryšio palaikau 
čio viešąjį knygyną išvažiavimas 
Washington HeigKts ryto neįvyks dėl 
Naujienų pikniko. Išvažiavimas liko 
atidėtas rugp. 29 d, Išvažiavimus'įvyks 
WasMwgtort'-nei|d»tš. GTy*ądš7 *•

.............
Indiana Harbor. •— SLA. 185 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugp. 8 d., 2 vai. po pietų. Catherine 
House svet., 138 ir Deodor Sts.« Visi 
nariai bptinai turite, atsilankyti, nes 
bus nominuojamus centro sekretorius 
Nepamirškite ir nauju narių atsivęs- 
ti. — Fhi. sekr. P S Rindokas.

daly- 
reikš 

rengi a- 
Kom.

Paielpinės Draugystės Lietuvos 
Dukterų pusmetinis susirinkimas bus 
nedėlioj, rugp. 8 d. 1 vai. po pietų, 
Fellovvship sVet. 33 St. Draugės, ma
lonėkite susirinkti, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Susirinkimai 
atsibuna kas 2 savaitę. —Valdyba.

L. G. I). 47 skyriaus susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 8 d. 10 vai. 
ryte, 1822 Wabansia avė. visi nariai 
malonėkite susirinkti A. Vaitas.

Lietuvių Laisves Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoje 7 d. rug
piučio, 7:30 vai. vak. J. Mazelausko 
svej;. 3259 So. Union avė. Malonėkie 
visi pribūti susirinkiman, nes bus 
daug svarbių reikalų apkalbėjimui su 
sirinkimai atsibuna pirmų subatų kiek 
vieno mėnesio. —Nut. Raštininkas

Chicagos Lietuviu Vyrų Choro se
kanti repeticija įvyks nedėlioj rugp. 
8 d., kaip 10 vai. ryte, tad malonėkite 
visi dainininkai būti, bes bus tikėtai 
duoti ant Naujienų pikniko, kuriame 
turėsime dainuoti. — Valdyba.

Dramatiško Ratelio rengiami vaka
rai ateinantį sezonų bus: spalių 24 d. 
(dėl Lietuvių Kriaučių Pašei pinio 
Kliubo), lapkr. 7 d., “Mindaugis”, C. 
S. P. S. svot., sausio 23 d. Meldažio 
svet. ir kovo 13 d. C. S. P. S. sveta. 
Kitos Chicagos dramatiškos draugijos 
prašomos atkreipti į tai savo domę.

— Komisija.

Liet. Am. Rūbų Išdirbinio B-vės 
šėrininkų susirinkimas įvyks Sųbato- 
je, rugp. 7 d. 7:30 v. v. Liuosybės svet. 
1822 Wabansia Avė. Turime labai 
svarbių žinių iš Lietuvos nuo B-vės 
todėl kviečiame atsilankyti į susirinki
mų visus narius-šerininkus ir norin
čius prisirašyti prie B-včs. Valdyba.

Pa j ieškosimai
Pajieškau Svietkij. 18 d. liepos 1919 
m. vaikinas dirbo naktimis ant 2 floro 
prie Continental Can Co. ir įpuolė į 
elevatorio šaftą ir užsimušė į smert. 
Taigi, kurios moterįs dirbo tų naktį 
ant antro floro prašau meiliai kad at- 
sišauktumėt ant adreso: '

Mr. Ig. Bubile,
1959 Canalport Avė. Chieago, 111

----  ---- Į..,*-- ---------- - u

PAJIEŠKAU Jono Dovidaičio, iš 
Pivoraičių sodos, Raseinių apskr. Gy
vena Chicagoje. Malonėkite atsišaukti 
ar kas žino pranešti, ant šio adreso:

Izidorius Katavičia
_______ 1814 W 46 St. Chieago, III.

IŠRENDAVOJiMŪi”

Lengvas, čystas darbas 
kianti mokestis. Merginos 
dirbančios aplamai yra 
metus. Juo ilgiau jos čia dirba, tuo 
geriau joms patinka. Pradinė mokes
tis yra $19.45 dieninėms ir $21.45 nak
tinėms. Šios mokestįs yra gvarantuo- 
jamos mokinanties, bet galite padary
ti daugiau dirbant nuo Štukių. Atsi
šaukite į niutt^ofisą bile dieną pirm 
4 vai. po piet., \rba tarpe G ir 8:30 
valandų vakare urarnyke ir ketverge.

WESTERN ELECTRIC CO., INC. 
48-th Avenue and 24-th St.

ir pritrau- 
dabar čia 
Išdirbę tris

ATYDAI DAKTARAMS. 
PARS1RENDAVOJA

GERA VIETA DAKTARO OFISUI

Du kambariai arba 7 kambariai; 
5 kambariai galima būt išrendavoti 
šeimynai. Patogiausia vieta dėl dak
taro, nes yra apačioj aptioka, namas 
kampinis ir mūrinis, garu apšildomas, 
kambariai švarus.

Kreipkitės pas
233 E. 115-th St. 

Kensington, III. 
Tel.: Pullman 659

REIKALAUJU
VAITERKOS

Turi būti patyrusi tame 
darbe.

Wm. JUSAS 
f3Š05 So. Halsted St.

REIKIA—
Merginos siuvėjos.
Pastovus darbas.
Gera mokestis.
Kreipkitės pas:
2440 W. 22-nd Street.

LIETUVIŲ KOTELIS REIKIA DARBININKŲ

Gera vieta dėl pakeleivių nakvy
nei; taipgi laikome žmonės ir ilges
niam laikui, su valgiu. Kambariai 
dideli, šviesus. Kas nori gali eiti ir 
du į vieną kambarį.

1606 So. Halsted St.
Chieago, Iii.

VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
Naktinių ir dieninių Janitorių 

ir Janitorkų. Kreipkitės pas 
Chie£ Janitor.

Michigan Roulevard Building, 
30 North Michigan Avė.



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Rugpjūčio 7 d., 1920
REIKIA DARBININKŲ

REIKIA VYRŲ — Sargų $140. 3 ele- 
vatormanų $115. W ate r- tenderių $150 
Janitorių, naktinių ir dieninių 
8 valandos. Senyvų vyrų 
darbui. Kalvių ir padėjėjų 65c. — 
90c. į valandų. Time keeperių $30— 
$35. Vaikų 15 metų ir senesnių ofi
suose ir dirbtuvėse. Inžinierių $200 į 
mėnesį. PeČkurių ir padėjėjų 60c.— 
70c. j valandą. Mašinistų ir padėjėjų 
60c.—90c. į valandų. Hainmermenų, 
teamsterių, band — sowyerių, Hotelių 
ir Restoranų įvairių darbininkų — ge
riausios algos. Janitoriaus bažnyčiai 
$140. Screw mašinų operatorių.

MOTERŲ
Moterų trumpoms valandoms sekamai

6 A M
6 P M — 1 A M
12 Noon
8:30 
5:30 
9:30

4 P M

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI. NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-žEMĖ NAMAI-ŽEMĖ
VYRŲ VYRŲ

MES TURIME pastovu dar- 
,25-|bą trims paprastiems darbi- lengvam 1

ninkama, kurie galės uždirb
ti nuo $7.00 iki $10 į dieną. 
Taipgi reikia inspektorių ir 
vyrų įvairiems dirbtuvės 
darbams su gera pradine 
mokestimi.

REIKALINGAS nevedęs vyras prie 
kūrenimo boilerių. Atsišaukit į: 

DOUGLAS BATU CO., 
3514-16 Roosevelth Road, 

Chicago, 111.

PARDAVIMU1
PARSIDUODA saldainių ir fruk- 

tų krautuvė ir pusė tono trokas, 1917. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju j 
kitų miestų. Biznis gerai išdirbtas. 
Atsišaukite į Naujienų ofisų reikalau 
darni No. 125

Extra

P. M
P M

Kreipkitės pas:
STROM STEEL BALL CO.

621 Harrison St., 
Oak Park, III.

PARSIDUODA pianas l metų se
numo, labai pigiai iš priežasties išva
žiavimo kitan miestan.

M. PHILLIPS, 
4545 So. Talman Avė.

- 8 P M
— 5 A M.

— 10:80 P. M.
A. M. — 3 P. M
M — 12 Noon 
P. M. — U P. M 
P. M. — 11 P. M

12 dienos — 4:30 P. M .
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

BUREAU
4193 So. Halsted Str. 

2-nd floor

5:30
z 6:00

R E J kl A DARIMNINKŲ

REIKIA —
Paprastų darbininkų. Galime 

panaudoti kelis gerus vyrus. Pa- 
I stovios vietos. Geros darbo san- 
lygos. Kreipkitės pas

2338 So. VVestern avė.

PARSIDUODA grocemė ir bučer
nė, biznis išdirbtas per 12 metų, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukite į Naujienų Osi- 
sų num. 126.

PARSIDUODA—
Grosernė, bučemė ir galiūnas.
Parduosiu už prieinamų kainų. Par 

davimo priežastis — liga.
2501 W. 46-th St.

VYRŲ

REIKIA —
PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

55c. į valandą pradžiai.
Connelly Iron Sponge and

Governor Co.
3154 S. California Avė.

REIKIA —
MILLWRIGHT 

PADĖJĖJŲ.
60c. iki 65c. į valandą pra-I 

džiai.
Connelly Iron Sponge and 

Governor Co.,
3154 So. California Avė.

REIKIA —
[DVIEJŲ SHEARMANŲ ir 
PATYRUSIŲ PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

GERA MOKESTIS ir PA
STOVUS DARBAS.

KREIPKITĖS PAS
COHN IRON STEEL CO. i 
2034 Southport Avė.

PARSIDUODA —
GERA DUOKEPYKLA SU 

ARBA BE PRAPERTĖS. 
SAVININKAS NORI ATSI

TRAUKTI Iš BIZNIAUS.
4106 ARCHER AVENUE

EXTRA NAUJIENA JAUNIMUI

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 mėnesius vartoti, ir Fordas 
trokas, visai nevartotas su minkštais 
tajerais ir 2 lotai geroj vietoj. Juos 
parduosiu už žemiausių kainų. Par
daviau Storą, tai turiu parduoti ir ši-

Lio-

REIKIA —
MOLDERIŲ — 

ANT BĖNČIAUS.
PUIKIOS DARBO

SANLYGOS.
MOKAMA AUGŠČIAU-
SIOS ALGOS

tuos dalykus, nes išvažiuoju 
tuvų.

JOHN P. LEGEIKO, 
3352 So. Halstetl St., 

Phone Boulevard 4372

Kreipkitės pas
MASON — DAVIS CO 
7740 So. Chicago Avė.

pa-

REIKIA—
PAPRASTŲ DARBININKŲ
šapoje ii’ liejimo (moulding) 

skyriuje. Kreipkitės pas 
CRANE CO.

Employment Departament
40-th St. and Kedzie Avė.
arba 15-th and Canal Sts.

REIKIA —
Paprastų darbininkų Samson Trac-' TFJ\ oT| o 

tor Co. Janesville, Wis.» išvažiusit kar K. kriįjSh «=»c=s 
tu su bosu. Važiuokite su užveizda ka Į 
sdien 12 vai. dienos. $5.50 iki $6.00 _T . j v .•
dienai; amatninkų \isokiu mechani- Vyrų ir vaikų darbui
kų; parankių vyrų; mašinistų, dailyd- , , j u
Žiu, molderių, gear eutterių; ir grin- cking hoUSėj. PUlklOS CiarbO 
derių; foundrės darbininkų. Kompani-!
jos kambarys ir valgis; vežama kas* I sanlvgOS. 
dien į Wisconsino ir Michigano girias.

Teamsterių ir sawyerių $"5 iki $100 1 
į mėnesį su kambariu ir valgiu. Viso- Į 
kiam miesto darbui; farmų darbinin- 
kt| $91 į mėnesį, kambarys ir valgis 
Kasyklose zinko, anglių ir vario. Ve
žama kasdien į vakarus svetimtačiams 
kelionė dvkai.

DIAMOND AGENCY,
557 W. Madison St. 2-nd floor 

Tek: Main 5074

Labai geros mokestįs.
Pastovus darbas visą metą
Atsišaukite pas:

HETZEL and CO. 
1742 Larrabee Str.

PARSIDUODA kriaučių 
šapa. Išvažiuoju į Lietuvą. 
Vieta išdirbta per penkius 
metus.

2102 W. 22-nd St.
PARSIDUODA Bučernė 

ir groserne, Biznis išdirbtas 
per 10 metų. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos.

A. YUKNIS 
3225 Auburn Avė.

PARDAVIMUI restoranas; biznis 
eina puikiai. Parduosiu tuoj, nes va
žiuoju Lietuvon.

1207 W. 47 St.,
Tel. Boulevard 6765

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Auburn automo
bilius, 7 sėdynėmis 6 cilinderiais 
Turi būti parduotas greitai, nes 
važiuoju Lietuvon. Kas pirmas jį 
pirks pigiai. Jį galima matyti 
ir vakare iki 8 vai.

930 W. 35 Place, Chicago, 111

REIKIA —
Coa! — passerių. $65.00 į mė

nesį, valgis ir kambarys. Kreip
kitės pas Chief Engineer

CHICAGO BEACH IIOTEL 
51-st and Corncll Avė.

REIKIA —
1NTKINĖJŲ (RUBBERS) ANT 

MEDINIŲ LOVŲ, GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAS.

ENGLAND SPRING BED CO.
3943 Lowe Avė.

PARDAVIMUI Automobi
lius, 6 cilinderių, .7 pasažie
rių, arba mainysiu ant sa- 
liuno. Mane galima matyti 
visuomet.

3414 W. 37 PI.

REIKIA —
NAKTINIŲ JANITORIŲ 
KELIOS VIETOS GE

RIEMS PASTOVIEMS 
VYRAMS. '

PUSĖTINAS BONUS. 
GERA MOKESTIS. 
KREIPKITĖS PAS 
SWIFT and CO.

EMPLOYIMENT DIVIS’N, 
General Office, 
Union Stock Yards.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ $5.00 IN DIENĄ
ATSIŠAUKITE PAS

1710 SO. PEORIA STR.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA —
Furoace tenderio ir 
darbininko aluminum

foundrči. Kreipkitės pas 
ADVANCE PATTERN and

FOUNDRY CO.
2734 W. 36 Place

REIKIA — .
MOTERŲ .
SORTAVIMUI
SKUDURŲ 

KREIPKITĖS PAS 
HARRY DRAY 

1447 Blue Island Avė.
REIKIA TEAMSTERIŲ 

ir paprastų darbininkų serap 
žies yarde.

Algos $5 ir $6 į dieną.
Kreipkitės pas

1632 W. Kinzie str.

gele-

REIKIA —
RAKANDŲ

PAKUOTO JŲ .
arba apkalinėtojų (erators) —| ,7*1*

geros algos — pastovus darbas 
ENGLANDER SPRING BED CO.

3943 Lowe Avė.

PARSIDUODA —
4 cilinderių 

automobilius.
5 pasažierių Jeffery 

Gerame stovyje, nauji

REIKIA

Cafeterijos darbininkių. Jaunų mo
terų ilgoms ir trumpoms valandoms 
da’ bui musų generalio ofiso cafeteri- 
joj. Valandos 10 ryto iki 2:30 po pie
tų ir 11 ryto iki 2:30 po pietų.

Kreipkitės pas

Employment Division General Office 
Union Stock Yards
Phone Yards 4200 Local 136

REIKIA —
PADĖJĖJŲ DARBUI
STOCKRUIMY IR 

SHIPPINGRUIMY
ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

IŠSIRENDAVOJA
Trokas važiuoti į miškus 

Piknikus.
BRIDGEPORT EXPRESS 
3226 So. Halsted Str.

Tel. Drover 9757

ir

REIKIA —
2 Shearmonų ir Patyrusių 

darbininkų.
GERA MOKESTIS
PASTOVUS

DARBAS
KREIPKITĖS PAS 

COHEN IRON and STEEL
SCRAP CO.

2034 Southport Avė.

K reipkitės 
vakare.

3646

tarpe 6 ir 8 valandų

Union Avenue,

PARSIDUODA automobilius su 
starderiu elektros Svie tą, 4 nauji ta- 
ierai, žieminis ir vasarinis viršus 
kaina $200, didžausis bargenas Chi
cagoj. Atsišaukite subatoj ar nedė-

5806 So. Washtenaw Avė., 
Antros lubos.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 

’HMMN naujas,
S už $42>SI Taipgijįgj daugel kitų daiktr
O I E.’Kia’ Parduodamų.'
sM I Turime labai gražių
IH sulyg šios dienos ra-

P kandų seklyčioms
IK------ Ii (P®rlor). Reikia ma
li------------ tyti, kad apkainavus.
» Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; | kitus 
miestus prisiunčiama per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WKSTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

vertas $155 
Gvarantuotas

y

PARDAVIMUI rakandai (fur- 
niture) dėl 4 kambarių. Sykiu 
galės gauti ir 4 kambarius kreip 
kitės vakarais. 2706 Emerald 
Avenue, 2nd floor rear.

PARSIDUODA — 4 kambarių ra
kandai. Galima matyti per visą die«- 
ną.

1916 Wabansia Avė.

Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės micros phonographus už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

PALIKTI STORAGE’JUJE
RAKANDAI

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymų. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į sku- 
rų, 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 phonographų, rekordus ir 
deimanto špilkų, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Kam reikalingi tikras bargenas. 
Pardavimo priežastis savininkai va
žiuoja į Lietuvą. Perkantieji tfales 
paimti ir kambarius. Galima matyti 
visada.

50 W. 119-th St. Kensington 
1-inas floras nuo fronto.

Parsiduoda 4 kambarių rakandai, 
vartoti vienus metus. Pardavimo prie 
žastis važiuojam Lietuvon. Atsišaukite 
no anksčiau 5:30 vai. po pietų, suba* 
toj po piet ir nedėlioj visą dienų.

B. Masiunas,
2233 W. 23-rd Place, 

antros lubos iš fronto.

BARGENAS
Parsiduoda 2 kambarių rakandų se

tai, graži didelė su stiklinėmis duri
mis šėpa indams sudėti ir 6 karpe.tai. 
Parsiduoda labai pigiai. Kreipkitės 
pas

3130 So. Hhlsted St.

NAMAI-ŽEMĖ
Parsiduoda gyvenimas su gyvuliais 

2 karvės, 4 kiaulės, ir daugybė pau
kščių. Arti Marųuette Parko ir Šv. 
Kazimiero Vienuolyno, Tiktai $4600.00 

J P EVALDAS 
2434 W. 69-th St.

Prospect 107

ANT PARDAVIMO farma 120 ak
rų, žemė gera, budinkai, javai, gyvu
liai, visokios mašinos. Kaina $8,000. 
Už pienų įeina $150 j mėnesį.

P. SLAUŽIS,
2137 N. Western Avė., Chicago, 111

PARSIDUODA naujas mūrinis 4 
flatų ir štoro namas, 4 metai budavo- 
tas, moderniškas, gazas, elektra mau 
dynės, toiletai. Neša rendos $103 į mė
nesį. Su kaina sutiksiu. Savininkas 
gyvena žemai nuo užpakailo.

930 W. 35-th Place

NORIU PIRKTI namų mūrinį arba ir 
medinį, jeigu ne persenas ir geroj vie
toj, mokėsiu cash, arba kad sutiktu
mėm galėtume mainyti ant mano u- 
kio, kurį turiu arti miesto, su gyvu* 
liais ir padargais — parduosiu arba 
mainysiu už labai žmoniškų kainą. 
Nors ūkio ir neparduosiu bet namų 
vistiek pirksiu, nes labai reikalingas 
mano naujai vedusiam vaikui. Adre
suokite ant Naujienų No. 122

$500 CASH, likusieji mėnesinėmis 
mokestimis kaip renda, paims 5 kam
barių flatų su 28. pėdų storu iš fron
to. Atsšaukite pas'

2939 W. 38-th \Str.
Tel: McKinley 1541

IŠDIRBTA FARMA

100 akerių geros žemės, su bu 
dinkais, gyvuliais ir visomis 
mašinomis. Visi pirmos klesos 
budinkai, stuba 8 kambarių ant 
cementinio fundamento su fuma- 
ce apšildoma. Su apsėtais laukais 
6 akeriai grepsų 5 akeriai avie
čių, 20 akerių kornų, 30 akėrių 
rugių, 2 akeriai bulvių, 400 med
žių vyšnių 50 medžių obuolių. 
Randasi ant didelio kelio, statė 
road, ir tik 8 mailės nuo Kalama- 
zoo, Mich. Minėta farma parsi
duoda labai pigiai užteks įmokėti 
$4000. Kaina $11000. Verta yra 
15,000. Taipgi būt galima mainy
ti ant Chicagos namo. Klauskite 
pas:

E. W. BAKSZEVICZ, 
3301 South Halsted Str.

Chicago, III.

SUSTOK MOKĖJAS AUGŠTAS 
RENDAS.

Su mažu įnešimu gali nusipirkti 
vieną iš sekančių namų. Likusius iš
mokėsi taip kaip kad dabar rendų mo
ki. Namas yra geriausia ir saugiau
sia banku dėl darbininko žmogaus, 
nes neša netik 3-čią nuošimtį, bet 
10-tų ir 12-tą nuošimtį. Del plates
nių žinių kreipkitės prie.

MICHAEL J. KIRAS, 
3331 S. Halsted St., Chicago, 111.

PARSIDUODA 8 kamb. muro na
mas. 2910 So. Emerald Avė., Kaina 
tiktai $2300. Inmokūti $500 likusius 
kaip renda.

PARSIDUODA 6 kamb. medinis na
rnas 3718 S. Emerald Avė. Kaina tik
tai $2300. .

PARSIDUODA 2-jų lubų augščio 
muro namas. 2 pagyv. po 5 kamba
rius. Elektros šviesa, maudynės. 3836 
S. Pamell Avė. Kaina tiktai $4500.

PARSIDUODA 6 kamb. medinis na 
mas. Priešais Universal State Bankų. 
Tinkamas visokiam bizniui. Vien lotas 
vertas $5000.00 Kaina tiktai $4,000.0(1 
randasi 3235 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2-jų lubų augščio 
muro namas 2 pag. po 6 kamb. Elek
tros Šviesa, maudynės 3810 So. 
Avė., Kaina tiktai $6800.

PARSIDUODA 2-jų augštų muro 
namas 2 pag. 5 ir 6 kamb. Elektra 
maudynes, aržuolo medžio ištaisytas 
vidus Randasi 3607 So. Lowe Avenue 
Kaina $8000.

PARSIDUODA2-jų lubų augščio mu 
ro namas 2 pag. 5 ir 6 kambarių Ele
ktra, Maudynės. 3609 So. Lowe Avė. 
Kaina tiktai 8,500.

PARSIDUODA 2 namai, vienas 2-jų 
lubų augščio muro namas, 2 pag. po 
4 kamb. Antras 2-jų lubų augščio me
džio namas 2 pag. po 7 kamb. Rendos 
į menesį $90. Lotas 50x125 3814 — 
16 S. Union Avė., Kaina už abudu 
$8500.

PARSIDUODA Naujas 2-jų lubų 
augščio muro namas, štymu šildo
mas, 4 metų senumo. 2 pag. po 5 
kamb. Visi Naujausi įtaisymai. 101 
W. 74-th Kaina tiktai $9600.

PARSIDUODA Naujas 3 lubų aug
ščio muro namas 3 pag. po 5 kamb. 
Viskas po naujai madai 3347 S. E mo
rali! Avė., Kaina $12000.

MICHAEL J. KIRAS.
3331 So. Halsted St

EXTRA TRIS BARGENAI.

Ant North West Side. Par
siduoda 3 puikus namai, 
kiausioj apielinkėj, netoli Logan 
Square.

Pui-

Lowe

Num. 1. Naujas mūrinis na
mas, pastatytas pagal naujau
sią ir puikiausią mądą. 2 flatai 
po 5 kambarius; gasas, elektra 
ir maudynės; furnace apšildo
mas, cemento skiepas ir vėliau
sios mados stogas ir pastoges. 
Dideli mūriniai porčiai, puikus 
apsvadintas 
125 pėdų. 
Nevada St.

lotas. Didumo 31x
Kaina $8,900, West

Puiki rezidencija, 8
4 miegami kamba-

PARSIDUODA Farmos Illinois Valsti 
joj.

1) 118 akrų ant pardavimo arba mai 
’nymo.

2) 11 ir pusė akrų parsiduoda už 
$1,200.00 $600 cash, o likusius ant ilgo 
laiko.

3) 15 akrų parsiduoda už $2,000.00 
su gyvuliais ir mašinomis.

Turiu daugiau fannų mažų ir dide
lių. Esiu ne agentas bet farmerys. Šių 
sųvaitę busiu Chicagoje po No. 3321 
So. Auburn avė. arba 3238 So. Hals
ted st. Darbo Žmonių Knygyne.

Dominik Galminas,
R. No. 1 Mason III.

Num. 2. 
kambarių; 
fiai, kuknia, valgoma j ai kamba
rys, frontinė, ir priesienis ir vi
sos vigados. Gasas, elektra, 
maudynė, apšildomas karštu 
vandeniu. Dideli porčiai; ce
mento skiepas, pastogė, gara- 
džius, lotas didumo 41x125 pė
dų. Kaina $7,500, North Cent
ral Park Avė.

Num. 3. Medinis namas, ant 
2 pagyvenimų, 4, 4, 2 kamba
rių; gasas ir maudynės, skiepas 
Ir pastaogė. Lotas 26x125 pėdų. 
Kaina $3000. W. Charleston Str.

Kam tokie namai yra reikalin
gi, malonėkit kreiptis tuojau, 
nes į trumpą laiką turi būti par
duota; priežastis pardavimo — 
savininkai išvažiuoja į Lietuvą.

JOHN A. WALULIS, 
1649 N. Girard St. arti Wabansia A v. 

Chicago, IH.

PARSIDUODA namas, 2 augštų, ce 
mento pamatas, tiktai 2 blokai nuo gat 
vekarių linijos, tiiri gazų ir kitus pa- 
rankumus. Priežastis pardavimo — 
savininkas keliasi iš miesto. Parduos 
už $2,600.00.

11129 So. Utica Avė.
Mt. Qreenwood, 111.

KAS NORITE pirkti namų Cicero 
ir anielinkėj. Mes turime pigių ir 
geru mūrinių ir medinių, dideliame 
ginkime. Melsiu kreipties pas 
1 P. ZIGMONT,
4847 W. 14 St., OAClcer°’ 1U*

Phone Cicero 39

,EXTRA BARGENAS
Savininkas parduoda 4 flatų mūrinį 

namų labai pigiai. Pirmas flatas yra 
šiltu vandeniu apšildomas ir yra bar 
nė dviem automobiliams. Kaina $5,800 
įmokėti reikia tik $2,000.00, o kitus 

‘ant lengvų išmokėjimų. Savininkas 
gyvena ant pirmo flato.

FRED FARR
2826 So. Emerald Avė., Chicago, III.

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

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

TIKRAS BARGENAS
Geras Investmentas—Tu

ri būt parduota tuojau.
Moderniškas 4 flatų bil- 

dingas — gerame stovyje.
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 
pirksite tuojau.

PARSIDUODA fruktų farma, 30 
akrų, didesnė pusė f piktais apsodinta. 
Visi nauji budinkai ir vienas Extra 
Vasarnamis, 2 arkliai, 2 karvės mel
žiamos, 2 kiaulės, apie 150 vištų. Ge
ra vieta vasaroj vakacijoms. Keturios 
mylios nuo strytkario ir pusė mylios 
iki rivei, ir netoli gelžkels.

A. SOWA,
R. F. D., Box 112, Sodus, Mich.

PARSIDUODA naujas moderniš
kas 2 flatų po 6 ruimas namas, su 
visokiais vėliausiais įtaisymais, 30x 
125 pėdas lotas. Turi būt parduotas 
greitu laiku už $7,700. Agentai ne- 
atsišaukit.

A. MILIAUSKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, III. 
BARGENAS”BRIGHTON PARKE 

2 flatų naujas mūrinis namas po 
5 kamb. su visais įtaisymais: elektra, 
mapdinėmis, aukštu cementu beisinen- 
tu, parsiduoda labai pigiai; tas na
mas turi būt parduotas trumpu laiku 

C. P. SUROMSKI CO 
3346 S. Halstetl St. Chicago, III.

PARSIDUODA bungalovv. — Saulinis 
kambarys, koklių maudynė, 2 metu se 
numo, screen ir stonn langai , tikrai 
modemiškas, arti Liet. Šv. Stanislovo 
bažnyčios ir mokslaines, ir Marguette 
parko, tiktai $8,000.00 $4,000 cash ar 
daugiau.

6423 So. Campbell Avė.

Adresas:

5635 Emerald
Telefonuokit dėl susižinojimo.
Phone Wentworth 5172

Avė

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 2 namai, vienas 2 

flatai — 5 ir 5 kambarių, antras 6 
kambarių su basementu. Rendos $50. 
į mėnesį, Vanos, gazas, ir šviesa. Atsi
šaukite pas savininkų Brighton Par
ke. Kaina $3,500.00. . ’

J A ŽITKUS
3829 So. Rockwell St.

užpakalyje. ’
PARSIDUODA 6 pagyvenimų mūri 

nis namas, rendos neša $71.00 į mė
nesį. Kaina $6,500. Išlygos pagal su
tartį. Savininkų galima matyti vaka 
rais nuo 5 iki 9

3819 Wallace Str.
2-ras lubos nuo užpakalio.

PARSIDUODA ŪKIS labai pigiai, 
arba mainysiu ant namo Chicagoj. 
{reipkitės laišku įdėdami pašto žen-

PARSIDUODA 3 flatų 
muro mimas. Garas Elektra, Vandeniu 
šildomas ir kiti parankumai. Trįs blo 
kai nuo Lincoln Park, rendos neša 
$2,040.00 į metus, parsidės už 
$15,00.00. Turi būti parduotas grei
tai.

615 Center St., trečios lubos

P. P. S., 
McNaughton, Wis.

PARSIDUODA puiki Farma, 
abai gera žemė, apsėta javais 
ir gyvuliai ir padargai ir ran
dasi ant pat kranto upės, 42 ak
rai, yra puikaus miško 15 akrų, 
27 akrai dirbamos žemes, 
duodam už 
tesnių žinių 
resu:

Box 82,

Par- 
žemą kainą. Pla- 

kreipkitės po ad-

P.< D. ANDREWS,
P. O. Boį 45, La Clede, III.

Parduosiu arba mainysiu ant farmos 
puikų medinį namą, 2 pagyvenimų. 
Basementas 7 pėdų augščio, įtaisymai 
naujausio styliaus. Garažius dviem 
mašinoms. Labai gražioj vietoj. Atsi
šaukite per Naujienas po No. 128

PARSIDUODA —
Pigiai du namai ir du 

54x124.
J. WESOLOWSKI

3441 Emerald Avė.

lotai

PARSIDUODA —
3 dideli lotai, .puikioj vietoj, arti 

ežero, 50 mylių nuo Chicago, arba 
mainysiu ant farmos. Savininkas

M ROBIS
9154 Yates Avė., So. Chicago III.

PRISIRENGKITE PRIE DIDE
LIO IŠPARDAVIMO Nedėlioj, 
8-tą dieną musų PUIKIŲ 5 AK
RŲ FARMŲ.

Kelionė apmokėta. Tiktai 40 
minutų kelionės ant Chicago, 
Burlington and Quincy gelžkelio. 
Tai puikiausia žemė kokia kada 
buvo ant pardavimo, šios mažos 
farmos randasi tiktai du blokai 
nuo stoties, žemė kalvuota ir 
riebus juodžemis. Kainos labai 
žemos, kiek cash, o likusius mė
nesiniais išmokėjimais. Atsišau
kite ypatiškai arba laišku arba te 
lefonu apmokėtos kelionės apžiu 
rėjimui šitų puikių 5 akrų, far- 
mų. Sumažinkit gyvenimo lėšas 
augindami savo paukščius ir dar 
žoves.

A. TRAUBE, 
1404 W. 18-th St.

2143 So. Cicero Avenue 
Tel. Canal 6296 Cicero, 11).

PARSIDUODA — pigiai! 7 kamba
rių mūrinis namas, 20 minutų nuo 
vidurmiesčio, 15 minutų Stock Yardų. 
Gera vieta užlaikymui įnamių. Pašau
kit Columbus 8342 tarpe 7:30 ir 9 va
kare.

PARSIDUODA du lotai, vienas blo
kas nuo Archer Avė., arti Crane 
Mfg. dirbtuvės, vanduo, gazas, šaliga
tviai, $350 kožnas. Parduosiu vienų 
ar abudu. Savininkas

2714 Indiana Avenue

PARSIDUODA Galima nupirkti 
labai pigiai dviejų pagyvenimų 
mūrinį namą po 2 ir 4 kamba
rius, toiletai ir vanos naujai su
dėti, namas visai gerame pade j i 
me. Turi būt parduotas šią sąvai 
tę už pirmą pasiūlymą. Kreipki
tės prie savininko.

3219 Lowe Avenue,

PARSIDUODA — 7 kambarių mu- • 
rinis Cottage moderniškas su dideliais 
ir šviesiais kambariais. Parsiduoda už 
labai prieinamų kainą, nes savinin
kas išvažiuoja iš Chicagos.

Mrs. J. Jennings.
3716 So. Pamell Avė., 

Tel: Yards 5187
—---- —------------- -——r------------------

Parsiduoda 2 akrai geros dirba
mos žemės prie Chicagos miesto, ima 
vienų valandą atvažiuoti j vidurmie- 
stį. Galima ant žemės gyventi ir 
mieste dirbti. Arba mainysiu ant ne
didelio namo Chicagoje. Norintieji 
sigyti geros žemės šmotą, meldžiu 

atsišaukti laišku į Naujienų ofisų* po 
No. 124.

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

3112 So. Union Avė., 
Chicago. III.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

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

MOKYKLOS

AMA5TEFU < ) >J5Y5TEMW/
ir Moterų Rūbų Kirpi

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

)ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši-Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet Mi
nos madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wella St.

137 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už 910 
Išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuvis 

kos kalbų, aritmetikos, knvjrvedys- 
tPs, stenografijos, typowriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryta 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
Iki 10 valandai.
81D6 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




