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True translation tiled with the post-mastei- at Chicago, 111., June 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vengrija susirupinusi skel= 
biamu jai boikotu

Armėnai veda tarybas su turkais

Krasinas tariasi su talkininkų taryba
VENGRIJA SUSIRUPINUSI

SKELBIAMU JAI BOIKOTU.
šaukiasi prie kitų valstybių sus

tabdyti tų boikotų.

BUDAPEŠTAS, birž. 18. — Na- 
cional s susirinkimas ir abelnai 
visi žmonės yra susirūpinę skel
bimu transportacijos darbinin
kų boikotu prieš Vengriją, ku
ris prasidės panedėlyj. Tas boi
kotas skelbiamas dėlto, kad 
Vengrijos valdžia labai žiauriai 
persekioja savo darbininkus.

Kalbėdamas nacionaliniame 
susirinkime apie tą dalykų, gra
fas Apponyi nurodė, kad boiko
tas palies pačius Vengrijos dar
bininkus gal dar labiau, negu 
kitus ir taipjau padidins sunku
mą palaikyti tvarką.
Grafas Apponyi užginčijo kai

liu imas boikoto skelbėjų, kad 
50,000 vengrų tapo internuota 
siaučiant baltajam terorui ir 
kad 50,000 žmonių liko nuteista 
sušaudymui. Jis sako, kad tik 
2,411 žmonių internuota ir 50 
nuteista sušaudyti.

.lis pasakė susirinkimui, kad 
tapo pasiųsta atsišaukimai į 
svetimas valstybes, kad jos ne- 
daleislų įvykinti skelbiamojo 
boikoto ir kad jis tikisi, jog tas 
atsišaukimas busiąs išklausy
tas.

True translation filed \vith Ihe post- 
master at Chicago, III. June 19 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
ARMĖNIJA VEDA TARYBAS 

SU TURKIJA.

Armėnija busianti apsaugota 
nuo turkų užpuolimų.

LONDONAS, birž. 18.— Mas
kvos žinia sako, kad tarybos 
tarp Turkijos Anatolijos res
publikos (nacionalistų) ir Ar
mėnijos slenka sėkmingai ir ne- 
užilgio tikimąsi padaryti sutar
tį. Rusijos sovietų valdžia tar
pininkauja tarp tų dviejų šalių.

Klausimas gvarantavimo ap
saugos Armėnijos nuo turkų 
užpuldinėjimų, tikimąsi, bus iš
rištas, sako žinia, parėdymu su
tartyje, kuris vers turkus lai
kyti armiją nužymėtame atstu
me nuo Armėnijos rubežiaus. 
Visos Armėnijos, aspiracijos 
apie rubežius negali būti atsiek
tos ir galbūt bus padarytas kom
promisas, kuriuo Armėnijos 
pabėgėliai, kurie užplūdo Turki
ją laike karo, bus sugrąžinti į 
i.4 Turkijos į Armėniją ir jų už
laikymui ten bus duota pakan
kamai žemės. Teritorija ir taip
jau distriktai išimtinai apgyven
ti armėnų buvusioj Turkijos 
imperijoj, bu\ aneksuoti prie 
Armėnijos respublikos ir suda
rys naują valstybę.

Izoliuotos armėnų grupės 
Turkijos teritorijoje, sulig svar
stomojo pieno, bus perkeltos į 
Armėniją, kuomet tokios pat

Ryto—
North Sidės Draugijų Są

ryšis rengia draugišką iš
važiavimą į Jefferson miš
ką. Kalbės “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis. Pra
šome atsilankyti.

Komisija.
____ /f įrimu.

grupes turkų Armėnijoje bus 
perkeltos į Turkijos teritorijų.

True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, III. June 19 1920 
a* reųnired by the act of Oct. 6,1917
KRASINAS TARIASI SU TAL

KININKŲ EKONOMINE 
TARYBA.

Tarybos vienok slenka lėtai. 
Jungt. Valstijos nedalyvauja.

LONDONAS, birž. 18. — Ru
sijos bolševikų pasiuntinis ket
verge p’rmą sykį matėsi su nuo
latiniu komitetu vyriausios tal
kininkų ekonominės tarybos.

Konferencija tęsėsi 45 minu
tes. Anglija, Franci ja; Italija ir 
Belgija buvo atstovaujamos, 
bet Amerikos dabotojo nebuvo.

Išleistasis pranešimas parodo, 
kad tarybos su bolševikų pa
siuntiniu slenka lėtai. Manoma, 
kad sušaukimas sekamo susi
rinkimo priklausys nuo to, kokį 
atsakymą gaus Krasinasi iš Mas
kvos jau pakeltuose klausimuo
se.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 19 1920 
as rpųuired by the nei of Oct. 6,1917
TALKININKAI JAU NORI TAI- 

KINTIES SU TURKIJOS
NACI0N0L1STAIS.

LONDONAS, birž. 18. —Eve- 
ning Standard sako, kad talki
ninkai svarsto ar negeriau butų 
susitaikius su Turkijos naciona
listų vadovu Kernai Paša ir tada 
parašius naują Turkijos taikos 
sutartį.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III. June 19 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

TURKŲ AVIATORIAI BOM
BARDUOJA ANGLUS.

Nacionalistai bando įtraukti 
anglus į mūšį.

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
18. Anglų kareiviai, kurie 
stovi prieš turkų nacionalistų 
spėkas ant Ismid pusiausalio, 
Mažojoj Azijoj, į pietryčius nuo 
Konstantinopolio, yra gerai ap
sikasę ir prigelbiami Anglijos 
laivyno Ismid užtakoj ir Bosfo
re. Delei to nemanoma, kad na
cionalistai bandytų atakuoti 
miestą.

Nacionalistų aeroplanai meto 
bombas ant augių tranšėjų, tur
būt tikslu išvilioti anglus stoti 
į mūšį, bet nors anglai siunčia į 
Ismid sustiprinimus, bet matyt 
jie nori vengti mūšio, jei tas 
bus galima.

Tečiaus per pastarąsias dvi 
dienas buvo susirėmimų palei 
šiaurinį pakraštį Ismid įlankos 
ir į čia atvežama sužeistų ang
lų. Guebda, arti pakraščio, tapo 
užimtas nacionalistų spėkų, 
taipjau ir kalnai šiauriniame 
pakraštyje, netoli Konstantino
polio.

STANFORD, Conn., birž. 18 
—George W. Perkins, buvęs 
partneris J. P. Morgan & Co. ir 
vienas įkūrėjų jau mirusios 
progresistų partijos, pasimirė 
šiandie Stamford Hali sanato- 
riume, į kurį buvo atgabentas iš 
New Yorko. Jis sirgo nervų su

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, 111. June 19 1920 
as required by the act of Oct. 6.1917

BOLŠEVIKAI APLEIDO EN- 
ZELI, PERSIJOJ.

Gruzinai nenori angly Batume. 
Brusilov areštuotas.

LONDONAS, birž. 18. — Iš 
Copenhngeno pranešama, kad 
pasak žinios iš Maskvos, visos
Rusijos bolševikų kareiviai ap- 
le’do Enzoli, svarbiausi Persi-
jos uostą Kaspijos jurų pakraš
tyje.

Žinia taipgi sako, kad Gruzi-
jos1 respublika pasiuntė protestą 
kitoms valstybėms prieš Angli
jos paėmimą savo kontrolei) 
Batumo, aliejaus laukų Juodųjų 
jurų pakraštyje.

Iš Ilelsingforso pranešama, 
kad pasak, rusų laikraščių, nese
nai tapo areštuotas gen. Brusi- 
lovas, prisibijau! kad jis gali 
panaudoti bolševikų sumušimą 
lenkų fronte, nuvertimui sovie
tų ir sudarymui naujos valdžios. 
Bolševikų komisija tapo pa
siųsta į lenkų frontą, kur gen. 
Brusilovas komandavo sovietų 
kareiviais ir paliepė jį areštuoti 
delei nepasisekimo jo ofensyvo 
pienų.

(Varšvos žinia pradžioje bir
želio sakė, kad gen. Brusilovas 
tapo areštuotas už tai, kad rusų 
armijos aplaikė didelių nuosto
lių palei Retežiuos upę).

Tnie translation filed \v»th the post- 
master at Chicago, III. June 19 1920 
as recpiircd by Ihe act of Oct. 6,1917

LENKAI JAU KALBA APIE 
TAIKĄ.

Pilsudskis jau sutinka talkin- 
ties fįu bolševrkaij.

VARSA VA, birž. 17. — “Len
kija yra pasirengusi kad ir 
šiandie pradėti taikos tarybas 
su Rusija, kaip ji buvo pasiren
gusi dveja tas mėnesių atgal,” 
pasakė šiandie pasikalbėjime 
gen. Pilsudskis.

“Bet mes negavome gvaranti- 
jų ir mes negalime būti tikrais, 
kad musų sąlygos bus išpildy
tos sovietų. Rusijos politika iš
rodo niekas daugiau kaip kar
štimas revoliucijų. Tikrosioos 
Rusijos nėra.”

Apie tuos, kurie dabar tariasi 
Londone su Rusijos pirklybiniu 
pasiuntiniu Knisimi, Pilsudskis 
pasakė, kad jie “nežino dabar
tinės Rusijos.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 19, 1920 
as reųuired by tne act of Oct. 6.1917

CHINIJA STOJASI PRIEŠ 
ANGLIJĄ IR JAPONIJĄ.

Reikalauja nedaryti jokių sutar
čių apie ją, be jos žinios.

SIIANGHAI, birž. 16. — Chi- 
nijos valdžia formaliai pranešė 
Anglijai ir Japonijai, kad griež
tas pasipriešinimas bus padary
tas kokiam-nors skirsniui Ang
lijos ir Japonijos sąjungos su
tartyje, kuris bandytų nustaty
ti Chinijos stovį, jei toks susi
tarimas nebus paduotas pir
miau pačiai Chinijai apsvarsty
ti. Dar 1917 m. Chinija pranešė 
Amerikai ir Japonijai, kad ji ne 
bus surišta Lansing-Isliii susi
tarimu. t

Dabartinis įvykis yra svar
bus žingsnis diplomatijoj, ka
dangi jis duoda Chinijos vald
žiai pasiteisinimą ateityje atsisa
kyti pripažinti parodinius nau
jos Anglijos-Japonijos sutarties 
ir pažymi Chinijos įžengimą į 
savystovius ryšius su svetimų 
šalių valdžiomis.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“NAUJIENAS”
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O KAINOS ŠUOLIAIS AUGŠTYN ŠOKA.

Pragyvenimo kainos, kainos ant visų reikmenų kasmet da
ro naujus rekordus šuoliais šokimo augštyn. Ar jos jau pasie
kė augščiausį rekordą, ar dar šoks augštyn? Bet darbininkų 
algos velkasi tik želvio žingsniu.

True translation tneo wnh the post- 
master at Chicago, III., June 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Keista Austrijos 
padėtis

Austrija yra keisčiausi šalis. Tu
ri savo sostinę, bet neturi savo 

šalies, tai galva be kūno.

VIENNA, birž. 18 (Rašo Chi
cago Daily News koresponden
tas Paul Scott Mowrer). — Aus
trijos valstybė, kaip ji yra suda
ryta St. Germain taikos sutar
ties, galbūt yra didžiausiu po
litiniu keistumu istorijoje. Ji 
tiesiog yra negalimu tvariniu. 
Jos galva yra prijungta prie vie
nos kojos, be kūno.

Daugiau to — faktas, kuris 
iki šiol nebuvo užtektinai pab
rėžtas — ta galva ir ta koja 
nėra vienos irtos pačios mėsos. 
Vienuos žmonės yra maišyti, vi
sai skirtingi nuo tyro kraujo vo
kiečių kalnėnų, kurie apgyvena 
didžiumą šalies.
Trečdalis gyventojų sostinėje.
Smagios ligumos rytiniame 

pakraštyje yra Vienna su 2,000,- 
000 gyventojų. Tai yra žemuti
nė Austrija. Kitos provincijos— 
augštutinė Austrija, Salzburg, 
Steiermark (Styrija), Karinti- 
ja, Tyrelius ir Verarlberg, kurie 
viso turi 4,000,000 gyventojų, 
eina vakarų kryptimi per Alpus.

Kitais žodžiai, trečdalis šalies 
gyventojų yra susibrukę sosti
nėje. Ta sostine seniau buvo 
svarbiausiu miestu 52,00,000 
gyventojų imperijos. Jos veiki
mas dabar sumažintas iki vei
kimui pavieto sėdybos.

Provincijos gyventojai gal-

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, birž. 18 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant tą ne mažiau kaip už 
25,000 doleriu, bankų buvę įkaitėm* 
Amerikos piitirais Kaip)

Anglijos 1 svaras ............... $3.98
Austrijos 100 kronų ............... 0.80
Belgijos, už $1 -----  frankų 11.95
Danijos 100 kronų ............... $17.00
Finų 100 markių ................ $4.70
Francijos, už $1 ....... frankų 12.50
Italijos, už $1 ............... lyrų 16.20
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.70

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

š Lenkų 100 markių ........... $0.70
i Norvegų 100 kronų ........... $17.85

Olandų 100 guldenų ........... $36.25
švedų 100 kronų...................  $21.95
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.46

Vokiečių 100 markių ........... $2.70 

būt yra tyriausi vokiečiai, kokie 
tik yra išlikę. Alpų kalnuose ty- 
roliečiai ir vararlbergiečiai gy
veno per ištisus šimtmečius, ne- 
simaišydami su kitomis tauto
mis.
Priešingai šiam tyrumui krau

jo, Viennos gyventojai yra mi- 
šinis visokių tautų. Čia per šim
tmečius važiavo lenkai, žydai, 
cechai, vengrai, kroatai, prusai, 
bavarai ir rumunai.

Provincijoje žmonės galbūt 
yra dievobaimingiausi katalikai 
Europoje. Viennoje gi gyvena 
daug protestonų ir žydų ir kaip 
daugumos miestų gyventojai, 
yra linkę linkui laisvamany- 
bės.

Provincijos žmonės yra prasti 
ir net atsilikę. Viennos žmonės 
yra inteligentiški ir pilnai apsi
švietę.
Sostinė neturi ryšių su provin

cija.
Netik kad kalnų vokiečiai bu

vo iš daugelio tautų, kurių 
kraujas plauke j Vienną, bet iš 
visų imperijos tautų, jie ma
žiausiai turėjo ryšių su Vienna.

Vienna yra miestas kapitalis
tų, pirklių ir darbininkų. Jos 
įdėliai buvo ne Alpuose, bet 
Čechijoj, Moravijoj, Galicijoj ir 
Dalmatijoj. Prieš karą Bavari
ja turėjo įdėjusi daugiau pinigų 
į tas kalnų apygardas, negu Vie
nna.

Tik vienas geležinkelis eina 
iš Viennos j vakarus — į kalnų 
provincijas, kuomet net keturi 
eina šia urėti, į Čecho-Slovaki- 
jų. 1

Trumpai sakau, galbūt jokia 
imperijos dalis niūrėjo tiek ma
žai ryšių su Vienna prieš karą, 
kaip tos kalnų provincijos, ku
rios dabar neva turi sudaryti 
bendrą valstybę su tuo dideliu, 
kosmopolitiniu miestu.

Rubežiais atskirti nuo turtin
gųjų provincijų, iš kurių jie 
sėmė visas sultis ekonominiam 
gyvenimui, nestebėtina, kad da
bar vienmečiai sėdi apsvaigę ir 
bejiegiai, galvodami kas išeis 
iš to visko. Nestebėtina, kad ir 
tyroliečiai žiuri klausiančiai į 
Vienną, kuri sėdi liūdna ir nu
siminusi, visuomet alkana ir vi
suomet sunaudojanti daugiau, 
negu išneša jos menkas ištek
lius.

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

Siberijos tarybos 
pertrauktos

Japonija pertraukė taikos tary
bas su Tolimųjų Rytų 

respublika.

VECHINI UDINSK, Siberijoje, 
birž. 18. — Prasidėję pabaigoj 
gegužės Gongota stotyj laikos 
tarybos tarp atstovų Tolimųjų 
Rylų respublikos ir Japonijos 
karinės misijos, lapo pertrauk
tos birželio 2 d., nepasiekus jo
kio susitarimo.

Tolimųjų Rylų respublikos 
atstovai pasiūlė, kad respublika 
atsisakytų laikinai nuo valdymo 
plačios juostos teritorijos į ry
tus nuo Baikalo ežero ir pripa
žintų Japonijos įtekmių sferą, 
kad tik palaikius taiką ir pasiti
kinti tuo paskubinti galutiną iš- 
sikraustimą paskutiniųjų in
tervencijos spėkų Siberijoje.

Tolimųjų Rytų respublikos 
užrubežinių reikalų ministeris 
Krasnoščekov, kalbėdamas šian 
die su korespondentu apie nau
jos valstybes kūrimąsi, pasakė, 
kad laike tarybų jis pasiūlė Ja
ponijos misijai, kad geležinkelis 
Čitos ir Stretensko distriktuose 
butų skaitomas esant Japonijos 
militarės komandos įtekmės 
sferose iki nebus susitarta apie 
Japonijos avakuaciją. Jis taip
gi pasiūlęs, kad visokios rūšies 
Rusijos gikluotos spėkos butų 
ištrauktos už 30 mylių nuo ge
ležinkelio; kad tiesioginė komu
nikacija su rytais butų atidary
ta ir kad tolimųjų rytų padėtis 
butų skrtitoma kaipo vienute ir 
kad tarybos priimtų interna
cionalinį pobūdį, vieton vien tik 
tarimosi tarp karinių komandų.

Japonai, pasak Krasnoščekov, 
norėjo svarstyti tik padėti j va
karus nuo Čitos, tvirtindami, 
kad jie neturi platesnio įgalioji
mo, ir birželio 2 d. pertrauke 
tarybas.

Paskui Kranoščekov pasiun
tęs japonų komanduotojui Sibe
rijoje gen. Oi keletą klausimų, 
j kuriuos gen Oi nieko neatsa
kęs. Sekami klausimai jam bu
vo pasiųsti:

“Kodėl ne neutralizuoti ryti
nio Baikalo geležinkelio zono, 
japonams gvarantuojant nesi- 
maišymą į vidurinius Rusijos 
reikalus?

“Kodėl neduoti rytinio Trans- 
Baikalo žmonėms progos, be 
pavojaus ginkluotų spėkų, pa
tiems nuspręsti savo valdžios 
formą ?

“Kodėl nesvarstyti sustabdy
mą kariavimo visuose Siberi-

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

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

Am. Darbo Feder.
Konvencija

GOMPERSAS VĖL IŠRINKTAS
FEDERACIJOS PREZIDENTU.

Bet laukiama susikirtimų už 
tūtų lygą.

MONTREAL, birž. 18. — Sa- 
muel Gompers tapo vienbalsiai 
išrinktas keturios desimtiems 
metams Am. Darbo Federaci
jos prezidentu. Nors prieš rinki
mus buvo kalbama, kąd pažan- 
gesnėsės unijos rengiasi statyti 
savo kandidatus ir kad Gomper- 
sas galįs būti sumuštas rinki
muose, bet kitų kandidatų, 
apart Gbmperso nebuvo pasta
tyta ir jis tapo išrinktas vien
balsiai. Alga jam taipgi pakelta 
nuo $10,00 iki $12,000 į metus.

Taujau nutarta dėti visas pas
tangas, kad suorganizavus vi
sus telefonų darbininkus ir dar
bininkes. Kampanija suorgani
zuoti plieno darbininkus bus ir
gi tęsiama.

Ketvirtas nedėldienis gegužės 
mėn. tapo paskirtas kaipo pami
nėjimo diena ir bus tą dieną pa
minima mirusieji darbininkai. 
Tai yra kaipir nauja kapinių 
puoštuvių diena. Pirmas nedėl
dienis rugsėjo mėn., prieš pat 
Darbo dieną bus švenčiama 
kaipo Darbo nedėldienis.

Bet dar laukiama smarkaus 
susikirtimo kada bus pakeltas 
klausimas apie tautų lygą. Tarp 
tautinių santikių komitetas pri
ėmė raportą, kuris atitinka 
Goinpefso nuomonei. Jame pa
tariama konvencijai reikalauti, 
kad Jungt. Valst’jos senatas ra
tifikuoti’tautų lygę be jokių su
silaikymų. Bet tam priešinasi 
daugelis delegatų ir ypač airiai. 
Pastarieji priešinasi tautų lygai 
todėl, kad ji nesuteikianti ai
riams apsisprendimo teisės. 
Manoma, kad ir čia Gompersas 
pralaimės ir komiteto raportas 
bus atmestas.

BUDAPEŠTAS, birž. 17.
Justicijos ministeris Ferdinan- 
dyj vakar j Vengrijos nacionalį 
susirinkimą įnešė bilių, kad vi
si vyrai pelnagaudos butų baud
žiami iki 25 kirčių per plikus 
kojų padus. Bilius parėdo, kad 
tokie įstatymai veiktų tik vie
nus metus.

jos distriktuose kartu?
“Kodėl neatidaryti geležinke

lių komunikacijos su tolimųjų 
rylų Si beri ja?

“Kolei jūsų žemesnieji oficie- 
riai kliudo pravažiavimui ui mu
sų taikos pasiuntinių?”



FI IIKAS

Įžanga 35c ypataiPradžia 10 vai. rytmetyje

1920

VAŽIUOTI reikia Lyons Berwyn karais iki Ogden ir 
llarlem Avės. Potam eikite porą blokų į pietus iki daržui. 

Kviečia KOMITETAS.

Pradžia 9 vai. iš ryto. Serijų tikietai bus geri įeiti daržan

Piknikas su Dovanomis
— Rengia —

CICERO LIETUVIŲ LIUOSYBfiS NAMO BENDROVĖ

$10.95 $7.95

Atneškit* arba atsiųskite l 
Atdara kasdien nuo >—< 
UUruinkai*. Ketvergaii 
(r Subatoiuli 1—3

Mes perkam* Pergale* Boadus pilna parašyta- A (Z H|
|m verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. w II U

J. G. SACKHEIM & CO. .
UU MILWA IKEE AVĖ.
tarp Paulina Ir Wood Sta.

rengia
Jaun. Liet. Amer. Taut. Kliubas

1 NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 20, 1920 
LEAFY GROVE — A, BLINSTRUPO DARŽE 

Willow Springs, III.

Šiuomi užkviečiame atsilankyti publiką ant 
šio puikaus Pikniko ir pakvėpuoti tyru oru Leafy 
Grove giriose.

Kviečia visus, KOMITETAS

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS Į JEFEROSN GIRIA!
Nedėlioj, Birželio 20 d., P. P. D. Unija rengia išleis

tuves savo draugams į Lietuvą Jeferson girioje. Bus di
delis programas. Kalbės tie draugai, kurie važiuoja į Lie
tuvą, ir ko jie ten važiuoja.

Užkviečia visus Komitetas.

Nedelioje, Birželio 20 d
STICKNEY PARK

Didelis Specialia Rakandų
IŠPARDAVIMAS

, *

Greengard Furniture Co.
3431-33 So. Halsted Str.

Didelis nepaprastas išpardavimas kuodidžiausiame pasi
rinkime visokių naminių rakandų: pečių, stalų, komodų, 
seklyčioms setų ir t.t. Išpardavimai tęsis visą sąvaitę su 
labai nupigintomis. ^prekėmis. Todėl kam reikalingi ra
kandai naudokitės proga.

Šita puiki plieninė lova 
visokių spalvų tik

Kuogeriausio artavoto plie
no springsai visokio didumo 
ir padarymo tik

Kuogeriausių iŠdirbimų gasiniai pečiai 
su baltais porcelėniniais šonais nuo 
39.50 ir augščiau. Taipgi turime ir 
nažesnių gesinių pečių nuo j f) .00 ir 
augščiau.

Kam reikalingi rakandai, tai pasiskubinkite, kol yra di
desnis pasirinkimas.

Tavorus pristatysime j visas dalis miesto.
Krautuvė atdara iki 9 vai. vakare apart Seredos ir 

Pėtnyčios.

GREENGARD FURNITURE CO. 
3431-33 So. Halsted St.

Phone Yards 1071

UIDA. Vertė K. Baronas

Jaunoji kankino
(Tąsa)

— Bet juk nuo tavęs taip ma
žai reikalaujasi, — kalbėjo sar- 
gibinio pati įsįvogiančiu balsu. 
— Pasakyk tik kur tavo tėvas' 
ir tada tau duos papietaut. Tu I 
miegosi lovikėj mano dukters, 1 
o ryte sugrįši pas mamą. Ji taip-1 
gi tau pasakys, kad tu gerai pa-1 
dariai. Vargše, jai reikia skir-] 
ties su vyru; juk turi ji auklėti

Paima ir į tai nieko neatsakė.
“Nelaiminga, nelaiminga mo

tina!“ mąstė ji, bet nepasakė nė 
žodžio.

Moteris stengėsi pertikrinti 
mergaitę visokiais budais; bet. 
matydama, kad jai neteks paža
dėtoji, atsitikime pasisekimo, 
dovana įtūžusi sviedė grafinu 
į Painią. Su laukiniu užsigane- 
dinimu ji sekė lai, kad stiklas 
subirėjo į skeveldras, o vanduo 
išsiliejo ant mergaitės drabužių 
ir grindų.

Paima tylėjo.
— Na ir sėdėk čia, nebylė ru

pūžė! — piktai sušuko sargibi- 
nio pati. — Iš ryto skarpionai 
išlys iš savo plyšių ir jau neap
lenks tavęs.

Ji išėjo užtrenkusi paskui sa
vęs duris ir raktas vėl sužvan
gėjo užrūdijusioj spinoj. Išsi
gandusi mergaitė apsivertė ant 
šono ir pradėjo siurbti klaną 
vandens ant grindų; bet jo bu
vo labai mažai, kad užgesinus 
troškulį ir priegtam dar stiklo 
skeveldros pjaustė jai lupas. Ji 
su vargu atsiklaupė,! o paskui 
a įsisto jo. I kamarėlę veržėsi ko 
kia tai silpna šviesa: tai pasiro
dė mėnesio spindulis, švietęs į 
siaurą langelį be stiklo. Vėjalis 
atnešdavo į čia saldų aromatą 
žydžineių šilojų. Pažįstama 
šviesa ir mylimas kvapas veikė 
į Painią gaivinančiu bildu. Pas 
ją žibtelėjo viltis — ar negali
ma butų iššokti |icr langelį. Tai 
buvo siauras plysis, mažiausia 
sieksniu augščiau jos galvos.

Paima žinojo, kad nuo kalin
tojų nėra ko laukti pasigalėji
mo. Del tokių kalinių, nė vai
kyste, nė senatvė netarnauja su
minkštinančia aplinkybe. Paima 
apie tai daug girdėjo iš pasikal
bėjimų jaunų žmonių, ateinan
čių pas jos tėvą. Kaip nė ma
ža ji buvo, o suprato, kad jos 
nepasigailės, nors ji buvo sulai
kyta nelegaliai. Langas pasiro
dė perdaug siauras, bet Paima 
buvo labai liesi ir permirkę bo- 
velniniai drabužėliai visai prili
po prie jos kūnelio.

Prie sienos nebuvo ko prista
tyti, bet joj pačioj buvo nelygu
mai ir išsikišimai, o vienoj vie
toj kišojo geležinis kriukis. Pal 
ma mokėjo vikriai laipioti, bet 
dabar ji taip nusilpo, kad ne
galėjo užlipti siena. Belo ji ne
žinojo kas yra lauke, už lango. 
Iš šilojų kvapo ji spėjo, kad 
langas išeina į stopą, bet nebuvo 
tame tikra.

Vienok mintis apie tai, kad 
greičiau skarpionai pasigailės 
jos, negu kalintojai, privertė ją 
padaryti nepaprastų pastangų. 
Ji atsistojo kojomis ant pirmo 
akmeninio išsikišimo, o ranko
mis nusitvėrė už kito, augščiau, 
paskui už geležinio kriukio ir 
taip lipė siena augštyn.

(Bus daugiau)

Rauma tl zmas' S ausgflU.
Nesikanfcykite savęs skaus

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

CĄPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmf- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonią siunčia padyka
vo n čs pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 3. HąlstU $1., Magi, III, 

Knyga :“*ALTlNia SVEIKA.
TOS**, augalais gydyties, kai
na 50c.

Subata, Birželio 19 d., 1920
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Gražus Iškilmingas

PIKNIKAS
x Parengtas

LIETUyifcKOS TAUTIŠKOS DR-TĖS VIENYBĖ,

Nedlloj, Birželio 20,1920 
Geo. M. Chernausko 

Didžiajam Darže No. 1, 
Lyons, III.

Pradžia 9 vai. is ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant ši
to musų iškilmingo Pikniko. Muzika bus užganė
dinanti visiems. Šokiai už dyką. Galėsite šokti kas 
tik norėsite.

Kviečia KOMITETAS.

■hiiiiiiiii^

Teatras Kerštinga Meile
Tragedija trijuose aktuose

Statoma ienoje 2 dienas, Sercdoj ir Ketverge Birželio-June 23 ir 24, vakarais nuo 7:30, antras 
lošimas nuo 9:30.

šiame veikale dalyvaus gerai žinomi Chicagos artistai, kaip tai: Stogis, Dundulienė, Misevi- 
čiutė ir kiti. Lošimas invyks z

WANDA TEATRE, 3214 S. HALSTED ST.
Chicago, III.

Nepamirškite atsilankyti.
Kviečia KOMITETAS.

Pirmas Didelis
v

PiknikaS
rengia

Sus. Liet. Am. 89 kuopa
E. Chicago, Ind.

Nedėlioj, 20 d. Birželio-June, 1920
P: Goreckio Darže

West Pullman, III.
Pradžia 10 vai. ryto Kviečia Komitetas

Beck’s Dept. Store
3323-25 So. Halsted St.

Didelis Bargeninis 
Išpardavimas 

Panedėlyj, Birželio (June) 21

Muslinas
Geriausios vertes baltintas 
muslinas, ne krakmoluotas, 

1 minkšto apdirbimo, vertė 
4oc

32c

O. N. T.
Croshet bovelniniai— apru- 
bežiuotas skaitlius pardavi
mui, specialiai

10c

nieiti gal- j 
asgojimus, 
viskas tas

MAGDE. “Ak, kaip man i 
vą t libandiiau visokiais mas< 
trinkimus, muilavimus — ir tn.___ ___
niel'o nepagelbėjo »uo tu bjauriu pleis
kana... Man gidą net darosi!”

MAUK. "Na, tai kam tau kfst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, ivelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES I”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 

! vanduo? Ne!! RUF- 
yra tai paprasčiausia i 

plaukų ir odos sustiprintojie, j 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grož;. O kas gal 
būt gražesnio ųž ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? |K UFFEE® 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
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.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad ios vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie kiekvienos bonkutės Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar inoney order šiokiu adresu: | 
—-F. AD. RICHTER 6 CO.» 3X6-330 Bro*dway, New York*——<♦

V2 n 
M tai gyc 

piantjs
K IĮ FLES

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio® 
• mados it petriną Ir deealną 

kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
Iuh. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyj*, 
nes dabar siuvėjai lošia didele 
role pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei* 
kitę i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters, visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo I ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMKNT8 

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

■*8103 So. Halsted St, Chleag*.

Moteriškos Šilkinės 
Pančekos

Juodos ar rudds moteriš
kos pančekos $1.75 vertės 
pora tiktai

Ferankos (eurtain screen) 
Didelis pasirinkimas pui
kaus ferankoms audinio, 
50c vertės, yardas

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

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

VIRŠININKAI:
. WALTER E. SCHMIDT, President 

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

DIREKTORIAI: •
Fred M. Cartcr 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr 
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Einil G. Scip
Walter E. Schmidt 
Herman Tcninga 
Domenico Basso

H. Weber

Moteriškos Juodos 
Pančekos

Puikios vertės moteriškos 
pančekos, reguliairiai parsi
duoda po 29c, pora

-................................. .i 11 .............................................

Muilas
American Family Muilas
10 šmotų už

15c 68c
.............................. .

* DARBUS CRE1TAI GRAŽIAI IR PIGIAI 
5 NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS

Sankrova {vairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

Žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir
kitokių muzikalių instrumentų; brilvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

’ Nutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.
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■veros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Lietuvos Misijos 
Pranešimas

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginčis su tuo, kad 
apskrita sveikata didžiumoje pri
klauso nuo.
Jei šitas darbas susilpnėja, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
mes turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butą normalis.

Severas 
Balsam of Life
(Severoe Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vertė yra priparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 86c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.

veikata didžiumoje 1 
prideramo suvirškinimo,

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

LIETUVIS, PAVEIKSLŲ 
IŠDIRBEJAS

S

• ..

v"&

Matant, kaip kelk metai Ame
rikos Lietuviai negali susisiek
ti su savo giminėmis Lietuvoje, 
ir persiųsti jiems taip didei rei
kalaujamos pašalpos, Lietuvos 
Misija apsiėmė laikinai Lietu
viams tame patarnauti. Gautus 
pminų pašalpos pinigus Misija 
persiuntė kurjieriais Lietuvos 
Valstybės Iždinei.

šiomis dienomis Misija gavo 
iš Valstybės Iždinės, tokį raštų:

“Prisiųstus per Jūsų kurjie- 
ra siuntinius (pinigų kvitas), 
pradedant nuo 1 lig 2000 jau iš- 
duntinėjome iždinėms, o vi
siems piliečiams išsiuntinėjome 
(paštu) pranešimus, kad nuvyk- 
ų j pranešimuose pažymėtas 
ždines pinigų atsiimti, t

Iždinių vedėjams ir knygve- 
Ižiams įsakoma mokėti “čekus” 
'iklai grynais pinigais, jokiu 
nidii nesiųlyti bonų ir netnik- 
lyti pinigų išmokėjimo. Pasku- 
tiniomis gautomis žiniomis iš 
ždinių, “čekai” apmokami la
jai smarkiai kiekviena dieną 
ir sirenka į iždines daug žmo
nų, kaip per joniarką. Kai-ku- 
•ie piliečiai prašo išsiųsti jiems 
jinigiis į artymiaus’ą pašto'įstai i 
>ą, kad nereikėtų toli keliauti 
rinigus atsiimti, pastariem- 
;iems siunč ame paštu.

Per pasiųstų Valstybės, kur-

NAUJIENOS, Chicago, III.

SIUNTUSIEMS PAŠALPĄ 
Į LIETUVĄ.

SI PVM IUliMIMV

HONOM YamiSL RVICE

Dr. A. R. Blumenthal

BPRCIALI8TA8 
*uoj« Dykai

Didelis Atidarymas
Subatoje, Birželio 19, 1920

8:30 Valandų Ryte

Ant Piet-Vakarinio Kampo 12os ir Halsted Gt
Viena iš Geriausiai Prirengtųjų Krautuvių 

Westsaidėje
Specialės prekės yra siūlomos šito didelio atidarymo išpardavimo.

Specialis pasiūlymas su dvejom kelinėm siu
tų PO y

Nekurios prekės yra su dvejom kelinėm, siutai 
po

$32.50 $37.50 -$50

nyksta regėjimu 
Me® vartojau 

pagerinta Opb- 
thalniometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama | vai*

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 ®t« 

Jglephon* Yards 411J 
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN
•arai li«turiama linomaa p«r n 

tų kaipo patyria rydytojaa, aklrw*M 
Ir akutorU.

Gydo aitria. tr ebronilkaa lisaa. Ty
rą, motorą ir vaiką, pagal naujauaiaa 
matodaa X-Ray ir kitokiai alaktroa 
toliui.

Ofiiai ’lr Labaratorlja t IMS W. Utk 
■t. ■•toli Fiik St.

«■ nu® 6 iki 8 vai. vakarai®.
Dienomis: Canal 

8110 arba 857
Naktimi® Dr«x®l 
950 - Drovai 4186 

dYVKNIMASi 1411 8. Habto4 Btrwl 
VALANDOS: S—t ryto, tiktai.

T®I®ph®aalJ

M. PAUKŠTIS, 
Sepcialistas dėl grupų, vestuvių 

ir pamilijų. Šviesa nedaro skirtu
mo. Fotogramuojame deiną ir va
kare. Darbas kiekvienam užtikrin
tas.

Iš senų paveikslų maliavojam di
delius.

Atadara nuo ryto 9 iki 10 vakaro. 
Nedėlioj, Panedėlyj, Seredoj ir Pėt- 
nyčioj nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

Letuviai! Norėdami nusitraukti 
gorus paveikslus, ateikite pas lietu
vį ir gausite gerą darbą — patarna
vimą ir prieinamą kainą.

M. PAUKŠTIS,
2743 W. 47th St., Chcago, III 

Tel. McKinley 59-11.

kvitų” su priėmusiųjų pinigus 
atrašais. Gautąsias kvitas pi- 
ligų siuntimo skyrius išsiunti- 
iėjo Amerikos siuntėjams. li
tinė praneša, kad kvitus nuo 
\o. 1 iki No. 3101 yra jau iš
austos iždinėms į apskričius, o 
'pskričiams sakyta, kad kuo- 
.{reiėiatisia išmokėtų. No. 3401 
ki 1050 taipgi gauti ir išsiunti- 
lėjami iždinėms. Kartu paštu 
.ra išsiuntinėjami piliečiams 
pranešimai, kad nueitų j arty- 
niaų^ią iždinę at^įinitį pinigų, 
/alslvbės Iždinė rašo:

Pilnai vilnoniai, naujausios mados.

Šiame pasirinkime yra vyrų ir vaikinų madose.

Pilnai Vilnones Išdirbystės
Męs turime pilną eilę Hart Schaffner & Marx ir B. Kuppenheimer.

Didelis pasirinkimas vaikų su dviejom kelinėm siutų.
Dovanos su kiekvienu pirkimu. Ateikit ir persitikrinkit.

'‘Prašome paskelbti visiems

H

KLEIN BROS.
HM.STl.li & zOtii STS,

Klein Bros. Išpirkimas 
Vyrišku Drabužiu Sand.

Iš biznio priežasties mums uždrausta minėti vardų i
fabrikantų, bet kada jus pamatysit jų gerai žinoma leibelį 
ant kiekvieno drabužio jus pripažįsit kad męs padarėm tik
rai stebėtinų pirkimų.

trybes. Daroma viską, kad 
žmonėms pinigai butų išmoka
mi k negreičiausia.

(Pasirašo) Finansų Pramo-' 
nes Ministeris, Galvanauskas,

Departamento Direktorius, 
Dulskis.

Laiškai iš Lietuvos
Skundžiasi ant valdininkų.

Stasei Kondrotienei rašo iš 
Akmenės jos brolis, ką-tik iš

vertės

Pirmutinis Lietuvių 
Valstijinis Bankas 

Amerikoje
Metropolitan State Bank

2201 W. 22 Str., Kampas Leavitt St.

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

8149 S. Morgan s t., kerti 82 it 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS > 
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedėliotais nu® 
9—2 po pietų. 

T*lephon© Yards 687,

Telephon* Yard* 5082

Dr. M. Stupnicki
2107 S. Morgai st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rjtg 
ir nuo i iki < vakar*.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Kožnas Siutas yra Pilnai Vilnonis.
Kožnas Siutas yra Ranka Pasiutas.
Daugelis šitų siutų yra su šilkiniais pamu
šalais. Kožnas siutas turi siuvėjų kom
panijos gerai žinomų leibelį. JIEŠKOK JO!

$40 -- $50 Siutai
Ten yra worsteds ir cassimercs, čvertics, pu

sės ir pilnai išmušti su alpaca arba šilku. Ten 
yra gražiai maišytų visokių spalvų, kaip tai ru
dų, žalių, mėlynų ir naujų pavasarinių varsų. Ten 
yra paprastų mėlynų, rudų arba žalių flanelių. 
Ir ant galo ten yra visada populariškų mėlyno ser 
ge.

Jus galėsite pasirinkti single ar double breas 
ted,nepaisant jūsų subudavojimo, lote yra vyrų 
ir vaikinų mados; mados ^*^ 
(liktiems — faktiškai, kiek W U
vienas vyras gali rasti siu į
tą savo ypatiškam skoniui W
ir budavojimui.

Vyriški $30.00 ir $35.00 Siutai
Rinkinys yra gana didelis taip kad žmogus galės pasi

rinkti sau siutų greitai ir užganėdinančiai. Materijos susi
deda iš serge, flanelio ir puikaus audimo; pageidaujamų 
spalvų abelnam nešiojimui; ir double breasted madų; neku
rios mados labai pritinkančios vaikinams, ki- 
tos konservatiškesnės. Siutai yra parinktos Mk t i 
vertės po ■

...Mano kelionė buvo neper-į 
daug bloga. Parvažiavau per' 
vandenį per 7 dienas ir pusę, ale Į 
daug patroto turėjau. New Yor-, 
k e taksų užmokėjau $72.25.1 
Daug pinigų man kaštavo, o' 
kaip važiavau per gronyčią į | 
Lietuvą, Lietuvos valdininkai 
kratė, visiems baksus atėmė, 
taipgi ir man; visus geruosius 
drabužius, kur mes buvom su
dėję, ir šilkus ir kitus rubus, 
kur buvo tavo supirkta mamai I 
ir seseriai, viską atėmė. Neži
nau, ar begausiu atgal, ar ne. 
Padaviau prašymą į vyresnybę,! 
į muitinę. Aš aprokavau, kad, 
už 300 dolerių turiu iškados. 
Gaila begalo. O dar inamunė- 
lė baras, kam ,aš pirkau šilkus, 
sako, kad tik butų tai ir bovel- 
niniai butų gerai. Aš pats irgi, 
neužganėdintas, kad parvažia
vau, nes nėra kuo užsiimti. Gal 
ir vėl reikės važiuot į Ameriką. 
Darbai čia tik prie žemės. Kas • 
žemės tur ir dirba, tam gerai, 
o šiaip nė jokių uždarbių nėra, 
o ypač č'a Akmenėj. —

Tos Rankos saugumą gali spręsti iš to, jog ji yra po kon
trole Illinojaus Valstijos.

Jos turtas siekia daugiau kaip Milijoną dolerių.
Jos Direktorių ir Šėrininkų turtas siekia daugiau kaip 

dešimtį milijonų.
. Visi jie yra pasekmingi verteivystėje ir stovi užpakalyje 

šio Banko.
Chicagos miestas ir Cook pavietas turi savo pinigus pasi

dėję šiame Banke.
Keliaujantiems į Lietuvą parūpiname pasportus vienos 

sanvaitės laiku.
Siunčiam pinigus į visas dalis pasaulio trumpu laiku ir sau

giu budu.
Bankos vaiandos:
Pagedėliais, Seredomis, Ketvergais ir Pėtnyčiomis nuo 9 v. 

ryto iki 4 vai. po pietų. Utarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. ry
to iki 8:30 vai. vakaro.

r
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DR. YUsKA
1900 S. Halsted St

Tel. Canal 114
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Tel. Canal 6222. ___
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
8201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

'L—....... -------------------------

Aš ADOMAS A. KARALIAU8KA8, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnSjęs pilvelis buvo. Dispep 

•ija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, lakštų, Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kai 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimu 
linyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge

to-

mauzmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėži 
linyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaite po b,u,tclJ .S.alutar.as’-?llter1?’.ir -P? 8 mėn. savo paveiksle 

radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažhtamiems' su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTTTUTION J. Baltrėnas. Prof.

1707 So. Halsted SU Telephoae Canal 4417. • Ckicag*, m.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytoja* ir Chirurgą® 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.

Nedaliomis 9 iki 12 di«nų. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 268

Telephon* Boulevard 2169
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Ull B. Margaa 8t Chicag*, HL

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1417 WJ1 8L kampjfarahflald *v
Valandos: Iki f ryto; n«e I iki

4 Ir nao 7 iki 9 vakar*. 
Tai. Proapoet 1141

—i

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St^ Chicago.
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NAUJIENOS
NtE LITHUANIAN DAILY NEWt

1739 80. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talaphaaa CtMl HM

16.00 per year in Chicago.
|5.00 per yaar outslde of Chlcago.
17.00 per year in Gonada.

of Chicago. III- 
March Brd, 1871.

nedeldienius. Leidiia Naujieną Befi- 
drovl, 1739 S. Halsted St- Chicago, 
DL — Talafonaa: Ganai 1306.

8^0
1.85
1.45

.75

Pusei meti .......... . ......... ..
Teima mėnesiams •••••••< 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

ChlcafM* — par aeiiotojul
Viena kopija ... .................... .
Savai ••••••••••* m.. • 
Mėnesiui

Suvienytose ValsMjeeK *• Chicago],

Metąmt ... .« •Al*•
Puse metą.......................<
Trina mtaesianvi 
Dviem minėsiant 
Vienam menesiui

Uetars* tr kitar au 
(Atpiginta)

Metami ,«•••••••• 
Pusei metų............ .
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųst
Orderiu, kartu su užsakymą

17.00
..... 4.00
.... 9.00

True translatlon meti wlth the post- 
master at Chicago, III. June 19 1920 
a* reųuired by tbe act of Oct. 6,1915 

Rusijos imperia- . 
lizmas atgijo.

paKomisaras Krasinas, 
reiškė Anglijos valdžios at
stovams, kad bolševikai ne
norį pripažinti senųjų Ru
sijos skolų. Vienok tatai 
nebuvo galutinas atsisaky
mas užmokėti tas skolas< o 
tiktai pagrindas deryboms.

Tuoj po minėto pareiški
mo sovietų įgaliotinis pasa
kė, kad jeigu Rusija butų 
prispirta mokėti skolas, už
trauktas caro laikais, tai ji 
reikalautų sau tam tikrų 
teisių ir privilegijų, kurios 
buvo prižadėtos Rusijai se
nomis sutartimis su kitomis 
valstybėmis. Kalbėdamas 
apie tai, Krasinas ypatin
gai pabrėžė, kad 1915 metų 
konferencija prižadėjo Ru
sijai Konstantinopolį.

Bolševikuojantįs laikraš
čiai Amerikoje atrado tokį 
Krasino argumentavimą la
bai teisingu ir gudriu. Taip, 
girdi, ir reikia kalbėt su ka
pitalistiška Anglijos val
džia: jeigu ji nori gaut iš 
Rusijos senąsias skolas, tai 
Rusija turi t gaut senąsias 
savo teises. Bet mes tame 
bolševikų komisaro reikala
vime matome visai ką ki
ta.

Versti, kad Rusija mokė
tų skolas, kurias užtraukė 
ant jos caras (kad tais pasi- 

. skolintais pinigais galėjus 
užlaikyt žmonių budelius), 
yra, žinoma, neteisinga. Bet 
ar teisinga yra reikalauti, 
kad Rusijai butų atiduotas 
Konstantinopolis? Be abe
jonės, ne. Konstantinopo
lis priklauso turkams,-o ne 
rusams.

Tad kas čia yra gero to
kiose bolševikų įgaliotinio 
derybose su Anglijos vald
žia?
“Mes 
ją” 
“Mes
Bet jeigu jau negalima ap
sieiti be plėšimo, tai ir mes 
norime kaiką apiplėšti, su 
jųsų pagelba”

si sako Krasinui: 
norime apiplėšt Rusi- 
0 Krasinas atsako: 
esame priešingi tam.

neo

Gal tai yra gudru; bet ši
tokiu gudrumu gali girties 
imperialistai-plėšikai, 
darbininkiška valdžia.

Klerikalų įtaka 
Vokietijoje.

Rinkimuose į Vokietijos 
reichstagą katalikų Centro 
partija gavo 3,500,800 balsų 
ir 67 atstovus.

Bet tatai da neparodo vi
sos klerikalų galybės Vo
kietijoje. Atskirą kandi
datų sąrašą įkūrėjo taip-pat 
ir “Krikščionių Susivieniji
mas”, kurį rėmė krikščio
niškosios profesinės sąjun
gos. Šita partija surinko 
1,314,963 balsus ir gavo 21 
atstovą.

Taigi klerikalai Vokieti
joje gavo išviso 4,815,763 
balsus; atstovų reichstage 
jie turės 88.

Krikščioniškųjų darbinin 
kų unijų atstovai, tiesa, to
li gražu ne visame kame ga
lės eiti išvien su Centro at
stovais; jie net ir rinkimuo
se praėjo, kaipo atskiros 
nuo klerikalų partijos jjęa- 

liūtiniai. Bet vis dėlto kle- 
rikalai diriguos jais.

Vokietijos Centros pasi
elgė panašiai kaip ir Lietu
vos klerikalai, kurie suor
ganizavo “Darbo Federaci
ją”, kad pasigavus daugiaus 
darbininkiškų balsų.

Lošdami “darbininkų drau 
gų” rolę, Vokietijos kleri
kalai atitraukė nuo sociali
stų netoli pusantro miliono 
proletarų. Jei šitie prole
tarai butų ėję su socialis
tais, tai pastarieji butų ga
vę daugiaus kaip 13 milio- 
nų balsų, t. y. absoliučią di
džiumą. Socialistai šian
die kontroliuotų reichsta
gą, ir valdžia galėtų būt su
daryta iš vienų socialistų.

Bet kad tiek daug darbi
ninkų Vokietijoje da seka 
paskui klerikalus, tai čia y- 
ra ir socialistų kaltės. So
cialistai neturėjo pakanka
mai moralės jiegos pritrauk 
ti prie savęs tuos darbi
ninkus. 0 tai daugiausia 
dėl tos priežasties, kad jie 
kovojo tarp savęs.

Nesusipratusius darbinin 
kus socialistai gali pakreipt 
į savo pusę tiktai tada, ka
da jie parodo jiems savo so
lidarumą. 0 jeigu socialis
tai kaujasi tarp savęs, tai 
jie negali daryt didelės įta
kos į minias. Minios eina 
tenai, kur mato spėką. Tar
pusavinė kova naikina soci
alistų spėką.

Tatai turėtų būt pamoka 
tiems žmonėms, kurie įsi
vaizdina, kad skaldymo tak
tika veda prie socializmo. 
Kas skaldo socialistų eiles, 
tas ilgina kapitalizmo v • Zių.

am

Gomperso pra
laimėjimas.

Daugiaus kaip trims ket
virtadaliais balsų Amerikos 
Darbo Federacijos konven
cija pritarė gelžkelių paė
mimu į valdžios rankas ir 
pastatymui po demokratine 
kontrole.

Šitą žingsnį konvencija 
padarė prieš Gomperso ir 
kitų Federacijos viršininkų 
valią. Ginčai konvencijoje 
tęsėsi per dvi dienas. Fede
racijos prezidentas panau
dojo visą savo autoritetą ir 
iškalbą, kad apgynus priva- 

tinęs nuosavybės principą. 
Bet pralaimėjo.

Tai jau daug reiškia. A- 
merikos Darbo Federacijoje 
iki šiol viešpatavo buržuzi- 
nio liberalizmo dvasia: gar
binimas privatinės nuosavy
bės, priešingumas savaran
kiškam darbininkų veikimui 
politikoje, priešingumas aš
tuonių valandų darbo dienos 
įstatymui, ir tt.

Kada Amerikos komunis
tai ėmė skelbt, kad darbinin
kai neprivalą kovot politi
kos dirvoje už reformas, tai 
jie nesugalvojo jokio naujo 
principo, o tiktai naujoje 
formoje išreiškė tuos libera
lizmo prietarus, kuriuos jau 
senai skelbia Gompersaa.

Dabar šita liberalizmo 
dvasia jau ima nykti Ameri
kos darbininkų miniose. Ne 
priepuolis yra ir tas faktas, 
kad šių metų kohvencijoje 
ir industrialistų unija atsi
sakė nuo agitacijos, priešin
gos politiniam veikimui.

Kartą pripažinusi, kad 
gelžkeliai turi būt ne priva
tinių kompanijų, o valdžios 
ii* visuomenes rankose, Ame 

rikos Darbo Federacija pri- 
eis prie tos pozicijos ekono
miniuose ir politiniuose 
klausimuose, kurios laikosi 
socialistai.

Socialistų pareiga yra ei
ti į darbininkų minias ir su
mania agitacija pagreitinti 
šitą susipratimo darbą.

Provokacijos pėd
sakai komunistų 
programe.

1.
Kada Amerikos komuni

stai pernai rugsėjo mėne
sio pradžioje susiorganiza
vo Chicagoje į “partiją” ir 
paskelbė savo programą, tai 
lengvatikiai ir neturintįs 
politinio patyrimo žmonės 
įsivaizdino, kad čia gimė 
nauja revoliucinio judėjimo 
spėka. Nemokėdami pro- 
taut ir vadovaudamiesi vien 
savo upu, tie žmonės nepa- 
jiegė suprasti tikrosios tos 
“partijos” vertės net ir tuo
met, kai socialistų kalbėto
jai ir laikraščiai išnagrinėjo 
ir į skivytus sukritikavo 
komunistų programą.

Bet šiandie jau visi žino, 
kad svarbiausi komunistų 
“partijos” inžinieriai ir jų 
programo autoriai buvo vai 
džios pasamdyti agentai. 
Taigi dabar gal jau ir men
kiausiai išsilavinusieji ko
munizmo pasekėjai ras sa
vyje gabumo pasvarstyt tas 
“idėjas”, kurias pakišo 
jiems, kaipo “revoliucinį 
programą”, šnipai-provo- 
katoriai, ąpsimetusieji dar
bininkų klesos liuosuoto- 
jais.

Štai kokių dalykų ran
dame komunistų programe:

“Komunistų Partija tu
ri laikyt pirmoje vietoje 
nedtlaidų šaukimą prie 
proletarinės revoliucijos, 
kapitalizmo nuvertimo ir 
proletariato diktatūros į- 
steigimo...

“Dalyvavimas parla
mentinėse kampanijose, 
kurios bendroje proletari
ato kovoje turi (tik) ant
raeilės vertės, yra tiktai 
revoliucinei agitacijai ir 
propagandai.

.“Jeigu Komunistų Par
tija įgis atstovų parla

mente, tai jie neturės da
ryt reformų sumanymų 
arba remti juos; jų veiki
mas privalo būt agitaci
nis...” \
Šitie komunistų progra

mo punktai labai patiko dau 
geliui suklaidintųjų lietu
vių darbininkų, kadangi jie 
skamba r-r-revoliucioniš- 
kai. “Revoliucija I” “Kapi
talizmo nuvertimas!” “Pro
letariato diktatūra!” Bet re 
tas kuris jų stengėsi supra
sti tų sakinių prasmę.

0 jų prasmė, trumpai sa
kant, yra tokia, kad komu
nistai paniekina visą politi
nį veikimą ir pasižada nuo
latos šaukti minias prie su
kilimo prieš valdžią.

Ar galimas yra daiktas, 
kad valdžia leistų gyvuot ir 
veikti tokiai partijai, kuri 
šitaip elgtųsi? Tokios “kant 
rios” valdžios nėra ir nie^ 
kuomet nebuvo. Jokia bur
žuazinė valdžia nepakenčia, 
kad kas-nors atvirai šauk
tų žmones sukilti prieš ją. 
Nepakenčia to ir jokia pu- 
siau-socialistinė, grynai so
cialistine arba komunistine 

valdžia. Asmenis arba or
ganizacijas, kurie, kursto 
žmones prie sukilimo ir val
džios nuvertimo, kiekviena 
valdžia, kokia ji nebūtų, per 
sekioja aštriausiu budu.

Taigi nėra jokio pamato 
manyt, kad Amerikos val
džia galėtų šituo žvilgsniu 
skirties nuo kitų valdžių. 
Skaitant todėl tuos komuni 
stų partijos programo punk 
tus, turėjo būt kiekvienam 
protaujančiam žmogui aiš
ku, kad jie yra neįvykinami 
gyvenime; arba — kad jei
gu komunistai mėgins vy
kinti juos, tai jie sukeis vi
są valdžios galybę prieš save 
ir bus sunaikinti.

Mes šiandie žinome, kad 
komunistai tapo sunaikinti, 
kaipo organizacija, pirma 
negu jie pradėjo vykinti sa
vo programą. Ir dabar jau 
nėra abejonės, kad tas “ne
atlaidus šaukimas prie re
voliucijos” buvo tyčia įdėtas 
į komunistų programą, kad 
Justicijos departamentas ga 
lėtą padaryt medžioklę ant 
tų žmonių, kurie įstojo į ko
munistų partiją.

Tokią medžioklę jisai bu
tų padaręs ir ant visų soci
alistų, jeigu jie butų paklau 
sę Frainos ir savo progra
mą butų pakeitę komunistų 
programų. Bet Socialistų 
Partija turėjo protingų žmo 
nių, kurie nedavė ją įtrauk
ti į provokatorių spąstus.

Apžvalga
TIKĖJIMAS IR44ULTURA.

Vienas skaitytojas prašo pa
aiškinti, koks santikis yra tarp 
religijos ir tautos kultūros. Sa
ko:

“Man teko su vienu draugu 
diskutuoti apie lietuvius, len
kus ir ispanus dėlei jų kultū
ros. Mano draugas tvirtina, 
kad šitos trįs tautos merą ly
gios vokiečiams arba ameri
konams kultūroje dėlto, kad 
jos išpažįsta Rymo-Katalikų 
tikėjimą. A® tam esmi prie
šingas. Mano manymu, jei
gu tikėjimą ir priimtum kai
po priežastį, tai betgi jisai nė
ra svarbiausias faktorius su
laikymo kultūros.”***
Tasai skaitytojas turi tiesą. 

Religija gali būt, ir tani tikrose 
aplinkybėse esti, kultūros truk

dytoja; bet ji nėra svarbiausias 
faktorius (veiksnys) kultūros 
trukdyme.

Pati religija yra kultūros 
produktas. Tam tikrame kul
tūros laipsnyje ji atsiranda, ir 
paskui tam tikrame kultūros 
laipsnyje ji ima nykti. Ji, vadi
nasi, turi savo gyvavimo isto
riją. Ta jos istorija priklauso 
nuo visos žmonių kultūros plė- 
tojimpsi. Kartu tcčiaus ji daro 
įtaką ir į kitas kultūros šakas.

Kaipo kultūros dalis, religija 
dauginus priklauso nuo (visos) 
kultūros, negu (visa) kultūra 
nuo religijos.

Religija, be to, yni ypatingos 
kultūros srities apsireiškimas, 
būtent, dvasines kultūros. 0 
dvasino kultūra priklauso nuo 
materialinės kultūros. Darbo 
įrankiai, darbo organizacija ir 
darbo vaisių pasidalinimo bū
das sudaro visuomenės gyveni
mo pagrindą. Ant šito pagrin
do stovi dvasinės kultūros rū
mas — žmonių papročiai, įsta
tymai, dora, religija, daile, mok 
slas ir t. t.

Taigi religija yra tiktai vienas 
iš daugelio antros rųšies (dva
sinės) kulturosl ’ apsireiškimų.

Besikeičiant žmonijos kultū
rai, religija taip-pat keičiasi, — 
tol, kol ji pajiegia sekti paskui 
kultūros plėtojimąsi. Pastoti ke- 
lių kultu ros progresui ji negali. 
Daug didesnė kultūros trukdy
toja, negu religija, yra ta orga
nizacija, kuri susitveria po jos 
priedanga. Rymo-katalikų tikė
jimas visai nebūtų pavojingas 
progresui, jeigu nebūtų tos žmo 
nių temdinimo ir išnaudojimo 
mašinerijos, kuri vadinasi “Ry- 
mo-Katalikų Bažnyčia.”

Lietuvoje, Lenkijoje arba Is
panijoj^ ta mašinerija yra labai 
galinga. Bet ji galinga yra ir 
Vokietijoje, net ir Amerikoje.

Darbininkrj 
Judėjime.

ČEKAbŠLAVOKAI.
(Tedengtoji

Praga, geg. .3. — (Paštu). 
Rinkimai į Čekų-Slavokų sena
tą įvyko balandžio 25 d., taigi 
vienai savaitei praslinkus po vi
suotinių rinkimų į Atstovų Bu
tą. Dabar, kada jau padaryta an 
tras ir trečias rinkimų rezulta
tų peržiūrėjimas, galima tikrai 
sakyti, kad įvairios Čekų-Slavo- 
ku socialistines partijos laimėjo 
diuclių pergalių, tokių pergalių, 
kurios, rasit, duos galimybės 
premjerui Vlastimilui Tusarui, 
vienam Čekijos socialdemokra
tų lyderių, pasilikti daiv-ilgesnį 
laiką prie valstybės vairo.

Dabar rinkimų sistema Če- 
kuose-Slavokuose yra propor- 
cionalinė.

Rinkimais į Atstovų Butą, ba
landžio 18, socialistai laimėjo 
2,878,548 balsų, o įvairios bur
žuazinės ir šiaip jau smulkes
nės grupes gavo viso 2,966,503 
balsų. Tuo budu socialistų at
stovams tenka 133 vietos, o jų 
oponentams, atžagareivių parti
jų atstovams, 148 vietos. Atsto
vų butas susideda iš 300 narių, 
bet 19 vietų pasilieka dar kurį 
laiką tuščios, kadangi Karpati- 
jos ir Silezijos distriktuose dėl 
vielų paskirstymo tebejna kon
to# tas.

Senajame atstovų bute, kurs 
susidėjo iš 269 narių ir į kurį 
atstovai buvo renkami ne tiesiu 
žmonių balsavimu, socialistų 
atstovai turėjo tik 89 vietas.

Negalima laukti, kad tię 133 
sociialistų atstovų naujajame 
parlamente sudarytų vieną tvir
tą politinį kūną. Del tautinių ir 
rasinių pasiskaidymų, tos nau
josios respublikos socialistai, 
lygiai taip kaip ir buržuazines 
partijos, pasidalinę į naciona
listines grupes. Tcčiaus, ka

dangi visų jų idealai beveik tie 
patįs, tai nėra abejonės, kad vi- 
suose-ilalykuose, paliečiančiuose 
darbo žmonių reikalus, ypač 
plataus progresingų įstatymų ir 
industrijos socializacijos pro
gramų vykinime jie visi eis iš- 
viena. Dagi tautiniai Čekų so
cialistai yra tvirtai tais pamati
niais principais nusistatę.

Senatas susideda iš 67 socia- 

lįstų ir 75 nesocialistų. Viso se
natas turi turėt 150 narių, bet 
aštuonių narių dar trūksta iš 
kontestuojamųjų apskričių. Se
natas tečiau neturi daugiau ga
lios už atstovų butą. Reikalui 
esant, atstovų butas gali priim
ti įstatymus per senato galvą. 
Kuomet rinkimais j atstovų bu
tą balsuoti gali kiekvienas pilie
tis* sukakęs 21 metus amžiaus, 
rinkimais į senatą balsavimo 
teises turi piliečiai penkiais me
lais vyresni, šiaip balsavimo 
teises yra visų lygios, kaip vy
rų taip moterų.

Rinkimais į atstovų butą nuo
stabiai stiprus pasirodė esą so
cialistai Slavokuose, kur, nežiū
rint Ilgo ir sunkaus ten kunigų 
viešpatavimo, o taipjau ir biau- 
rių trukdymų, kurių darė Sla- 
vokų krašto gubernatorius mi- 
nisteris Srobar, socialistai lai
mėjo 643,584 balsus. Tautiniai 
socialistai Čekuose gavo apie 
500,000 balsų; čekų socialde- 
fnokratai laimėjo 1,067,000, ar
ba 33 nuošimčius visų Čekų bal
sų.

Rinkimų kompanija buvo ve
dama, galima sakyt, dviem obal 
siais: i.4 vienos pusės iškeltu so- 
cializacijos obalsiu, iš antro® 
— esamosios tvarkos išlaikymo 
obalsiu. Ir, nežiūrint tautinių 
skirtumų, kapitalistai ir stam- 

praiuoiiinkai vok ic&iai au- 
kojo dideles sumas pinigų so
cialistams priešingųjų Čekų par
tijų kampanijos fondams, o če
kų piniguočiai vėl rėmė vokie-’ 
čių buržuazijos kandidatus. 
Tuo tarpu socialistai darė visų 
galimų pastangų, kad jeigu jau 
ne visai prašalinus, tai bent 
įmanomai sumažinus tautinius 
žmonių nesikentimus, ir jie jau
čiasi padėję pamatą bendram ir 
sutariamam Čekų-Slavokų so- 
c’alistiniam judėjimui.
i__________________

Prieš legalizuotus žudeikae. 
(T«d«rMrtojf Fr«a«].

Detroit, Mieli. — Vietos dar
bininkų unijų paskirta komisi
ja kreipėsi į apskričio šerifą re’.- 
kalavimu, kad šerifo ofisas pa
liautų davęs taip vad. “deputy 
sheriff” ženklelius visokiems 
privatiniams ' detektyvams ir 
streiklaužoms. Darbininkų ko
misija pareiškė, kad streikų me
tu tokie samdytojų samdomi 
padaužos, kuriems šerifo ofisas 
dar duoda ženklelius kaipo “de
puty šerifams”, stato pavojui) 
ne tik žmonių sveikatą, bet ir 
gyvastį, ir nurodė daugelį atsi
tikimų, kur pašaliniai^ žmonės 
skaudžiai nukentėjo nuo tų 
streiklaužių siaubimo. Pavyz
džiui, paskutiniame tymsterių 
streike buvo pašauti du žmones, 
kurių vienas mirtinai.

Pelnaplėšų 
šeimininkavimas.

“Kooperatyvų Žinios” paduo
da šitokią žinutę iš Ncw York 
Tribūne geg. 1 d.: *

“Vakar išgabenta į Atlantiko 
vandenyną ir, apie penkiasde
šimt mylių' nud krašto, suversta 
vandenin keletas šimtų tonų 
vaisių ir įvairių daržovių. Visa 
ta gerybė buvo atgabenta iš Ku
bos ir laikoma laivuose įvairio
se Brooklyno prieplaukose. 
Laukta, l^pl rinkose pabrangs 
kainos; bet belaukiant, vaisiai 
ir daržoves sugedo ir teko ver
sti į jūres.”

Darbo Laukas.
[Federuotoji Presai.

Paterson, N. J. — šilkų in
dustrijos darbininkai labai susi
rūpinę. Dalykų padėtis labai 
rusti. Iš apie 30 tūkstančių šil
kų pramonės darbininkų Pater- 
sono rajone, septyni ar aštuoni 
tūkstančiai jų švenčia visai be 
darbo, o penkiolika ar daugiau 
tūkstančių tedirba vos tris, ke
turias dienas savaitėje. Darbi
ninkų organizacijų lyderiai 
sprendžia, kad samdytojai turi 
pienų sumažinti produkciją, 
idant galėjus nupiginti algas dar 
bininkams. Patersone jau da
bar mažesniosios kompanijos 
siūlo darbininkams daug pigiau 
negu lig šiol kad mokėjo. Masi
niame susirinkime Amalgama- 

led Textile Workers organiza
cijos nariai nutarė kovoti vi
sais galimais budais prieš pigi
nimą algų.

Iš Įvairią Sričių
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

PIRKLYBA.
Praėjusi karė, nors joje Ame

rika* neteko apie 60,000 savo ka
reivių, kurie tapo užmušti, bet 
užtai daug j)elnč pirklyboj, nes 
tos šolies pirkliai nesidrovėjo 
už savo produktus milžiniškas 
kainas statyt. Bet karei pasi
baigus mažinusi ir siuntimas iš 
imerikos prekių į kitus kraš
tus, nes’ iš karės sugrįžę karei
viai gali savo rankas pridėti 
darbui krašto reikalams, dėlto 
kiti kraštai Amerikos produk
tų reikalauja mažiau, o šiais 
nefais net maisto reikalaus ma
žiau. Antra vertus, Amerika 
jo ir duoti mažiau tegalės, nes 
čia laukiama neoriausio der
laus dėl nepaprastai šalto h* vė
lybu pavasario, kuomet Euro- 
joj jis buvo šiltas ir ankstybas. 
Francija laukia taip gero už- 
terėjimo laukuose* kad gaben

ti iš svetur maistą veik visai ne
bus reikalo. Laukiama gero 
užderėjimo tr kituose Europos 
kraštuose.

Štili#? AmeriLoa ▼ulclžion apy
skaitas balandžio mCnesyj Ame- 

'ika į kitus kraštus išsiuntė sa
vo prekių tik už $684,000,000, 
kuomet kovo mėnesyj jų išsiun- 
ė už $820,000,000, o balandžio 
mėnesyj praeitų metų buvo iš
skintus už $715,000,000; tuo tar
iu svetimų prekių parsigabc- 
io kovo mėnesyj už $524,(X)0,- 
MM), o balandžio mėnesyj už 
^273,000,000. Balandžio‘mėne
syj aukso į kitus kraštus išsių
sta už $50,000,(MM), o iš svetur 
largabenta už $33,000,000; per 
/isą pereitų metų balandžio mė- 
usį aukso buvo išgabenta tik 
iž $7,000,000. Sidabro balan- 
Ižio mėnesyj svetur išsiųsta 
iž $17,000,000, o iš svetur įga
benta tik už $11,000,000.

Redakcijos Atsakymai
V. Grebliunui. — Gal būt, 

kad taip ir yra, kaip Jus mano- 
Ret mes neturėjome pro- 
nuodugniai ištirti dalyką,

kad galėtume pasakyti ką-nors 
tikra.

te.

Kazimieras Gugis

Minto Ofisai!
127 R. Burtom 81.

111111 BnhylMg.
T«L Central 4411

Veda viso Wa« rtikahu, kaip krirMnaUikuoM 
taip ir civiUikuose teūmuost. Dora 

vitokiM dokumanttu irpopitraii

Namų Oflaast
I32B B. HalstH BL

Ant trečių lubų
Tel. Drover Uit

FAf.iJONAS
-į

A. f f ' AT|«,

A. PETRATIS & CO.
m TUO 3 

MomcAGE Bank
R E M. ESTATE -- INSURANCE

European American Burfau
• k o® Siunčia Pinigus P rduoda Laivokortas

NO'J ANI.H SAS^

3249 So Halsted Slroet, Chicago Illinois 
Teuephone Boulevaru 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

LloUvIs Gydytojas Ir Chirurgu 
21 Bt Washlngtoa 8t 
Marshall Fislg Aanoa 

18tb fl. Rainas 1817 
Phoaa Coatrsl BBIl 

Valandos: nuo II iki 11 ryu

2121 North Western Avo. 
Valandos: 6 lai 8 vakaro.

g-RpfndulIftL Phono Arntltag* UIS 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Tslsphons Drovsr ŠOU

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAfi

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai vaka 
r*. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8211 80. Halsui 8t Chisags, I1L

DR. C. K. KLIAUGA
Dantittaa

1821 So. Halsted St, Chicago, IU. 
-kampas 18th St.

Pliene Canal 257
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PINIGUS I LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

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

“CASH” PINIGAI 
parduodami MARKOMIS, FRANKAIS, RUBLIAIS ir kitų tautų 

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

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

PASPARTAI DYKAI 
keliaujantiems Lietuvon per musų ofisų pasportus parūpiname dykai. 

LAIVAKORTĖS
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

DOKUMENTUS
{galiojimus, daviemastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kontraktus ir 
kitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popierius PADAROME IR 

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

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

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS 

užeikite ar rąžykite | vienatinę Chicagoje ir Vakarinėse Valstijose 
Lietuvių Korporacijų, suorganizuotų pagal Illinois Valstijos tiesas.

7 BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.
35 So. Dearbom St., Chicago, III.

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

Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedėliomis nuo 10 iki 4

L.S. Sąjungoje
■M-

Prie Darbo!
Labai
Svarbu

Draugai Sąjungiečiai!

mus iš 
įvairiai

KELIAS JAU 
ATDARAS

Buk noprigulmingu! Ir ap
saugok savo suadytus pi

nigus šiame tvirtame 
Valstijiniame Banke

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir i Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo
dama ant Visų

LINIJŲ

Central Manutacturlng Dlstrict Bank
1112 West 35th Street

Turtas Virs $6,000,000.00

Atidarą Panedėliais, Seredomis ir Subatomis—vakarais.

amatninkai
kurie apdirbinėjatc na- 
ugę metalą tuoj atsiliep 

kitę.

šiuo laiku pergyvena sunkius 
laikus. Kai-kuric buvusių Sų- 
jungiečių, kuriems pra vedimas 
savo asmeninių ambicijų rūpė
jo dauginus, negu darbininkų 
vienybė, suskaldė musų organi
zaciją ir užgriebė musų 'turtą. 
Musų organizacijai iškarto teko 
kovoti prieš siaučiantį viešpa
taujančių k lesų įsteigtų oficialį 
terorų ir prieš kai-kurių saumy- 
lių ir avantiūristų ' neteisingais 
skelbimais suklaidintą ir sufa
natizuotą dalį buvusių Sąjun- 
giečių, kurie nors patįs nesi- 
jausdami, ranka už rankos su 
valdiškąja reakcija veikė, kad 
tik suskaldžius ir suk..iškilius 
susipratusių darbininkų judėji
mą.

Šiuo laiku, kuomet 
vienos pusės valdžia
persekioja, o iš kitos — musų 
buvusieji bendradarbiai, dabar
tiniai komunistai, visaip demo
ralizuoja musų judėjimą, mes 
turime dėti visas pastangas, kad 
greičiausiai sustiprinus savo or
ganizaciją. Tuo tikslu, kiekvie
no sąjungiečio pareiga yra rū
pintis gauti kuodaugiausia nau
jų narių; visuomet užsimokėti 
laiku savo narines mokestis,

I gyvai dalyvauti organizacijos 
reikaluose ir višas pastangas dė- 

[ ti organizacijos atkūrimui.
iš Lietuvos į Ameriką ant greitųjų Anglijos garlaivių rruinpai, musų pareigos turi 

susidėti iš: agilavimo naujų 
narių, švietimo esančių narių ir 
rūpinimosi organizacijos reika
lais.

Neimkite domėn musų dezor- 
ganizatorių užsipuolimų: nega
lima atsakinėtu j kalbas žmonių, 
nesuprantančių visuomenės vys 
tymosi įstatymų. Musų laikas 
turi būt pašvęstas ne tuštiems 
ginčams, bet organizacijos stip
rinimui.

Prieš save turime daug svar
baus ir sunkaus darbo. To dar
bo atlikimui tat musų domė ir 
turi būt atkreipta.

Visų pirma turime sustiprin
ti savo organizaciją nariais ir 
finansais, idant galėtume vėl 
imtis leidimo literatūros, savo 
organo, ir plataus darbininkų 
švietimo darbo.

Antra, turime dėti visas pas
tangas, kad prigelbėjus musų 
partijai,- Socialistų Partijai, lai
mėti šioje politinėje kovoje.

Pagalios, taipgi turime kiek 
tik išgalime, remti finansiškai 
ir moraliai musų draugus Lie
tuvoje, kurie veda neatlaidžią 
kovą už demokratijos įsteigi
mą.

Draugai, stokime darban! 
Stiprinkime savo organizaciją, 
dirbkime, kad partija laimėtų 
ir remkime savo draugus Lietu
voje!

Prie darbo!
L. S. S-gos Pildomasis Ko

mitetas:
M, M. Rice-Herman, 
K. Liutkus, 
P. Raškevičius, 
J. S. Prusalaitis, 
M. Baltuškienė, 
T. Matas, 
P. Plečkaitis.

Marė Jurgelionis, 
x Sekr.-Vertėjas. 

uiiihiiiiiniiiiiiiiiiiim^

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, LAIVAKARTES. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padaromie visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos toriuo.<e. Stojame į 
teismą už perkalbėtoją.
J. J. Zolp, A. M. BarčusCOMMERCIAL REALTY BUREAU,

«• ■

Jau yra galima važiuoti iš Lietuvos į Ameriką be 
keblingų kliūčių. Kurie nemanote grįžti į Lietuvą, atsi
imkit savo gimines į Ameriką, dabar yra gera proga. Del 
Pasportų, Siuntimo pinigų, Laivakorčių ir tolesnių in
formacijų kreipkitės į ofisą:

FEDERAL L. A. & L. COMPANY
666 W. 18-th St., Chicago. V'

Pranešimas Bridgeportiečiams
Vusi, kurie esate pirkę Lietuvos laisvės Paskolos Bonus 

ir užsimokėję pilnai, malonėsite atsiimti Bonus, ir kurie esa
te ne užsimokėję pilnai, malonėsite dabaigti mokėti ir gausi
te L. L. P. Bonus pas stoties Iždininką p. F. M. Šatkauską 
3423 So. Ilalsted St.

Stoties Valdyba žemiau pasirašius maloniai prašo visų 
savo pardavinėtojų pasistengti parduoti kuodaugiausiai L. 
L. P. Bonų per šį mėnesį, nes jau laikas baigiasi ir daugiau
siai pardavęs gaus didžiausią dovaną. Dovanas aukauja 
Bridgeporto biznieriai sekančiai: *

L The Bridgeport Clothing Co. 3246-48 So. Halstcd St. Siutą $45.00
2. Jonas Kazlauskas 3255 S. Halstcd St. Laikrodėlį už...........-25.00
3. V. P. Pierzynski 3324 S. Hal^ed St. čeverykų porą už.......10.00
4. W. J. Stankūnas 3315 S. Halsled St. Paveikslų tuziną už .... 10.00
5. F. M. Šatkauskas 3423 S. Halstcd St. Albumą už ........ 10.00
6. P. K. Bruchas 3321 S. Halsted. Auksinę Špilką už ......  10.00
7. \ Justinas Kulis 3259 S. Halsted St. Rėmus Paveikslui už.......8 00
8. J. F. Budink 3343 S. Halsted St. Rašomą Plunksną už ........ 5.00
9. A. R. Junievicz 3313 S. Halsted St. Rašomą Plunksną už .... 5.00 

Jeigu kas iš biznierių ką aukautų malonėsite priduoti Valdybai.

Kviečiame visus prie šio prakilnaus darbo pardavinė
tojus dėti visas pastangas, kad kuodaugiausiai parduoti, 
gauti dovaną didesnę ir surinkti paskirtą dalį musų stočiai. 
O visus, kurie dar nesate užsirašę L. L. P. Bonų, pasiskubin
kite. kad nepasiliktumėte neprisidėję prie išgavimo Lietu
vai laisvės, suteikdami jai paskolą, pirkdami L. L. P. Bo
nus.

Bridgeporto Stoties Valdyba:
Pirmininkas J. A. Martinkus 3324 S. Halsted St.
Raštininkas Iz. Pupauskas 903 W. 33-rd St.
Iždininkas F. M. Šatkauskas 3423 S. Halsted St.

Iviesų ir pajiegų suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

Chicago, III.
x ’ Tel. Yards 145

A. PETRATIS S. L. FABIAN

Elffif ra AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & Co., Vedėjai

3249 S. Halsted Street Chicago, Illinois
Boulcvard 611.

YRA PLAČIAI LIETUVAIMS ŽINOMA ĮSTAIGA SAVO SĄŽINIŠKUMU, 
RUPESTINGUMU IR MOKĖJIMU ATLIKTI SAVO PRIDERYSTES.j 
Parduoda. 4raftus ir siunčia pinigius į Lietuvą ir visas kitas svieto dalią po 
DIENOS KURSU ir gavarntuoja pristatymą. Pinigus pristato Lietuvoje 
greitai ir išmoka grynais pingiais.
Parūpina reikalingas popieras ir PAšPORTUS ir ima už savo patarnavimą 
$5.00. Per šitą ofisą yra šimtai žmonių išvažiavę.
Parduoda laivakortes į Lietuvą ir į kitas svieto dalis ant geriausių laivų kom
panijų per Danzigą, Franciią ir visus kitus portus. į
EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakoma įstaiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai.

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

Vasara Jau čia
Neduok tajerų bėdoms sugadinti 

jūsų pasilinksminimą kelionėje. Pirm 
išvažiuosiant į kelionę, duokit musų 
expertui Ponui Kasparui apžiūrėti jūsų 
tajerus, ir tada busit užtikrinti, kad 

' nuvažiuosit į vietą ir sugrįšit ir taje- 
rai Jums nepadarys jokių nesmagumų.

Męs parduodaMe visas Gero Stan 
■I dard išdirbystes tajerus ir tūbas, taip- 

' t e gi taisom jas ir nekuriuose atvejuose
duosim atlyginimą už senas perkant 

naujas. Teisingam patarnavimui pa 
bandyk mus kartą ir męs tikrai žinome, kad busite užganėdinti.

SOUTH WEST TIRE COMPANY, Ine.
2038-40 W. 35th St.—3475-77 Archer Avė.

Tel. McKinley 149 ir 373
Vienatinė Lietuviška tajerų Companija Chicagoje.

Tel. Yards 8654 ~

Mrs. A. Michniewich
AKUAERKA

Baigusi Akuše-

TĖVAI TĖMYKITE.
PRANEŠIMAS.

V I vmsi Pennsilva-
'•« nijoa hospitaJč- 

. 8e’ Pasenau-
>' v- ’ ■ gai patarnauja 

priG gimdymo.
, s vi Duoda rodą ri- 

C šokiose ligose 
moterimi ir 

merginoms.
8113 So. Halsted St. Chicago, III. 

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

Mokinausi akušerijos pas Dr. 
Ch, Boddiger, 1801 S. Ashland 
Avė. Dabar jam susirgus, aš mo- 
kinuosi pas Dr. D. G. Berens, 
1801 S. Ashland Av. Tel. Canal 
330. Todėl mano pažįstami ma- 

. Jonės atsilankyti pas mane da- 
j bar toj pačioj vietoj: nuo 9 iki 
j 12 dieną, nuo 1 iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vakare.

, A

Malvina Dolobowskaitė.

Jūsų vaikai ir mergaites 14 
metų amžiaus ir senesni turėtų 
užsiregistruoti DABAR vakaci- 

jos darbui, taip kad kaip tik 
mokslainė užsidarys butų pasi
rengę prie darbo. Yra visokios 
rųšies darbų. Ofisuose, arba 
mokintis amato. Registravimas 
dykai.

SOUTH PARK
' EMPLOYMENT AGENCY • 
4193 So. Halsted St, 2-nd floor.

Lietuvoj yra steigia
ma keli dideli fabrikai, i 
Bendrovės “Nemunas” 
fabrikas tuoj pradės 
dirbti. Jį įsteigė susi
dėję: Lietuvos Valdžia, 
Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė ir žmonių bu 
relis. Darbui reikalin
ga daug prityrusių žmo 
nių, nes fabrikas bus 
plėtojamas. Fabrikas ga 
mins žemdirbystei pa
dargus ir įvairias maši
nas. Bus įsteigta auto
mobilių ir kiti skyriai. 
Amatninkai norintieij 
keliauti į Lietuvą tuoj 
atsišaukite į Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę.

1 Lietuvą keliauti be 
tikslo, be pinigų neapsi
moka. Amatninkams 
geriausia keliauti su ži
nia, kad ką nors ten 
ras, bet ne akių plotu. 
O darbo Lietuvoje yra, 
bet tik tiems, kas moka 
ir kas turės rekomenda 
ei jas iš Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės.

Apdirbinėtojai nau- 
gės, mašinistai ir kitos 
rųšies darbininaki, tuoj 
atsišaukite šiuo adresu:

LIETUVOS 
ATSTATYMO 
BENDROVĖ

(Lithuanian Develp- 
ment Corporation).

294—8th Avė., 
New York, N. Y.

F Aušros
Mokykloj

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

D
. 2)

3)
U)
matematikų.

5) Braižymjo (plianų pažinimo)/ 
’ Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 
Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat« 
būtinai reikalingų mokslų, kad su Jb 
pagolba galima butų pagerinti gy
venimų.

Delei didesnės naudos sau ir pa
lankumo mokyklai pradėkite tu0j 
featidėliodami visi sykiu.

001 South Halsted Street
j ~, i,> ____

Office Phone Canal 830
Residence Phone Garfield 7830J
DR. D. G. BERENS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 
Kalba lietuviškai

Office 1801 So. Ashland Avė. »| 
Valandos: 9-12 —- 2-5, 7-9.



Subata, Birželio 19 d., 1920

Priduoda Jums Daugiau 
Smagumo

Daryti bizni vietose, kur yra kalbama Lietuviškai

Kas dedasi 
Lietuvoj.

LIETUVOS PRAMONĖ.

PEOPLES = BANK
Kampas 47-tos ir Ashland Avė. 

t yra ta vieta.
Jeigu jus nesuprantat nė žodžio Angliškos kalbos, 

jus jaučiatės kaip namie šioje Bankoje kaip tik jus 
į jų įžengiate.

Ir nėra saugesnės vietos padėti savo sutapytus 
pinigus, kaip šita galinga sena Banka po Suvienytų 
Valstijų Valdžios priežiūra.

šita yra ta Banka, kur jus galite gauti savo pi
nigus TUOJAUS kada tik jus pareikalaujat.
AR GALI BŪTI KUR NORS GERESNĖ BANKA?

Ranka ant Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

- — . - n, r r- -  ' — ■ ' - - —— - ■

The-VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Viešųjų Atskaitų Prižiurėtoįui.
Atskaita Biznio pabaigoje Vasario

TURTAS
Paskolos ir atrėkavi

mai ....................... $1,345,779.03
Perdėtįs.................................. 508.97
LT. S. Bonai ir certifi-

katai ..............................169,607.79
Municipalės ir korp bonai 756,445.57 
Rakandai ir įtaisos.......... 5,483.69
Real Estate ..........................  982.75
Revenue stempos ................. 234.54
Cash ir kitų bankų sko

los .......................... 439,227.48

28 d. 1920, išduota Illinois Valstijos 
SKOLOS

Capital stock įmokėta $200,000.00
Perviršis ..........................  10,000.00
Neišdalinfas uždarbis ... 41,127.19
Neužmokėti dividendai.............40.00
Palikta taksams ir procen

tams ............................... 15 270 44
Depositų ....................... 2,449,532.19

I ____________________

Pastaruoju laiku Kaune su
sidarė keletą lietuvių pramonės 
ir prekybos bendrijų:

1) Akcinės bendroves Biugu- 
va aliejaus fabrikas. Bendrove 
jau užtvirtinta ir jo fabrikas 
jau pradėta veikti Žemutiniuose 
Šančiuose, kur seiliaus buvo vo
kiečių marmelado fabrikas. 
Supirkta ir perkama sėmenys, 
kurių į dieną manoma perdirb
ti 200 pūdų, lokiu bildu mano
ma trečdalį Lietuvos senienų 
perdirbti Kaune į aliejų. Iš jo 
visų pirma bus dirbamas fer- 
niksas reikalingas prie niolia- 
vojinio, taipgi bus dirbamas ir 
valgomasai aliejus. Pasiliks iš
spaudos labai naudingos gyvu
liams šerti. Ilgai netrukus toji 
pat bendrovė mano įkurti med
žių perdirbinio ir vaisių konser
vavimo fabrikus, o taipgi ir mi
lų audimo fabriką. “Binguvos” 
bendrovės kapitalas pustrečio 
iniliono auksinų. Akcijos kaina 
500 auks. Akcija duoda t balsą. 
Dalį akcijų pasilieka Lietuvos 
valdžios rankosę, kita dalis — 
akcionierių.C

2) Garlaivių komapnija, lig 
šiol buvusi užsitikėjimo bend
rovė ir įgijusi jau 3 savo garlai
vius, ketvirtąjį gi išnuomavus, 
nuo 18 baL virto akcionierių

'bendrovė, kurios pirmas visuo
tinas susirinkimas priėmė b-vės 
balsavimą. Bendrovė nuo savo 
pradžios (beveik mėnesis) darė 
jau pelno 200 tuksi, auks. I)a-

Specialis Pardavimas Mokyklų Užsidarymui
ČEVERYKAI IR ŠL1PERIAI VAIKAMS.

Mes turime pilną staką naujausių franeuziškų modelių užvarstomų čeverykų 
vaikams, tokie kaip kad dėvi moterįs savo gražius sliperius.

Mes taipgi parduosime 50% numažinta kaina visus musų moterų sliperius
Čia keletas musų speciališkumų. Vaikams, mergaitėms ir augančioms 

mergaitėms naujo modelio, taip kaip paveiksle, patentuota dūli kid, arba ru
do kid.

Specialiai už z S5.85
Specialė kaina iki 
num. 11,

M.35
Iki num 2— $4.85
Ir mieros 2% iki 7— $5.85

Moterų tikrai rudi arba juodi 
kid, dviejų akučių užvarstomi, fran 
euziški arba Kubos kulnimis, Ran
komis siūti

Kiekviena pora absoliučiai gva- 
rantuojama.

Pirmutinės kainos $9.85
Specialiai už $5.85

Viso turto ............. $2,718,969.82
Sausio 2, 1913 depozitai 

Gegužės 4, 192') depozitai

Viso skolos . 2,718,969.82

$1,112.666,48
2 449.532 19

Užaugo depozitais .... $‘ ,336 865.71
VIRŠININKAI

ASA WTERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEOBGE DALENBERG. Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. 1L Brandt . ... Asą VViersema...,
Hermnn L. Barnes Catrincs DeHaan
Theophihts JSchmid Nicholas W. Wiersenia
George Dalenberg Chas. E. Reading Fredcrick JAViersema

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

Apsauga Padėtiems Pinigams.
SEcuRiTY Bank

OF CHICAGO
Milvvaukee Avė. cor. Carpenter St 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

tyla valdyba: pirm. M. Yčas, vi- 
ce-prtu. Sal. Banaitis, iždin. 
Račkauskas, reikalų vadėjas 
kap. Stulpinas, kur apie 20 įlie
tų plaukė po juras, tarnauda
mas pastaruoju laiku kapitonu 
rusų laivyne Liepoj u j e. Kapitalo 
bendrovė mano sukelti į 30 mil. 
auksinų. Nutarta siųsti Ameri
kon p. Stulpiną ir d-rą Joną 
šliupą akcijų pardavinėti ir už
pirkti jūrinių garlaivių. Pasiū
lymai jau gauti iš Anglijos ir 
iš Amerikos. Galima tikėlis už 
kokios 2 mėnesių lietuviai sa
vo garlaiviais plaukys iš Klai
pėdos į Angliją ir Ameriką. Iš 
Amerikos galės per Klaipėdą 
plaukt stačiai Kaunan.

IŠTIKIMAS GYDYMAS

r

PirmaDubar

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—-ruimas 506. Imkite elivatorių 

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

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

po piet.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St., Kampas Liberty St.

Įsteigta 1881, Chicago.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

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

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjiinus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

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

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

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS 

Physician & Surgeon
Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

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

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

3) Spindulys Kinematografų 
Bendrovė taipgi jau patvirtinta 
su kapitalu 200,000 auks. Valdy- 
bon įeina: Variakojas, agrono
mas, Jok. Šernas, J. Šliupas. Jau 
nupirkti aparatai, pasamdyti 
monterai ir suderėta butas 
Kaune (kareivių kliubas). Ak
cija 200 auks. Spindulys įtaisys 
savo kinematografą Kaune ir 
Šančiuose ir dirbs kinematogra
fams filmas (vaizdelius).

tvirti tai naudokite SALUTES BITTE1U ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinčs ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali Visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamoso ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, Jtepiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 h. $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 Sahites Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiuskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO. i 
616 W. 31st St., Chicago, 111. Tel. Boulevard 7351 I

Žvairas Akis Galima Išgydyti

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampas 

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

Mano specialis gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

Tele Y arda 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, Iii.
Valandos:—

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. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
j senų Tėvynę.

Pirma ir Paskui.
Valandos: 9 iki 6. Nedėtomis

VIŠAKIO RUDA, žmogžudys
te. Pirmoje Velykų dienoje, 
Plačkojų kaime Višakio Rudos 
parap. užmušta Juozą Poltana- 
vičių (28 metų). Toje žmog
žudystėje dalyvavo keletas ka
reivių ir civilių vaikinų. Užmu
šimo priežastis tikrai nežinoma, 
bet spėjama, kad kerštas ir pa
sipinigavimas.

SLAVIKAI, šakių apskr. Mu
sų apielinkės žmonės dar vis ne 
gali išsižadėti šmukleriavimo. 
Nuolat gabena j Prusus mėsą, 
sviestą, aliejų, kiaušinius ir kito
kius daiktus, iš Prūsų gi anglis 
ir duoną. Kovo 17 d. musų šmuk 

llerius patiko baisi nelaimė. Už
puolė juos vokiečiai, atėmė ga
benamus iš 'Prūsų anglis ir pa
tiems šmukleriams tiek įvarė 
baimės, kad vienas iš jų pasiry
žo net plaukti per Šešupę. Ka
dangi Šešupė buvo dar pusėtinai 
užtvinus, plaukiantys greitai 
pradėjo skęsti. Kitam krante 

Į buvo jo draugų, vienok vargšui 
pagelbėti niekas negalėjo. Ir 
taip jaunas, vos 22 metų vaiki
nas, vienuolis motinos sūnūs, nu
skendo. Tiktai po trijų savaičių 
surastas jo kūnas ir nesenai pa
laidotas^ [Vien.]

Mano specialis žvairų akių gy
dymas kalba pats savim. 2,000 pa
sekmingų atsitikimų; be skaudėji
mo, chloroformus arba ligonbučio. 
Visas darbas mano ofise yra išpil
domas per vieną atsilankymą. At- 
sišaukit j mano ofisą, arba pakal
bėkit su sekančiomis nesenai išgy
dytomis ypatdmis.

štai yra Lietuviški pecientai, su 
kuriais galite pasikalbėti savo kal
boje:

Sophie Masters—4522 So Pauli
na St.

Martha Guguts—4832 So. Cali- 
fornia Avė.

Chas Dūk ton—4356 So. Wood St.
Kainos prieinamos. Reikalaukite 

budintojų jūsų apielinkėj.
23 metai ant State Str.

Franklin O. Carter, M. D.
Akįs, Ausjs, Nosis ir Gerklė 
120 S'o. State Str. Chicago, III. 
Iškaba su sukančiaisia šviesa.

10 iki 12.

Saugok akių regėjimą
Ofiso Tel. McKiniey 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Męs savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street

■■

VD0NATINI8 KCGISTRUOTA8 RUSAS APT1RKORIUS ANT BRIDGRPORTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuose nuo lt.00 Ir »■- 
gič<au. Sidabro rėmuoaa nuo ¥1.00 Ir 
ausčiau. Pritaikoipa akiniu* uMyką. 
Atminkit: Galvot iopėjimas, narviiku- 
maa, aklų akau dėjimas, u* v likimas Ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti praialintos gorų akinių pritaky- 
mu. Iltyrimas uidykų, jei poritl ar 
skauda akis. Jei joe raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau, o jielkok pagalbos 
aptlekoj, kur kiekvienam pritaikoma ar
kiniai uidykų. Atmink, kad mos ko*, 
ngm gvarantuojam akinius ir kiekvie. M 
nam gerai prirenka*.

8. M. MBS1ROFF, ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mane. Al buvau an* I 
tiekoriue Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Al duodu patarimas DYKAI. Galiu ■ 
padaryti bile kokiu* nutikus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esą 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III. g 
rv—mssbsu i 11 i iiuB^aoaa**smawama8mwBUMmmwm—a—m— i 111 !■■>»»' 11—ssssei—y 
; " '■ ..... .......................... .....................

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

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

__ ,___ r.__

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 metų patyrimas su
teiks jums geriausį patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

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

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

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

STEBUKLAS
Senovės žmonės tikėdavo ir daug 

pasakodavo apie įvairius stebuklus, 
ypatingai apie stebuklingus gydy
mus. Jeigu šiandien tie senovės žmo 
nės atgal čia pagrįžtų, jie be abejo
nės šį stebuklą pripažintų už didžiau
si stebuklą pasaulyje, bet šis stebuk
las yra ne tas apie kurį senovės žmo 
nės taip daug pasakojo, šis stebuk
las yra tikras šios gadynės moksla- 
galvių patirtas išmėgintas ir nuo visų 
pripažintas kaipo aiškus “Mokslo 
Darbas”. Magnus Stomach Bitters, 
kuris gydo ir tikrai gydo visas pil
vo ir vidurių ligas, yra sutaisytas pa 
gal gasrių Europos daktarų receptų, 
dėl išgydymo įvairių vidurinių ligų ir 
užlaikymo sveikatoje visos žmogaus 
systemos. Jeigu jauti kokį nesmagu
mą, siųsk $1 dėl patyrimo Šio moksliš 
ko stebuklo teisybės. Ttik $1 už 
bonką. Rašyk:

MAGNUS DKUG CHEMICAL CO. 
663 W. 18-th Street, Chicago, III.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nių!. Gvarantuojame, kad sutaupysi
ma Jums nuo 10% iki 50% kiekvie- 
ndkne pirkimą. Kai kurie dalykai pi
gesni negu mselio kaina. Vyrą ir 
jaunų-vyrų uti ir ant or
derio u orerkotai: su
diržais, u, formaliai pritin
kami, ir konsarsatyrio styliaus, |82.5fl 
iki 160.00.

PamatyHt musų specialius siutus 
Ir overkotus po 315, $17.50, 320.08, 
$22.50, 325.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Miline serga siu
tai nuo $35 ild $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 
Sau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau.

Mino serga kelinis $5.50 iki $17.50.
Specialis nupiginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvienų dienų iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki II vaL 
vakare. Nedaliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON, 
1415 So. ■alsted SL. CHeaee. IH.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.
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Lietuviu Rateliuose
Naujienų Bendrovės Direkto

rių posėdis įvyks nedėlioj, bir
želio 20, kaip Ū) vai. ryto Re
dakcijos bute. Direktoriai pra
šomi susirinkti laiku.

J. šmotelis, sekr.

NORTH SIDE

Draugijų Sąryšio darbuotė.

Užėjus vasaros karščiams vie 
šasai judėjimas truputį apsisto
ja. Mat tuomet žmones užim
ti savais reikalais. Sulaukus 
šrven tądien io v jie skubia į 
parkus ar į laukus, kad gamtos 
gražumu pasidžiaugus. Tatai 
apie susirinkimus, lavinimosi 
vakarus ir tolygų musų “viešą
jį darbą“ negali būt kalbos. Žino 
nes j ieško naujų pramogų.

Kad nebara daugiau kas veik
li, tai ir musų North Sidės Drau 
gijų Sąryšis žada surengti tokią 
naują pramogą. Nedėlioj, bir
želio 20, Sąryšis rengia drau-

Kapitalas 
$200,000

Perviršis
$25,000

Dabar Yra Laikas Perkelti Savo 
Pinigus į Saugų ir Stiprų Bankų

Universal State Bank
(under State Government Supervision) 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINĖ ĮSTAIGA VISOJE AMERIKOJE. 

Po Valdžios Užžiura
BANKO TURTAS VIRŠ $2,448,000.00

Žiūrėk depozitų augimą
1917, Kovo 3, (Dienoje Atidarymo) ............... $16,754.95

►4918, Sausio 1, ......... .......... v..... .. 427,188.81
1919, Sausio 1 ...............   941,689.40
1920, Sausio 1 ...................................................... 1,625,997.43
1920, Birželio 9 ..................     2,062,039.15

Priduokite bankinę knygytę bile bankos, o męs patįs 
perkelsime pinigus su nuošimčiais į šią Lietuvių Valst. 

Banką.
Kiekvienas lietuvis privalo užmegsti ir palaikyti ryšius 

su šiuo Banku, nes Bankas randasi parankiausioj vietoj, 
yra atdaras vakarais du syk sąvaitėje.

ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA KUOPILNIAUSIAI 
APSAUGOTI didžiu kapitalu ir sumanių veidėjų bankinių 
reikalų patyrusių valdininkų ir direktorių.

I SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE į Lietuvą per šią 
Didžiausią Amerikoje Lietuvių Agentūrą.

SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje arba 
Liepojuje tiesiai Kaunan, iš kur pinigai pristatomi į arti
miausią paštą.

IŠMOKAME kitų šalių pinigus pagal dienos kursą.
INFORMACIJOS VISUOSE REIKALUOSE 

SUTEIKIAMOS DYKAI.
BANKINES VALANDOS:
Panedėliais, Seredomis, Ketver
gais ir PėtnyČiomis nuo 9 vai. 
iš ryto iki 5 vai. po pietų. 
VAKARAIS: Utarninkais ir Su
katomis nuo 9 vai. iš ryto iki 
8:30 vai. vakare.

BANKO VALDYBA:
Joseph J. Elias, President, 
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres.

and Cashier, 
Jos. J. Krasovvski, Vice-Pres. 
Stasys V. Valanchauskas, Ass’t.

Cashier.

Universal State Bank
3252^ Halsted Street Chicago, III.

Kampas 33-čios gatvės.

Sveikam Kūne Stipri
Kum t>c reikalo kentėti? Mano spe- g

cialis gydymo būdas Kgyde jau daug 
Amonių nuo kasptninės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti. ■/ $

Tūkstančiai Amonių nežino, kad jie | -rF 
turi viduriuose kirmėlę, u- gydosi visai \ ' JA 
nuo kitokios ligos; deltogi ir ncišsigy- \ yk i 
do. 4

Dvasia

Kirmėlės ženklai
Žmones sergantįs taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu: jiems rodos, tartum kas 
j gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėjo, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

' DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

i ———įw

? gišką išvažiavimą — į Jefferson 
girią. x

Tokių išvažiavimų Sąryšis 
rengia kas metais. Bet šiemet jo 
išvažiavimas žada būti dar šau
nesnis. Be Naujienų redakto
riaus, d. P. Grigaičio, prakalbos 
šiemet Jefferson miške dainuos 
trįs lietuvių Chorai: Chicagoe 
Liet. Soc. Vyrų choras; Pirmyn 
(mišrus) choras ir vaikų drau
gijėlės “Bijūnėlio” choras.

(Rengimo komisija gi pasirū
pinusi, kad susirinkusiems ne
reikėtų alkti ir trokšti.

Reikia manyti, kad šiemet 
Sąryšio išvažiavime žmonių bus 
dar daugiau nei kitais metais.

— Jonas.

-------------—->4—-------------
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žinios-žinelės.

Tautininkų “partijos“ (kiti ją 
vadina Sandara) kuopa, apie ku 
rios gyvavimą ir patįs tautinin
kai nlč nieko nežinoję, vakar 
surengė prakalbas “žymiam lie 
tuvių vemėjui“ — K. Norkui.

Dabar ji ir vėl galės “saldžiai 
gardžiui” miegoti.

Kažin kaip čia bus sukoopera- 
tyvine valgykla? Pradžioj tiek 
daug pri'kal'būta-priišnekėta, o 
dabar nė gu-gu.

Jurgio svetainėje dabar dide- 
liausis* šurum-burum. Kunigai, 
zakristijonai ir kitij špitolės įna
miai tik renkasi, tik tūpčioja. 
Ten mat didelis-didelis seimas, 
susidedąs iš truputį daugiau 
kaip šešiasdešimts kunigų, za
kristijonų ir davatkų.

Svarliiausias seimo dieno- 

riai.

Du “buvę žmones” andais 
bažijosi:

— Tas Fraina. Kas galėjo ti
kėti, kas galėjo...

— Draugas Stikonas man pa 
čr.un sakė, kad draugas Fraina 
yra musų sniegena.

— O dabar, matai kas pasi
rodė !

— Ne, never .agėn su jais. 
Anas eme pinigus iš džiustis de
partamento, o musų kontrakto- 
rius — iš nuisų. Nė vienas jų 
negeresnis! Never agėn...

—O—
Ketvirtosios kuopos nariai ža

da pradėti stiprią kampaniją, 
kad pastačius kuopą ‘‘ant kojų” 
— padarius ją didžiausia kuo
pa netik Chicagoj, bet ir visoj 
Sąjungoj. Padėk, die!

— Bridgeporto šaldra.

PRAKALBOS APIE 
PRAGARĄ 

Su paveikslais.

Kalbės
Kun. M. X. Mockus

SUBATOJ E, 
BIRŽELIO-JUNE 19, 1920 

K. OF P. SVET. 
11037 Michigan Avenue,

Roseland, III.

Pradžia 7:30 vai. vak. 
Inžanga 35 centai.

Kviečia visus pribūti.
1 Kp. L.L.F. Komitetas.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREIT 

CHICAGO, ILL.
Tolephone Central 8884 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare,
Subatomisi 9 ild 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminaoju Abstrakte* 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokiu* 
Legaliiku* Dokumentus. Sutei

kiu patarimu* ir skolinu pinigu* 
ant Pirmą Mortgečią ant lengvą 
sąlygą.
Wost SIde ofisas atdara* vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stata Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt Tel. Canal 265S.

Drover 6369

S.3 < v •.»Į A N 
A URKISil?:^ 
jjahi

12th STREET 
Tek Kedzie 8902.

8514-16 W. 12th ST 
Arti St. Lonio Avė.

CHICAGO, 1LL.

UAB JlENOS/CHatgP,- m.
RUBSIUVIAMS ŽINOTINA, tų stipri, tai jos darbe privalo 

dalyvauti kiekvienas jos narys. 
Tik tuomet nebus reikalo bijo
ti samdytojų. Tatai budėkimeI 

— J. širdukas.

Netik Chicagoj, bet ir visuo
se kituose miestuose rūbų gami
nimo industrijoj prasidėjo kri- 
zisas. Daugelis chicagiečių ruh- 
siuvių dagi mano, kad šilas kri- 
zisas tversiąs gana ilgą laiką. 
Todėl nemaža jų rengiasi visai 
apleisti Chicagą. Nusitarę ke
liauti į Lietuvą.

Šito nedarbo priežastį rubsiu 
vių unija — Amalgainatcd Clo- 
thing Workers of America — 
tečiaus aiškina visai kitaip. Uni 
jos vadai sako, kad delei to nė
ra reikalo nusiminti. Tai esąs 
tik laikinis apsireiškimas. Tik
roji nedarbo priežastis esanti ta, 
kad samdytojai tariasi nugniauž 
ti rubsiuvių uniją. Mat šį mėne
sį reikia padaryti naują sutartį 
su darbininkais. Kaip žinia, tai 
darbininkai ir vėl naujų reikala
vimų samdytojams stato; nori 
gauti didesnių algų. Nėra reika
lo aiškinti, kad samdytojai al
gų didinti nenori. Todėl ve jie 
ir sugalvojo naują skynią — ne 
darbą. Tuo jie nori nupuldyti 
darbininkų dvasią, o jeigu kaip, 
tai ir pačią jų organizaciją su
ardyti. Jau ir dabar kai kurio
se vietose samdytojai daro ban
dymų — ryžasi numažinti dar
bininkų algas.

Vis dėlto, yra vilties, kad mu
sų, organizacijos vadai ir patįs 
nariai sugebės tinkamai atmuš
ti šitą samdytojų pasiniojimą, 
taip kad galų gale jie ir vėl bus 
priversti padidinti darbininkams 
algas. Bet, kad šitą musų nau
dotojų pasiniojimą atniušus ir 
lai kuoveikiausia, rubsiuviai 
pųįyalo krutėti. Kiekvieną va
landą jie turi būt prisirengę 
idant savo reikalus apgynus. 
Trumpai sakant, jie privalo stip 
rinti savo organizaciją. O stip
rinti ją tegalima lik lankant sa
vo organ’zacijo® susirinkimus, 
ir sekant kiekvieną atsitikimą 
organizacijoj ir už jos ribų.

Tą patį turi daryti ir lietu
viai. Iki šiol musu lokalo susi- 
rinkiniai būdavo nelabai skait
lingi. Daugelis narių tenkin
davosi tik tuo, kad užsimokėda
vo savo nario mokestį. To ne
pakanka. Kad organizacija bu-

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybi, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

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

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistu

Akla efsaminuoja nŽ dyką.
Jūsų galvos skaudė- 
Jimus tr negalė ji- 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaaer'a ofiso ant I Ivbg 
3149 So. Morgan SU

TIK VYRAMS Turime iš Fran- 
cijos Paveikslų gražiausių mergi
nų. Prisiuskite $1.00, o gausite 10 
paveikslų.

W. M. LABY. P. O. DRAW B. 
Rutland, Mass.

P. CONKAD
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

Bendrovių atstovų konferen
cija atidėta.

Liituviiškos Amerikoniškos 
Bubu Išdirbinnč Bendroves pir
mininkas, A. Karsokas, munis 
praneša, kad jis gavęs iš Wa- 
shinglono (Liet. Atstovybes) 
pranešimą, jogei prųponuoja* 
moji bendrovių atstovų ir pirk- 
lybos reikalų žinovų, konferen
cija tapo atidėta. Ji turėjo įvyk 
ti birželio 19 d. Dabar 
sianti liepos 3 d.

įvyk-

Padėjo bombą.

vakar 
nąmo

Nežinomi piktadariai 
naktį padėjo bombą prie 
5922 South Park gatvėj. Namas 
priklauso negrui. Jisai randa
si baltvridžių distrikte. Mano
ma todėl, kad tai tūlų “patrio- 
tingų piliečių” darbas. Tuo 
labiau, kad jau keliniu kartu 
prie to paties namo padedama 
bomba.

Nuostoliai nedideli.

Areštavo majoro Dalrymple’o 
agentus — kaipo šulerius.

Musų šaunusai majoras Dal- 
rymple turi naujo “trobelio.” 
Atatinkamosios įstaigos arešta
vo keturis jo agentus ir kaltina 
juos kaipo paprastus šulerius. 
Jie kiek laiko atgal areštavę tū
lą Nicholas Marovich’ų. Kaltinę 
dėl dirbinio ir pardavinėjimo 
degtinės. Bet uždarę Maro- 
vich’ą kalėjiman Dalrymple’o 
agentai užsigeidę ]>a^iiiaudoti 
jo automobiliu ir kitu labu.

Areštu|otųjų agentų “keisas” 
dabar atiduotas ) “grand džiu- 
rei.” Kol kas jie turėjo užsistaty- 
li kaucijos po keturis tūkstan
čius dolerių kiekvienas.

is-
Tai buvusi netiesa.

Naujienų nr. 142 buvo 
spausdinta žinutė apie p. Petrą 
Guleivą. Pasirodo tečiaus, kad 
angį, laikraščio (Herald and Ex- 
amincr, iš kur ji buvo paimta) 
raporlerio pranešimas buvo su
darytas tikslu pasijuokt, iš žmo
gaus nelaimūs. Ją, matyt, tas 
reporteris sudarė iš detektyvo 
papasakojimo, kuris buvo atsi
lankęs į p. Guleivienės butą. 
Moteris 
kalbos,
Įėjo deramai atsakyti į klausi
mus. Iš to, matyt, ir sudaryta 
visa istorija.

Velionio moteriai pasiskun
dus, mes tą žinutę mielai atitai
some.

nemokėdama anglų 
suprantama, nega-

Padidins algas.
Aurora, Elgin and Chicago 

elevatorių kompanija tariasi su 
savo darbininkais. Pastarieji 
reikalauja padidint algas. Kom
panija veikiausia nusileisianti. 
Bet po to ji tuojaus kreipiantis 
į Public Utilities komisiją rei
kalavimu padidinti kainas už 
važinėjimąsį.

Įvairumai
Barzda — nusidėjimo ženklas.

Varšava. — Vietos žydų laik
raštis, Lostler Tageblatt, savo 
skaitytojus persergsti, ypač 

tuos, kur turi ilgų barzdų: po 
12:30 -viii, nakties ncsiavtiiiti 

Aleksandrovo gelž, stočiai. Pa- 
triotingieji lenkai, pamalę ten 
besibastantį “peisotj”, tuoj pa
daro kas reikia: nurauna barz
dą ar Šųdp sukoneveikja jį. Tai 
vis lenkiškoji “kulttira”...

Nepristatyti laiškai Pranešimai
Žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš I’Airopos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam lie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobęj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.•

(išski-

Jei per tiek laiko adresatai ne
atsišaukia ir neatsiima, laiškai 
gražinami į tą šalį, iš kur atėję. 
Atsiimt galima kasdien 
riant šventadienius) iki 
vakaro.
No.: Pavardė-vardas.

Adutis Mikol 
Ashmis John 
Balinach Jonas 
Balzakas Rapfl 
Barkauskas P. D. 
Bartus Stanislaw

8

10

Darni* Dominikos
Gedutis Frank
Glciznis K.
Mackevicu Petr
Mikulajtis Anton

27
48
49
90
96

HM) Naweda Juzapas
105
111
124
135 
167 
168 
169
170 
171

Norkus Anton
Penvikiui Stanislaw
Rudis Stanislaw
Stasiulis Zidor

Zibartieni M 
Žiedas Juzapas 
Žilėnas K

BRAVO! TAI TEISINGAS 
ATSAKYMAS!

Scena: Aptieka Hazleton, Pa., 
kelios dienos atgal. Kostumeris 
(vyras, 50—60 metų amžiaus): 
“Aš noriu bonką Triner’s Bit- 
ter Wine”. Aptiekorius: “Kodėl 
tamista nenusiperki bonką šito 
kartaus vyno?” Kostumeris: 
“Taip, Aš esmių pripratęs varto
ti Triner’s Bitter Wine ir galiu 
užsitikėti jam. Aš verčiau mo
kėti daugiau už Triner’s negu 
už kitą kokį sobstitutą”. Imk 
pavyzdį nuo šio žmogaus, kuris 
žino atsižymėjusę vertę Trinerio 
vaistų. Yra tai tiktai jūsų kal
tę, jeigu jus priimat kokį nors 
žemos rųšies pamėgdžiojimą į 
vietą tikro Triner’s American 
Eelixir of Bitter Wine. Jokis 
pamėgdžiojimas negali išduoti to 
kių pasekmių, kokių Trinerio 
vaistai išduoda bėgyje praėjusių 
30 metų. Būtinai reikalauk Tri
nerio ir kitose ligose (Triner’s 
Angelica Bitter Tonic, Triner’s 
Liniment; Triner’s Cough Sedati 
ve, Triner’s Antiputrin, Triner’s 
Red Pilis), ir jūsų aptiekorius ar 
ba pardavėjas vaistų duos jums 
tikruosius vaistus.

Joseph Triner Company, 1333- 
,45 S. Ashland Avė., Chicago, III.

A. Olszewskio 
PASKELBIMAS

šiuomi pranešu visiems, kad aš pa 
sitraukiau iš Bankos šalin ir daugiau 
nieko bendro su juom neturiu. O kode! 
pasitraukiau, tai čia ne vieta apie tai 
kalbėti, čia tiek noriu pasakyti, kdc 
aš dabar atidariau Naują Ofisą aht- 
roj gatvės pusėj, priešais banką, 

po No. 3251 S. Halsted St.
Ir Čia siunčiu

PINIGUS IR ŠIPKORTES
In Lietuvą ir kitas dalis svieto 

Parūpinu Pašportus ir Taxų Raportus. 
Padarau visokius Notarijališkus Raš
tus, Kontraktui, Ingaliojiinus (Dovier 
nastis) pirkime ir pardavime ūkio ir 
dalių Lietuvoje ir Amerikoje. 
Parduodu namus, skolinu Pinigus, pa
darau ir prižiurau visas popieras pir
kime ir pardavime Namų ir Biznių. 
Padarau “Insurance” ant Namų, For- 
ničių, Stiklų ir t.t.

Taigi šiuomi kviečiu visus savo se
nus kostumerius ir draugus, kuriems 
aš per 28 metus teisingai tarnavau 
siuntime Pinigų ir Šipkorčių, atsilan
kyti į mano Naują Ofisą po No. 3251 
S. Halsted St., o aš ir dabar teisingai 
ir. ištikimai patarnausiu visuose Jū
sų reikaluose.

OFISO VALANDOS: 
Panedčliais, Seredomis ir PėtnyČio- 

mis nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
Utarninkais, Ketvergais ir Subato- 

mis nuo 9 ryto iki 6 vak.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pie

tų.
A. Olszewskis

3251 So. Halsted St., Chicago, 111.

tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, ąrba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

Draugai:—
L. S. S. VIII Rajonas išleido Ame

rikos Socialistų Partijos Principų De- 
kleraciją ir Platformą. Knygelė 12 
puslapių. Labai svarbus dokumentas. 
Išversta labai suprantamoje kalboje. 
Kiekvienas socialistas, ir socialistams 
pritarėjas privalo perskaityti bent ke
lis sykius šią Principų Dekleraciją ir 

studijuoti ją. Kaina knygutės 5c. 
L. S. S. kuopoms Rajonas nuleis 25%

Todėl visos L. S. S. kuopos tuojau 
užsisakykit Principų Dekleraciją. Už
sakymus, sykiu su pinigais, siųskit 
vardu A. Zymont, 1739 So, Hajstęd 
St., Chicago, 111. — Organizatorius,

PRANEŠIMAI
Ketvirto Wardo Pol. ir Paš Kliubo 

susirinkimas bus nedėlioj, birželio 20, 
caip 1 vai. po pietų Mildos svetainėj. 
Visi nariai prašomi atsilankyti, nes tu 
rime daug svarbių reikalų aptarti.

—M. M-. Juodis, pirm.

Garfield Park. — L. S. S. 158 kp. 
extra susirinkimas įvyks nedėlioję, 
Birželio-June 20 d., 1920 m., 10 vai. 
ryto. Teiksitės visi draugai ir drau
gės atsilankyti Frank Stanionio bu. 
tan, 1415 S. Millerd Avė. Daug yra 
svarbių dalykų, kuriuos turėsim per 
visuotiną narių susirinkimą išrišti.

Kviečia Valdyba.

ChicagoR Liet. Vyrų choro repeti- 
. ne<l®l,oj> birželio 20, kaip 

10:80 vai. ryto, Mildos Svetainėj, 
y.is) dainininkai prašomi susirinkti 
laiku. S.t Klaatauskas, sekr.

Detroit, Mich_ L.S.S. 116 kp. ren- 
K1**. draugišką išvažiavimą 20 d. bir
želio į Palmer Park. Bus programas, 
taipgi yra skiriamos didelės vertės do 
vanos. Gaus by vienas kuo nebūt atsi
žymėjęs savo gabumais. Pradžia 2 v. 
po pietų. Visus kviečiame atvykt.

—-Komitetas.

The I* rieiids of Literature Society 
nnnuunce that Sunday aftemoon, 
June 20th, at 3:15 P. M., at the Au
ditorium Beeitai Hali, Congress & 
Wabash, Dr. S. M. Melamed, Editor- 
in-Chief of the Daily Jewish Courier, 
will leeture on ‘‘Artistą, Philo.sophers, 
and Worncn”. Professor S. A. Hoff- 
man will act as chairman. The mus- 
ical program will consist of numbers 
rendered by M r. George Perlman, 
Violinist, M r. Carl Lundgren, Vocal- 
ist, and Mr. Albert Goldberg, Pian- 
ist. The admission fee is only 50c. 
per person. Tiekėte may be obtain- 
ed at 1537 N. Robey St., or at the 
Courier Office.

North Sidės Draugijų Sąryšis ren
gia didelį išvažiavimą i Jefferson 

girią nedėlioj, birželio 20. Bus su
ruošta puikus programas. Kalbės Nau 
jienų redaktorius, d. P. Grigaitis, dai 
nuos Liet. Soc. Vyrų Choras, Pir
myn (mišrus) Choras ir vaikų drau
gijėlės “Bijūnėlio” choras. PasKui bus 
įvairių žaismių. Visus prašome at
silankyti. — Komisija.

• Lietuvių darbininkų duonkepių uni
jos susirinkimas įvyks subatoj, bir
želio 19, kaip 7 v. v. svetainėj 3301 
So. Auburn Avė. Visi draugai pra
šomi atvykti į šį svarbų susirinki
mą. — Organizatorius.

P. P. D. unija rengia draugišką iš
važiavimą į Jefferson mišką nedė
lioj, birželio 20. Tai bus išleistuvės 
trijų musų draugi), kurie išvažiuoja 
Lietuvon. Išvažiuojantįs pasakys 
prakalbų. Visus kviečiame atsilan
kyti. — Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio PaŠ. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj 20 d. birželio paprastoj sve
tainėj 3925 So. Kedzie Av. Pradžia 
lygiai 1 vai. po pietų. Gerbiamieji 
nariai, malonėkite visi susirinkti-lai-♦ 
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. — J. Sholteman.

Liet Teatr. Dr-stes šv. Martino 
priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
Birželio 20 d., 1-mą vai. po pietų, šv. 
Jurgio paarp. svet., Nariai malonė
kite pribūti visi, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. — Valdyba.

Vaikų draugijėle “Bijūnėlis” rengia 
išvažiavimą j Jefferson girią nedė
lioj, birželio 20, kaip 11 vai. ryto. Bus 
įvairios vaikų žaismės ir t.t. Beto„ 
programe dalyvaus North Sidčs Vie
šojo Knygyno vaikų choras. Visus 
kviečiame skaitlingai atsilankyti.

—Komisija.

Roseland. — Liet. Laisv. Federaci^ 
jos 1 kp. rengia dideles prakalbas su 

paveikslais subatoj .birželio 19, K. 
of P. svetainėj. Pradžia kaip 7:30 
v. v. Kalbės M. X. Mockus ir rodys 
paveikslus. Visus prašome atsilanky 
ti.— Rengėjai.

Pa j ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

Pajieskojimai giminių—po 70 centų 
už colį. Naujienų Administraciją.

PAJIEŠKAU \ Frank ir Edwards 
Nelis. Paeina iš Lietuvos, Kauno rėd., 
Krakenavos miestelio. Amerikoje pra
buvo 7 metus, gyvena apie 18 ir H ai s 
ted St. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti jo, ar kas žino kur 
jis randasi pranešti jam apie tai.

MISS ANNA KAKTAVIČAITĖ, , 
833 W. 33rd Place

Tel. Houlevard 3737

Pajieškau merginos arba našles ap- 
sivodimui ne senesnės kaip aš pats. 
Aš esu 27 metų, 5 pėdų 3 colių aukš
čio. Merginos gali būti tik iš Chi- 
cagos. Su pirmu laišku malonėsit į- 
dėti savo paveikslą. . Kiekvienai at
sakysiu.

A. J. D.
4441 So. Wood St., Chicago,

PAJIEŠKAU brolio Petro Purnli- 
no, Kauno gub., Raseinių pav., Gir
diškės parapijos, Lingių sodos. Gyve
no Milvvaukee. Dabar nežinau kur. 
Malonėkite jis pats arba kas žino at
sišaukti. Turiu labai svarbų reika
lą. Mano adresas:

JOANA PUNDINAITfi 
390 Kensngton Avė., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo tikrų brolių: Pet
ro ir Jurgio Žylių, Kauno gub.‘, Tau
ragės ąpskr. Trakiškės sodos. Keli 
metai kaip Wisconsino Valstijoj. Ma
lonėkite atsišaukti, arba kas žinote 
pranešti. Yra labai svarbus reikalas.

Mano adresas:
JUOZAPAS ŽYLIUS, 

927 W. 35-th Place, Chicago, III,



Subata, Birželio 19 d., 1920
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Kristopo Kvederavi- 

čiaus, Tauniunų kaimo, pirma gyveno 
Roselande, potam buvo išvažiavęs į 
Michigan valstiją ant farmų, dabar 
nežinau kur randasi, siunčiau laišką 
sugrįžo. Meldžiu pranešti, jei kas 
žinote, arba pačiam atsiliepti, neži
nom ar dar gyvas yra.

AL. MIKULSKĮ
2839 So. Union Avė. Rear Cottage.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PRANEŠIMAS

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IH MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEME
UŽLAIKYMO KAINA

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Vaičikausko, Juozapo sunaus, paeina 
iš Kauno rėd., Raseinių apskr., Sar
tininkų valšėiaus, Žvingių parapijos, 
Paloličių sodos. Amerikoje gyvena 
apie 20 metų. Paskutiniu sykiu gy
veno Spriengfield, III. Taipgi Pran
ciškaus J. Pėžo, savo pusbrolio, jis 
paeina iš Starklaukio sodos, Žvingių 
parapijos. Jie patįs ar kas kitas 
malonės man pranešti.

V. VAIČIKAUSKAS, 
3430 Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių Petro 
ir Jurgio Antanavičių. Paeina iš Kau
no rėti., Telšių apskr., Alsėdžių vals., 
kaimo Grumblių. Gyvena Amerikoj 
15 metu, paskutiniu kartu gyveno St. 
Ix)uis, Mo. Turiu labai svarbų rei
kalą. Meldžiu atsiliepti patįs, ar 

kas kitas apie juos žinantis pranešti 
šituo adresu:

LUDVIKAS ANTANAVIČIA 
932 N. Newton Str., Chicago, III.

šiuomi duodame žinoti mote
rims, kurios dirbo Westem Elec 
tric Companijai, kad paper irt- 
sulating skyrius vėl pradėjo dir 
bti dienomis ir naktimis ir kad 
prie šito darbo moterims yra 
gvarantuojama 41c valandai, ar 
ba $20.45 pilnai sąvaitei. Jos 
dabar gali uždirbti $22.00 į sąvai 
tę ir daugiau j trumpą laiką. Jei 
gu jus negalite ateiti pačios, ma 
lonėkite pranešti savo kaimynei.

Samdymo ofisas atdaras visą 
dieną, priskaitant ir Subatoj po 
piet. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 6 iki 8:30 vakare.

WESTERN ELECTRIC CO. 
48th Avė. ir 24th St.

REIKIA
DARBININKU

MOTERŲ
MERGINŲ

VAIKINŲ IR

VYRŲ

Lengvam dirbtuves darbui. Mes taipgi turime 
vietų klerkams, ant mašinėlių rašytojams. Gera š
mokestis pradžiai. Turi kalbėti šiek tiek angliškai.

Atsišaukite į samdymo departamentą

IŠRENDAVOJIMUI REIKIA MERGAIČIŲ
Išrendavojam didelį šviesų kambarį, 

elektros šviesa ir maudynės Brighton 
Parko apielinkėj, dviem vaikinam ar 
merginom, arba vedusiai porai. Savi
ninkus galima matyti vakarais.

4321 So. California Avė.

JIEŠKO DARBO
JIEšKAU darbo grosernėje. Turiu 

biskutį patyrimo tame darbe. Jeigu 
bučiau kam reikalingas, malonėsit 
atsišaukti. Geistina, kad pasitaiky

tų mažame mieste.
K VVILKAS

2329 W. 22nd Place, Chicago, 111.

Patyrusių prie mašinų, nepaprasta 
proga. Darbas dienomis ir nuo štu- 
kų. Angliškai kalbančių geidžiama.

Samdymo ofisas atdaras nuo 9:30 
ryto iki 4:30 po piet kasdien—12-tai 
vai. subatoj. Geriausiai apmokami 
prie mašinų darbininkai mieste.

Kreipties prie
KRASBERG ENGINEERING 

& MFG. CO.
451 East Ohio St.

KELLOG SWITCHBOARD AND SUPPLY CO., 
1066 W. Adams St., 

Kampas Aberdeen St.

REIKIA
PAJ1EŠKAU darbo, esu senyvas 

žmogus; pridaboti namus ir paau
gusius vaikus. Antras namas iš už
pakalio, 2 lubos.

1527 Augusta St.

Dešimts merginų dieniniam 
darbui fruktų ruime. Patyrimo 
nereikia.

Kreipkitės:

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MOODY £ WATERS CO.
1107 W. Congress St.

REIKIA virėjos; darbas naktį. Ge
ra alga.

359 East 47th St., 
Chicago, III.

REIKIA VYRO
Aatomobiliams plauti.

CURTIS GARAGE
28 N. Curtis Str.

PARDAVIMUI

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar- 
petus ir lovas. Mes taipgi turime 35 
fonografus, naujos mados, f^roja visus 
rekordus. Kaina yra $250 už $65 ir 
$150. Dideli kabinet fonografai už 
$39 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas yra puikus bargenas. Gvarantuo 
jam 10 metų su pristatymu; Liberty

PARSIDUODA delicatessen ir Kal|®Ond8prl%a^b^WFSTOjaU' 

nilte,pAr(i>!<r|lUt^VS' • Var?- gerą bjz' SAMPLE FURNITURE STORAGE 
BJ. 1 fl)(luo<hl IS J)l ICZUStlCS p rustos I 91U9 W Qr 4
sveikatos. Galima matyti visada. i 4

3K01 Emerald Avė. in iv; / V“e‘
Tel: Drover 6395 dJIdiemais nuo 10 iki 4.

ANT PARDAVIMO

PUIKI PROGA

REIKIA
Merginų darbui dirbtuvėj.

32,/2C. valandai ir premijos 
Atsišaukite prie:

CH1CAGO NUT CO.,
2513 W. 20-th St.

r*- —----- 1----Į_ . I.-----  -----..^1, _ I ,

REIKIA DARBININKŲ
~ VYRŲ

REIKIA
\ yru visokiam darbui vvaste popie- 

ros šapoj, taipgi pagelbininko ant ve
žimo. Labai gera mokestis.

Kreipkitės prie:
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

626 West Taylor St.
Cor. Desplains St.

REIKIA VYRŲ
3 switchmonų $125 į mėnesį.
Kalvių ir pagelbininkų automobilių 

šapoj, patyrimo ant automobilių ne
reikia. Mašinistų ir pagelbininkų 60c 
ir .80c valandai.

į landai, r _
iki 71c valandai. Janitorių dieninių

Į ir naktinių $125—$135 mėnesiui. Kar- 
penterių ir pagelbininkų — pastovus 
darbas. 3 elivatormenų. Tool make
rių. Chaųferų. Vyrų trumpų valan
dų darbui, dienomis arba naktimis. 
Millvvrights. Grainderių. Sheet Me
tai darbininkų. Daržininko ant di
delės farmos, be patyrimo, gera mo
kestis. Elektrikierių ir pagelbininkų 
$125.00 iki $175 mėnesiui. Oilerių. 
Skeilerių $125.00

‘ MOTERŲ
Moterų trumpų valandų darbui:
5 vai. po piet iki 10 arba 11 vaka

ro.
6 v. p. p. — 12 nakties.
12 dienos — 4:30 po piet.
7 ryto .... 12 pietų
7 vakaro — 1 ryto.
9 vakaro — 4 ryto.
Kotelių ir Restauranų darbininkų 

$60 iki $85.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
119.3 So. Halsted St., 2-ras augštas.

Visi darbai South North ir \Vest 
pusėje. (Kalbamo lenkiškai).

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Inžinierių 85c va-
Pečkurių ir pagelbininkų 65c

REIKIA
Stiprių vyrų ledaunėj 

storage).
U. S. COLD STORAGE CO.

2101 West 39-th St.

(cold

REIKIA
2 vyrų ir 2 merginų indų plovimui. 

Gera mokestis. Kambarys ir valgis. 
Kreipkitės prie stewarto

SISSON HOTEL 
58rd St. & Lake Michigan

REIKIA
Vyrų muilo dirbtuvėj.
Lengvas ir pastovus darbas 

per visą metą.
Geros darbo ąąlygos.
Geriausia mokestis mokama.
Ateikite pasik&lbeti pas:

N. K. FAIRBANK CO., 
225 W. 18-th St.

REIKIA
Merginų 16 metų arba senesniu pri

pildymui ir lipinimui leibeliu blokinių 
(cans). $16 į savaitę pradžiai. $18 
—$25 į savaitę pramokus. Geros są
lygos ir valandos. H dienos Suba
toj.

Kreipkitės prie
K. C. BAKING POWDER CO. 

16th A Canal St.

REIKIA—
VYRŲ—

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA

Moterų—Patyrusių skalbėjų, 
kerių ir sorterių.

Kreipkitės prie 
GRAND LAUNDRY 

368 East 31 sa St.

mar

REIKIA 2 veiterkų. Valandos nuo 
7 iki 4 vai. po piet. Gera mokestis, 
pastovus darbas.

W. SIPOLAITIS 
3212 So. Halsted St.

REIKIA
Merginų prosinimui. Pastovus dar

bas. Geriausia mokestis. Kreipkitės 
prie __

GRAHAM & DANIEL CO. 
3241 Harrison St.

REIKIA
Patyrusių merginų ant punch Pro

so. $21.56 į savaitę.
F1TZPATRICK BROS. 

1819 W. 32nd Place
2 blokai į vakarus nuo Racine Avė.

REIKIA
Moterų. $17 i sąvaitę.

Kreipkitės tuojaus
FRANCES HUGHES CO.

21st & Loomis Sts.

REIKIA
Merginų kambariams 

ir
Vanoms

Kambarys ir valgis arba gali 
gyventi namie. Trumpos va
landos. ___
ILLINOIS ATHLETIC CLUB

112 So. Michigan Av.
Iš užpakalio. Pamatykite House- 
kooperj.

Męs galime panaudoti kelis vyrus, 
kurie gali išturėti prie karščio ir‘myli 
pastovų darbą. Vyrai dirbantieji pas 
mus dabar dirba nuo štukų ir uždirba 
gerus pinigus. Patyrimo nereikia. Dar 
bo sąlygos yra puikios. Kreipkitės į 
samdymo skyrių 7:30 vai. ryto su 
darbinėmis drapanomis pasirengę 
diibti.

VESTA ACCUMULATOR 
CORPORATION, 

2100 Indiana Avė.

REIKIA
Vyrų išlioduoti karus, darbas nuo 

štukų, gera mokestis. Taipgi pras
tų darbininkų darbui padieniui. ~ 
stovus darbas.

Kreipkitės prie:
McCORD & CO. 
847 West 120 St.

Pa-

REIKIA
Foundrės darbininkų, Grindelių, lei- 

berių,. truckerių ir sorterių. Kreip
kitės į samdymo ofisą tarpe 7 ryto 
ir 4:30 po piet 
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO.

1809 Diversey Blvd.

REIKIA

Prastų darbininkų pastoviam arba 
laikinam darbui musų dirbtuvėj: 
Stockrumy, shippingrumy ir prie truc 
ko.

Paimk Duoglas Park “L”. 
22-os gatvekarius

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

arba

REIKIA vyru $5.30 į dieną. Pasto
vus darbas muilo dirbtuvėj.

1819 W. 32 PI.
2 blokai j vakarus nuo Racine Ava.

VYRŲ
REIKIA

Porterio, indų plovėjų dieninių 
naktinių.

BLOCK’S RESTAURANT
1356 So. Halsted St.

Canal 5212

ir

REIKIA
Šepečių darytojų (brushmakers). 

Rankų darbas. Darbas lauke arba vi 
dury. Gera mokestis. Pastovus dar 
bas.

Tel. Seeley 5517
812 So. Paulina St.

ALBAUGH DOVER CO., 
REIKIA

NITAVOTOJŲ (solderers)
Kaip torch, taip ir geležies 

darbui.
PAGELBININKŲ
Štokui ir šiping rumy.
Paimk Douglas Park L. arba

22-os karą.
ALBAUGH DOVER CO., 

2100 Marshall Blvd.

ke-
vyrams musų ware-
Patyriinas nereikalin-

REIKIA
Vyro lengvam darbui.

DOUGLAS BATUS 
3514-16 Roosevelt Road

REIKIA VYRŲ
Mes turime liuosų vietų 

ličius 
housėj. 
gas.

Pastovus darbas
Gera mokestis.

Kreipkitės prie
STEEL SALES CORPO

RATION
2419 W. 19-tr St.

REIKIA
Prastu darbininkų j musų warehou 

sę. Gera mokestis. Patyrimo nerei
kia.

SHAVINGS & SAWDUST 
23rd & Westem A v.

REIKIA
Rinkėjų (sorters), siūlų rinkėjų 

(thread pickers. Pasiuntinėjimams 
(errand) mergaičių ir moterų dirb
tuvės darbui. Patyrimo nereikia.

PERCIVAL B. PALMER CO. 
367 W. Adams St.

3

REIKIA 
VYRŲ PLIENO WAREHOUSE 

PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

JOSEPH T. RYERSON & 
SONS.

16-th & Rockwell St., Durys
Samdymo ofisas atdaras Pa- 

nedėlio, Utarninko ir Ketvergo 
vakarais iki 8 vai. Kitoms die- t
noms iki 5 vai. išskiriant subatą

REIKIA
Prastų darbininkų, pastovus darbas, 

gera mokestis. Kreipkitės į samdy
mo skyrių

B. BUDA CO.
Harvey, III.

Imkit I. C. gelžkelį iki 154th St.

REIKIA

DARBININKŲ ABELNAM 
BUI.
Kreipkitės prie

JAS. B. CLOW & SONS
534 So. Franklin St.

DAR-

REIKIA merginos namų darbui, 
Šeimynos du. Valgis, kambarys ir 
18 dol. i savaitę.

MRS. V. JAGOTKINA, 
525 Main St., Tel. Evanston 5513

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Darbas lengvas ir užmokesnis 
neblogas. Kreipkitės j

1739 McRaynoId St.
Tel. Armitage 9329.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

- Jaunoms poroms pradedant gyvenimą.
p^^DHIODA SALIUNAS PIGIAI. Mes turime savo krautuvėj 28 pui- 

$•>,000 gatavais, likusius mėnesiais kius parloro setus, po 3 šmotus, nau 
nU|P'i/<’ri:iU;‘iią bizniaus kampą jos mados. Taipgi karpetus ir lovas, 
ant 1901 Canal port Avė., 2 augštų Tiesiog aukausime dideliu bargenu. 
plytinis namas, 2 po 5 kambarius fla Tie rakandai praktiškai nauji, ir gva- 
turi .”'lz.tnentaH’ sale užpakalyje, ir rantuoti. Privalo būti apžiūrėti, kad 
ne^Zu MZ' at

jiem.” ofisą „o No. ,05. berty1*Bonds^priimand"

 VVestern Furniture Storage.
2810 W. Harrison St.

’"*• Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare. Ne-
PARSIDUODA — saliunas. Prie- dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

žastis pardavimo patyrsite ant vietos. -----------*-------------------------------------
12105 So. Halsted St., PARSIDUODA labai pigiai 5 kam-

West Pullman, III. barių rakandai beveik visai nauji.
. Kam reikalingi rakandai nepraleiski-

_ te progos. Matyt galima kas die-
Parsiduoda Dray goods Storas grei ną jkj 9 va], vak. Subatomis iki 12 

tu laiku lietuvių apgyventoj vietoj, dieną.
biznis išdirbtas per tris metus. Prie-Į 2912 W. 40 PI.
žastį pardavimo pirkėjas patirs ant 
vietos. Atsišaukite:

3625 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Negirdėta proga gauti gražų dviem 
pagyvenimais mūrinį namą ir tapgi 
srerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knyjęynas ir cigarų krautuve. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: vi
same name gazas, geriausi elektros 
įvedimai .maudynės abiejuose pagyve
nimuose, basementas, akmens pama
tas 2 pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildomas 
visas namas. Suros naujausio įtaisy
mo. 1-mas pagyvenimų — pirmos 
klesos knygynas ir cigarų krautuvė, 
kampas 47-tos ir Wood gatvės. Grin
dis muro, durįs, langai aržuoliniai, 2- 
me pagyvenime durįs ir langai taip- 
pat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto, kad išvažiuoju į Europą.

Atsišaukite tuajaus į
P. MAKAREVICZ 

1757 W. 47 gatvė. Chicago, UI.

PARSIDUODA kampinis biznia
vęs namas, Didelis Storas ^r 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. Visos 
vigados po naujai madai. Parsiduo
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko.

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

Savininką galima matyti kiekvie
ną dieną. 2 floras iš fronto.’

BIZNIAUS KAMPAS, 100x125 pė
dų. Saliunas ir pašaro krautuvė. 
Lietuviais apgyventa vieta. Parsi
duoda pigiai, savininkas nori atsi
traukti nuo biznio.

4201 Archer Avė.

NĄMAI-ŽEMĖ

PARDAVIMUI pora arklų, vežimas, 
pakinktai; pigiai.

8532 Vincennes Avė.

BARGENAS.

pagyvenimų mūrinis namas $3.900 
pagyvenimų mūrinis namas 3.700 

fliatai po 7 kambarius .........   3.700
pagyvenimų namas yra mainomas

6 
4
2 
4 
bile ant kokio biznio, bučemės, ar- 

EXTRA BARGENAS I ba groseniės, kad ir saliuno. Šitie 
Pardavimui marketas, turi būti namai galima pirkti su maža suma 

veikiai parduotas. Priežastį patir- namai randasi geroj vietoj,
šit ant vietos. Vieta yra viena iš ant.Bndgeport.
geriausių dėl bizniaus Chicagoj. Vis- p SUROMSKI CO
kas gerame stovyj Extra Groserius 334f) So įaisted St., Chicago, III. 
ir mėsa duodu oleeihu restauranams
Gera proga kas pirma pasinaudos. Į 

Atsišaukite bile kada.
Tel. Canal 3032 

2009 So. Halsted Str.

PARSIDUODA mūrinis namas dvie 
jų pagyvenimų 2 ir 4 kambarių, pui
kiai įtaisyti kambariai su toiletais ir 
vanoms, parsiduoda už prienamą kai
ną. Kreipkitės prie savininko.

3219 Lowe Avė.
Phone Yards 6789

Chicago.

PARSIDUODA Lotas naujoj koloni
joj Parklum, tarpe 16 ir 18. Parduo
siu labai pigiai, nes toje vietoje yra 
lotai labai pakilę. Ix>to plotis 30 pė
dų, ilgio 125.

W. Abačiunas
1331 So. 49 Avė. > Cicero, III 

Tel. Cicero 5343

EXTRA
Į trumpą laiką turi būt parduo

tas klyning Storas (valymo krautu
vė). Vieta išdirbta per 10 metų. 
Darbo yra daug. Parduosiu pigiai.

’ P. MIKALIUNAS, 
1803 W. 46 Street, Chicago, III.

Ant Pardavimo — mažas namelis— 
5 kambariai — 2 lotai — labai 
žioj vietoj. Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite greitu laiku.
4400 So. Kedzie Avė.

gra-

RETAS PASITAIKYMAS.
Turiu parduoti savo namą: mūrinis 

su akmeniniu frontu, 3 šeimynoms po 
4 kambarius, štymu Šildomi; rendos 
vienas f lėtai; $58, o du po $60 j mė
nesį. Barnė užpakalyj. Puiki vieta— 
netoli parko. Savininkas išvažiuoja ; 
Califomią. Klauskite pas

JONAS SIMON, 
2643 Evergreen Avė.

PARDAVIMUI arklys, pakinktai, 
vežimas ir bugč (arba vežimėlis). 
Galima matyti mane nuo 4 vai. va
kare.

VERONIKA GULEIVIENfi, 
4505 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI gera PIEKARNfi 
(bakery) su visa praperte. Atsi
šaukite tuojaus

4106 Archer Avė.

Aš TURIU 80 akerių žemės arti 
Bakhvin, Mieli., nėra namų, verta 
$20.00 akeris, noriu mainyt ant ge
ro aūtomobiliaus arba ant namų.

Atsišaukite greitai:
3238 So. Halsted St.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis. maker KRAUS>

1924 W. Chicago Avenue 
Atdara vakarais. Utarninkais, Ket
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Automobilius 4 pa- 

sažierių, eleetrie starter, lengvai bė
gantis, 6 cilinderių, 4 beveik nauji 
tajerai. Priežastis pardavimo turiu 
du karus. Galima matyti dienomis 
ir vakarais.

DR. M. D. GAMMELL 
2925 Indiana Avė.

BARGENAI 
Brighton Parke.

2 fliatų mumis naujas namas, su 
visais įtaisymais 5 ir 6 kambariais, 
augšta cimento apačia, parsiduoda la
bai pigiai, reikia įmokėti tik 1,500, o 
kitus kaip renda kas mėnuo.

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

MOKYKLOS

Parsiduoda automobilius, 5 pasažio- 
rų, Olympic, 4 cilinderių, naujas vir
šus, naujos sėdynės, naujai malevo- 
tas, 5 tąjerai. Viskas 1 klesos padė
jime. Galima matyti Subatoj po piet, 
nedėlioj visą dieną ir vakarais, kitom 
dienom.

2132 W. 23-rd St.

RAKANDAI

VIŠTŲ FARMA.
Parsiduoda su gerais intaisymais, 

nauja stuba, 5 ruimais, du štebeliai, 
užsodinta visokioms daržovėms. Tik 
3 blokai nuo karų linijos, du blokai 
nuo cementinio kelio; vienu gatveka- 
riu galima nuvažiuoti iš Chicagos, 
taipjau keletas blokų nuo dirbtuvių. 
Minėta vieta turi būti parduota be
veik už pusę kainos ir greitai, nes 
vininkas išvažiavo į Wisconsin.

J. SKINDERIS 
3301 So. Halsted St.

ša-

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

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

PIGIAI IR GERAI!
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. Atsišaukite pas:

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

M sulyg šios dienos ra-
nW kandų seklyčioms
v | U----- nir (parlor). Reikia ma

li u tyti, kad apkainavus. 
M Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE

Parsiduoda namas ir garažius 4 au
tomobiliams. 2 krautuvės, pagyveni
mai, ir trįs lotai, kampas 24-th St. 
ir Coulter St., su groserio bizniu. Lie
tuvių apgyvento j vietoj, 2 blokai nuo 
bažnyčios. Gera proga tik lietuviui 
biznieriui.

JUSTIN MACKIEVICZ, 
2342 So. Leavitt Str.

STORAGE.

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI namelis 5 kambarių 
su puse akro žemės Šalę Chicagos 
miesto.

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

SPECIALIS PARDAVIMAS, par
siduoda bizniavas kampinis muro na
mas ir 5 pagyvenimų po 5 ir po 4 
kambarius ir saliunas ir antras mu
ro namas po 6 ir 6 kambarius, 
sais įrengimais. Parduosiu 
labai pigiai, duosi pasiskirti 
tik pasidabos.

J. K., 
2937 So. Emerald Avė.

su vi- 
abudu 
katrą

PARSIDUODA puikus namas gra
žioj vietoj, po numeriu

1331 S. 49th Avė., Cicero, III.
Tel. Cicero 5343

ANT PARDAVIMO—40 akrų far- 
ma Wisconsin valstijoje. 10 akrų 
išdirbta. 3-jų kambarių stuba. Visi 
kiti farmų įrankiai, gera vieta. Kai- 
na $18,000. įnešti reikia $800.

CHAS. KL1MOW1CZ & SON 
10801 Michigan Avė., Roseland, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilletystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mnkuitnm valandos: nuo t rvt* 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Vyrai mokinkitės barberio amato 
dvi sąvaites dienomis arba vakarais. 

Po dviejų sąvaičių mokamo 50% 
(pusę). Stebėtinas reikalavimas ir už
mokestis. Daug yra vietų. Uždirbsite 
mokinanties. Atsišaukite prie 

INTERNATIONAL 
BARBER SCHOOL

653 W. Madison St., Chicago, III.




