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True translation filed with the post- inastor at Chicago, III., July 12, 1920 
as reųuircd by the act af Oct. 6,1917

Lloyd George reikalauja pri
pažint Rusijos valdžia?

SUMIŠIMAI KYNUOSE.

Sukilėliai apsupa Pekiną.

Lenkai bėga iš Pinsko. Brest 
Litovsko ir Vilniaus

Talkininkai negalį padėti lenkams
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 12, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917
LLOYD GEORGE REIKALAU

JA PRIPAŽINT RUSIJOS 
VALDŽIĄ?

True tranaiation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 12, 1920 
as reąuired by tne act of Oct. 6.1917

TALKININKAI NEGALĮ 
PADĖTI LENKAMS.

Ky nuošė ir vėl nau-

Jung

Lenkams gi liepia taikintis 
su bolševikais.

Anglijos sutartis su rusais, 
sako, neleidžianti milita- 
riniu įmonių panaudoti.

Pripažįstaį Lietuvos 
nepriklausomybe

Įtaria PalmerĮ
Senatorius Kenyon sako, kad 
jis naudojęs vąldžios pinigus.

True translation tnen wnh tbe post
ui aste r at Chicago, III., July 12, 1920 
as reųuired by ine act of Uct. 0,1917

DIDYSAI KARAS LĖŠAVĘS 
ŠIMTĄ BILIONŲ DOLERIŲ.

“Trečiosios partijos 
konvęncija

LENKAI PRIPAŽĮSTA
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĘ DE F AUTO.

Se- 
prezidentinei 
pirmininkas,

Taip sako Anglijos 
finansininkas.

Smerkia senąsias partijas, bet 
nemano pyktis su “teisėtu 

kapitalu”.

Lielu-
gavo iš Kauno

ST. LOUIS, Mo., 1. 10. 
n a to komisijos 
kampanijai sekti 
senatorius Kenyon, šiandie čia
pareiškė, kad jisai reikalausiąs 
idant tasai kongreso patvarky- 
mas, kuriuo paskirta justicijos 
departamentui apie keli šimtai 
tūkstančių dolerių kovai prieš 
augštas kainas, butų atšauktas. 
Ir štai delko. Tie pinigai, jo įsi-

sekantį kable-j tikimu, buvę naudojami pirmiau 
kada? — N. šia išgarsinimui generalinio

SPA, 1. 11. Anglijos, Fran 
cijos ir Lenkijos premierai — 
Lloyd George, Millerandas ir 
Grabsky — šiandie svarstė so
vietų klausimą.

Po to, kada gauta sovietų 
valdžios pasisiūlymas, įteiktas 
bolševikų pasiuntiniui Londone, 
Krasinui, priimti Anglijos sąly
gas atnaujinimui pirklybos, 
Lloyd George ragino talkinin
kus pripažint bolševikus ir ban
dė įtikinti Grabsky padaryt'mu 
šių paliaubą su bolševikais.

Millerandas dar tebesiprieši- 
na, bet veikiausia nusileis. Grab
sky gi gatavas daryti taiką su 
bolševikais, jeigu tik jis butų 
užtikrintas, kad Lenkijai bus 
nužymėta tinkamas rubežius ry
tuose. » » ’ * • '♦'» M

SPA, Belgija, I. 10. — Vakar, 
premjerų Lloyd George ir Mil- 
lerando pasitarime, vyriausia 
diskusijų tema buvo Lenkijos 
klausimas. Abudu premjerai 
svarstė kas padaryti, kad padė
jus lenkams dabartiniame jų 
nepasisekime.

Manoma, kad Lloyd George 
buk pasakęs, jpgei dėl t ik-ką 
padarytosios su Rusijos sovietų 
valdžia sutarties jis negalįs nie
ko daugiau kaip tiktai duoti di
plomatines paramos lenkams. 
Premjeras Millerandas, buk at
sakęs, kad, šitaip dalykams sto
vint, Francija irgi negalinti ei
ti toliau.

Grabskio reikalavimą, kad tai 
kininkai pavestų Lenkijai vokie
čių amuniciją, reikalaujamą su
naikinti, premierai Millerandas 
ir Lloyd George atmetė.

PEKINAS, Kynija, 1. 9. (su
vėlinta) 
ji sumišimai. Sukilėliai ginklu 
grūmoja nuversti Pekino vald
žią. Delei to svetimųjų valsty
bių atstovybės persergėjo vald
žią ir kartu sukilėlius, kad, atsi
tikus sukilimui, Pekine neturi 
būt mūšių ir kad taipjau jisai 

nebūt ų bom barduo j amas.
Sukilėlių kariuomenė, koman

duojama buvusio premiero bei 
karo ministerio Tuan-Chi-Yui, 
jau apsupa Pekiną.
Jungtinių Valstijų kareiviai 80

mylių nuo Pekino.
VVASHINGTON, 1.10

tinių Valstijų kariuomenė Peki
ne dabar susideda iš legacijai 
skirtos sargybos — 275 jurinin
kų, pulkininko Mason Gulick ko 
manduojamų. Vienintelis visoj 
Kynijoj Jungtinių Valstijų ka
riuomenės būrys yra Tientsine, 
apie aštuoniasdešimta mylių nuo 
Pekino. Valdininkai šiandie pa
reiškė, kad toji kariuomenė by 
kada galinti būt nugabenta Ky- 
nijofl sostinėn.

Be amerikiečių regimento, ku 
ris susideda iš apie tukstanties 
žmonių, Tientsine randasi apie 
3,300 kitų valstybių kareivių.

Susiekta platus lenkų suokalbis 
prieš Lietuvos valstybę.

[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj] 
WASHINGTONAS.

vos Atstovybė 
nuo p. Balučio 
gramą datuotą 
Red.]:

“Vakar [kada tas “vakar” 
buvo? - N. Red.] gauta' ofiera- 
(lis Lenkų pripažinimas Lietu
vos Valdžios de facto.

“Kaipo pasekme surastų do
kumentų konipųom it uojančių 

Lenkijos vyriausybę ir rodan
čių platų suokalbį prieš Lietu
vos Valstybę, Kaune, šiandien 
yra padaryta eilė areštų. Yra su 
imta svarbių vadų plačios or
ganizacijos Lietuvoje. Apie to
limesnį vyst imąsi pranešim”.

Jungtinių Valstijų prokuroro, 
A. Mitchell Palmerio (demokra
to) kandidatūros. Pasak senato 
riaus “tik maža dalis šitos su
mos buvo panaudota kovai su 
augštomis pragyvenimo kaino
mis”.

Senatorius, beto, nurodė, kad 
komisija veikiausia paseksianti 
ir republikono Ilardingo ir de- 

’ mokrato Cox’o kampanijas.

MIRĖ “PASKUTINĖ FRAN
CUOS KARALIENĖ".

CHICAGO. — Praeitą subatą 
Morrison viešbutyj prasidėjo t. 
v. “trečiosios partijos” konven
cija, kurią sušaukė Keturias 
dešimts astuonių Komitetas. Ati 
darant konvenciją svetainė bu
vo perpildyta delegatais ir sve
čiais. Vedamą] ą-program i nę kai 
bą pasakė Allen McCurby. Jis 
stipriai smerkė senąsias — re- 
publikonų ir demokratų — par
tijas ir pareiškė, kad vyriausias 
konvencijos šaukėjų tikslas esąs 
“panaikint ekonominę prilegi- 
ją”. Bet delei to “teisėtasai ka
pitalas neturi pamato piktis su 
mumis” — pasakė tas pats kal- 

j bėtojas. Nes jie, esą visai ne- 
f —«»------ ------ • — --

1 socialistai, bet individualistai, 
kurie maną, kad reikia duoti 
“lygią progą visiems”...

“Trečiosios partijos” kūrėjai 
daro pastangų, kad atsiekus su
sitarimo su non-partisan lyga, 
Darbo Partija, ir Single Tax

PRANAŠAUJA NEDARBĄ.

Tūkstančiai darbininkų busią 
išmesti gatvėn — sako 

fabrikininkai.

LENKIJA PRIPAŽINO 
LIETUVĄ.

WASHINGTON, I. 9. — Lie
tuvos atstovybė šiandie čia ga
vo kablegramą iš Kauno, kur 
sakoma, kati liepos 6 dieną Len 
kija pripažino Lietuvą de f acto 
nepriklausoma valstybe.

True translation fited with tlw posi- 
master at Chicago, III., July 12, 1920 
at renuired by act of Oct. 6,1917

LENKAI BĖGA Iš PINSKO, 
BREST-LITOVSKO IR 

VILNIAUS.

Paryžius sako, kad rusų kariuo 
menė veržiasi priekyn; laužo, 

šiaurinį frontą.

Bet talkininkai gal padės...
SPA, 1. 10. — Maršalas Foch 

šį rytą turėjo pasikalbėjimą su 
lenkų delegacijos pirmininku, 
kur buvo tartasi apie sąlygas, 
kuriomis talkininkai galėtų pa
dėti Lenkijai jos kovoj prieš 
bolševikus.

PARYŽIUS, 1. 10. — Vietos 
laikraštis LTnformation, šį ry
tą gavo telegramą, kurioj sako
ma, kad lenkų kariuomenė trau 
kiasi iš Brest-Litovsko, Vilniaus 
ir Pinsko. Tai pasekmė didžio
jo bolševikų ofensyvo.

[Apleidimais Brest-Litovsko, 
Vilniaus ir Pinsko lyg ir rodo 
apie visatinį lenkų fronto atkė
limą prie naujosios respublikos 
rubežių. Paskutinės žinios iš 
Varšuvos rodė, kad lenkai kau- 
jasi su sovietų armijomis toli 
į rytus nuo Brest-Litovsko. Pin 
skili, kaip išrodo, grūmoja ge
nerolo Budenny armijos verži
mąsi toliau į pietus. Brest-Li- 
tovskas randasi apie 120 mylių 
j rytus nuo Varšavos. Tai sti
priai apginkluotas miestas, esan 
Ils palei Bug upę. Pinskas yra 
prie Pripeto upes, apie devy- 
niasdešimts penkias mylias į 
rytus nuo Brest-Litovsko. Vil
niaus gi — svarbiausias Lietu
vos miestas, esantis apie 225 
mylias į šiaur-ryčius nuo Varša
vos].

Bolševikai persikėlė per 
Berezinos upę.

BERLINAS, 1. 10. — Vossis- 
che Zeitung išspausdino' gautą 
iš Tilžės žinią, kad po atkak
laus mūšio bolševikai sulaužė 
šiaurinį lenkų frontą ir trijose 
vietose persikėlė per Berezinos 
upę. Žinia dar pastebi, kad de
lei ta kilo didelis sumišimas 
Vilniuje, iš kurio okupacinė len 
kų valdžia jau pabėgusi.

True translation filed the post
ui as te r at Chicaųo, 111., July 12, 1920 
as reųuired by tne act of (ict. tt, 1917

ATIDAVĖ BATUMĄ — 
GRUZINUAI.

BATUMAS, 1. 7 (suvėlinta).
Anglai ir francuzai šiandie 

atidavė šį miestą ir jo provin
ciją Gruzinuos respublikai. To
ji diena pažymėta kaipo didelė 
šventė. Pranešta, kad prieplau 
koj, Į>o to kaip ją apleis Angli
jos kariuomenė, pasiliks vienas 
drednotas ir torpėdininkas.

IšTRUKO 16 SVETIMŠALIŲ.

Buvo sulaikyti ant Ellis aalos.

NEW YORK, 1. 11. — Vakar 
rytą iš Ellis Island pabėgo še
šiolika svetimšalių, kurie ten 
buvo sulaikyti. Pabėgo, rodos, 
iš ligoninės.

Im migracijos inspektorius 
Hayes kreipėsi į federalinį ap
skrities prokurorą, kad delei to 
apkaltinus tulus ligoninės lan
kytojus.

Pabėgėliai dar nesurasti.

KREDITORIAI PASIĖMĖ 
DIRBTUVĘ.

SKAITYKIT IR PLATTNKIT 
“NAUJIENAS”

NEW YORK, 1. 11. — Čia 
gautomis žiniomis, Bauman ru 
bų stiuvfma korporacijos firmą, 
Springfield, Ma«s„ Šienus die
nomis atsiėmė kompanijos kre
ditoriai. Kompanija turėjusi 
daugiau kaip du milienu dčdė- 
rių skolos.

VVASHINGTON, 1. 10. — žy
mus pramonininkas, J. F. Town- 
send, atstovaująs keliasdešimtis 
plieno fabrikininkų, šiandie tarp 
valstijinei komercijos komisijai 
pareiškė, kad greitu laiku gali
ma tikėties nedarbo. Tūkstančiai 
darbininkų busią išmesti gatvėn 
— neapribotam laikui. O tai 
dėlto, kad plieno dirbtuvės — 
delei vagonų stokos — negauna 
kuro ir todėl negali tęsti išdir- 
bystės. 0 tatai turėsią labai 
didelės įtekmės ir į kitas indus
trijas: negaudanios joms reikia
mų medžiagų, jos turės sustoti. 
Tada, girdi, bus krizis, bus, ne
darbas.

Kad taip gali būt — nieko 
stebėtina.

True translation ftled yvlth the post- 
master at Chicago, 111., July 12, 1920 
as reųuircdby Uit- act of.Oęl. b, 1917

BOLŠEVIKAI VERŽIASI 
PERSIJON.

PARYŽIUS, 1. 11. — čia gau
tomis žiniomis, šiandie po pietų 
Ispanijoj pasimirė “paskutine 
Francijos karalienė”, grafienė 
Eugenija de Montijo. Ji buvo 
Napoleono III moteris. Kada 
Francija pralaimėjo karą su Vo
kietija (1870 m.) ir Napoleonas 
neteko sosto, ji pabėgo Ispani

jon, kur ir gyveno.
“Paskutinė karalienė” mirė 

sulaukusi 94 metų amžiaus.

KOVA SU ŠUNIMIS.

Veža kariuomenę laivais.

Du šunes užpuolė besimaudantį 
žmogų; vieną prigirdė, 

kitą nuvijo.

DEBSAS VARYS SAVO 
KAMPANIJĄ Ift 

KALĖJIMO.

Par-CHICAGO. — Socialistų 
tijos kandidatas į prezidentus, 
d. Eugenius Debsas, savo kam
paniją varys iš kalėjimo. Apie 

Į tai čia paskelbė nacionalinio 
prezidentinės kampanijos komi
teto pirmininkas, d. William N. 
Fiegenbaum. Pasak jo, kas mė
nesį Atlantos kalėj iman bus pa
siunčiama žmogus. Visa, ką 
Debsas pareikš ar parašys, bus 
atspausdinta specialiuose lape
liuose ir dalinama žmonėms.

Prakalbų sakyti teks vienam 
d. Seymour Stedmanui, Socialis
tų Partijos kandidatui į vice
prezidentus. Maršrutą jisai pra 
dėsiąs apie pabaigą liepos mė
nesio.

Keturi laivai atvyko Persijoti.

LONDONAS, L 10. — Gauta 
iš Teherano žinia sako, kad 
Meshed — I — Ser prieplaukon 
(prie Kaspijos juros) atvyko 
keturi bolševikų laivai ir išso
dino kariuomenę.

PARYŽIUS, 1. W. — Gauto
mis iš Teherano (Persijos so
stinės) žiniomis, bolševikai ir 
vėl išsodino savo kariuomenę 
keliose Persijos prieplaukose — 
prie Kaspijos juros. Be to,* jie 
taipjau užėmę kelią tarp Tehe
rano ir Taurus’o.

Trra* transJaĮio'ū fiAu wiuj tne post
ui aster at Chicago, UI., July 12, 1920 

rtKjuh ed by ttw act of Oct. 6,1917
TAUTŲ LYGOS SUSIRINKI

MAS BUS LAPKRIČIO 15.

WASHINGTON, 1. 10. — Vai 
stybės departamente Šiandie pa
reikšta, kad jau ta[>o nužymė
ta dienia pirmam tautų lygos 
susirinkimui, būtent lapkričio 
15.

Jungtinės Valstijos tautų ly
gos susirinkime savo atstovy
bės neturės, kadangi jos dar 
nėra užgyrusios Versali les’o 
sutartį.

BANDITAS VILLA TURĮS 
PASIDUOTI.

Jo paainlymai atmesta.

MEXICO CITY, l. 11. — Val
džia nutarė atmesti “taikos pa
siūlymus”, kurių jai įteikė ži- 
nomasai Meksikos banditų va
das, Francisco Vilią. Jisai turįs 
pasiduoti be jokių išsiderėjimų. 
Tatai vakar čia pareiškė karo 
ir laivyno sekretoriaus padėjė
jas, generolas Francisco R. Ser- 
rano.

SUŽEIDĖ PENKIS 
PASAŽIERIUS.

CHICAGO. — Ant Broadway 
ir Addison gatvių vakar vakare 
gatvekaris užvažiavo ant troko, 

nepažįstami piktadariai vakar grįžusio iš laukų su piknikinin- 
uSpuolė auksinių daiktų sfankro kais. Penki troko pasažieriai 
vą. Išsinešė už dešimt tuk- sužeista. Sužeistieji nugabenta 
stančių dolerių aukso ir Sidabro. į ligoninę. Gal pasveiks.

GLEVELAND, I. 11. — Du

[Korespondencija]
LONDONAS, birž. 24. — Ne

senai įvykusiame bankininkų su
sirinkime Anglijos finansinin

kas, Edgar Crammond, pareiškė, 
kad didysai karas besigrumu- 
sioms Europos valstybėms ištik- 
ro atsiėjęs — įskaitant sunai
kintas savastis ir jų įdėlius už
sieniuose — daugiau kaip šimtą 
bilionų dolerių.

Jisai paduoda sekamą lentelę, 
kuri parodanti tikruosius karia
vusių valstybių nuostolius, bū
tent:

Vokietijos $43,500,000,000.
Francijos 31,250,000,000.
Didžiosios Britanijos 26,000,-; siekią "negalimo tikslo”. Jie ne 

000,000.
Italijos 10,500,000,000.
Belgijos 2,750,000,000.
Tik dviems valstybėms — 

Jungtinėms Valstijoms ir Japo
nijai — karas suteikė dar dau
giau lobių. Bet delei jo pratur- j 
tėjusios ir Ispanija, Olandija, | partija, kad tuo budu butų ga-
Šveicarija, Graikija bei Skandi
navija.

LENKŲ PRANEŠIMAS APIE 
LIETUVIŲ SANTIKIUS 

VOKIEČIAIS YRA 
NETEISINGAS.

SU

Įima pastatyti “bendrą tikietą”. 
Sakoma, kad susitaikys, bet kol 
kas to susitaikimo dar neatsiek
ta. Apie tai paaiškės tik šian
die.

Kas bus nominuota preziden
to ir vice-prezidento vietai, dar 
nežinia. Bet daugelis mano, kad

SHARON, Pa., I. 11. — Tūlas ' Lietuviai perką iš vokiečiu ka- 
Walter Fisher, vakar čia turėjo 
mirtiną kovą su dviem dideliai^ 
buldogais, kurie jį užpuolė jam 
besimaudant. Vieta, “kurioj jį 
užpuolė šunes, buvo labai gili ir 
todėl nelengva buvo imtis su 
jais. Bet Fisherio sumanumas 
ir kantrumas išgelbėjo jį nuo 
mirties. Vienas šuo suleido dan
tis Fisherio petin ir stipriai lai
kė savo auką. Fisher kentėjo. 
Tik viena ranka jis tegalėjo gin
tis nuo antrojo šuns ir laikytis 
virš vandens. Galų gale, kadir 
biauriąi apdraskytas, jis vis 
dėlto gerai sučiupo antrąjį šunį 
ir stipriu pasimojimu pakišo jo 
galvą po vandens. Laikė tol, 
kol šuo prigėrė. Tada jis grie
bė antrąjį, kuris vis dar laikė 
jo petį. Besiimant juodu pasie
kė kranto, čia pasigavęs vėz
dą Fisher ir antrąjį savo prie
šą nugalėjo — nuvijo šalin.

[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj] j pirmoj i vieta teksianti Wiscon-
WASHJNGTONAS. — Lietu- Įsino valstijos senatoriui La Fo- 

vos Atstovybė Amerikoje gavo llette’ui.
iš Kauno nuo “Eltos” oficialį 
kablegramą sekančio turinio:

“Aplink-telegrafinis radio pra 
nešimas iš Vuršavos liepos 5 
platina žinias, buk Lietuviai 
drauge su Vokiečiais užpulsią 
liepos pabaigoje Lenkus. Buk

DIDELI POTVINIAI KORĖJOJ.

šimtas žmonių prigėrė; 
nuostoliai dideli.

rininkų daug karo medžiagos, 
ir kitas panašias žinias. Tose 
žiniose nėra nei žodžio tiesos”.

True irauslotUicci wUfa tbe post- 
mafiter at Chicago, III., July 12, 1920 
as reauiręd by the ąct of Oct. 6,1917

kontr-revoliucionie- 
RIAI BERDIANSKE.

TOKIO, 1. 10. — Gautomis iš 
Seoul (Korėjos) žiniomįš, Han 
upės apįelinkėse šiomis dienomis 
buvo dideli potviniai. šimtas 
žmonių prigėrė. Daugiau kaip 
keturi tūkstančiai namų esą pa
semti. Nuostoliai dar neapskai
tyta, bet jie busią dideli.

KONSTANTINOPOLIS, 1. 9. 
(suvėlinta)^ Anti-bolševisti- 
nė kariuomenė, komanduojamu- 
generolo Wrangel, tapo išso
dinta Berdianske, šiauriaiame 
Azovo juros pakrašty.

BATON ROUGE, la., I. 9. — 
Louisianos valstijos legislatura 
vakar užbaigė paskutinį savo 
posėdį ir nepajiegė susitarti de 
lei užgyrimo balsavimo teisių 
moterims.

Patupdė vyrą į beprotnamį, 
kad išgavus jo turtą.

ęharles P. Hiehl, 4740 N. 
Lawndale Avė., turtingas ver
teiva liko patupdytas į Dunning 
beprotnamį. Sąmokslas — įkiš
ti jį bepnotnamin ir pasisavinti 
jo turtą — buvo padaryta jo 
žmonos ir kol-kjas da nežinomo 
vyro.

Advokatas Frank X. Golnie- 
wicz užvedė bylą prieš įtaria
muosius sąmokslininkus.

KOMPANIJA PATRAUKĖ 
TIESON MIESTĄ.

SCRANTON, Pa., 1. 11. — 
People’s CoaJ kompanija pa
traukė tieson Scnanton mieste
lio valdžią. Reikalauja vieno 
miliono dolerių atlyginimo už 
jai padarytus nuostolius.

Tų nuostolių ji turėjusi lo
dei, kad miesto valdžios įsaky
mu tūlam laikui buvo uždaryta 
kasyklos. O uždaryta jos todėl, 
kad kompanija netik nepaisė 
apie saugumą patiems angliaka 
šiam s, bet dagi statė pavojui! 
miestą, nes dėl jos (kompani
jos) apsileidimo įgriuvo kelin
tas gatvių.

Kad miestas neleido įgriauti 
dar daugiau gatvių, tai turtin
gieji paplėšailos dabar reikalai! 
ja atlyginimo!

-r—r

ORAS
Chicagoj ir apielinkėse. — 

Giedri, maža atmaina tempera
tūroj.

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 Vbkietijos 
bankuose.—
Viguose pinigų reikaluose kreipkitės j

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S< Halsted Si., Chicago, III.
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Batered m Saaaad O1m Matpor 
Marsh 17th, lt 14, at tfia Pwrt Mflce 
af Chiaago, III., under the ae* a1 
Marsh Iru, 1879.

Naukaaoe eina kasdien, ftaMriaat 
nedfldieaius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 8. H ai s tad St, Chicago, 
IŪ. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai 
Chicagoje — paltu:

Metams ___ ___ __ _______ - $8.0(
Pusei metų .......... $4.5C
Trims mėnesiams ___......j_____ 2.25
Dviem mėnesiams __________ 1.75
Vienam mėnesiui ...-- _-----------  1.0(

Chicagoje — per nešiotojus)
Viena kopija ...________ —___ -. 0<
Savaitei ______ ....._____________ - 18
Mėnesiui  ---------------- ——. 75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagej, 
paštui

Metams ________ _____— $7.00
Pusei metų  ............. —— 4.00
Trims mėnesiams ------------ 2.(X
Dviem mėnesiams __ —...... .— 1.5(
Vienam mėnesiui  --------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metams ............—...—— $8.0(
Pusei metų .—------- ---------------- 4.50
Trims mėnesiams ~........... —. 2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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48-ių komitetas.
Subatoje Chicagoje pra

sidėjo vadinamoji 48-ių Ko
miteto konvencija. £aip 
“Naujienose” jau buvo mi
nėta, ši organizacija turi to
kį vardą dėlto, kad į jos val
dybą įeina po vieną atstovą 
nuo visų 48 valstijų. Na
rių ji skaito turinti jau a- 
pie 100,000.

Konvencijos tikslas yra 
sutverti trecią buržuazinę 
partiją, pagamint jai plat
formą ir nominuot kandida
tus į Suvienytųjų Valstijų 
prezidentus ir vice-preziden 
tus. Paties 48-ių Komiteto 
vadai tečiaus sako, kad jų 
partija busianti ne trečia, o 
antra, kadangi republikonai 
ir demokratai, nors ir den- 
giąsi skirtingais vardais, 
bet sudarą vieną stambiojo 
biznio partiją.

Aplink 48-ių Komitetą 
spiečiasi nepatenkintieji sa
vo partijos republikonų ir 
demokratų elementai, ku
rios, pasak jų, patapo aklais 
didžiojo kapitalo įrankiais. 
Kaipo, tokios, jos negali ko
vot prieš blogumus, kurie ge 
ma iš to kapitalo įsigalėji
mo. O šitie blogumai yra 
dideli, ir tolyn jie vis skau
džiau atsiliepia ant visuo
menės.

Allen McCurdy, kuris pa
sakė programinę kalbą, 
48-ių Komiteto konvencijai 
atsidarius, atranda, kad 
svarbiausias dabartinių A- 
merikos bėdų šaltinis yra 
ekonominės privilegijos, pa
tekusios į stambiojo kapita
lo-rankas. Jos apsireiškia 
dviejose srityje: kontrolia
vime pagrindinių šalies tur
to šaltinių ir kontroliavime 
transporto priemonių. Ir 
kalbėtojas nurodo todėl, kad 
problema,? kuri šiandie sto
vi prieš Amerikos visuome
nę, yra sulaužyt privilegijos 
galybę. Pasiekti to esą ga
lima, paėmus į visuomenės 
rankas transportą ir pagrin
dinius šalies turto šaltinius 
ir apkrovus mokesčiais že-

mę, kuri yra vartojama spe-
kuliacijas tikslais.

“Panaikint ekonominę pri 
vUeciją” — toks esąs pro
gramas tų žomnių, kurie įs
teigė 48-ių Komitetą ir ku
rie dabar ketina susiorgani- 
zuot į naują politinę parti
ją, ? priešingą republiko- 
nams ir demokratams. Šitų 
dviejų partijų kritika suda
ro stipriausia ir gyviausią 
p. McCurdy kalbos dalį.

Bet 48-ių Komiteto vadai 
anaiptol nemano, kad yra 
reikalo keisti pačius dabar
tinės visuomenės tvarkos 
pamatus. Jie sako: “Mes 
nesame socialistai. Trum
pai kalbant, mes esame in
dividualistai, kurie tiki, kad 
augščiausias pasiekiamas la 
bas yra sutverti lygią pro
gą visiems, taip kad kiek? 
vienas asmuo turėtų pil
niausios laisvės įvykdinti 
kas yra augščiausia ir ge
riausia jame.”

Kitoje augščiaus minėto
sios kalbos vetoje skaitome: 
“Mes nesiekiame negalimo 
tikslo. Teisėtas kapitalas ne
turi pamato pykties , su mu
mis. Mes norime sulaužyti 
žemės monopolį ir padaryti 
neišplėtotuosius musų gam
tos šaltinių turtus prieina
mais kapitalui. Musų noras 
yra paakstinti individualę i- 
niciatyvą, atsteigiant konku 
renciją (kompeticiją). Taip- 
pat mes neturime ginčų su jo 
kiu bizniu vien dėlto, kad ji
sai yra stambus. Jeigu jo 
stambumas yra lygus jo ga
bumui tarnaut, tai Stambu
sis Biznis butų palaima, o ne 
prakeikimas.” <

Iš šitų pareiškimų matyt, 
kas per vieni yra tie 48-nių 
Komiteto organizatoriai. Jie 
geidžia turėti kapitalizmo 
tvarką be tų blogumų, kurie 
yra neišvengiamos kapitali
zmo tvarkos pasekmės, Tai 
yra, žinoma,utopija (neįvyk- 
dinama svajonė). Reikia to
dėl labai paabejot, ar ta nau
ja partija turės bent kiek pa
stovaus pasisekimo. Ji tik
rai nepritrauks darbininkų 
minių. ;

Šalę galingų kapitalistinių 
partijų, kurios gyvuoja Šioje 
šalyje, gali turėt pasisekimo 
tiktai tokia partija, kuri 
principaliai skiriasi nuo jų, 
t. y. partija, atmetanti kapi
talizmo sistemą. O tokia par
tija buvo ir yra tiktai Socia
listų Partija.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

FRAKCIJA.
Bažnyčia ir Valstybė.
. (Federuotoji Presą]

Paryžius. —< Francuos val
džios sumanymas atsteigti vėl ar 
timus sentikius su Vatikanu iš
saukė aštrių protestų iš laisva
manių puses, žinomoji t. v. 
Žmonių Teisių Lyga įtaria dėl 
to valdžią, kad ji turinti nelem
tų užgaidų panaikinti 1905 me
tų įstatymą, kuriuo bažnyčia ta
po atskirta nuo valstybes. Ta 
Lyga j kuri prieš penkiolika me
tų ne maža prisidėjo prie to, kad 
bažnyčia butų atskirta nuo vals
tybės, priėmė ir paskelbė rezo
liuciją, kurioj ji nurodo į gre
siant? pavojų ir šaukia visas de
mokratines ir darbininkų orga
nizacijas gyvai protestuoti prieš 
tokius valdžios žygius ir neleis
ti, kad iškovota sąžinės laisvė 
jutų vėl patrempta.

EMMOS GOLDMAN LAIŠKAS.
[Federuotoji Presai

New Yorkas. žinomoji 
anarkistė Emma Galdmon, kuri 
turtu su kitais tariamais rusų 

bolįevikah buvo deportuota U 
Amerikos, dul*ar atoiuoti i* Pe
trogrado laišką gyvenantiems 
New Yorke savė giminėms. Laiš 
ko, be kita kO, ji sako: čia 
(Petrograde) buvo Anglijos mi 
sija; dabar iškeliavo Maskvon. 
Norėčiau, kad jie suprastų, ko
kią baisią piktadarybę pasaulis 
daro Rusijai... Mes darėme vi
sa, kad jie paregėtų, kaip daug 
pasaulis kaltas Rusijai, jos žmo 
nėms, kurie tiek daug jau ken
tėjo**. Nesenai Amerikos laik- 
kraščiuose buvo paskelbtas “in
terviu** (pasikalbėjimas), kurį 
buk New Yorko Time karespon
dentas Petrograde turėjęs su 
Emma Goldman. Tam korespon 
deniui ji neva skundusis, kaip 
jai baisiai pagrisę skursti Ru
sijoj, kaip ji smerkus Rusiją ir 
bolševikus, ir kaip ji trokštanti 
grįšti Amerikon. Ir jos kam
barį puošiu dagi Amerikos Tėtu
kas. — Kalbamajam laiške Em
ma Goldman pareiškia, kad ji 
niekados ir ne jokio pasikalb. 
su jokių N. Y. Times korespon
dentu neturėjus ir kad visas tas 
“interviu“ yra melas ir prasi
manymas.

Vicente Blasco Ibanez

Baisūnas
(Tąsa)

III.
Vieną rytą Odettc buvo išbu

dinta kokiu tai netikėtu įvykiu, 
kuris sujudino visus namiškius. 
Ji nušoko nuo lovos ir pribėgo 
prie lango. Prie namų stovėjo 
Raudnojo Kryžiaus automobi
lius. Būrys vyrų atsargiai ką 
tai bandė išimti iš jo. Jos šir
dis pradėjo smarkiai plakti. Jos 
instinktas niekuomet nemelavo. 
Maurice! Tai jos vyras grįžo na
mo! Tai negalėjo būti niekas ki
tas !

Beveik pusnuoge ji nubėgo 
žemyn. Visi tarnai buvo labai 
susijudinę ir nerimavo. Jie ban
dė sustabdyti ją. Senesnieji net 
norėjo pastoti jai kelią. Bet ji 
pastūmė juos į šalį tokia spė
ka, kurios ji ir pati netikėjo tu
rinti. Odette įėjo į kambarį.

Ji tuoj pažino galvą, kuri ilsė
josi ant sofos. Tai buvo jo gal
va, bet baisiai sukoneveikta. Jo 
veidai buvo apdengti užgijusių 
žaizdų randais. Bodėsi, kad tie 
kcli/mėnesiai paliko tokias jau 
žymes, kaip penkios-dešimtys 
metų. Jo plaukai buvo visai 
balti. Bet tai buvo jis! Tai bu
vo jis! Ji pastebėjo, kad Mau
rice neteko vienodi akies. Juo
du bandažu buvo pridengta ki
ta akis — kitos akies vieta. Pas 
kui ji pamatė jo krutinę ir mė
lyną afieicriaus švarką. Ant švar 
ko kabojo Garbės Legiono me
dalius. Ir—

Kada Odette ant greitųjų per 
bėgo akimis gulintį, ji pradėjo 
eviruoti, lyg kas jai butų smo
gęs. Ji baisiai suriko.

Sužeistas neturėjo nė kojų, 
nė rankų. Tai buvo tik liemuo, 
kurio gyvybę išgelbėjo stebuk
lingoji chirurgija. Tai buvo tik 
dalis žmagaus su galva.

“Odette! Odette!
mėjo sužeistasis, tarytum pra
šydamas atleidimo. •

Bet Odette išbėgo iš kambario 
stumdydama prie durų susignų 
dusins tarnus. Ji bėgo j augš- 
tutinuosius kambarius, drasky
dama savo sudraikytus plaukus 
ir rėkdama, kaip grekų tragedi
jos furija; mušdama kumščio- 
mis sienas, vartydama rakan
dus, pabludusi nuo baimės ir pa 
sibaisėjimo. Ji svajojo apie pri
žiūrėjimą savo sužeistojo vy
ro, sužeisto taip, kaip kili, ku
rie da panašus į žmones; bet 
tas žiaurus būties smūgis buvo 
jai perdaug, — jis viršijo visas 
nelaimes, kokias jti Lik galėjo 
sau prisistatyti. Ir tas baisū
nas buvo jos vyras! Ji turėjo gy 
venti su juo visą savo "gyveni
mą !

Moters šauksmai skambėjo 
visuose namuose. Tuose šauks
muose nebuvo ne krislelio vil

sumur-

ties, tai buvo didtląutfos daapa- 
racijos šauksmas.

“Odette! Odette!v — girdė* 
josi silpnas balsas nuo sofos.

Jo likusi akis prisipildė u šo
romis. Visi pasišalino. Net tar 
nai stovėjo atokiai ir slėpėsi vie
nas už kito, tuo pačiu laiku 
tempdami kaklus, kad goriau į- 
žiurėjus jį. Jie bijogo paliesti 
lį, lyg ,kokį baisūną. Jis jau
tėsi da esąs žmogus; bet ne; jie 
buvo kokis tai ekidas su nu
trauktomis rankomis, beformis 
sutvėrimas, išmestas karo ver
petu ir dabar plaukiojantis gy
venimo juroj.

Jis, kuris turėjo mijionus; 
jis, kuris taip labai mylėjo gy
venimą; jis, kuris turėjo viską 
kas daro gyvenimą vertu gyve
nimo, — dabar buvo visų apleis 
tas, niekam nereikalingas.

Ta nelaimė pagimdė tuštumą 
aplinkui jo. Net jo mylimas 
šuo cypė ištolo. Ištikimas gy
vulys pažino Maurice’ą iškarto, 
kaip Ilhacos šuo kad pažino Uly- 
ssesą, kada' pastarasis sugrįžo 
žymiai persimainęs. Veltui šuo 
j ieškojo rankų, idant laižius jas, 
kaip kad jis darydavo pirma! 
Tąsyk jis jieškojo kojų, bet ir 
jų nebuvo. Nerimaujantis šuo 
prisiriŠimd traukiamas, keliais 
atvejais buvo pribėgęs prie savo 
šemininko, bet baimės apimtas 
vėl bėgo šalin.

“Ak“, 
Mauricc 
diena iš dienosi iki pat mirties!“

Kodėl jis da buvo gyvas? Ar 
negeriau jam butų buvę numir
ti?

O Odette vis da nesiliovė val
iojusi. Ji nenorėjo matyti sa
vo vyro, ji norėjo užmiršti vis

— galvojo nelaimingas
— “tatai pasikartos

li nebeturėjo drąsos žiūrėti atei
čiai į akis. Jos vyro griuvenos 
padarė jai tokio slėgiančio įspu 
džio, jog ji nebeteko pusiasva- 
ros. Ji buvo baimės apimta.

Staiga tarnai, kurie stovėjo 
prie durų, pasitraukė į šalį. Kas 
tai įėjo į kambarį ir ėjo prie su 
žeistojo tvirtais žingsniais, ku
rie reiškė pasitikėjimą savime.

Baisūnas pamatė žilą galvą. 
Žmogysta artinasi prie jo. Pas
kui jis pajuto ant savo veido šil 
tas lupas; karštą bučkį ant bari 
dažo. Jis pamatė akis, kurios 
reiškė didžiausią meilę, Jokią 
meilę, kuri niekuomet nepraei
na. šiltos ašaros, kai rasa, kri
to ant jo veidų; rankos apka
bino jo beformį kūną. Rodėsi, 
kada sofa buvo vygė, jis — ką 
tik gimęs vaikas.

“Motiria! Motina!“
“Mano sunau! Mano sūnau!“

(Pabaiga)

Steigiamasis Seimas.
Gegužės 28 d. posėdis.

Pirmiausia buvo svarstoma 
seniūnų sueigos pasiūlymas ple 
numo posėdžius daryti pirma
dieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais iš ryto 9 vai., o kitą 
visą laiką pašvęsti komisijų dar 
bams. Pasiūlymas priimtas.

Pasui min. pirm. Galvanaus
kas aiškino (į paklausimą), dėl 
ko prek.-pyam. ir fin. ministe
rija nedavė leidimo kooperaty
vų sąjungai pirkti linus, kiauši
nius ir kt„ o davė privatinėms 
firmoms, sulig ministeriu—tai 
atsitikę dėl to, kad valdžia, ižde 
neturėdama pinigų, negalėjo 
duoti kooperatyvams kredito ir 
reikalavo dšanksto, duodama lei 
dimus, apmokėti muilą, o ko
operatyvai tų sąlygų, neturėda
mi pinigų, nepriėmė.

Paskui sekė įstatymo privati
nių ūkių nuomai normuoti įsta
tymo pakeitimo (ir papildymo 
sumanymas, kuris antruoju 
skaitymu ir priimtas.

Toliau buvo išrinkta tam tik
ra komisija iš 7 žm. Panemu
nės vasario 21-23 d. sukilimo a t 
siekimų ištirti.

Pagalios vienu balsu priimta 
soc. deni, interpeliacija valdžios 
dėl prezidento neteisėto “malo
nės akto“, išleisto geg 14 d. ir 
konrasignuoto krašto aps. min. 
Merkio, kuriuo dovanojama 
bausmė lir padaryti nuostoliai 
(14,000 auks.) kar. t?cti’onini
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tuomet, kuomet byla uat dar ne
buvo perėjusi visas teismo ins
tancijas. (“Darbas'*]

iš ĮvairiŲ Sričių.
MEZGINIŲ MEDŽIAI.

■ i ■■ ■■iKataLAiii

Vakarinių Indi jų (prie vidu
rinės Amerikos) salose auga 
ypatingas medis, kuris tų salų 
čiabuviai vadina Mezginių me
džiu. Botaniškais, taigi moks
linis to medžio vardas yra Ligit- 
ta Lindearia. Tarp medžio ir 
žievės litas medis turi ir gra
žių siūlų audeklą, panašų į mez
ginius, lodei vietos čiabuviai ir 
vadina jį mezginių medžiu. Siū
lai tie yra minkšti ir stiprus 
taip, kad ne be žmogaus prisidė
jimo, be jo darbo, suteikia drū
tus natūralinius mezginius. Jų 
nereikia nei baltinti, nei dažy
ti, nes tie gamtiški mezginiai 
yra balti, kaip kad fabrikų pa
dirbti. Tuos gamtos padirbtus 
mezginius nesunku nuo medžio 
atskirti, nuimti. Juos galima ir 
drabužiams vartoti. Išskalbti 
ir ant saulės išbaltinti tie mez
giniai įgyja ®lkų žvilgėjimą. 
Vakarinių Indi jų gyventojai iš 
tų mezginių dirba užtiesalus, api 
kokios, skepetas, kaklaraiščius 
ir panašius daiktus; jie yra la
bai lengvi, dėlto ir parankus. 
Iš tos medžiagos, be to, dirba 
taipjau botagus, virves ir šiaip 
daiktu^ reikalaujančius didelio 
drūtumo. Tie medžiai auga tik 
šiltuose kaštuose; Lietuvoj jie 
augti negalėtų. Vakarinių Indi- 
jų čiabuviai iš tų medžių naudo
jasi jau senai, kuomet ton euro
piečiai visai nežino, kam tie 
medžiai yra naudingi ir kam jie 
reikalingi; jie jiems nei jokios 
naudos neduoda. Ant žemės 
yra ir (langiaus medžių ir kito
kių augmenų, kurie panašios 
žmonėms suteikia naudos, kaip 
ir mezginių medis. L. šernas.

TRYS PAREIŠKIMAI 
LIET ST. SEIMUI.

Pareiškimas 1,
Steigiamasis Seime!
Tu Lietuvos žmonių išrink

tas. Į tave visų akys atkreip
tos. Iš Tavęs daug ko gera Lie
tuvos žmones laukia. Rodyk 
savo darbus greičiau. Pašalink 
nešvariausias caro ir krizerio 
liekanas. šlykščiausią dėmė 
Lietuvos padangėje,! tai kariš
kas cenzorius. Seime, pašalink 
tą šašą kuogreičiausiai. Kauno 
pašte galybės guli iš užsienio 
siuntinių kariško cenzoriaus su
laikytų. .Kokia širdis Lietuvos 
žmonių, jiegu jų siuntiniai pa
vagiami?. .

Seime! Remdamasis Lietuvos 
Valstybės Konstitucijos Projek
tu — “korespondencijos nelie
čiamybė,. . I korespondencijos... 
laisvė“ — (išlr. iš 16 str.) kuo
greičiausiai pašalink tą karišką 
cenzorių, kuris, kaip koks vo
ras, Pašto rūmuose turi sau liz 
dą susukęs. Sulaikytuosius siu 
tinius paliepk kuogreičiausiai 
išsiuntinėti adresatams.

Pareiškimai 2.
Steigiamasis Seime!
Ar Seimui žinoma, kad kovo 

mėnesy šių 1920 melų Kauno 
kalėjime tapo nušauta jauna 
mergaitė Magdelena Naruševi- 
čaite? Ar Seimas žino, kokiose 
aplinkybėse ji tapo mižudyta?

Ar kalėjimo valdyba ir las 
žmogžudys, kalėjimo sargas, 
patraukli atsakomybėn?

Ar tos merginos motinai, vie
nintelės paramos senatvėje ne
tekusiai, bus koks materialinis 
atlyginimas?

Jeigu Seimui visa tai žinoma, 
ką Seimas mano šiuo atveju da
ryti?

Pareiškimas 3.
Steigiamasis Seime!
Ar Seimui žinomi Kauno Žval 

gybos Skyriaus darbai, kad jis 
visai nekaltus žmones areštavo 
ir kalėjimon kišo, kankino, teis 
man atidavinėjo ir 1.1.?

Ar seimas žino, kiek delei 
Žvalgybos Skyriausi savavalio- 

jimų nekaltų žmonių /nukentėję, 
i u dar šiandie kenčia?

Kokia Žvalgybos Skyriaus at
stovus už tai bausmė laukiat^ 
Kaip S«imaa i uos nubaus?

Minia* Balsas.
Lietuva, gegužis 20, IttM

Nauji Raštai
NAUJI RASTAI.

Redakcijai atsiųsta paminėti 
šie nauji leidiniai:

Aleksandra Kollontai: šeimy
na Socialistinėj Valstybėj. Vertė 
V. Aniulis. Lietuvių Moterų 
Progresyvio Susivicnijimlo lei
dinys No. 6. 1920. Psl. 28. Kaina 
10 centų.

Portugalų Minyškos Meiliški 
Laiškai. Parašė minyška Ma
riana Alcaforado, 1668 metuose, 
savo numylėtiniui, Noel Bon- 
ton De Chamilly, grafui šv. Le- 
ger’io (vėliaus, Chamilly’o mar
kizui). Vertė Aromatas. 1920. 
Chicago, III. U, S. A. Psl. 148.

V. M. Friče: Vakarų Europos 
Literatūros Istorija. Iš rusų kal
bos vertė Z-tas. Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
leidinys No. 6. Philadelphia, 
Pa. 1920. Psl. 294. Kaina (ap
darytos) $1.50. /

Prekyba. Organas Lituvių Pre 
kybos Bendrovės (Lithuanian 
Sales Corporation), 414 Broad- 
way, Boston 27, Mass. — Žada 
eiti kas mėnesis. Išėjo Gagųžės 
mčnesia. Sąsiuvinėlis, pašvęstas 
tos Bendrovės rekliamai.

Redakcijis Atsakymai
Mes no- ( 

llorespondencijų, bet
J. J. ž., Rochester. 

rėtume 
rimtesnėmis žiniomis, o ne vien 
asmenų niekinimas. Rašant ir 
apie priešingų partijų ar srovių 
žmones galima juk apsieiti be 
koliojimų ir niekinimų. Kam 
tatai? Mokinkimės, galų gale, 
būt kultūringais žmonėmis.
.. Ant. Armonavi»čiai, Boston. 
-— Neiriatę, kas tose tamstos 
gautose vokiškose popierose pa 
sakyta, negalima duot jokio pa
tarimo.

Joe Brijunui. — Pranešimas 
penčiai gauta — subatos .lai
dai jau išėjus.

1 .....i m ■ i i

Kazimieras Gugis
Veda visokias reikalas, kaip krimtnallikaose 

ta^p ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popierast

Namt) Ofisas:
8828 8. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas!
127 N. Dearbomlt, 

1111-13 UnltyBMg.
Tel. CentroJ^4411 ’

i

JOHN KUCHINSKAS

METUV1S ADVOKATAS 
B9 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Tslepbone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pieta 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Efzamiaaojn Abstraktas 

perkant
arba parduodant nanui, lota ar
ba fftrma ir padirbu visokius 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirma Mortgecia ant lengva 
sąlyti.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Vilium Metropolitan Stato Bač
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.
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“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Angly kalbos.
2) Lietuvi y kalbos,
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Goometrojos ir kily 

matematikų.
5) Braižymo (pliany pažinimo).
Mokytojai: Angly kalbos — P. G 

Luomons; Lietuviy kalbos — Konst 
Augustinavičhis; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausi d, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslo, kad su jo 
pagelba galima buty pagerinti gy
venimą.

Delei didesnes naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradekite tuoj 
ncatidcllodanu visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Panedėlis, Liepos 12 d., 192Q

TRENGTN 
AFETY& 1 
1ERVICE Jfe

Sueinąs
Patarnavimas

Kada jus deponuo
jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jiįs žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.,

The

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St 

Chicago

4’. ' s » 'Jas

A. PETRATIS K > O.
Mortcage Bas*'

REM f STATE ••

European American Buki a)j

DR. A. MONTVID 1
CHICAGO

irls Gydytojas Ir CMrafgaa
21 E. Washln|teai St 
Mantiall Field Aa*ex

18th fl. laimea 18tT

▼»lan«o»: aso U ryte

2121 North W«ptera Are.
Valandos: 6 iki I vakare.

I-Splndalltt Phone Armltage Nll
Rezidencijos telef. Albany 8716

Telephone Drover I9U

Dr. A. J uozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki I vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. JSalateg SL Chicage, UL

n Salyklas Sunka su 
šviežiai maltais apy- 
daro geresnj gėrimą,

Furitan
Puritan 
niais 
negu kitos kurios išdirbystSs. 

Reikalauk Puritan. Visos ge
ros grosernes ir aptiekos jo 
turi, arba gali jums gauti. 
30 N, Market St. Chicago, Iii.

TeleYarda 6491

AKUžERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę U kūdi
kį laike ligos.
8255 So. HalMed 
SU Ckic*«o. m

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, UI.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

IMPLRI LCH HM ORI GINA L
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LIETUVIAMS SVARBUS 
PRANEŠIMAS

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Dr. A. i Blumentlial

— Sumaningai rengia —

Pranešam kad iš mųsų ofiso ir per musų tiesiausias linijas 
dabar visi gali važiuoti į Lietuvą be jokių kliūčių. Mes esame 
pirmutiniai pradėję siųsti žmones į Lietuvą atsargiais keliais ir 
tas yra visiems žinoma. Taipgi yra visiems žinoma kad mes bu
vome pirmutiniai, kurie pradėjome siųsti pinigus j Lietuvą ab
soliutiškai apsaugotus, tą parodo kad visi gavo ir gauna Lietu
voje visus nuo musų siųstus pinigus.

PASPORTAI važiuoti į Lietuvą per musų linijas yra didei pa
gerinti, sutrumpinti ir kiekvienas Lietuvis norintis važiuoti į 
Lietuvą gali gauti musų ofise. Taippat gali atsiimti savo gimi
nes iš Lietuvos. Del tolesnių informacijų kreipkitės į musų ofi-

FEDERAL L. A. and L. COMPANY
666 W. 18-th St., Chicago, III.

Leitenantas Wanderer prisipa
žino nušovęs savo žmoną ir 

nusamdytąjį valkatą.
Leit. Carl Wanderer, ant ga

lo, prisipažino, kati jis nušovęs 
savo žmoną ir “nusamdytąjį 
kvailį“.

Leitenantas, tardymo laiku, 
turėjo 45 kartus atpasakoti “su
galvotąją istoriją”. Septynioli
ka tų “istorijų“ skirčsi savo 
turiniu. Pagalios, jis taip su
sipainiojo savo pasakojimuose 
ir taip liko nukamuotas kaman 
tinėjimais, kad nutarė pasakyti 
visą tiesą.

Leitenantas norėjęs grįžti į 
armiją. Bet to jis negalėjęs 
daryli dėl žmonos ir laukiamo 
kūdikio, kurio jis iškalno nepa 
kentęs.

Abu Stovėjo ant jo kelio. Jam 
dabar nebebuvę progos įsigau
ti į armiją.

Visų menesį žmona malda
vusi, kad jis išsižadėtų armi
jos. Ji buvusi taip maloni ir 
gera, kad leitenantas net įsimy-

DR-JA LIETUVOS ŪKININKAS

Ned., Liepos-July 18, 1920 m.
NATIONAL GROVE DARŽE 

Riverside, Illinois

Pradžia 9-tą vai. iš ryto. ĮŽANGA 35c. ypatai.

Komitetai deda didžiausias pastangas, kad už
ganėdinti iš visų atžvilgių visus atsilankiusius į ro
jaus darželį. Bukite atsargus, kad nepraleisti šią 
brangią progą. Visi yra kviečiami koskaitlingiau- 

| šiai atsilankyti PIKNIKAN.
į Kviečia KOMITETAS.

, 1 ...........
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Važiuokite i Lietuvą
PER

Dtyositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pa sportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJ Ų, arba DANZIGĄ.
ATUKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

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

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

-Į

Sveikini Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialią gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kjrniėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, n gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy’- 
do.

Dvasia

Kirmėlės ženklai

žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu* pilvo 

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

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
ną pas mane: išgydysiu visai trumpu

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

Šviesa ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje 
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ bic, 

A. BARTKUS Prea.1619 W, 47th St. Tnį. Boutevard 1892. Ckicage, III.

Įėjęs i ją ir neturėjęs drąsos 
priešintis jai. Tcčiaus kad at
sikračius nuo jos, jis sugalvo
jęs naują planą, — planą dužu 
dyti ją-

Pirm dviejų dienų prieš nu
žudymą jo planas buvęs išdirb
tas detalingao*. Praktikoj tas 
planas nusisekęs ir-gi labai ge
rai.

Jis nutarė nusamdyti valka
ta, kuris loštų bandito rolę. Jis 
iš! ai no sugalvojo nužudyti savo 
žmoną ir nusamdytąjį valkatą. 
Ti o budu jam turėjo palcngėti 
iš įsukimas. Matote, bandį tas 
nušovė jo žmoną, o jis, leitenan 
tas, nušovė niekšą banditą... 
Visi galai paslėpta vandenin ir 
jis vėl grįžta didvyriu į armiją.

Tuo pačiu laiku Id'tenantas 
planavęs įsigyti žmonos pini
gus. Jis žinojo kad ji turi $1,- 
200 su viršum. Atsiekimui to, 
jis panaudojo sekamą planą. 
Jis pareiškė žmonai, kad dau
žau jau nebemanąs grįžti į ar
miją. Bet gyvenant Chicagoj 
esą reikalinga nusipirkti namai. 
Taigi ar ji, žmona, nesutiktų 
duoti tam tikslui pinigų, žmo
na sutikus’’ išimti iš banko $1,- 
500, kuriuos paslėpė savo kam
baryj.

Dabar apie žmogžudyhes. Bir 
želio 21 d. leitenantas nutarė 
įgyvendinti savo planą. Tuo tik
slu jis išėjo su savo žmona tea- 
tran. Valkatai buvo įsakyta pul 
ti juodu einant į namus.

Apie devintą valandą vakaro, 
kada leitenantas su savo’ žmo
na įėjo į namus, iš, gatvės įšoko 
valkata, kuris ėmė kalbėti tai, 
kas jam buvo įsakyta. Girdi, 
duokite pinigus ir t. t. Čia lei
tenantas pradėjo “vykdinti“ sa
vo planą. Jis išsitraukė du re
volveriu .ir ėmė šaudyti. Pir
moj vietoj nušovė savo žmoną, 
o paskuti ir “kvailį valkatą“. At 
likęs tą darbą, jis padėjo revol
verį šalę valkatos, kad atrody
tų, jog valkata ir-gi šaudęs.

Kada pribuvo policija, Įeit. 
Wandcrėr su cininiu šaltumu 
pabučiavo savo mirštančią žino 
ną.

■»iiB

Aš ADOMAS A. KARAUAUSKAS, SEKANČIAI RAMU.
Ai laitai sirgau por 3 metus, nuslabnijęs pilvelis buvo. Diipep 

si J a,ne virinimas pilvelio, nuslabuėjimas. Kraujo, inkstu. Nervu ir 
abeiitas spėkų nuątojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begy vensiu. Visur jie&kojau sau pagalbos, nesigailėjau visoj*) Ame
rikoj ir už n: b ežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui

Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
matiząias pranyko diegliai nebebadC po krutihe. Vidurių rėžii 
išnyko po užmušimui visu Hgl|« Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas

3 metus, nuslabnijęs pilvelis buvo. Dispėji 
lo, nu.-labučjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 

jplkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vinies, 
begyvensiu. Visur jie&kojau sau pagalbos, nesigailėjau visoj*) Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų i¥ Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprfit, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai fimfl stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
matiząias pranyko diegliai nebebadC po krutihe. Vidurių rėžimus 
išnyko po užmušimui visų ligų. DCgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 8 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras raylistų 
radejistei ir linkių visiems savo draugams ir pažįstamiems su toJ 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 Be. Hslstert 3U Telephone Canal 6417. Chicage, IIi.

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

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

Išpradžių visi tikėjo leitenan
to pasakojimui. Bet štai liko 
susekta, kad revolveris, kuris 
rasta šalo nukautojo valkatos, 
priklausęs leitenanto giminai
čiui, Fred Wandercr. Tai bu
vo siūlas, kurį sekdami detekti- 
vai ir išrišo žmogžudybių min-

Leitenantas šaliai prisipaži
no, kad jis papildęs žinogžudy- 
bos. Esą armijos gyvenimas 
jam taip patikęs, kad apie šei
myninį/gyvenimų jis negalėjęs 
ir mąstyti be pasibiaurėjimo.

Kada jo užklausta, — kokios 
bausmės jis laukia, tai jis ra
miai atsakė:

— Žinoma, mirties.
Prokuroras ir-gi pareiškė, 

kad už tokį niekingiausį nusi
žengimą galima skirti tik vieną 
bausmę —* mirtį.
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Artinasi anglių badas.
Chicagoj1: esama vos 35,000 

tonų anglies. Pereitą metą tuo 
pačiu laiku Chicago turėjo 200, 
000 tonų. Jeigu greitu nebus 
galima į Chicagą pristatyti 
anglies, tai pirm dviejų savai
čių turėsime tikrą anglies badą. 
Visuomcnhics įstaigos turė
siančios užsidaryti. Esą jau da 
bar kai-kurios įstaigos turin
čios anglies vos kelioms die
noms.

Bet tai da ne visa. Taip da
lykams stovint, ateinančią žie
mą chicagicčiai netektų šviesos, 
kuro, priegtam ir pramonės tu
rėtų sustoti.

Nepkprasta operacija.
Pereitą savaitę Dr. Orlando 

F. Sdott padarė nepaprastą 
operaciją. Jia išpiovė iiš savo 
kūno 12 ketvirtainių colių mė
sos ir pridėjd ją savo žmonai, 
kad priauginus ją. Atlikęs tą 
operaciją daktaras apalpo.

šešios savaitės atgal daktaro 
žmona buVo sunkiai sužeista 
automobilių kolizijoj. Jai bu
vo sutriuškinta koja. Vėliau įsi 
mete gangrena. O tA liftą neiš- 
Vcngiamai vedė prie mirties. 
Liko vienintelis budatf išgelbėti 
ją nuo mirties — padaryti ope
raciją įčiepijant kito žmogaus 
mėsą. Ir daktaras nutarė pats 
padaryti dvi operaciji — sau ir 
jai.

Operacija nusisekusi gan ge
rai. Daktarai reiškia vilties, 
kad Scolfo žm'ona pasveiksian
ti. Gi pats Dr. Scott už poros 
dienų mano apleisti ligoninę.

Sakoma, kad tos rųšies ope
racija padaryta da pirmu kar
tu. Girdi, chirurgijoj da neži
noma tokių atsilikimų.

rOUND at LAŠT! I SELF-ADJUSTINO 

M^JUSPUL 
B U AS SI ERES

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

v
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ORKESTRĄ—BENĄ
Pampina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.
z

■nflMnHMMMMąsMMMMSMmMSSBSHMSaMMBBMK

DR. C. K. KLIAUGA)
Dentistas

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

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

LSS. VIII Rajono kuopos dar 
neVisos yra paemusios Rajono išleis
tų Socialistų Partijos Platformų. 
Kurios kuopos dar neturi platformų, 
malones urnai paimti. Kainu Plat
formų.— 5c. ejrz. Kuopoms duoda
ma 25%. Dabar prezidentine kam
panija, reikia kuodaugiausiai jų iš
platinti. Jas galima gauti “Naujie
nų” ofise. — Organizatorius.

Lietuvių Laisvamanių Feder. 12-os 
kuopos susirinkimas įvyks šiandie, 
liepos 12 d, kaip S vai. vak., 3213 So. 
Wallacc st. — Valdyba.

...Roseland.— Draugijų Sąryšio palai
kančių Aušrų delegatų susirinkimas 
įvyks utarninke, liepos 13 d., 7:30 vai. 
vak. Aušroj, 10900 Michigan avė. De
legatai visi malonėkite susirinkti, bus 
apkalbama apie rengimą išvažiavimo 
rugpjūčio 8 d., kadangi tą pačią dieną 
rengia Naujienos pikniką Gardners 
Parke. — Pr. Grybas, sekr.

SKAITYKIT IR PLATINK1T
<<KT A TT T T U M A

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

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
_Waukegan, III.

ETILTIIJJ J

........... .

Saugok akių regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklžs 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

, Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLA1TS aptiekos
Tėuiykitc mano parašą.

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

I.... . ...

Dr. W. Yu$zkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitus visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedeliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III. 

Phone: Humboldt 4589

Tel.YardsS654^

Mrs. A. Michniewich
AKU8ERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
'lijoa hespitalA. 
ite, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi fct 
merginoms.

8113 So. Halsted St. Chicago, III.
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v«

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. Nedelioins 10—12 dieną,

cc

* I ei Canal 622X ’
| DR. C. K. CHERRTS

LIETUVIS DENTISTAS
! >201 W. 22nd & So. Leavitt SU. 

CHICAGO.
| Valandos? 9:80 ryto iki U dieną, 
? nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiie- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kielcvie- 
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
iresni negu olselio kaina. Vyną h 
iaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai: n 
diržais, bu liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, J82.5J 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutu* 
Ir overkotus po $15, $17.50, $20.06. 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Malino sarge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikiną ir vai
ką siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrą kelinis $4 ir daugiau. 
Melino sorge kelinis $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuria turi būti siun- 
iiamas Europon.

Atidalyta kiekvienų dieną Iki 9 
vai. vakare. Subatomls iki 10 vai. 
vakare. Nedaliomis iki 6 y« yukara, 

S. GORDONL
MIK 80. Mstated Sk Ddcam UL

BPBCIAUBTAB 
■l*«oj« Dykai

Gyvenimai yra 
hUČUi, kada pra 
nyksta regėjimai 

Mes vartojam

patina* dom« «t 
kreipi amu I vai* 

kną. y*!.: nuo J ryto iH 9 
nedėliomia, nuo 9 Ud 13 diena

TMęphoue Vardą 4117
Boulevard 1417

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

•arsi IMuHams linomas psr SS SS»*
? 5X.M,r* *—

Gydo sitriaa ir ehroniliu» Utm vy- 
rg, moterų ir vaikų, pagal nanjaMtas 
metodas X-Ray Ir IdtokhM aUctraa »rto. 
teisus.

Ofisas Ir Labaratarljal ĮSU W. 1M •t. aatell Fisk Bt. ’ W
VALANDOS: Noa 10—11 staSL M 

Me 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomisi Ganai

) Naktimis Dragai 
_____ v 850 - Drover <188

Dr. Charles Segal 
Persikėlė | savo fcaują 
pn. 472U Sd. Aaland Avė. Jie 
gydo ilgas vyrą, moterų br vaL 
ką. Ofiso valandos nui 10 (H 
12 rytmety], nuo 2 Iki i va
kare; 7 v. v. iki 8:Ę0 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 ▼. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. TeL Drexel 2880.
k - ______________________________ JT

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan s t., kerti *8 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS i 

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 — 8 po pietą ir nue 

6—6 vakare. Nedaliomis nuo 
9—2 po pietą.

Telephone Yards 687.

Telephone Varis MI2

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgas st Chlcage

VALANDOS: Nno 8 iki 11 rjtfl
|r aao i iki 8 vakai*

DR. S. B1E/.IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

S DR. YUŠKA ■
: 1900 S. Halsted 8t. S

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

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

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

1616 W. 47 St, Tel. Boul. 16fr
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

DR. I- E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgaa 
R^uelande: 10900 S. Michlgau Ava. 
Telefonai. Pullman 342 ir 8116 
Chicacoa ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik KMvargų vakarais nuo i:M 
-7. Tek Taria 721.
-----------------  . ..................... . .r

Telephone Boulevart 2168

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: 8—12 ryto 
S—<6 vakari

į 8898 IK Hergaai Bt Chieage, DL



ATSILANKYMAS MUSŲ PITTS- 
BURGHO KORESPONDENTO, P.

G. A. SPRINGER1O
( ANONSBURG’E. PA.

Praeitos nedėlios ryte, kuris buvo 
skaistus ir aiškus, neturint ką geres
nio veikti, aš nutariau važiuoti gatve- 
kariais iš savo namų Pittsburg’e 
Washington’ą, Pennsylvania, pasižiurę 
reti. Po važiavimui apie 45 minutes 
per labai puikius ūkininkų laukus mes 
įvažiavome į miesteli Canonsburg, su- 
sibudavojusį ant Panhandle getžkeho. 
Kalboje su kunduktorium, jis man pa
sakė, kad miestelyje yra nuo 15,000 
iki 20,000 gyventojų. Gatvekaris ėjo 
didžiąją gatve ir aš patemi jau depais 
tamentines krautuves ir Įstaigas viso
kio įvairumo, daugeli bažnyčių ir pui
kiai išrodančių mokslainių trobų taipgi 
du ar tris teatrus ii tiek pat bankų. 
Kunduktorius painformavo mane, kad 
šiame miestelije yra anglių kasyklos, 
plieno dirbtuvės, puodų dirbtuvės ir 
chemiškos dirbtuvės ir aš mačiau 
daugelį dirbtuvių kaminų pervažiuo
jant miestelį.

Pavažiavus da apie dvidešimts pen
kias minutas mes įvažiavom į miestą 
Washington kuris yra to paties vardo 
apskričio/sostinė ir kuriame randasi 
nuo 50,000 iki 60,000 gyventojų, čia 
aš radau didelį skaitlių industrijų, 
taip ir gi puikių namų. Pasivaigš- 
č/bjus po miestą kokią valandą laiko 
aš sekamu gatvekariu pasileidau at
gal Pittsburgan. Davažiavus Canon
sburg aš užsimaniau sužinoti dau 
giau apie tą miestelį, ir nulipęs nuo 
karo pasileidau pėsčias per rezidenciji- 
nę dalį miesto, kur yra daug puikių 
namų. Vaikščiojant patikau žmogų, 
matomai, gyvenantį šiame mieste, 
kuris painformavo mane, kad dirbtu
vėse dirba tarpe 4,000 ir 5,000 darbi
ninkų ir kad Hazel Mine, kuri yra did 
žiausia Pittsburg’o Apskrityje, randa
si pačiame mieste. Darbo čia yra daug 
įvairiose industrijose, ir anglekasiai 
ypatingai gali gauti darbą visada. 
Mano sankeleivis parodė man Anglių 
kompanijos namus, nekuria iš jų iš
būdavote ant šalies kalno, nuo kur ga
lima matyti didesnę dalį miesto, kiti- 
gi kompanijos namai randasi pačiame 
mieste. Atsiskyręs su sankeleiviu aš 
patraukiau linkui kasyklos ir pas gelž- 
kelių susikryževimą patikau kitą einan 
tį tuom pačiu keliu žmogų, kurį jo pa
žįstamas pavadino “Mike”. Aš užklau. 
siau jo apie miestelį ir jis man pasa
kė, kad gyvenąs čia apie 14 metų H 
dirbo per tą visą laiką Hazel kasyk
loj. Jis pasakė, kad jam šis miestas 
patinka geriau negu kita kokia vieta, 
kur jis yra buvęs, ir kasyklai esant 
gera vieta dirbti, jis tikisi išdirbti ten 
da 14 metų. Jis pareiškė, kad yra ir 
daugiau parankių kasyklų apielinkė}, 
bet jis labiau mėgsta dirbti pačiame 
mieste, dėlto, kad jis galįs uždirbti 
Hazel kasykloj taip gerai, kaip ir ki
tur. Atsiskyrus su juomi, aš pasilei
dau žemyn didžia gatve iki priėjau 
didelius plieno dirbtuvės vartus. Čia 
aš vėl paėmęs gatvekarį grįžau atgal 
Pittsburg’an, ir kelionėj aš įdomavau, 
kad tiek daug žmonių dirba karštuose 
tvankiuose miestuose, arba mažose 
vietose toli nuo civilizacijos, kada jie 
galėtų turėti visus patogumus miesto 
gyvenimo tokiame miestelyj kaip 
Canonsburg ir tuom pačiu laiku nau
dotis tyru šalies oru.

Ar Jūsų Kraujas 
Alksta Geležies?
Geležis yra tai Raudono Kraujo Mai 

stas kuris suteikia Jums stiprumą, ene 
rgiją ir spėką — Kaip Padaryti Ban
dymą, Kuris Pasako.

Aktualiai kraujo tyrinėjimai paro
do, kad labai didelis skaitlius .žmonių 
kurie yra silpni ir serganti turi ne- 
dateklių geležies savo kraujuje ir jie 
serga ne iš kitos kokios priežasties, 
kaip nuo nedatekliaus geležies. Gele
žies nedateklius paralyžuoja sveiką ;> 
galingą veikmę, nužemina visą orga
nizmą ir susilpnina visą systemą per
dėm. Išblyškęs veidas nerviška arzi- 
nanti disposicija nedateklius stiprumo 
ir pakantrumo ir negalėjimas pasista
tyti su stipriais ir buiniais žmoniėmls 
gyvenimo lenktynėse — šie yra lyg 
pavojaus ženklai, kuriuos gamta paro
do, kada kraujas darosi skystas, išbly 
škęs, su vandeniu ir literiškai išalkęs 
geležies. Jeigu nesate užsitikrinę sa
vo sveikata, eikit pas savo daktarą ii 
liepkite jam išbandyti jūsų kraują ir 
dažinoti jūsų stovį, arba padarykite 
sekantį išbandymą patįs: Pažiūrėkite 
kaip ilgai 'galite dirbti arba kaip toli 
nueisit nepailsus paskui imkit du peši 
kių gm. plyskelius Nuxated Iron tris 
kartus į dieną po valgiui per dvi są. 
vaiti. Tada vėl išbandykite savo stip
rumą ir pažiūrėsite kiek jus laimėjote.

Sustiprinant kraują ir papranninant 
naujas raudonas kraujo celes, Nuxated 
Iron sustiprina nervus, atbudavoja su
silpnėjusias udis ir padeda įkvėpti at
naujintą energiją ir spėką į visą sys
temą.

Ne taip kaip senesni inorganiški ge
ležies išdirbiniai Nuxated Iron yra len- 
gvai asimiliuojamas, nepakenkia dan 
rims, nepajuodina juos, ne nepagadina 
vidurius. Išdirbėjai gvarantuoja pa
sekmingus ir pilnai užganėdinančius 
rezultatus kiekvienam pirkėjui, arba 
ji© sugrąžins jums pinigus. Ji yra pai 
duodama visose gerose aptiekose.

Angliakasiai.
Chartiers Creek Coal Compa- 

ny reikalauja 100 patyrusių an
gliakasių jųjų Hazel kasykloj 
Canonsburg miestelyj ant Pan
handle gelžkelio. Slope kasykla, 
anglis nuo 5 ir pusės iki 6 pusės 
pėdų augščio, geras viršus 
(roof), sausa. Toks pat šleitas 
kaip ir kitose kasyklose Pitts- 
burgh’o Apskrityj. Mokama už 
fileitą virš 12 colių. Namai yra 
kelios minutos nuo skylės. Ren- 
da nuo $7 iki $9 mėnesiui. Val
gis ir vieta nevedusiems. Nuola
tinis darbas, karai kasdieną.

Kreipkitės ypatiškai pasiren
gę dirbti pas:

HAZEL MINE, 
CANONSBURG, PA.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojaine 

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

Arti 38-th Street

Pai ieškojimai 
—fc—— ■ I 1 II . II Į ■

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 ui 
sykį patalpintą colį.

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

PAJIEŠKAU savo brolio Juozo 
Ūselio, metai atgal buvo Kenecott, 
Alaska. Jis pats'ar kas apie jįjį ži
no meldžiu pranešti.

ėTASYS ŪSELIS, 
2410 Correctionvi’l Road, 

Sioux City, Iowa.

Aš Mikalojus Bumbulas pajieškau 
savo sesers sunaus Juozapo Stankaus 
iš Raseinių miesto kaip rodos į Ame
riką atvyko 1906 metuose. Meldžiu pa
ties atsišaukti ar kas žino jį malonės 
pranešti, busiu dėkingas.

M. Bumbalas,
1804 So. 16 St., Springfield, III.

Pajieškau savo brolio Antano Jan
kausko apie 5 metai atgal gyveno Ma- 
hanoy City, Pa., W. Water st. No. 208 
dabar nežinau kur yra. Ar jis pats ar 
kas jį žinote malonėkite pranešti ad
resu :

Juozas Jankauskas
9339 Paxton Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo giminių K aka n ausim 
gyvena Chicagoj, taipgi Prano Juškio. 
Meldžiu duoti atsakymą. Mano adresas 

JONAS GRIGAS
718 W. 18-th St., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Babedo, turiu svarbių žinių iš Lietu
vos. Jis pats atsišaukite ar kas žino 
malonėkite pranešti.

Marcelinas Matiukas
519 Austin Avė. Albion, Mich.

Pajieškau pusbrolio Igno Griško- 
nio ir pusseserės Juzės Griškoniutės 
19 meti) atgal gyveno Scranton, Pa. 
Paskui girdėjau, kad jie atvažiavo J 
Springfield, Malonėkite jie patįs ar 
juos žinantis atsišaukti, sekančiu ad
resu:

Liudvisė Plutinskienė,
10625 Michigan Avė., Chicago, IK.

Pajieškau apsivedimui vaikino nuo 
30 iki 35 metų amžiaus. Aš ošiu arti 
30 metų amžiaus 5 pėdų 4 colių augš- 
čio ir turiu du vaiku, vienas 7 metų, 
antras 5 metų ir turiu ūkę nuo 30 ak
rų žemės. Kas mylėtumėt apsigy
venti ant ūkės, meldžiu atsišaukti.

Mrs. A. Kimont, 
R. 2, BRANCH, MICH.

Pajieškau senyvos moteries arba na
šlės man už šeimininkę prie mažos 
šeimynos: aš ir vaikas 8 metų. Aš tu
riu mažą ūkę, būdamas kalviu, turiu 
daug darbo ir nėra kam valgis gamin
ti. Kuri mylėtų apsigyventi ant ūkės 
ir vesti visą tvarką stuboj meldžiu 
man pranešti. Su mokesčiu susitaiky- 
sim. Platesnių informacijų suteiksiu 
per laišką.

JOHN SWELNIS,
P. O. Box 20, Fountain, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 28 iki 35 metų amžiaus. Aš esiu 
vaikinas vidutinio amžiaus ir noriu ap 
sivesti ir biznį užsidėti. Mergina ar
ba našlė mylinti dorą gyvenimą ir ku
ri apsiimtų imti civilį šliubą malonė
kite atsišaukti laišku įdedamos kartu 
savo paveikslą. Vyrų prašau nerašyti 

JOHN ALEKSA,
808 W. 14-th Place, Chicago, III.

PAJ IEŠKOJI MAS
Kas žino kur gyvena Juozas Jakai

tis, paeinąs iš Ramigalos, Kauno gub. 
Yra jam svarbus pinigiškas reikalas. 
TeguLatsišaukia pas:

A. OLSZEWSKI
3251 So. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau pussesers Elzbietos Pasla- 
vičiutės, gyveno Chicagoj. Turiu svar
bų reikalą. Taipgi ir visų giminaičių 
ir pažįstamų meldžiu atsišaukti se- 
kančių antrašu : 

ALEN !/• REIKOW
2421 Livingston St,, 

Philadelphia, Pa.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partnerys prie 

automobilių biznio. Biznis — tai
symo automobilių ir pardavinėjimas 
senų automobilių. Jis turėtų mokė
ti savo darbą — būti pirmarankiu.

6308 So. Racine Avė.
Phono Wentworth 1598.

Klauskit Wm. Piliponis

SIŪLYMAI KAMBARIŲ 
i, n«~u*~ -* - — —i ■*- ,1* lfi

ANT rendos kambarys su 
valgiu arba be, atsišaukite 
tuo:

M. M.
3151 Union Avė., 1-os lubos

R E l K JįAJ)jU^IT^NKŲ 
MOTERŲ

REIKIA —
Guzikų prisiuvėjų
Guzikų skylių siuvėjų
Finešerkų
Prisiūti labelius
Geros algos
Jeigu esate smagios su adata, 

Kreipkitės tuoj aus
ALFRED DECKER and COHN

S. W. Cor. Van Buren and 
Franklin Sts.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PUIKI PROGA 
PATYRUSIOMS

Rankinėms skylučių išsiuvę joms 
ir finišerkoms

Mums reikia
TUOJAUS

patyrusių sack koutų ir over- 
koutu skylučių išsiuvėjų ir 

finišerkų.
PASTOVUS DARBAS 

GEROS ALGOS

Pageidaujamos darbo sanlygos

Hart Schafffner
& Marx

OVERKOUTŲ ŠAPA

2303 W. St. Paul Avenue
SACK KOUTŲ ŠAPOS

35 So. Market St.,
823 So. Tripp Avenue, 
4512 W. 22-nd St.
2655 W. 19-th St.

PRANEŠIMAS
Šiuomi duodama žinoti mote

rims, kurios dirbo Western Elec
tric Co., kad popieros insulevimo 
(paper insulating) departamen
tas vėl dirba dienomis ir nakti
mis ir kad moterims gvarantuo- 
jama 41c. į valandą arba $20.45 
už kiekvieną pilną savaitę. Da
bar jos gali uždirbti $22.00 į šą- 
vaitę ir daugiau į trumpą laiką. 
Jeigu jau negalite sugrįžti par- 
čios, pasakykite jūsų kaimynei.

Samdymo Ofisas atdaras per 
visą dieną kasdien priskaitant ir 
Subatoj po piet. Utaminke ir 
ketverge vakarais nuo 6 iki 8:30.

VVestem Electric Co., Ine.
48-th Avė. ir 24-th St.

REIKIA —
MERGINŲ ir MOTERŲ

Jeigu jus galite kalbėti ir 
suprasti Angliškai ir esate virš 
18 metų amžiaus, mes turime 
vietą dėl jus.

Mes turime vietas dieninėj at
mainoj operavimui mašinų, ku
rios apvinioja vario dratus bo- 
velniniais ir šilkiniais siūlais. 
Mes išmokinsime to darbo į trum 
pą laiką, mokėsim jums gerą al
gą mokinanties, ir kada išmoksit 
uždirbsit didelius pinigus.

Belden Manufacturing Co.
2300 South Western Avė.

Mes galime panaudoti patyru
sias ir nepatyrusias merginas 
lengvam darbui musų dirbtuvėj. 
Patyrusios merginos gali uždirb
ti dideles mokestis nuo štukių. 
Mes mokame gerą mokestį prade 
dančioms su padidinimu kaip 
greit kaip tik. pramoksta. Pai- 

kios darbo sanlygos. Gera tran- 
sportacija iš visų dalių miesto. 
Geros valandos ir pusė dienos su 
?atoj.

Kreipkitės prie
Piano and Organ Supply Co.

2100 N. Racine Avė.

REIKIA —

MOTERŲ

Kalbančių ir suprantančių 
Angliškai operavimui mašinų, 
kurios susuka varinius dratus. 
Darbas yra barškantis. Galima 
gauti darbą nuo štukių į sąvaitę 
laiko.

BELDEN MANUFACTURING 
COMPANY

2300 South Western Avė.

REIKIA—
Patyrusių moterų

Sortavimui vilnonių 
Skudurių.

S. GOLDMAN and SON 
1115 W. Lake str.

NAIIJIKNOS, (niiengo, 111.

REIKIA DARBININKŲ
moterų“

REIKIA —

MERGINŲ

Turi būt virš 18 metų amžiaus 
ir turi kalbėti ir suprasti angli
škai. Suvyniojimas vario dra
tų, tai yra vyjimas dratų vienų 
apie kitą su mašinoms. Darbas 
yra lermą darantis, bet lengvas 
ir ne sunku išmokti. Yra vietos 
tiktai dieninėj permainoj.

Belden Manufacturing Co.
2300 South Western Avenue,

REIKIA DARBIN^KŲ 

VYRŲ

REIKIA —
40 paprastų darbininkų į foundrę. 

Labai geros darbo sanlygos. Moka
ma augščiausios alg»s. Kreipkitės 
prie:

i MAGNUS MKTAL CO.
4041 Emerald Avenue,

REIKIA —
VYRŲ PAPRASTAM
DARBUI IR PRIE

TRUCKŲ
. 618 So. Canal Str.

Beismente

REIKIA —
ANGLIŲ DARBININKŲ

PAS
BARR and COLLINS

7459 Franklin St. Forest Park
$30 į sąvaitę. Subatoj po piet 

dirbti nereikia.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

REIKIA —
Kriaučiaus prie vyni drabužių įvai

raus darbo. Darbas nuolatinis. Ge
ros išlygos ir pastovi vieta. Apie išly
gas klauskite laišku.

Wm. G. Thomas, (Tamošaitis)
220 W. Main st. Collinsville, III.

REIKIA

KRIAUČIAUS

VIETA ANT VISADOS PATYRU
SIAM BUSHELMANUI.
’ KREIPTIES TUOJAUS PAS

J. OPPENHEIMER & CO.
ASHLAND AVĖ. IR 47th ST.

REIKIA —
Paprastų darbininkų 53Vac. į 

valandą, 56 valandos į sąvaitę 
dienos subatoj. Mokama kas 
savaitė.

Nuolatinis darbas.

CHICAGO TUBE and IRON CO.
1469 So. Jefferson str.,

REIKIA —

Plate Shop Padėjėjų, Flangerių, 
Flangerių Padėjėjų, Press Padėjėjų ir 
Drill Press Darbininkų.

BLAW-KNOX CO., 
HOBOKEN, PA.

REIKIA —
Vyrų Indų plauti.
Gera mokestis.

HOTEL RANDOLPH,
176 W. Ra»4elph Str.,

REIKIA —

Vyrų — Augščiausios mo
kestis. Geros darbo sanly
gos.

Darbaji įtuotethas per visa 
metą.

Kreipkitės prie:

N. K. FAIRBANM® OO.
225 W. — 18-th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
VYRŲ

B. COHEN and SONS
1100 W. 22-nd Street

f

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Kaip nuolatiniam, taip ir tuom 
laikiniam darbui musų dirbtu
vėj. Atsišaukite pasirengę dirbti 

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

Paimkit Douglas Park L. arba 
22-nd St. karą.

REIKIA—
PARDAVĖJŲ

KALBANČIŲ:

Lietuviškai, Rusiškai, Lenkiškai. 
Gali rasti progą padarymui tikrų pi
nigų atsišaukite pas:

M. J. ED.UTIS
1733 North Francisco Avė.

Tel.: Armltage 919

$100 SAVAITEI

Jaunas gabus lietuvis vy
ras gali užsidirbti šimtą do
lerių j savaitę ir turės švie
sią ateitį. Reikia, kad turėtų 
intekmės tarp lietuvių. Atsi
šaukite tuoj aus adresu:

Room 412 •
111 West Monroe St. 

Klauskite Mr. SHINDLER

REIKALINGAS —

PARDAVĖJAS,

Kuris supranta Real-Estate bizn|.
Pageidaujama, kad butų apsipažinęs 

Roselando apielinkėj.

Alga ir nuošimtis.

CHARLES KLIMOVICH,
108 E. 111-th Str.,

■■■■■■ ■ ■ i

REIKIA —
Vyrų malti ir maišyti da

žus (paint).
Geriausia mokestis, geros 

darbo sanlygos, ir geros va
landos.

HOCKADAY CO.
1823 Carroll Avenue

reikia —
Elevatorių operatorių ant freitinių 

ir pasažierinių elevatorių. Vidurinio 
amžiaus vyrų pageidaujama.

Kreipkitės prie ENGINEER 
500 South Throop Street

REIKIA —

PORTERIO departamentinėj 
krautuvėj. Pastovus darbas,

Gera mokestis.

J. OPPENHEIMER and CO.
4700 So. Ashland Avenue,

REIKALINGAS tuojaus bučeris ka) 
bantis Lietuviškai ir Lenkiškai, gera 
mokestis atsišaukite tuojaus:

P. J. SAKAS
4944 Magoun Avė., East Chicago, Ind. 
EXTRA —
REIKIA^—

Vyrų nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus.

Mes turime gerai apmokamą 
ir pastovų darbą musų Ename- 
levimo Skyriuje.

Jus turite pajiegti dirbti nuo
latinėj 100 laipsnių šilumoj.

Trįs astuonių valandų per
mainos. Permainos keičiamos 
kas sąvaitę.

Turite kalbėti ir suprasti An
gliškai. Nė neatsišaukite jeigu 
negalite kvalifikuoti.
Enamelevimas elektriškų dratų 

yra augantis biznis, yra dirba
mas mašinomis ir lengva išmdk. 
ti.
BELDEN MANUFACTURING, 

COMPANY,
2300 So. Western Avenue,

j. ii*1 ....

R EIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA™
Vyrų mokintis 
skrynių (trunk) darymo. 
Gera mokestis mokinanties.

755 W. Polk St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA berberas pigiai, 

viskas gerame stovyje. Biznis gerai 
išdirbtas. Savininkas eina į didesnį 
biznį. Atsišaukite greitai.

4934% So. Ashland Avė.

PARDUODU grosernę labai puikioj 
vietoj, ant kampo ir labai didelė; ga
lima uždėti ir bučernę, nes arti tokio 
biznio nėra; priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

S. A. Kanapeckas
2958 Lowe avė., Chicago, III.

PARSIDUODA Grosemė ir Saldainiu 
Krautuvė. Vieta išdirbta per daugelį 
metų. Parsiduoda Labai pigiai. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos

B. DIRMEIKIS,
3222 Aubum avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI —
Krautuvės įtaisymai (fixtu- 

res). Kaip nauji. Priežastis 
pardavimo — liga.

Pasiteiraukite pas:
1044 W. 51-st St.

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

L ŽIEDAS,
1350 W. .112 St., Morgan Park, III.

RĄRSIDUODA saliunas ir du me
diniai namai ir garažius 5 karams. 
Reikia greitu laiku parduoti pigiai. 
Atsišaukite greitai kas norite bar- 
geną.

4632 ir 4630 S. Marshfield Avė.

PARSIDUODA PIANAS — 
Tikrai pigiai. Priežastis parda

vimo — išvažiuoju Europon.
NANCY GRIGĄ L1UNAITĖ 

3253 S. Halsted st. 2-nd fl. fl.

PARSIDUODA šėpa drapanoms ran 
kų darbo, pigiai, taipgi siuvama ma
šina ir kanarkoms klėtkos, viskas nau
ja ir puiku.

1425 N. Wood st., nuo užpakalio 
apačioj.

PARSIDUODA Grosernė ir Bučemė 
su namu, apgyventa lietuvių ir lenkų, 
vieta gerai išdirbta, išeina iš biznio. 
Atsišaukite tuojaus po šiuo antrašu:

4825 So. Winchester Avė., 
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI pasažierinis auto

mobilis 5 sėdynių, Elkar modelio 
1918. Prie to 3 nauji extra tajeriai. 
Viskas gerame stovyje. Parduosiu 
greitai ir pigiai.

3514 Wentworth Avė., 
Phone Yards 1009

paršIduoda'—
Mitchell Touring 1920 — 

visai naujas parduosiu už dide
lį bargeną, jeigu imsite tuojaus. 
Išlygos pagal norą. Daug kitų 
bargenų ant Reo — Dodge — 
Maxwell — Jeffries — Frisco— 
Overland nuo $450 ir augščiau.

Paramount Auto Exchange
1462 So. Michigan Avė.

parsiduoda —
Buick, 1918 su puikiu uždaromu 

viršum. Puikiai malevotas ir puikus 
taperai. Labai puikios išvaizdos. 
Parduosiu pigiai.

CENTKAL MOTOR SAI.ES 
1468 Michigan Avenue, 

Calumet 2577
Atdara vakarais ir nedėlioj

PARSIDUODA —
Reo — 6 cilinderių, 7 pasažierių. 

Vėliausiojo modelio. Puikiai malevo- 
t«Ls. Gvarantuota mechaniškai go
riausiame stovyje.

CENTRAL MOTOR SALES, 
1458 Michigan, Avenue.

Tel. Calumet 2577
Atdara vakarais ir nedėlioj.

PARSIDUODA —
Pan-American 5 pasažierių automo

bilius, 1918 modelio, malevotas tam- 
siai-raudonu) nauji tajerai. Mechaniš
kai geriausiame stovyje, gvarantuo- 
tas. Bargenas.

PARAMOUT AUTO EXCHANGE 
1462 Michigan Avenue 

Tel. Calumet 7231
Atdara vakarais ir nedėlioj

PARSIDUODA —
Winton —« 7 pasažierių automobi

lius, 1918 modelio. Ruda skūra apdir
bta. Cord tajerai. Stebėtiname me
chaniškame stovyje. Ateikite pasižiū
rėti šio bargeno.

PARAMOUT AUTO EXCHANGE, 
1462 Michigan Avenue 

Tel. Calumet 7231 
Atdara vakaris ir nedėlioj.

PARSIDUODA —
Cadilac Touring, 1917 modelio, tik 

ką atnaujintas, visi cord tajerai. Gva- 
rantuotas mechaniškai gerame stovy-, 
ie. Parduosiu už bargen kainą. Kaip 
uk tinkamas vestuvėms ir partijoms.

PARAMOUT AUTO SALES
1462 Michigan Avė.

Tel. Caiuųaet 7231
Atdara vakarais ir nedėliomis

Panedėlis, Liepos 12 d., 1920

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA geras automobilius 

Packard 7 sėdynių galima matyti 6 
vai. vakare.

J. Stopanavič
3500 So. Union Avenue,

BARGENAS —
Parsiduoda 2 Fordai, gerame 

padėjime. Galima matyti:
616 W. 31-st St.

Chicago, III.

RAKANDAI
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. Parslduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Ta i p-gi 
$200.00 vertės tfvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parslduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

EXTRA
PARSIDUODA Rakandai labai pig

iai ir visai mažai vartoti beveik kaip 
nauji. Priežastis pardavimo išvažiuo
jam Lietuvon. Galima matyti kuomet 
tik norite antros lubos nuo užpakalio.

4436 So. Talman Avė., Chicago

PARDAVIMUI — rakandai fumiture 
dėl 3 kambarių; viskas yra gerame 
stovyje. Parduosiu greitai ir pigiai.

4329 So. Francisco Avė.

NAMAI-žEMfi
PARSIDUODA kampinis biznia

vus namas. Didelis Storas ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. VisoK 
vigados po naujai madai. Parsiduo
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko.

J. Z AKS A S
634 W. 35-th St.

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

PARDAVIMUI namas, lotas, bu
čemė ir grosemė. Lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. Pigiai.

4202 So. Campbell Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda naujas medinis namas 

ant vieno pagyvenimo ir 6 lotai dide
lis daržas ir didelė bamė naujos tvo
ros tik du metai kaip statyta parduo
siu pigiai, nes noriu važiuot Lietuvon. 
Namie hunu visuomet, nes apsideginau 
koją atsišaukite greitai.

i J. M.
12544 Wallacc St. W. Pullman, Chgo.

Ar norit pasinaudoti puikia proga? 
Jūsų laukia puiki Ūkė.

Tėmykite, čia rasite lietuvišką ko- 
lioniją, susidenčią iš apie 60 Lietuvių. 
Parduodame farmą 41 akerio žemės, 
21 akeris dirbamos ir 20 akerių pui
kaus miško. Puiki vieta, ant pat kran 
to upės, kuri bėga per visą žemę. Par
duodame su triobomis už $3,075.00, su 
javais už $3,500.00, su padargais ir 
gyvuliais už $4,400.00. 3 arkliai, 3 
karvės, 3 senos kiaulės, 100 ančių fr 
300 vištų, arba mainysiu ant mūrinio 
namo arba naujo medinio Chicagoj©. 
Šita farma randasi 180 mylių nuo 
Chicagos į pietus, arti trijų miestu
ku po IV2 mylios taip-pat 1% mylios 
nuo gelžkelio stoties. Priežastis parda 
vinto, savininkas turi kitą farmą. Ne
praleiskite šitos progos, kuri jūsų lau
kia.

Platesnių žinių kreipkitės šiuo adre
su:

P. D. ANDREKUS, Box 45, 
La Clede, III.

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

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

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 
pnaktikoi besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuos© maši
nos varomo® elektros Jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlaon, 
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, Pirmininke

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. valst. istorijos, 
nbelnos istorijos, geografijos, po!L 
tikinės ekonomijos piUetystės, dai- 
liaražystės ir tt. K

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




