
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class llatter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of Mareli B. 1871.

VOL. VII. Kaina 3c
BBBaaBHBB8MMMK*<W>!aUBUBJUa J----- 'U-J'LLgSL'lUl—LJM»' ggg-*F gF.gH! 1 '.'LB-ULU2L!—aMB—

Chicago, HL, Subata, Liepos (Jiily), 24 d., 1920

First Llthuanlan Daili) i n America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telkphonk Canal 1506

Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje

Price 3c No. 174
iIhiKiii 'i i .m

True trauslation filed with the post- master at Chicago, III., July 24, 192(1 as reąuired hy the act of Oct. 6,1917

Talkininkai eis talkon Lenkijai
Lenkija prašo mūšių 

paliaubos
Bolševikai paėmė Dubno ir Seinus

Jungtinės Valstijos naujame kare 
nedalyvausiančios

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 24, 1920 
as,requircd hy the act of Oct. 6, 1917
TALKININKAI MOBILIZUO- 

JASI — TALKON LENKIJAI.

Siusią kariuomenę per Vokieti
ją; Berlino protestai nebus pai
somi, jeigu bolševikai atsisakys 

daryt mūšių paliaubą.

PARYŽIUS, liepos 23. — Jei
gu tik sovietų Rusija atsisakys 
priimti Lenk jos prašymų, kad 
butu pi.laryta mūšių paliauba, 
talkininkų kariuomenė tuč 
tuoj a us bus pasiųsta Rusų- Len
kų frontą n —per Vokietiją, vi
sai* nepaisant Berlino valdžios 

e paskelbimo, kad Vokietija yra 
ncutralė šalis.

V s dėlto, šioks-toks reikala
vimas leisti talkininkų. kariuo
menei pereiti per Vokietijos te
ritoriją jau rengiamasi pasiųs
ti Berlinan. (ii tuo tarpu jau iš
daryta pienų, kad perėjus buvu
sios imperijos žemę — ar šitam 
Berlino valdžia pritars etr ne.

Maršalo Foch’o kvatierą Pa
ryžiuj šiandie išrodo kaip kad 
anais didžiojo karo laikais. Te
legrafo ir telefono vielos veikia 
ir dieną ir naktį. Žyguncė švais
tosi iš ir į kvatierą su praneši
mais, kurie nesaugu siutinėti 
vielomis. Visiems štabo kari
ninkams Įsakyta atidėti savo 
sumanymus gauti vakncijų.

Didžiosios kanuolės eis pir
miausia.

Sunkioji artilerija bus pasiųs
ta pirmiausia, kad patenkinus 
lenkų armijos reikalavimą. Jas 
tuojaus seks visa reikiamoji 
kariuomenė, kartu su didele 
daugybe amunicijos.

Vokiečių delegacija, kuri ran
dasi šiame mieste, sako, kad 
visi šitie sumanymai esą bergž
di, jeigu nebus panaudota vo
kiečių m Gitarinė talka. Vokie
čiai nurodo, kad talkininkai nc- 
pajiegs sulaikyti bolševikų ban
gą, kadangi lik pusė m liono vy
rų, pasiųstų fronlan bėgiu se
kamų keturiasdešimts astuonių 
valandų, tegalėtų pataisyti da
bartinę padėtį. Bet pasak vokie
čių, talkininkai šito padaryti ne
gali, negali dagi bėgiu vieno 
mėnesio.

Tuogi tarpu Berlino valdžie 
atsisako leisti talkininkams pa
siųsti Lenkijon tas karo med
žiagas, kurios tapo jai atimtos 
pagal Versculles’o sutarties.

Sako, tai butų sulaužymas tai
kos sutarties.

Vokiečiai prirodinėja, kid 
siuntimas šitų karo medžiagų 
Lenkijon, kad panaudojus jas 
naujam karui, reikštų sulau
žymą taikos sutarties 169 punk
to, kuris sako, kad visa toji me
džiaga turi būt sunaikinta.

Talkininkų valdžios prisibi
jo “raudonosios bangos,’’ dėl 
kurios jokios ilgą laiką tik 
šaipėsi. Yra žinoma, kad pats

Anglijos karalius į visa tai žiu
ri dideliu susirūpinimu.

Jeigu dalykai “čiauš“ taip, 
' kaip kad dėjosi per keletą pasta 
rujų sąvaičių, tatai reikštų nie
ko kita, kaip susmukimą Ver- 
sa lles’o sutarties.

Kuomet naujo Europos karo 
pavojus kas valandą darosi ga- 
limesniu, įdomu bus pūdymėli, 
kad šiais, cmtrais Versailles’o 
“taikos“ metais įvairiose Euro
pos dalyse ir artimuose bei to
limuose rytuose eina nemažiau 
kaip dešimt karų.
Keturi' milionai vyrų kariauja.
Čieli keturi milionai vyrų da

lyvauja šiuose karuose. Tai yra 
tiek pat, kaip kad savo laiku 
dalyvavo didžiajame Europos 
kare.

Atrd trumpa sutrauka tos 
padėties, kokią mes turime pra
ėjus dviem metam po pasirašy
mui mūšių paliaubos sutarties:

Irlandijoj — Aštuoniasde
šimta tūkstančių Anglijąs ka
reivių ir penkiasdešimts tūk
stančių irlandų kone visą laiką 
užimti kovomis.

Jugo-Slavijoj šimtets tūk
stančių italų ir devyniasdeŠimts 
tuksiančių jugo-slavų kartkar
tėmis turi susirėmimų.

Albanijoj — Penkiasdešimts 
tūkstančių italų, įsiveržusių į tą 
šalį, randa ginkluotą pasiprieši
nimą apsiginklavusios albanų 
piliečių armijos.

Bulgarijoj — Visi Bulgarijos 
gyventojai vyrai susimobiliza- 
vę prieš Graikiją.

Lenkijoj — Trįs šimtai tūk
stančių lenkų mirtinai imasi su 
šešiais šimtais tūkstančių bolše
vikų kareivių — karas, kuri n 
gali įsivelti visa Europa.

Kaukt'tfijoj — Du šimtai pen
kiasdešimts tūkstančių rusų, 
šimts penkiasdešimts tūkstan
čių turkų, šimts dvidešimts tuk- 
stnčių graikų, aštuoniasde- 
šimts tūkstančių anglų ir še
šiasdešimts tūkstančių francu- 
zų kareivių kaujasi tai vienoj, 
tai kitoj vietoj.

Syrijoj — Keturiu»sdešimts 
penki tūkstančiai franeuzų kau
jasi su syrais.

Egypte Ilgai rūgusi tauti
nė revoliucija prieš Anglijos op- 
resijas ir išnaudojimą sparčiai 
plėtojasi į visatinį gaisrą.

Kynuose Naujajai šimtme
tis pažymima sukilimu ir dide
liais mūšiais.

Indijoj Išjudintas turkų 
nacionalistų ir jų talkininko, 
sovietų Rusijos, musulmanų pa
saulis kas dieną darosi nera
mesnis ir grūmoja sukilti prieš 
savo angliškus ponus — prie 
pirmos jam parankiom progos.

Belgijoj — Santykiai su O- 
landija įtempti. Tai pasekme 
vis dar neužbaigtų ginčų delei 
rubežių.

Švedijoj — Santykiai su Fin- 
landija įtempti delei ginčo už 
Alando sa«las.

— • III . . . ......„u.. . J
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LENKIJA PRAŠO MŪŠIŲ 
POLIAUBOS.

Bolševikai užėmė Dubno ir Sei
nus; Grabsktjo valdžia susmuko.

VARŠAVA, l epus 23. - Var
šuva pasiuntė mušiu paliaubos 
pašildymų tiesiog sovietų val
džiai į Maskvą.

Pasiūlymus pasiuntė naciona
linė šalies gynimo taryba vakar 
kaip 3 valandą po pietų. Po to 
tapo sudarytu* naujas koalicijos 
kabinetas, kurio pirmininku 
(prem’eru) yra ūkininkų parti
jos vadas, M. Witos, Naują
ją ministeriją remia ir socia
listų partija. Socialistų organi
zacijos vadas Daszynski priskir
ia vice- premjeru. Neskaitant ši
tų dviejų atmainų, ministerių 
kabineto sąstatas pasilieka toks 
pat, kaip kad buvo prie Grab- 
skio.

Amerikiečiai giveiumtįs Var
šuvoj, svarsto apie pasiuntimų 
savo moterų ir vaikų vakarų 
link. Sprendžiama, kad Lenki
jos sos t nė j dabar yra apie 1,100 
amerikiečių, jų. tarjie pašalpos 
organizacijų darbuotojai ir šil
tinių ekspedicijos nariai.

Prisipažįsta netekę Gardino.
Lenkų pranešimas, datuotas 

seredoj, sako, kad bolševikdi 
užėmė Greitiną, kurį lenkai gy
nę visomis jėgomis. Pietuose 
būrys bolševikų kariuomenės, 
kuris buvo perėjęs rytinės Ga
licijos rubežių, po visą dieną 
tverusio mūšio tapo atblokštas 
atgal už Zbruč ių>ės.

Vakar paskelbtas pranešimas 
sakė:

“Į rytus nuo Gardino, Szszn- 
czys (?) apielinkėj, mušis te
besitęsia . Pietuose musų ka
riuomenė, sulig prirengto pie
no, pasitraukė nuo Baronaičių.

Pietų Linkui priešui pavyko 
persikelti per Zbruč upę, netoli 
Sidorovo, kur dabar eina mū
šiai.

Bolševikai paėmė Dubno ir 
Seinus.

LONDONAS, liepos 23. — 
Čia šiandie gauta oficiedlnia 
Maskvos pranešimas, datuotas 
ketverge, kur pranešama, kad 
Rusijos sovietų kariuomenė už
ėmė dar vieną tvirtovę Volyni- 
joj, Dubno. Beto, bolševikai pa
ėmė geležinkelių centrą Slo- 
nim’ą, esantį septyniasdešimts 
mylių edstu nuo Gardino ir dvi
dešimt penkias nuo Barohai- 
čių.

Sprendžiant iš rytiniuose 
laikraščiuose pasirodžiusių ko
mentarų, Lenkijos padėtis daro
si vis rūstesnė. Vienas laikraš
čių išspausdino žinių, kurių ga
vęs Anglijos užsienio reikalų 
ofisas. Jos sako, kad dešinysis 
bolševikų rrmijos sparnas už
ėmęs Seinus, į šiaurę nuo Gar
dino, kurie yra apie trįsde- 
šimts mylių nuo Vokietijos ru- 
bežiaus.

Bolševikai ^taipjau sakosi už
ėmę Balstogę, šiintą dešimt my
lių atstu nuo VaršaVos.

PARYŽIUS, liepos 23.— Fran 
cijos socialistų partija jau nus
kyrė savo delegatus į zmtrojo 
Internacionalo kongresą, kuris 
prasidės rugpiučio 31 d. Gene- 
voš mieste, Šveicarijoj. Delega
tų vardų tblėgrtifo dftentija ne
pasako.

JUNGTINĖS VALSTIJOS NAU
JAME KARE NEDALYVAUS.

WASHINGTON» liepos 23. — 
Kad’r neturėdami oficialinių in
formacijų kai dėl talkininkų 
nusitarimo teikti militarinės pa
ramos Lenkijai jos kovoj prieš 
bolševikus, vis dėlto valdininkai 
čia šiandie neioficialiniai pasi
reiškė, jogei jie sumalą naujo
joj padėtyj dnlykų, reiškiančių 
didelį Europos karą.

Armijos oficierivi ir valsty
bės departamento valdininkai 
reiškė abejojimu, būtent, ar 
Frane ja ir Anglija galėsian
čios pasiųsti savo armiją I^n- 
kijon, kad sustabdžius bolševi
kus pirma negu puls Varšavn. 
Bito, daugelis jų (valdininkų) 
stačiai nepasitiki Franci jos nė 
Anglijos sugebėjimu mest’ ko
von ir taipjau karo nualintus 
gyventojus, kad tuo budu stip
riai nesuk retus gyvenimo vals
tybės viduje.

Valstybės departamente nu- 
radyta, kad tuo tarpu Jungtinės 
Valstijos busiančios tik užinte- 
resuotu pašaliečiu ž urėtoj u į 
dalykų padėtį. Padaryta reikia
mų žingsnių, kad iškrausčius iš 
karo apimtų miestų tuos ame
rikiečius, kurie šito norėtų.

True translation filėtk with the poet- 
master ut Chicago, III., July 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
LENKIJA NORI JUNGTINIŲ 

VALSTIJŲ PARAMOS.

Prašo formalioj pareiškimo, kad 
jos teiks moralės paramos prieš 

bolševikus.

WASHINGTON, liepos 23. a- 
Lenkija paprašė valstybės de
partamento, kad jisai formali
niai pareikštų vist'nn pasauliui, 
jogei Jungtinės Valstijos tei
kia “moralės paramos’’ Leiki- 
jiai jos kovoj su Rusijos bolše
vikais.

Taipjau pasiūlyta, kad butų 
labai pegeidaujama, jeigu ir 
prezidentas VVilsonas padarytų 
tokį pdreiškimą, kas žymiai 
sustiprintų ■ Lenkijos žmonių 
dvasią.

BRYAN NENORI BŪT PRE
ZIDENTU.

“Sausieji'’ turėsią pasijieškot 
kito.

BOZEMAN, Mont., liepos 23. 
—Demokratų partijos Šulas, 
William Jennings Bryan, Šian
die pasiuntė prohibidonistų par 
tijos konvencijai atsakymą, kad 
jis nenorįs būti jos kandidatu į 
prezidentus.

Porą dienų atgal toji partija 
kaip vienu balsu buvo jį nomi
navusi savo kanditatu. Dabar 
teks pasijieškoti kito.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, liep. 28 d., užsienio pinigu 

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

Anglius 1 svaras ...............  $8.79
Austrijos 100 kronų .....j........ $0.07
Belgijos, už $1 .............. frankų 12.50
Finų 100 markių ................... $8.85
Francijoe. už $1 ....... frankų 18.14
Italijos už $1 ............  lirų 18.00
14 etų vos 100 auksinų ........... $2.80

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; ių kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markia).

Lenkų 100 markių .................. $0.02
Olandų 100 guldenų    $84.25 
Norvegų 100 kronų ........ . $16.45

šveicaru, už $1 ............ franku ,5.75 
švedų itfO kronų  ................. $21.65

Vokiečių 100 markių..............$2.80 

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, 111., July 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Graikai netoli Kon
stantinopolio

KONSTANTINOPOLIS, lic- 
pos 23. Pranešama, kad grąi- 

Ikų armija jau pasistumus! j ry
tus nuo Seiclar ir Lule Burgąs 
(apie, penkiasdešimts mylių į 

pietryčius • nuo Konstantinopo
lio). Eina nesusitikdama beik 
jokio pas.’priešinimo.

Didysis Turkijos viziras pa
siuntu turkų nacionalistų ka
riuomenės komanduotojui, Ja- 
far Tajar, notą, prašydamas jo, 
kad pasiduotų graikams, idant 
tuo išvengus praliejimą krau
jo-

Karališkoji tarybai šiandie po 
pietų laikė savo susirinkimą.

Turkijos taikos delegacija 
ryto veikiausia vyks į Konstan- 
zą franeuzų kariniu laivu. Iš 
ten ji;s vyks j Paryžių - gele
žinkeliu.

True translation file«l with the post- 
master at Chicago, III., -Tūly 24, 1920 
as required by tho act of Oct. 6, 1917
TŪKSTANTIS AMERIKIEČIŲ 

DANZIGE.

WASHINGTON, liepos 22.
Armijoes transporto Pocahon- 
tas, kurio laukiama iMvykstant 
į Danzitigą liepos 21 d., koman
duotojui duota instrukcijų, kad 
jisai susižinotų su Jungtinių 
Valstijų atašė Varšuvoj, J. C. 
White, kai dėl iškraustimo tų 
amerikiečių, kurie norėtų ap
leisti Lenkiją.

Apskaitomi'*, kad daugiau 
kaip tūkstantis amerikiečių 
randasi Danzige. Jų tarpe esą 
daugiau kaip šimtas moterų ir 
kūdikių.

Didžiuma šitų žmonių — į- 
vairių pašalpos orgahizacijų 
darbuotoji.

REIKALAUJA “APSIVALYTI”

MASKVA, liepos 20. — Pet
rograde preeidėjo “trečiojo“ 
Internacionalo 'kongresas. Ati
darant jį kalbėjo Leninas, Zi- 
novjevas ir Kalenin.

Vienas svarbiausių kongre- 
san klausymų — priėmimas ke
liūtos socialistinių partijų atsto
vų, kurios nesenai nutarė ap
leisti antrąjį Internacionalą.

Beto, Zinovjevas nurodė, kad 
Vokietijos nepriklausomųjų so
cialdemokratų partiją ir Fran
cuos socialistų partiją galime* 
priimti į Internacionalą tik tuo
met, kai jodvi padarysiančios 
“generalinį apsivalymą” savo 
viduje — pašalinsiančios ”so- 
cirdpatriotus.”

Paskendo laivai žuvo 42 
žmonės.

SA NDIEGO, liepos 23. — 
Čia gautomis žiniomis, Maza- 
tian prieplaukoj, Meksikoje, va
kar naktį paskendo Meksikos 
pirklybinis laivas, Jacoris Con- 
de. Kažkokiu budu jisai apvirto 
ir pasinėrė po vandeniu. Žuvo 
keturiasdešimts du žmonės.

DĖS MOINES, liepos 23. - 
šiandiq iš Dellas paviečio kalėji
mo ištruko trįs kriminalistai. 
Iškirtę sienoj skylę ir pabėgę di
dėliu autbmobiliumi.

ORAS.
Chicagoj ir apylinkėse — 

Giedri, truputį ‘vfcšitriu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI FINANS1ŲO- 
SIĄ KONTRREVOLIUCIO

NIERIUS.

Anglija sujudusi.

LONDONAS, liepos 22. — 
Anglijos bendromenė sujudusi ■
ir apkvaitusi šį rytą paskelbto
mis žiniomis delei prem ero 
Lloyd George kalbos apie Ru
siją, kurią jis pasakė vakar 
parlamente ir kurią tūli laik
raščiai aiškina kaip persergėji
mą, jogei greitu laiku gali kilti 
nt'Cijas didelis karas.

Pasiremiant tūlo žymaus val
dininko autoritetu, šitai nuomo
nei galimą nepritarti tiek, kiek 
ji nurodo apie galimybę plataus 
militarinįo talkininkų armijų 
veikimo. Bet jeigu, to neveizint, 
sovietų valdžia užsispirs tęsti 
rigresyvį karą priims Lenkiją, 
Europos taika bus atidėta ko
kiems šešiems mėnesiams ar 
čieliems metams. O todėl 
yra pavojaus, kad talkininkai 
šitą gaisrą susiaurinti, gali būt, 
nepajiegs.
Dabartiniai talkininkų pienai. 

Tuo tarpu tariamasi pravest juo 
stipriausią blokadą prieš Rusi
ją; teikti Lenkijai visokios ga
limos . pagelbos amunicija, 
kitomis re k menini is, pinigais 
ir oficieriais, ir finasuoti Wran- 
gel’į ar by kurias kiteė frakci
jas Rusijoj jų sukilime prieš 
sovietus.

Pasitikima, kad šitomis įmo
nėmis sovietai bus priversti su
siprasti ir nereikės vesti karą 
plr«čia skale.

Tuo tarpu gi tarybos su Kni
simi ir Kamenevu delei atnauji
nimo pirklybos tapo pertrauk
ta iki tol, kol bus išrišta klausi
mas su Lenkija.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 23. Orlaiviai, kurie skri
do pro Adrianopolį, praneša, 
kad tasai miestas dega. Kas pa
degė, nesakomgi.

SALT LAKE CITY, liepos 22. — 
Salt I>ake flerald, kuris ėjo dau
giau kaip 50 metų, užsidarė. 
Tai dėl spaudos reikalų brangu
mo.

LONDONAS, liepos 22. — 
Anglija šiandie gavo dar vieną 
Vokietijos karinį orledvį.

• ■ • - — ■■ — ■ ■■ - ■ ........... -■■■■■■■ ................

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami j lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba oekius, kurio yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžvj, 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- 

i 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.

Naujos riaušės 
Irlandijoj

Trįsdešimts žmonių nušauta, 
šimtas sužeista; medžiaginiai1 

nuostoliai dideli.

LONDONAS, liepos 23.
Čia gautomis žiniomis, pareitą 
naktį Belfast mieste, Irlandijoj, 

L kilo didelės riaušės. Trįsdešimte 
žmonių nušauta, o daugiau kaip 
šimtas sunkiau ar lengviau su
žeista. Medžiaginiai nuostoliai 
esą labai didėli, jie siekią milio- 
nų dolerių.

Riaušininkai — sinn feineriai 
iš vienos ir unionistai (anglų ša
lininkai) iš kitos. Riaušėms 
malšinti buvo pašaukta kariuo
menė. Tada sinn feineriai ėmę 
šaudyt į kareivius.

šiandie mieste esą ramu. Gat
vėse vaikšto apsiginklavę karei
viai ir neleidžia jokių didesnių 
susiėjimų daiktan.

PEKINAS SUKIIaĖLIŲ MA- 
LONftJ.

Valdžios kariuomenė sumušta; 
daugelio kareivių pabėgę j

. kalnus.
PEKINAS, liepos 23. — Ge

nerolai Tsao-Kun ir Vu-Pei-Fu 
nebturi jokios militarinės kliū
ties, kuri jiems neleistų užimti 
Kynijos sostinę Pekiną. Vald
žios kariuomenė, vadovaujama 
generolo Tuan-či-.Jui, tapo ga
lutinai sumušte? ir dezorgani
zuota. Daugelis kareivių sudėjo 
ginklus, o kiti pabėgo į kalnus.

Sukilėlių vadai tečiaus sosti
nei! neina, nes tuo jie iššauktų 
svetimų įsimaišymą, kurie jau 
kiek anksčiau persergėjo Ky

nijos valdžią, būtent, jeigu sos
tinėj kils kokių nors susirėmi
mų, tai tvarkai K»tsteigti busią 
panaudota svetimųjų valstybių 
kariuomenė.

Spėjama, kad prezidentas 
bus priverstas rezignuoti ir 
naują ministerių kabinetą tuo
met sudarysią pergalėtojai — 
sukilėliai.

PARYŽIUS, liepos 23.—z Fran 
cijos valdžia tariasi pasiųsti 

j)riė laukų darl>o tūlą skaičių 
kareivių.

PARYŽIUS, liepos 23. — Įpy
kusi vokiečių minia šiandie Bėr

alinė užpuolė vieną Frakcijos ka- 
I reivį.
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Nariams ir Draugams

Workers of America

NAUJIENOS, Chicago, PI.
1 .. .................................... M w i eiii ji m

Lietuvos Atstovybes Amerikoje f
Pranešimas.

(Tąsa)
Liepos 10 dienų įvyko kuki-

Turim už garbę paskutinį kartą jums 
pranešti apie Joint Board 

'iknikĄ
Ateinančioj Nedėlioj,

Liepos 25=tą, 1920
Sharp Shooters Grove

PALOS PARK, ILL.

Trukiai išeis iš Polk Street stoties 10:00, 10-30, 
11:00 ir 11:30 ryto pagal Čhicagos laiką. Po piet iš
eis specialis trūkis 1:25 vai.

Komisija rūpestingai rengiasi prie priėmimo 
musų narių ir draugų.

Misijos bute, kuriame dalyvavo 
be Lietuvos Misijos pirmininko 
J. Vileišio viee-pirmininkas P. 
Molis ir nariai V. Jankauskas, F. 
Bagočius ir Trečiokas. Tarybos 
narys Ant. Ivaškevičius yra pri
siuntęs savo prikibąs delei sta
tuto ant rašto, o adv. F. Kali
nauskas pažadėjo prisiųsti. Kiti 
nariai delei svarbių priežasčių 
negalėjo atvykti susirinkiman.

Turėdami omenyje, jog visi 
statuto projektuojami dėsniai 
bus aptarti pačios konferenci
jos, susirinkusieji paskaitė Ta
rybos posėdį teisėtu ir yra šiaip 
nustatę pamatinius projektuo
jamosios Tarybos statyto dės
nius:

1. Vardasi Amerikos Lietu
vių Prekybos ir Pramones Tr»- 
ryba, Lithuanian & American 
Board of Commerce and In

dus t ry),
II Buveinė: Laikinasis adre

sas: 257 W. 71 st Street, New

III. Sąstatu: Amerikos Lietu
vių Prekybos ir Pramonės Ta
rybos nariais gali būti:

|l|aii]ieni| Pinigu Siimtinu įkyrius
Prijima Pinigus 

Pasidėįimui

Lietuvos Bankan
Dabar verta ir apsimoka padėti pinigai Lietuvos Bankan. Naujienų Pinigų Siunti

mo Skyrius priima pinigus pasidėjimos Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankan Kau
ne, arba jo skyriuose Šiauliuos, Panevėžy j ar Raseiniuose.

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

3S
50 o

mokami už padėtus pinigus iš
ėmimui su pirmu pareikalavimu.

Ten bus užtektinai muzikos, pagamintos per mu
sų pačių muzikantus, šokimo, irklavimo, tennis ir 
įvairiausių žaislų. Ypatingumas dienos bus tai 
“baseball” grojimas, Kirpėjų su Siuvėjais, kas be 
abejonės padarys daug sujudimo.

Herman Reese, lokalo 61, yra manadžeriu Kir-
- ____  - ... « < . « <■ « ZV/V • — •pėjų teamo ir Philip Schultz, lokalo 39, ves Siuvėj 

pulką. j ■ ' .

Tikietus galima gauti nuo Shop Chairmanų, ar
ba nuo musų Komitetų ant stoties.

Mes ypatingai kviečiame savo narius atsilanky
ti į šį Pikniką ir pasidžiaugti linksma diena ant tyro 
oro, nes yra surengta Amalgamated šeimynai.

CHICAGO JOINT BOARD
AMALGAMATED CLOTHING W0RKERS 

OF AMERICA.

bendrovės,
2. Neinkorporuotos Lietuvių 

bendrijos (purlnership),
3. Pavieniai asmens:
a) Dirbtuvių, {krautuvių ir 

kitų pramonės ar prekybos įstai 
gų vedėjai ar savininkai.

b) Užsiiniantieji prekybos ir 
pramonės reikalais ir jų žinovai,

c) Profesijų žmones: amat- 
ninkfė, knygvedžiai, inžinieriai, 
laikraštininkai, daktarai, advo
katai ir 1.1.

Pastaba. Tarybos Direktoria
tas turi teisę priimti ar nepriim
ti ir j)ra.šalinti narius delei prie
žasčių, kurias Direktoriatas at
ras užtektinomis. Atmestas ar
ba prašalintas narys turi teisę 
apeliuoti į artimiausiį visuotinų 
Tarybos susirinkimą.

IV Tikslas.
1. Rupinties prekybos ir pra

monės plėtojimu sveikais pama

mokami už pinigus padėtus iš
ėmimui ne anksčiau kaip už me- 1 x
tų po padėjimui.
mokami už pinigus padėtus iš
ėmimui ne anksčiau kaip už dvie
jų metų po padėjimui.

Pasidėjusiems pinigus išduodamos yra ne bankinės knygelės, bet kvitai — tokie, 
kaip žemiaus parodytas.

Pavyzdys kvito, kokį iš
duoda Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Bankas tau
pyto j ams.

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

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas

'Nr.5/^^,..... • t0
Kaunas, 192 r metų

7-TAS DIDELIS

ik r tikas
DRAUGYSTĖS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 

. CICERO, ILLINOIS
-----  Atsibus -----

NEDĖLIOJĘ, LIEPOS (JULY), 25 d., 1920
G. CHERNAUSKO DARŽE, NO. 1. LYONS, ILL.

Pradžia 10 vai. iš ryto
PIKNIKAS surengtas su keturiais išlainiėjimais po $5.00 kožnas. 

Draugija savo nariams nesirgusiems per 10 metų suteiks garbės žen- 
klą-žiedą ant Pikniko.

Kviečiami visi, kaip jauni taip ir seni atsilankyti ant Pikniko. 
Mes stengsimės visus užganėdinti. Su "godone,

Kviečia KOMITETAS

9 
nius 
sius 
vos,

Mėgsti ir tvirtinti n uola t i- ; 
prekybos ir pramonės ry-; 
tarpe Amerikos ir Lietu-!

3. Stengties apsaugoti lietu-' 
vių visuomenę ir prisidėjusių 
prie Amerikos Lietuvių Preky
bos ir Pramonės Tarybos bend
rovių šerin inkus nuo nuostolių

reikalų

; E^ctra! Extra!
i Didelės Prakalbos ir Paveikslai

— Įvyks —
Nedėlioj, Liepos (July) 25-tą dieną, 1920

8 valandą vakare z
Šitos prakalbos bus laikomos ant lauko ant 31-mos 

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

Viskas dykai.
Užkviečia prakalbų rengimo Komitetas.

organizEtvimo arba jų 
vedimo.

V. Tarybos Įeiigos:
1. Nariu mokesčiai:
a) Visi pavieniai asmenis, į- 

staigos, bendrijos ar bendroves 
moka pamatinį mokestį — $10.- 
00 metams.

b) Visos inkorporuotos įstai
gos, kurių sukeltas kapital&cs iš

rėti ir daugiau nuo savo įstaigos 
atstovų, skaitant po vienų at
stovų nuo kiekvieno $25,000 su
kelti kapitalo, bet ne daugiau 
7 atstovų nuo vienos įstaigos. 
Už kiekvienų dadėlų atstovų į-

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

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

Norint pasidėti pinigus į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikaciją, kurią išduoda Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kaciją pasiunčiame-kiekvienam kas tik jos pareikalauja.

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

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

NAUDOKITĖS PR
gus ir pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

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

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

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

5A, KOL DAR MARKĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pini-

OR. C. K. KLIAUGAI
Dentintaa

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

Phone Canal 267

Senuose namuose elektrinių Uratų 
sudėjimas musų specialumas 
IMPERIAL ELECTRIC CO.

Registruoti Elektrikieriai
Išdirbėjai žiburinių įtaisymij 

Jūsų parėmimas pageidaujamas 
4903 W. 12th St/, Cicero, III.

nario mokestį po $10.00.
2. Už parpininkavimą prekių 

pirkime, pardavime ir kituose 
reikaluose, Tarybų ims mokesnį 
sulyg normų priimtų visuotinia
me Tarybos susirinkime.

VI Direktoriatas.
Tarybos vikdomuoju organu 

yra Dirketoriatas, susidedąs iš 
septynių narių, renkamų slap
tu balsavimu vieniems mc-

tams visuotiniame Tarybos na 
r;ų susirinkime. Pirmjoji Ta
ryba renkama iki sekančiam vi
suotiniam metiniam narių susi
rinkimui. Į Direktorių tę| nuo 
vienos įstaigos negali būt išrink
ti daugiui! dviejų asmenų. Iš
rinktieji į Direklorialų palįs pa 
siskirsto tf«rp savęs funkcijas: 
pirmininko, dviejų vice-pirmi-

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

ninku, pirmo ir antro sekreto
riaus, ir pirmo ir antro kasinin
ke?.

(Bus daugiau)

DIDELIS NAKTINIS PIKNIKAS
Rengiamas per

Pirmutinę Lietuvišką Tautišką Dr-stę 
Subatos vakare 24 d., Liepos (July), 1920 

ANTANO ZOPELIO DARŽE, SUMMIT, ILL.
Pradžia 5 vai. popiet.

Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites atsi
lankyti ir praleisti linksmai laiką ant tyro lauko 
žaidžiant ir šokant prie geros muzikos.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

4as Didelis Piknikas!
įvykinomas per

Federaciją Liet. Stliubu
Nedelioje, Liepos 25 d., 1920 j

Pradžia 12 vai. dienos

STICKNEY PARK, LYONS, ILL.
Įžanga ypatai 50c priskiriant “war tax” 

Muzika A. Angelus Jazzy Jazz Band ■

Dovanos geriausiem šokėjams:
Moteriškoms už Fąx Trot $5.00
Vyriškiems už Valcą $5.00

Dovanos už lenktynes:
Moteriškoms: dėželę saldainių
Vyriškiems: $3.00

P. S. Bile karais iki 22nd, 22-tros karais iki pasi
baigia, nuo ten Berwyn-Lyons karus, kol kundukto- 
rius šauks Stickney Park.



i Liepos 24 d., 1920

KORESPONDENCIJOS

—

HART, MICH.

Lietuvių ūkininkų piknikas. 
_____ r

Hari, Mieli. Lietuvių Ukinin-
kiai, nes diena buvo graži ir 
daug svečių privažiavo iš Grand 
H pids, Detroit ir Chicago.' 
Lietuviai ūkininkai atvažiavo 
6 automobiliais ir troku iš 
Seottv'lle ir Fountain. Visi ap
žiurėjo apielinkes lietuvių tikos 
ir paskui smagiai pasilinksmi
no. Taipjtdi C. Urban iš Grandį 
B.’pids nuėmė suvažiavusiųjų

NAUJIENOS,' Chicago, III

Ce veryka i M $2 s3 $4 «5 «6 Čeverykai 
Keturių Milijonų Dolerių Apielinkes 

CoyoryKiį Išpardavimas
Detaliai

Dr, A, R. Blhmenthal

V aPKCIAUBTAH 
Akta Kczamlanoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščiai, kada pra 
nyksta regėjimas 

vartojam 
pagerinta OpU- 
thalmomcter. Y* 
patinga doina at 
kreipiama |

kus. Vii.: nuo I ryto Iki i ink. 
nedaliomis, nuo 9 iki U dieną 
4641 8. Aahland av. kamp.47 at» 

Tąlephone Yards 4117 
Boulevard 6487

The VViersema State Bank
11106=08 Michigan Avenue

litą užbaigus biznį Birželio 30, 1920, sudaryta Auditoriui 
Public Accounts IIlinojaus Valstijos

TURTAS 
ir atrokavi- 
.................... $1,491,322.75

At?

Paskolos

F
i ir certifi- 
......................  175,436.59

Real
J,967.71

982.75Estatc .................
uie stempos.........
ir kitų banku sko 
............................ 488,434.66

SKOLOS
Capital stock įmokėta $200,000.00
Perviršis ..........................  10,090.00
Neišmokėtas uždarbis .... 42,046.38
Neišmokėti dividendai....... 6,040.00
Palikta taksams ir procen

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

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

....................... :.... 2,612,252.70

$1,499,586.22

ASA VVIFRSFMA. Prezidentas NU HOLAS W. WIEBSEMA, Km
Gl.OBGE DALENBERG, Vic-prez. 1 REDEBICK J. WIEHSEMA, p.-k

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Ch.ts. JI. Brandt Asą AViersema

Barneš Catrincs DeHaan
Schmid Nicholas W. AVierscma

lonberg Chas. E. Rcading Frcderick J.AVierseina
VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

Pr

Geoi

depozitų

Apsauga Padėtiems Pinigams
security BankV

Mihvaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDVRAL RESERVE SYSTEM

ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedehais ir subatomis iki 8 vai. vak

BANKAS PATARNAVIMUI
THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 

114-th Place ir Michigan Avė.
VIRŠININKAI: 

WALTER E. SCHMIDT, President 
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 

PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier
DIREKTORIAI:

Fred M. Cart.er 
David J. Ilarris 
James II. Gatei y 
Fred Farr
Joseph T. Spikei

Atidarą Sercdos Vakarais

Marcus 
Emil G. 
VValtcr 1 
Herman

Aurelius

hrnidt

VVilliam
>so
Webei

■ DAILĖS IŠTAIGA
Brangiausia dovana jūsų gen

tims bei draugams yra Jūsų paveik-

■

gi

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

Esant reikalui, užeikite pas mus, 
o rasit 
giais.

užganūdinimą visais atžvil

1721
R. URBONAS

W. 47-th St. Chicago, III.

R. Urbonas Phone Drover 3473

m 
M 
UI

iii
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ĮKAS TARNAVO ARMIJOJE?:
■ Pasekmingai pajieškom DOVANAI (60 dol. “BONUS” kiekvienam, ■
■ kuris tarnavo kad ir tiktai vieną dieną Amerikos Armijoj) už “AL- B
8 LOTMENTS” “Liberty Bonds”, PINIGUS UŽ ŽAIZDAS ir visokius H 
B SI ŽEIDIMUS. Jeigu pametėte “discharge” mes galime gauti kitą B 
B čion! Kreipkitės ir su kitais reikalais. Kalbame lietuviškai. s
■ L. MERKEN Kontoras Notaro

Chicago, UI.710 AVest 14-th St

FEDERAL LAN!) AGENCY & LOAN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemes, Karmas L Visokius Na

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

Programas buvo j va* rus ir 
turiningas. Pirmiausia kalbėjo 
J. B. Buri, advokate iš Chica- 
go, ragindamas ūkininkus steig
ti kooperacij is ir parduoti pro-

vintojams, be jokių tarpininkų. 
Pr.sk u i prasidėjo koncertine

I pogranio dnlis. Dainavo M. 1 
Dunduliene, taipjau grieže ant 
smuiko ir piano A. M. Dundu
li u tū-Simonavirime, deklama
vo ir griežė ant smuiko ir kor
neto A. Grušiutč, dekk-mavo T. 
Maluliutū, o įnikę šokių skam
bino pianu B. Matuliutė.

Visi susirinkusieji programų 
bi:vo pilnai įxitenkinti. Draugi
ja dėkuoja visiems dalyvavo- j 
sičius jos piknike ir prižada se
kamais melais surengti dr«r pui
kesnį pikniką.

Liet. Ūkininkų Dr-ja.

LOS ANGELES, CAI

Lietuvis nusižudė, pašovė pačių.

<

u
7

si.

Kazys Dremeikis, 46 m. am- j 
žirus, jau trįs metai, kaip buvo į 
persiskiręs su savo pačia Ona, f 
kuri gyveno prie 304’/o Pecan į 
St. Jis keletą kartų bandė grįž Į 
ti, bet pagyvenus vėl skirdavo-

Keletą dienų atgal vėl bu- g
vo nuėjęs pas ją maldauti, kad į 
ji priimtų jį atgal, bet ji jau 
nebesutiko tai padaryti. Tada 
jis nedėlios, liepos 11 d., rytą 
vėl nuėjo pas ją ir susitikęs ją 
ant laiptų, išsitraukė revolverį 
ir pradėjo šaudyti, o ji bėgti. J 
Viso jis paleido į ją 5 šūvius, 
kurių tik vienas pataikė į ran- j 
ką. Ji tada sukrtio, o jis many
damas, kad ji jau užmušta, Į 
yais atsuko į save revol- į 
veri ir ant vietos nusišovė. Dra- į 
meikienė gi yra ligonbytyj, bet 
pasveiks.

Vietos lietuviai pasakoja, kad 
Dremeikis jau nuo kelių savai
čių išrdoū nenorinčiu, kaip ir 
ne pilno proto.

PASISEKIMAS.
Pasisekimas įvyksta tiktai kai 

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

Chicago, III.
(Apskelbimas)

Telefonas—-Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
.8331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Didžiausias Chicagos Parodavimo Namas 
Prikrautas Augštos Vertės Čeverykų

M $2 $3 U $5 $7 " BRANGESNIŲ ""

Visi bankai “apsirubežiavo”, to
dėl, kad pinigų marketas yra “ap- 
rubežiuotas”. Todėl Asosiacija 
Fabrikantų ir išdirbėjų nusamdė 
DIDĮJĮ COLISEUM ir pripildė jj 
puikiausiais čeverykais šio sezono 
ir SEKAMO SEZONO vėliausio 
pasiūlymo.

Dabar čeverykų marketas yra 
apmiręs — žmonės atsisako pirkti 
dabartinėmis augštomis kainomis 
— krautuvių lentynos yra apkrau
tos,' o išdirbėjai neturi marketo 
kur čeverykų parduoti.

Su išdirbę jais dabar nėra klau
symo apie kainą, bet apie pinigus. 
Jie turi savo staką paversti j pini
gus arba turi uždaryti savo dirb
tuves. Todėl dabar Chicagos pub
lika pasinaudos dabartine proga.

Nebuvo — net pirm karės — to
kie puikus, naujausio styliaus, se
zoniniai čeverykai tokiomis kaino
mis.

DR. M. HERZMAN

Fabrikantams ir išdirbėjams 
dabar nėra klausymo apie kainą 
— jiems dabar SKĘSTI AR IŠ
PLAUKTI — BANKROTAS AR 
LAIMĖJIMAS — PINIGAI AR 
SUNYKIMAS.

Dar niekuomet nebuvo tokios 
progos pirkime taip pigiai čevery- 
kus — gal būt kad niekuomet dau
giau nebus panašios progos pirkti 
čeverykus už .$1.00 iki $7.00.

Tos kainos yra tiems čevery- 
kams, kurie parsiduoda dabar 
krautuvėse už puikias kainas — 
net iki $16.00 už porą ir jie yra ge
riausiai išdirbti geriausių išdir
bę jų.

Bus išstatyta visi styliai kokie 
tiktai kur randasi — oxfordai, juo
di, augšti ir žemi čeverykai, rudi, 
juodi ir aržuoliniai, veršiukų sku- 
ros ir Rusijos veršiukų skuros ir 
kombinoto tono. Pilnas pasirin
kimas oxfordų, pumps ir žemų 
canvas čeverykų. Mieros kiekvie
name styliuje, vyrams, moterims 
ir vaikams pasirėdymui arba dar
bui.

Čeverykai Visai Šeimynai Mažiau Negu 
Pusė Kainos su Nuostoliu Išdirbėjų

v.

gera! lictuviama llnomat p«r 33 mo. 
fO kaipo patyrė* eydytojaa. aOlr«raaa 
Ir

Gydo aitrias Ir ehronllkaa lira* wy. 
nj, nioUnj Ir vaikų, pagal nanJaoviM 
matodaa X-Ray Ir kitokio* alaktrot prfo. 
tabu*.

Ofhaa Ir Labaratortja i IMS V. lit* 
•t. avteli Fl»k 8t.

VALANDOS: Nna 10—11 pteOa tv 
■uo 6 Iki 8 vai. vakaraio.

Dienomioi Canal 
8110 arba 857

Naktimi* Drexol 
950 - Drover 4186

A LAbipDOfll x S——S

1 ■ 1 1 f

Tolophoaall

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo uaujų »fia< 

4729 Sa. Aaland Avė. Jb 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Ik) 
12 iMnaefyj, nuo 2 iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

9R. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan s t., kerti 82 at.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!

Moteriškų ir Vyriškg, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nediliomis nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Y arda 687.

Telephone YartU 60S3

Dr. M. Stupnicki
SI 07 S. Morgai gt. Chleafi

į VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto 
Ir nuo i iki B vakaro,

WABASH AVĖ.
IR 15th STREET DMDnli

Atdara vakarais, {ėjimas dykai==nuo9 ryto iki 1C vakaro

DR. JOSEPH ZIFF
Sankrova Įvairumų i

t

Akių Specialistu
Aklu egzaminuoja iif dyk*.

J iisy galvos skaudi* 
jimua ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glasar’t ofi«» aut 1 leb« 
4149 So. Morgan SL

Telefonai Pallman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Rez. 1139 Independence Bivd. (’bieafo ' 
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. Nedėliorhs 10—12 dieną

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

Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrenas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

DR. S. BIE-US
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22 nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos; 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakarą Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valanda* nuo 10 iki 12 dieną

m

DR. YUŠKA ■
1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 114
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 i 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St. ■ 

Tel. Prospect 3466

o

Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 
žiedų ir auksinių daiktu; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikaliu instrumentų; brltvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

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

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

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

1616 W. 47 SL, Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

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

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

Drover 6369.

Tel. Boulevard 2160
Dr. A. J. KARALIUS Z
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto S 

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

Chicago, 111.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvio Gydytoja* ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigau Ava. 
Telefonai. Pullman 842 ir 8181 
Chicago* ofisas: 451B S. Wood St 
Tik Ketvertu vakarais tiso B:M 
—7. Tek Tartk 721,

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS II CHIRURGAS 

1687 W41 St. kampJHarohfloli av
Valandos! Iki I ryto; ava 1 Iki

Tai. Proepaat nu
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Lenkų ir vokiečių 
propaganda.

Iš Varšavos kasdien rašo
ma, kad bolševikai esą pasi
ryžę pasmaugt Lenkiją, su
naikint lenkų kultūrą ip — 
horrendum! — įsteigti Len
kijoje proletariato diktatū
rą. Vakar Associated Press 
įaji pranešė ir visą to bar
bariško darbo “pieną”, iš
dirbtą iki mažiausių smulk
menų.

Tas “pienas”, pasirodo, 
jau buvo sugalvotas apie 
dvejetas mėnesių atgal ir 
paskui paskelbtas centrali- 
niame bolševikų organe. 
Štai ką, pagal jį, bolševikai 
ketiną padaryti su Lenkija, 
kada jie užkariaus ją:

“Būtinai reikia vesti 
žiausiausią kovą prieš 
lenkų žmones ir pavartot 
priemones visiškam jų, 
kaipo tautos, išnaikini
mui.

“Todėl būtinai reikia:
“Viena, įsteigti masinį 

terrorą prieš pasiturin
čius ūkininkus ir nepalik
ti nuo jų nė pėdsako, taip 
pat reikia vartot žiaurų 
terrorą prieš lenkus aps
kritai, kurie tiesioginiu ar 
ba netiesioginiu budu da
lyvaus kovoje prieš sovie
tus.

“Antra, reikia sukonfi- 
skuot javus ir pasiųst į 
paskirtus punktus. Tatai 
paliečia ne tiktai javus, o 
hCvisus ūkio produktus.’’ 
Ir taip toliaus. Paskuti

nis šito “pieno” punktas sa
ko, kad bolševikų centrali- 
nis komitetas prisako, kad 
butų urnai išdirbta taisyk
lės apgyvendinti lenkų že
mę rusų ir lietuvių ūkinin
kais !
• Šitokiomis pasakomis len
kų ponai nori dabar nugąs
dinti savo šalies žmones, kad 
jie gintų “oičizną”, ir įgyti 
pasaulio simpatiją, kad jisai 
padėtų jiems kariauti prieš 
bolševikus. Bet lenkų šlach 

ta tur-but mano, kad pasau
lis yra kvailesnis ir už ją, 
jeigu ji įsivaizdina, kad ji
sai patikės tais idiotiškais 
išmislais.

Apie tai, kad Rusijos bol
ševikai esąs pasiryžę durtu
vais įsteigti proletariato 
diktatūrą svetimose šalyse, 
šaukia ir ponai iš Berlino, 
nors ir ne taip nachališkai, 
kaip lenkai. Vokietijos jun
keriai nesako tiesiog, kad 
bolševikai turį pieną užka
riaut “faterlandą” tikslu į- 
steigti tenai sovietų valdžią. 
Bet jie nurodo, kad, bolše
vikams atėjus iki Vokietijos 
rubežiaus, lengvai gali kilti 
nesusipratimų tarpe jų ir 
vokiečių, iš ko gali prasidėt 
karė; o tuomet, girdi, Vo
kietijai butų blogai, nes tal
kininkai atėmė iš jos gink
lus ir paliko ją be spėkų. Po 
šitų išvadžiojimų seka rei
kalavimas, kad talkininkai 
leistų Vokietijai padidinti 
savo kariuomenę.

Mes skaitome reikalinga 
atkreipti skaitytojų domą į 
šitą lenkų ir vokiečių propa
gandą, nes tiktai tuomet, ka 
da supranti jos reikšmę, ga
li orijentuoties tose žiniose 
apie karę rytinėje Europoje, 
kuriomis dabar užpildomos 
laikraščių špaltos.

“Naujienų” skaitytojams 
tur-but nereikia aiškinti, 
kad rusų pasiryžimas gink
lais įsteigti sovietų valdžią 
svetimose šalyse yra išmis- 
las. Jeigu bolševikai ir tu
rėtų tokį nesąmonišką tiks
lą, tai jie jo negalėtų atsiek
ti. Toks jų pasikėsinimas 
tiktai sustiprintų bolševiz
mo priešus užpultose šalyse.

Klerikalai Lietuvoj 
neturi didžiumos.

Nors Lietuvos klerikalai 
turi daugiaus atstovų Sei
me už visas partijas kartu 
sudėtas, bet balsų didžiumos 
jie negavo rinkimuose. Kau
no “Darbas” rašo, kad rin
kimuose į Steigiamąjį Sei
mą buvo paduota viso 682 
tūkstančiai balsų,, o klerika
lams teko iš to skaičiaus 
tiktai 315 tūkstančių bal
sų.

Taigi klerikalai gavo tik
tai 47% balsų. O atsimena
te, kaip jų vienminčiai Ame
rikoje pirma tikrindavo, 
kad klerikalai atstovauja 
90% lietuvių tautos, kadan
gi lietuvių tauta esanti ka
talikiška!

Kadangi klerikalai gavo 
mažiaus kaip pusę balsų, tai 
jie ir drąsos neturėjo vieni 
paimti valdžią į savo rankas. 
Štai delko jie buvo priversti 
užleisti svarbias vietas val
džioje “bedieviams” liaudi
ninkams ir kitų srovių žmo
nėms.

SOCIALDEMOKRATAI IR
ŽEMĖS KLAUSIMAS.

Iki šiol amerikiečiai da neži
no, kokią žemės reformą keti
na padaryti Lietuvos Steigia
masis Seimas. Iš Lietuvos laik
raščių tečiaus patiriame, kad 
birželio menesio gale Seimas 
jau pradėjo svarstyti žemės re
formos įstatymo projektą, kurį 
pagamino tam tikra komisija. 
Kauno “Darbai*”, trumpai pa
minėdamas tas diskusijas, nurp- 

do, kad socialdemokratai šitaip 
kalbėjo Seime, kritikuodami tą 
projektą:

“.. .Kalbėjo socialdemokra
tų frakcijos vardu J. Plečkai
tis, kuris išrodinėjo, kad visi 
stambieji ūkiai turi būt ‘su
valstybinti’, bet dvarai negali 
būti skaldomi ir neturį būti 
dalinami -bežemiams ir 'ma
žažemiams, o turį būti valdo
mi ‘ūkio tarybų,’ kurios susi
dėtų iš dvarų darbininkų ir 
savivaldybių atstovų bei ‘ūkio 
žinovų.”
Iš šito fakto mes matome, 

kad. Lietuvos socialdemokratai 
turi aiškią poziciją žemės klau
sime. Jie sako, kad stambieji 
ūkiai turi bus ne suskaldyti ir 
išdalinti privedimiems savinin
kams, o pavesti į ūkio tarybų 
rankas, kurios valdytų juos vi- 
siKimens vardu. Tos tarybos 
turtų susidėti iš atstovų darbi
ninkų, kurie dirba tuose ukiuo- 

stovų ir ūkio specialistų.
šįtokis pienus vadinasi “su- 

vlsuomeninimas” (arba sociali- 
zacija), o ne ‘su valstybių imas”, 
kaip klaidingai sako “Darbas”; 
nes pagal jį stambiuosius ūkius 
pūtima į savo rankas visuomene, 
o ne valdžia. Darbininkai pa- 
gaĮ šitą pieną, gauna balsą ūkio 
tvarkyme.

O komisijos prirengusios įsta 
tymo projektus, už kurį stoja ir 
liaudininkai (liaudininkas Rim
ka yr«< net svarbiausias jo au
torius), matoma, siūlo sudras
kyt stambiuosius ukius į mažus 
šmotus ir išdalint (arba išpar
duot) bežemiams ir mažaže
miams. Tuo budu, pagal šitą 
projektą, Lietuvoje padidėtų že
mės savininkų skaičius; sta«m- 
bių ūkių suskaldymas, be to, nu 
puldytų žemės ūkio produkty- 
vingumą.

Kaip matome, tarp socialde
mokratų ir liaudininkų pažval- 
gos į žemės klausimą yra prin- 
cipialinis skirtumas. Pirmieji 
stoja už socializaciją (žinoma*, 
kol kas ne visų ūkių, o tiktai 
stambiųjų); o antrieji stoja už 
sustiprinimą privatinės nuosa
vybės.

Vienok mūsiškiai komunistai 
rėksniai nuolat šūkauja, kad 
Lietuvos socialdemokratą*! esą 
“buržujai’. Jų organas kelios 
dienos.. atgal perspausdino iš 
“Tiesos” straipsnį, kuriame 
sakoma, kad Steigiamam Seime 
socialdemokratas Kairys pada
ręs “nesiskubinti rišti žemės 
klausimą”. Be melo tie gaiva
lai, pasirodo, nė žingsnio nežen
gia.

KODĖL LIETUVOS LIAUDI
NINKAI ĮSTOJO L VALDŽIĄ.

Daugelis žmonių Amerikoje 
stebėjosi, kodėl Lietuvos socia
listai laudininkai demokratai, 
kurie .pirma talip smarkiai ko
vojo prieš klerikalus, paskui su
tiko kartu su jais sudaryti val
džią. šitą klausimą, savo par
tijos žvilgsniu, nušviečia soc. 
liaud. deni, organas “Darbas” 
redakciniam stmpsnyj “Naujo
ji valdžia ir mes” (40-am num.). 
Manome, kad skaitytojams bus 
įdomu susipažint su liaudininkų 
argumentais, todėl žemiaus pa
duodame tą straipsnį. Jisai 
skamba* taip:

Pagaliau susidarė naujas 
ministerių kabinetas su dr. K. 
Grinium priešakyje. Dauge
lis musų draugų, ypač gyve
nančių toliau ir gerai neži
nančių dalykų padėties^ ne
maža i nusistebės, tokią žinią 
išgirdę. Juk eiti j valdžią o 
ypač stoti jos priešakyje da
bartiniu laiku reiškia neką 
daugiau, kaip išstatyti save 
pavojun, būti visuomenės pa
niekintam ir apspiaudytam, o 
eiti į valdžią ir šiol i jos prie
šakyje tada, kada Seimo krikš 
čionys demokratai turi abs\)- 
liulę didžiumą —- reiškia dar 
atsisakymą nuo lengvos ir ne 
atsakom ingos, o žihonių aky
se garbingos opozicijos padė

ties. Dar daugiau: einant 
į valdžią su kriškčioniinis de 
mokintais prie ji/ Seimo di-

• ” .... Jdžiumos noronis nenoroms 
tenka eiti konipromisan — 
bent kai kuriais klausimai — 
ir tuo silpninti savo partinį 
nusistatymą.

Visa tai mes žinojome ir su 
pratome iš anksto. Ir jei vis 
dėlto tarėmės ii’ susitarėme 
su krikščionimis demokratais, 
tai buvo svarbių priežasčių ir 
motyvų, kurių negi nebuvo 
galima. Pirmas dalykas — 
tai bendroji Lietuvos padėtis. 
Apginti ir išlaikyti Lietuvą 
nepriklausoma valstybe ga
lima tik bendromis visų ar 
bent žymios didumos pilie
čių pajiegomis ir pastango
mis bei visam valstybės apa
ratui — kariuomenei, visuo
menei ir valdžiai sutartinai 
veikiant. Ar gali Šitai pada
ryti vieni krikščionys demo- 
krata/i? Teisybe, Seime jie 
turi didesnę pusę atstovų; bet 
paduotųjų balsų jiems teko 
tik 315 tukst. iš 682 tukst. ar
ba 47%.

Taigi šalyje krikščionys de 
indknatai pusės rinkikų už 

savo pačių neturi, o jei atsi
minti, kad kareivių garnizo
nai balsus davė taip pat ne 
krikščionims demokratams, 
aišku, kad jų didžiuma labai 
abejotinos stiprybės. Užsie
niuose vienų krikščionių de
mokratų valdžia* turėtų dar 
nųižiau pasitikėjimo, negu 
namie, nekalbant jau apie 
silpnas intcligęntines pajie-

kol i pas pažangiečius ir no
voms nenoroms vest jų pra
gaištingą vidaus ir užsienio 
politiką. O kuo visa tai butų 
pasibaigę — įspėti nesunku: 
represijos ir suirutė viduje 
butų vedusi prie anarchijos 
įsigalėjimo ir... gal prie nc-

neversti

Štai svarbiausieji motyvai, 
kurie vertė mus tartis ir su
sitarti su krikščionimis denio 
kratais. Tai piadaryti mums 
buvo ja*u lengviau, kad patys 
krikščionys demokratai taip 
pat suprato savo silpnumą ir 

visą padėties rimtumą ir daug 
kame nusileido. Taip, Sei
me turėdami didžiumą jie pa
sitenkino dviem slavo atsto
vais ministerių kabinete. Že
mės iii kitais socialiniais kimu 
simais išanksto pasisakė, kad 
jie musų reikalavimuose ne
randa nė vieno sau nepriimti 
no. Net kultūrinės politikos 
klausimais prie sutarimo pri
eita, nes krikščionys demo
kratai suliko įstatymo keliu 
pripažinti civilinę mirimų, 
gimimų, vedybų registraciją, 
neskelbti nė vienos tikybos 
valstybįne tikyba,
mokyklose klausyti tikybos 
pamokų, jei mokinių tėvai 
nenorėtų ir kt.

Žinoma, visa tai dar neduo 
do jokio laido, kad ateityje 
nekils jokių nesusipratimų. 
Pas krikščionis demokratus 
nors yra* žmonių, norinčių tik 
rais demokratiniais pagrin
dais visuomenės gyvenimą 
tvarkyti, kurie supranta ir 
skaidosi su gadynės reikala
vimais, bet taip pat netrūksta 
senuoju raugu persiėmusių 
klerikalų, kurie tik dantis su
kandę laikinai taikosi ir lau
kia geresnės progos savo “ga 
lybę” parodyti. Vięa tai męs 
žinome ir jokių iliuzijų iš da
bartinio susitarimo nedaro
me. Ret mes taip pat mato
me visą padėties rimtumą ir 
Valandos svarbumą ir eina
me į valdžią ne stovo partijos, 
bet visos šalies žmonių ir Lie
tuvos, valstybes reikalų žiū
rėdami. Savo programą pil
nai įgyvendinti galėsime tik 
tada, kada Seime savo atsto
vų didžiumą turėsime, o da- 

■ bar turime tenkintis tuo, 
galime kovoto iškovoti.

ką

PERSERGĖJIMAS NUO 
PROVOKATORIŲ.

Kelios sąvaitos atgal “Naujie
nos” plačiai rašė apie įsikūrimą 
naujos “Suvienytosios Komunis
tų Partijos”, pasidariusios iš Ko
munistų Darbo Partijos ir iš at-

skalos Komunistų Partijos. “Nau 
jienos” nurodė, kad šitos naujo
sios partijos programas yra da 
aršesnis, negu programas tos par 
tijos, kurią sutverė šnipas Ftai- 
na.

Vienok paskutiniu laiku mes 
pastebėjome, kad tarpe lietuviš
kųjų Frainps bendradarbių pra
sideda, agitacija už tą “Suvieny
tąją Komunistų Partiją.” Provo 
katerių partijos organas Brook- 
lyne, “Laisve”, jau išspausdino 
straipsnį, kuriame prirodineja- 
nia, kad lietuviai darbininkai tu
rį dėtie* prie šitos naujosios pic- 
tijos. Akyvcizdoje šitokios agi
tacijom bus naudinga parodyti Jie 
tuaivms skaitytojams, ką mano 
apie tą pariją pramoniečių spau
da.

Reikit< pastebėti, kad komu
nistai giria pramoniečių (aidob- 
listų) principus ir pataria savo 
vienminČiamjs stoti į jų uniją; 
todėl negalima įsivaizdinti, kad 
pranionicČiai savo pažvalgoje į 
komunistus vadovaujasi neapy
kantos arba keršto jausmais. 
Bet paklausykite, ką rašo apie 
“Suvienytąją Komunistų Parti
ją” vyriausias pramoniečių or
ganas “The One Big Union 
Monthly”.

Jisai! paima iš tos partijos 
laikraščio “The Communist” 
sekamą ištrauką:

“Suvienytosios Komunistų 
Partijos programas pareiškia, 
kad galutina kova tarpe dar
bininkų ir kapitalistų, tarpe 
išnaudojamųjų ir išnaudoto
jų, priims pilietinės karės for 
mą, ir kad Suvienytosios Ko
munistų Partijos uždavinys 
yra sis te marti ligai supažindin
ti darbininkų klesą su reika
lingumu ginkluoto sukilimo, 
kaipo vienintelės priemonės 
nuversti kapitalistų valdžią ir 
kapitalistų tvarką”.
Pakartojęs šituos žodžius p ra 

moniečių organas sako:
“Pilietinė karė yra nekrniė, 

kuri kartais įvyksta, bet tyčia 
skelbti ją yni daugiaus nie
kas, kaip nusidėjimas.

“Tiktai pamišėliai arba pa
samdyti provokatoriai gali 
skelbti šitokią bjauriqj nesą
monę. Joigu tie,; kurie pa
rašė ir priėmė tokį progra
mą, nėra galutinai išsikraustę 
iš proto....... tai jie yra agen-

Palmerio' ir Justicijos De
partamento arba kitokios ly
giai besąžiniškjos įstaigos.

“Vr.rgiai da reikia perser* 
gėli musų -nariujĮ nuo tokių 
provokatorių, kurie, mato
ma, veikia vien tiktai tuo ti
kslu, kad apmulkinus kaikli
piuos darbininkus ir sukurs- 
čius juos tuojaus stot2 po 

mašininėmis kanuolėmis...”

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

KAS DEDASI AUSTRALIJOJ, 
FRANCES AIIERN.

[Federuotoji Presai
Sydney, N. S. W., birželio' 10. 

—Darbininkiška Quecnslando 
valdžiai sparčiai kuria valstijos 
valgomųjų daiktų krautuves.

Jau liko atidaryta keturios 
dešimtys dvi krautuvi, kurios 
gauna mėsos iš valdžios veda
mų ūkių ir pardavinėja* mėsą 
daug pigesnėmis kainomis ne
gu privatinės mėsinyčios.

Spėjama, kad sekamais ke
liais mėnesiais įvairiose valsti
jos dalyse bus atidaryta 56 
krautuvės. Sulyg padarytos su
tarties pietinė valstijos dalis 
pasižadėjo pristatyti 5,000 gal
viją, o šiaurinė — 10,000. Mė
sa bus pardavinejrana valdžios 
krautuvėse. 

* * *
Nors tie elementai, kurie už

tęsė karą, Australijoj nepasi
reiškė Jaip aiškiai, kaip kitose 
šalyse, vienok ir čia jie nesiliau
ja slapta darbavęs!. Jie deda 
pastangų įvesti Australijoj tokį 
jau mil:turizmą, kokis dabar 
viešpatauja kitose šalyse. Skel
biama tie patys argumentai, 
kad Australija turinti prisireng-' 
t i, idrn prireikus galėtų atrem
ti priešą.

• * ♦ *
Gegužės 22 d. Melboumc įvy

to Vienos Dideles Unijos kon- 
’erencija. Konferencijon atvyko 
delegatai nuo 64,000 unijistų - 
daugiausia nuo angliakasių ir 
geležinkeliečių. Paskelbta, kad 
ir kitos Australijos unijos de
dasi prie Vienos Dideles Unijos. 
Nutarta vesti kamįpaiiiją, kad 
latraukus kuodaugiausia unijų.

Kita konferencija įvyks rūg
inčio mėnesyj. 

* ♦ *
New South Wales’o darbinin

kiška valdžia bando užbaigti 
Brokeri Hill’o sidabro kasėjui 
streiką, kuris prasidėjo 1919 
k. gegužės mėnesyj. Kasėjai rei
kalavo didesnių algų, geresnių 
darbo sąlygų ir atlyginimo lai
ke ligos arba sužeidimo. Darbi
ninkiška valdžia tyrinėja strei
ko priežastis, darbininkų ekono
minę padėtį ir kasyklų savi-

Streikininku sako, kad kom
panija lengvai gali išpildyti i 
visus reikalavimus, , kadangi' 
kainos sidabrui labai pakilumos, i 
Valdžia ištyrus visą dalyką pri ;- 
pirs kompaniją priimti darbi
ninkų perstatytas sąlygas. 

* * *
NewSouth Wulcs’o darbinin

kiška valdžia nutarė uždaryti 
daug kalėijmų. Dabartiniais 
patvarkymais visi pirmu kariu 
nusikaltę bus siučiami į pedei- 
sos kalėjimus. Tai bus savo 
rųšies kalėjimai-ukiai, kur ka
liniai turės dirbti.

Valdžia nori gausiai teikti 
saolės spindulių ir oro kali-; 
niams. Re to, ji me*no, kad ka-’ 
Įėjimų urvai nė kiek geriau ne
pataiso nusikaltėlių.

GRAIKIJA.
Moterys reikalauja lygių teisių.

[FnfaronMI Prwa].
Berlin. — Grekijoš moterys ;

reigiasi pareikalauti iš savo vai-
AlU— i .........Ii ‘

Ar Jusu Vndurei Suvirin
Suvalgiftą Maistą?

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

organu, bus pasekmių po vartojimo

Severą 
Esorka

Pasekmingi vaistai dcl ateinančiu Į 
sveikatą ypatų. Labai rekomenduoti 
vaistai dėl nusilpnėtų ir delikatną 
ypatų. Tam tikras sustiprinimo vais
tas dėl senyvu yptatą.

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

rašikite iki

W. F. Severą Co.Ce<JT0wapids•

Siadieniniai Dešimtukai 
Bus Rytojaus Doleriais, 
Jeigu JuosPadasit i šita 
Stipru Valstijini Banks. 
Pinigai yra siunčiami į Lie

tuvą ir į vi&as kitas dalis 
svieto. Laivakortes 

ant visų linijų.

Central HIanufacturing 
District Bm 
1112 West 35th Street 

Turtas virš $6,000,OOO.oo 
A STATE BANK

Atdara Panedėlials, Scredoms Ir Su botoms vakarais

Šubata Liepos 24 d., 1920
——u ■ i i    ■ i ■■ ■■■, ■—......................

džios pilnų politinių r ckono- 
kinių teisių. Reikalavime bus 
įteiktas spalių mėnesyj, kada 
Athenuosc susirinks moterų 
kongresas. Kongresas vykdoma 
p-nios C. Patren iš Athenų pas
tangomis. Kongresai! kviečiama 
įvairių šcJių moterys, kad apta
rus savo socialinius ir ekono
minius klausimus.

G rėki jos moterų kampanija 
vadovauja Lycęuin Club, inter
nacionalinė Europos moterų 
organizacija.

Kazimieras Gugis
Vada visokias reikalai, kaip kriminaltikuoii 

taip ir civilUkuof teismuose, Daro 
visokias dokumentus irpopierast

Namų Ofhaa:
1323 8. lUItttd 81

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1810

Mleato OfUaif 
127 N. Burlim tt. 

1111-11 InltfBMs.
T«l. Central 4411

324

DE, A. MONTVID 
CHICAGO

Llahrdr Dylytojaa Ir CMrafrMi 
15 E. W»«hia£tO5J Bt 
Manrbtn FieH Aaar,i 

tMh H. 18?7 
Phnaa Caatrat MCI 

Fdatrioi! r.tfo 19 Ik- U ryw

2121 North Western Avė. 
Ą IV t vakaru

Rezidencijos telef. Albany 8710

Dr. A. Juozaitis
DENTI8TAB 

tdandos! nuo 10 iki 8 Vai 
NMCHomls paftal feutarijna. 

^141 Chleara. ht
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Kontrobandninkai veikia.

iinir.l

e pinigus per “Naujienas”.
Su pagarba, 

Jonas Grigaitis,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?.

kuffles
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje'RUFFLES pradės mažinti 
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 
65c.. bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar inoney order šiokiu adresu:

ad. RICHTER 6 CO.» 326-330 Broa<iway, New York

(Severos Milteliai Kojoms). Jie su
taiko palengvinimą skaudamoms 
kojoms, sugers drėgnumą, užlaikis 
kojas sausomis ir suteiks jome 
smagumą. Gauk jų savo aptiekoje. 
Kaina 26 centai ir 1c mokesčių.

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal
vą ! išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi t“

MARE. “Na, tai kam tau kfst be
reikalingai I Žiūrėk, kokio mano plau
kai gražus, švelnus ir Čysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLESl”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduole? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUb- 
FLĘS yra tai paprasčiausia 
plauką ir odos sustiprintojis, 
i priklausanti grožį. O kas gal

Didžiausis Rublį Išdlrblmo Fabrikas Lietuvoj
ATSIDARYS 3J RUDENI. 

REIKALINGI ĮVAIRUS DARBININKAI.
Bus reikalinga šimtai įvairių darbininkų. Tad visi kurie rengiatės grįžti Lietuvon 

ir norit užtikrint sau užsiėmimą, rašikitės prie Lietuviškos-Amerikoniškos Rūbų Išdir- 
bimo Bendroves.

Kiekvienas, gali tapti viršpažimėtos bendrovės nariu užsirašydamas bent tris arba 
daugiau bendrovės Šerų. Vienai ypatai daugiau neparduodama virš šimtą šėrų, vienas 
seras dešimts dolerių ($10.00). t

PATYRUSIŲ AMATNINKŲ DOMAI.
Norima atkreipti ypatingą domą patyrusių verpėjų, audėjų, furmonų, sėlėsmanų ir 

dizainerių, kurie mano važiuot į Lietuvą, veikti urnai. Kas bus pirmesnis, tas bus pirme
snis ir prie darbo.

NAUDINGAS JVESTINIMAS KAPITALO. ’
Taipgi, yra auksinė proga ir tiems, kurie turi sutaupę kelintą dolerių, bet laikida- 

nū bankuose, neturi ramumo nei didelės naudos, dabar turi progą įvesdint į Didžiausį 
Kubų Išdirbinio Fabriką Lietuvoj, kuris teiks puiku dividentą ir ramumą.

UŽTIKRINIMAS.
(1) Lietuviška-Amerikoniška Rūbų Išdirbinio Bendrovė yra užregistruota Lietuvos 

Pramonės Ministeriui ir bus Valdžios Kontroliuojama.
(2) Lietuva (išskirent Estoniją ir Latviją) yra vienintelė pasaulyje šalis, kurioj 

auga geriausi linai, ir jų auginama labai daug.
(3) šiandiena netik Lietuva, Didžioji Rusiją, bet ir visa Europa yra baisiai nuplyšus.
Taigi, turint valdžios paramą ir kontrolę taipgi pirkėjus ir žalią medžiagą ant vie

tos, pasekmės pilnai užtikrintos.
Rašykite laišką, reikalaudami aplikacijos sekančiu antrašu:

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA RŪBŲ IšDIRBIMO B-VĖ, 
3249 SOUTH KALSTĖ D STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Audimo ir Verpimo Ben 
drovės atstovo laiškas 

iš Kauno
Birželio 25, 1920.

Gerbiama Krivaičių, Bendro
vė, šerininkai ir Rėmėjai:—

Turiu pranešti, kad mudu su 
RypJkeviČia jau Kiaune ir vei
kiame dėl Bendrovės labo. Kau
nan pribuvome birželio 22 d. 
ir jau daug ką sužinojome. Su-

Lietuvos Atstaty 3

Siųskitc Pinigus j Lietu- 
vą Per Kauno Ranką.

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

Mes siunčiamo pinigus Marko
mis tiesiog j Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Banką, Kaune.

Viršminėtas Bankas IŠsiuntinė 
ja adresatams į nurodytas Pas
tas Greitai ir užtikrintai. Pini
gais.

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

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

Ir visais kitais reikalais kreip
kitės pas Lietuviams gerai pažį- 

. stamus: ,

Zolp and Barčus
4547 S. Hermitage avė., 

Chicago, III.
Tel. Yards 145

Saugok akrų regėjimą

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 geriausj 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 gatvčs; 3-čios lubos

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

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

Aušros”
Mokykloj

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

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

I.uomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinaviėius; Matematikos — V 
MiŠeika.

Aušros Mokykla — seniausia Ii 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galimu butų pagerinti gy 
venimą.

Delei didesnės naudos sau Ir pa- 
rankamo mokyklai pradėkite tuo) 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halstcd Street

1)
2)
3)
4)

1

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

EAGLEBJRAND
(CONDENSLD M ILK)

Tinkamiausias kūdikių maistas—pada
rytas iš riebaus karvės pieno ir malto 
cukraus, specialiai kūdikiams. Reko
menduojamas gydytojų visur delei jo 
kokybės ir atsakantumo.
Aukšta verte—pilnumas—ir ekonomiškumas 
padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui prie pagaminimo valgių ir ant stalo. Pir
kit dėžę šiandien—naudokit jį visiems tiks
lams, kur reikia pieno ir cukraus. Bandy
kit jį su pyragaičiais ir tam panašiai.
Jeigu norite maisto, kuris padarys jūsų kū
dikį stipriu ir sveiku, pasiuskit šiandien ku
poną ir reikalaukit dykai Kūdikių Knygos 
ir maitinimo instrukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York 

Insteigta 1857

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jį šiandien 
Mrs...................................... City ................................
Street.......................................Stato...................  (8)
Kūdikių Geroves Knyga , Nurodymų Knyga

Tel.: McKinley 4293
Atlankykit savo kaimyną iš Lietuvos 

LOUIS LEVIN.
SHOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dyeing of 
T/adies & Gents’ Garments

2502 W. 38th St., Chicago.

šioms bendrovėms dirva lebai 
plati. Siuvimo, verpimo ir au
dimo dirbtuve yra labai reika
linga ir tiirės Lietuvoj gero pa
sisekimo. Amerikos lietuviams 
sugrįžus nereikės dirbti kapita
listams; jie dirbs savo naudai 
Auklėjant Lietuvoj industriją 
bus galima paliuosuoti Lietuvos 
moteris nuo verpimo ir audimo 
“nevalios”, kuris nedavė joms 
poilsio dar per eiles metų. No
rintieji dirbti Lietuvos naudai, 
kuodaugiausiai nusipirkite Še
rų. Siuvimo, verpimo ir audi
mo dirbtuvė yra aukso kalnas 
Lietuvoj.

Verpimo ir audinį^ mašinas 
gaukite Amerikoj, o siuvimo 
mašinų gi J bus galima gauti 
Vokietijoj. Verpimo mašina 
uri būt pilna, kad butų galima 

verpti siūlas nuo 1 numerio iki 
No. 30. Gaukite atsarginių 
ių lapgi, kad sugedus butų 
ima tuoj pataisyti.

Slcngkitės kuodaugiausia 
duoti Šerų ir perkelti pinigus

Stasiui Šimkui, Detroit, Micr 
rašo iš Sartininkų :

Dauguma sodiškių tarnauji’' 
tabaki įlinkais (muitininkais) - 
saugo rubežių. Gauna po 350 
rub. į mėn. ir gaudo šinukulius 
(kontrabandininkus). O tų šmu 
kulių pilniu, Eina visokį tavorai 
j abi pusi, o rubežių legva per
eiti. Bet rubežių žada greitai 
visai panaikinti, tada bus blo
giau ,nebus kur naujų pfenigių 
pasidaryti: dabar gi vieną naktį 
nepamigai ir turi porą šimtų 
markių kišenių jc.

Žemė čia parsiduoda po 3,000 
markių dešimtinė, bet visviena 
sunku įsigyventi, nes viena ply
ta kainuoja pusę markės, 1( me
dis 50 auks., arklys 8,000, o veis 
line kumelė iki 20,000 markių, 
o ir šiaip viskas labai brangu.

Žmonės, matydami, kad vis
kas labai brangu ir kad be dar 
bo nieko nėra, šį pavasarį labi’i 
stvėrėsi už darbo laukuose, o 
namie irgi verpia, gaudžia Pirk 
Ii drabužių negalima, o jei ir 
gauni, tai popierinius — api- 
vilkęs sušįli ir pabengtas drabu
žis. Geležies visai negaunama.

Indulkink i 
čeverykus.

Norėdamas gauti smagumu savo 
skaudamoms, degančioms ir niež- 
tinČiorns kojoms ir sustabdyti per- į 
dideli prakaitavimą bei prašalinti tą 
nemalonų kvapą, indulkink į čevo- 
rykus, pančekas ir kojinius.

Severą9
Foot
Powder

‘ •' -yl" < L,

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 88-th Street

Bendrove
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATIONI

Jau Galutinai Nustatė 
Tikrus Kelius, Kuriais

SIUNČIA PINIGUSs

Paliuosuotas Nuo Lenkų 
Vietas, Prūsų Lietuvą 

ir Kitas Šalis

Sulig Pigiausio Dienos Kurso
Lietuvos Atetatymo Bendrove dastato kotrumpiau- 

siu laiku pinigus per Savo Skyrių Kaune į kiekvieną Lie
tuvos^ paštą, iš kur išmokama tiesiog priėmėjui į rankas 
grynais pinigais, o ne čekiais.

' 'l!

Už Pinigų Saugumą Lietuvos 
Atstatymo Bend. Gvarantuoja

Lietuvos Atstatymo Bendrovės Skyrius Kaune turi 
valdžios leidimą atlikinėti visus bankinius reikalus ir to
dėl su pinigų išmokėjimu nėra daugiau jokių kliūčių.

O-O-O-O-O

Lietuvos Atstatymo Bendrove atjieško dalis, liku
sius turtus žuvusiųjų ar mirusių giminaičių, padaro pir
kimo aktus, įgaliojimus ir kitus notarialius dokumentus.

Lithuanian Develnpment 
Corporation 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
Home Office

1712 Washington SL, Wilmington, Del
New Yorko Ofisas:

LBHMMAN BEVELOPMEKT CORPORATION

294 8th Avė New York, N. Y.
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;ar galiu gauti savo pinigus
KADA TIK Aš NORIU?

Daugelis žmonių šitaip užklausia banke.
Atsakymas yra

Kada tik norit
JUS GALIT GAUTI SAVO PINIGUS ŠIAME 

SENAME TVIRTAME BANKE PO VALDŽIOS 
PRIEŽIŪRA. «

AR JUS KALBATE ČIA LIETUVIŠKAI?
ir šitaip žmonės užklausia banke 

Atsakymas yra

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

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

PEOPLES g BANK

CHICAGOS
ŽINIOS ::

KOMUNISTŲ DARBIEČIŲ 
BYLA.

Valdžia jau užbaigė savo liu
dijimus Koniunstų Darbo parti
jos narių byloje, kuri dabar yra 
nagrinėjamu pr'eš teisėją Ifc-

Valdžia, kad pri rodžius ko
munistų diurbiečių “blogumą” 
daugiausia rūpinosi liudijimais

streiką.

SIUSKITE PINIGUS I LIETUVA
Division State Bank

KOL MARKES DAR PIGIOS

Bankas ant Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

PINIGUS Į 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 MARKĖMIS, FRANKAIS, RUBLIAIS ir kitų tautų 

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

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

PASPARTAI DYKAI
keliaujantiems Lietuvon per musų ofisą pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTĖS
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

DOKUMENTUS
įgaliojimus, daviernaatis, pirkimo ir pardavimo aktus, kontraktus ir 
kitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popierius PADAROME IR 

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

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

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS

užeikite ar rašykite į vienatinę Chicagoje ir Vakarinėse Valstijose 
Korporaciją, suorganizuotu pianai Illinois Valstijos tiesaus.

BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.
35 So. Dearborn 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

Cicero State Bank
18th AVENUE AND 25th PLACE 

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

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po 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 
į seną Tėvynę.

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

VIENATINIS RRGUBTRUOTAB RUSAS APTIRKORIUS ANT RRIDGFPORTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akinis! aukso rimuoja nUo 18 00 ir a»- 
ifiCiau. Sidabro rfrnuoaa nuo *1.00 tr 
ancftAiau. Pritaikoma akiniu* oidyk*. 
Atminkit: Galvoa Hopdjioiaa, narvilkn- 
maa. akių *kaud{jimaa, atvilktam* tr 
tt. yra vaisiai* {vairių litrų, kurios sa
li būti pralalintos gerų akinių pritaky- 
mu. lity rimą* uidyka. Jot periti ar 
skauda aki*. Jei jos raudonos, jei sal
va sopa, jei blogai matai, Jei ak|s *tlp- 
kta, netvsk ilgiau, o jie&kok pagalbos 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma •- 
kiniai uidykų. Atmink, kad mes kol- 
n*m ^v*rantuojam akinius ir kiekvienam Karai prlrankaaa.

S. M. MR8IROFF, Kkapertaa Optika-.
Jei jų* eergato tr reikalaujate patarimo arba vai*tu, ateikit pas mana, aihDU^am •£ 
tUkorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Al duodu patarime DY TAI. Galia 
padaryti bile kokiu* rusUkaa vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. A* SM 
draugas amonių.

A

ateikit pas mana, Al buvau ap- 

rekomenduoju tik G ORUS daktarus. Ai era

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

Liudyti apie tą streiką ji at
sigabeno buvusį Seal tie mayo- 
rą Ilanson ir vieną veikusį tarp 
slreikierią valdžios šnipą. Jie, 
žinoma, liudijo, kad streikie- 
riai siekėsi viską pasiimti į sir»- 
vo nnnkas ir įsteigti šalyje “so
vietu diktatūrą.” Tečiaus visgi 
nieko neįstengė prirodyti.

Kada mayoro Hansen pak
lausta, kodėl jis po streikui re
zignavo iš savo vietos, jis atsa
kė, kird delei skurdo, nes j'is 
iš $7,500 metinio uždarbio ne
galėjo pragyventi. Dabar jis 
prakalbomis apie amerikoniz- 
mą uždirbąs $35,000 j metus.

Kada valdžia pabaigė savo 
liudijimus, kallinąmieji peršau
kė liudyti streiko vadovą Seatt- 
le Darbo unijų sąjugos sekre
torių James Duncan. Pastara
sis liudijo, kad streikas buvo 
vedamas labai tvarkiai, nebuvo 
lupiausių sumišimų ir buvo 
išstatyti vien ekonominiai rei
kalavimai. Apie steigimą ko
ki u-ten sovietu nebuvo nė gal
vojama. Jis papasakojo šitokį 
įdomų atsitikimą. Kada prasi-

p«»s jį mayoras Hanse n ir visaip 
jį maldavo, kad jis atsuktų jam 
šviesas. Esą “viriniai imtų gat- 
vekarius, bet tik duokite man 
šviesas.” Kada Duncan atsisakė 
tai padaryti, mayoras dar kelis 
sykius buvo pas jį vis maldau
damas duoti jam šviesos (Mat 
slreikieriai išduodavo paliudiji
mus, kas gali naudoti šviesas 
ir tam elektra buvo leidžiame*), 
liet nuiyorus nieko nepešęs ir už 
tai ant jo labai įpykęs.
Teisėjas, kiek galėdamas sten-

pusę ir kada tik valdžiai pasi
daro perdaug karšta, jis tuoj 
ateina jai pagalbon savo nuos
prendžiais prieš kaltinamuo
sius.

naktį nus:žudė buvęs pasiturin
tis aliejaus operatorius ir na
mų pardavėjas Max C. Poinde- 
xter, giminaitis senatoriaus 
Poindexter iš Vashingtono val
stijos.

Gretimam kambaryje gulėjo 
mergina “sekretorė” Orą Wil- 
son, kuri dabar yra policijos su
laikyta ir tardoma.

Nors Poindexter buvo vedęs 
ir turėjo vaikų, bet jis taipjau 
turėjo ir merginą, su kuria jis 
per keletą metų gyveno.

Jo mergini* Wilson sako, kad 
jis jau keletą sykių grąsinęs ją 
nušauti ir paskui pats nusužu- 
dyti, nes ji pradėjusi nuo jo ša
lintis ir jis bijojosi jos netekti. 
Kaip jis pats sakėsi, jos jis ne
nušovęs lodei, kad jis bijojosi, 
jos jo revolveris gali užspringt! 
ir jis pats nebegalėtų nusižudy-

( Tąsa ant 7-to pusi.)

Tai. Yarda 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUSERIA

Baigusi Akuie- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
ms! Pennsilva- 
nljei haspitalL 
w, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokios* ligose 

moterims Ix 
merginoms,

te

8118 So. Halsted St. Chlcagu, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Siunčiame pinigus j Lietuvą sulyg žemiausio dienos kurso, greitai ir teisingai. Parašus da- 
rodančius aplaikymą pinigų dastatome į kaip greičiausią laiką.

TAIPGI SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVOS IR VOKIETIJOS BANKAS DEL ATIDA
RYMO TAUPYMUI SĄSKAITAS, Už KURIUOS GAUNAME KNYGUTES ARBA PALIU
DIJIMUS. DUODAME SPECIALIŠKĄ KURSĄ ANT DIDELIŲ SUMŲ.

Parduodame Markes, Rublius ir kitų tautų pinigus kaip pigiausiai. Taippat perkame kitų 
tautų pinigus ir mokame augščiausias kainas. NE PIRKITE ARBA PARDUOKITE MAR
KES KUR KITUR, PAKOL NEDASIŽINOSITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MU
SŲ KAINAS. Tas yra labai svarbu, nes mes žinome kad užsičėdysit pinigų. ATEIKITE IR 
PERSITIKRINKIT.

Jeigu norite važiuoti į Lietuvą, parduosime laivakortes ant geriausių laivų. Mes visada tu
rime gana vietos dėl grįžtančių į Lietuvą. Taipgi užsiimsime dastatymu Jūsų daiktų (baga- 
žaus) ant gelžkelio stoties.*

Jeigu neturite pasporto dėl išvaževimo j Lietuvą, pripildysim reikalingas popieras ir parū
pinsime pasportus DYKAI.

Su pagarba,
JUOZAS M. BALTIS, 

Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus.
Su visais reikalais užeikite ar rašykite į

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

(arti Humboldt Park), Chicago, III.

r

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

SVEIK AVA TA! TURTAS IR LAIMĖ

Per ilgą laikų aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb- 
davuu tai visų diikltirtirus 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepai 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjtnias, skilvio nenialimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vų, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; 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 B1TTERIO 
ir dčkavoja jo Geradčjystei.

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

w.

i
i Sveikam Kūne Stipri

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialias gydymo būdas išgydė jau daug 
Čmoniij nuo kaspininės kirmėles, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių m žino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogl ir ueišsigy-

Dvasia

turi
nuo 
do.

Kirmėles ženklai
žmonėS sergantis tuja blauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodot, tartum kas 
į gerklę kjla, vemt verčia, valgft ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyru taip •>' moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West'47th Street.

Varp Mar\hfie!d ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.

Rusiškos ir Turkiškos lianos

fiB
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Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnoza Serum dcl pri- 
vatiški) ligų. FrancuziŠkų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

Duonr Pirma
tvirti tai naudokite SALUTES BITTERT ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptickose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Sahites Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes apteikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS ‘

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.pūsles

STPAIGMT
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OTHER 
SlZgS

MELBA IO* 
STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I.LEWI5CIGARMFG.C0.Neimwk.N.J.
Largest Independent Cijar Factory infhe World

35 So. Denrborn St., kampas Monroe S't. 
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.

12th STREET
Tel. Kedsle 8902.

8514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louie Av«.

5 CHICAGO, ILL.

■ initKnu 
'bau

HUHMMIi—VEa

Šviesą Ir pajiegą suvedame I 
t dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo

Pirmutinė Lietuvių Elektros Kor
THE BRIDGEPORT ELECTRIC

A. BARTKUS. I
1619 W. 47th St Tel. Boulevard

L .. !W
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(Tąsa nuo 6-to pusi.)
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ti, o jis ant kartuvių mirti ne
norįs. Ji mano, kad jis nusižudė 
bijodamas netekti jos, taipgi de
lei pražudymo spekuliacijoje 
daug pinigų ir netekimo sveika
tos.

Policija vis dar abejoja apie 
Jus pasakojimo tikrumą ir ją 
vis dar tardo. Tečiaus nežiūrint 
ilgo tardymo, policija nieko iš 
jos negalėjo išgauti, kas prieš
tarautų jos pirmesniam papasa
kojimui apie jo mirtį.

M A G DA L EN A Z U BINIEN E, 
Misiulyčia

Mirė Ketvergė, 22 d. liepos, 
1920, 9 vai. ryto. Kauno redy- 
bos, Šiaulių apskričio, Žagarės 
valėčiaus. Amerikoje išgyveno 
15 metų. Paliko vienas sūnūs ir 
dvi dukteris. Romelius, Zofija 
ir Julijana. Vyras jau buvo mi
ręs dveji metai tam atgal. Lai
dotuvės įvyks subatoje, 24 d. 
liepos, ii namų 134 So. 12 Avė., 
Maywood, III., 10 vai. ryto į 
Lietuvių Tautines Kapines. Gi
minės, draugai ir pažįstami 
kviečiami yra dalyvauti laido
tuvės*.

Lieka nuliūdę ir verkianti vai
kai:

KORNELIUS, ZOFIJA 
IR JULIJANA.

’ NAUJIENOS, Chicago, m.

Jo pati irgi mano, kad jis nu
sižudė delei pražudymo daug 
pinigų ir menkos sveikatos, bet 
ji neliki, kad jis butų turejęš 
merginų.

Koronerio teismas dar neiš
nešė nuosprendžio.

Del merginų neteko darbo.
Hovvard Budlentine yra gelbė

toju prie 51 gatvės maudyklų. 
Ju darbu yra sėdėti paskirtoj 
vietoj ir daboti ežerą, o užma
čius skęstantį, jį išgelbėti.

Bet štai pasirodo būrys mer
ginų ir pradeda jį vilioti iš jo 
vietos. O visos merginos gra
žios, jaunos, o vilioja jį taip 
maloniai. Bnndė nabagėlis spir- 
ties, bandė atsikalbinėti, bet 
neišlaikė — ir nuplaukė su jo
mis j ežerą. Tai pastebėjo mau
dyklos viršininkas ir Balletine 
neteko darbo.

Kiti jo keturi draugai gelbė-

testavo — ir irgi topo pašalinti 
iš darbo už “užuojautos strei-

Jie dabar išleido bendrą pa
reiškimą, kad tenai tarnauti gel
bėtoju negalima, nes ant vasa
ros iš pietų į vietos viešbučius 
privažiavo būriai merginų ir 
jos neduoda gelbėtojams ramy
bės. Girdi, kaip.ne spirkies, o 
prieš jas neatsilaikysi, jos lipan-

Pilnas Kerzheim Grojiklio
Ištaisymas

Kerzheim Grojiklis Pianas 
$650 Kerzheim Grojiklis Pianas 
Pritinkamas Planinis Suolelis 
Puiki Skarfa
20 Grojiklinių Volelių

pilnai gvarantuotas.

Tas viskas už $535—Lengvais išmokėjimais—Be nuošimčių
Kerzheim yra tai geriausias grojiklis ant marketo — puikiausio 

sumanymo, expertiškai būdavo tas, turi turtingą, pilną toną, yra leng
vai valdomas ir akcentuojamas;

NEPADARYK KLAIDOS dėl Storo. Atmink, jog esamo 
prie Halsted gatvės arti 20-tos. 

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

KERZHEIM PIANAI
$350 instrumentas už $290, 

dėl to kad mes nesame augštų 
rendų distrikte; turi visus ženk
lus brangesnių instrumentų; nc- 
prilyginomai puikaus darbo ir 
materijolo — Lengvi išmokėji- 

b. nuo- $£90 
šiničių.

Cable-Nclson Pianai ir Groiikliai Pianai $425 iki $900

Susipažinkite su musų
■
I’>. NKA

t

Pasportus Lietuvon Gauname su Viena Diena
DABAR LAIKAS SIŲSTI PINIGUS GIMINĖMS IR TAUPINIMUI ANT 7% MES TARPININKAUJAME

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankui
ATIDAROME TAUPINIMUI SĄSKAITAS IR GAUNAME PALIUDIJIMUS. PINIGAI PRIIMAMI PAGAL 

SKELBIAMĄ KURS^.

Baltic

mybės, tai kviečiančios paplau
kioti su jomis, tad pavažinėti 
jas valtelėj. #irbti ten su viso
mis tomis merginomis siau
čiant apie tave, ir nesulaužyti 
taisyklių esąs visai negalimas 
dalykas. Dabar jie eisią jieško- 
ties saugesnio darbo, kur mer
ginos negalėtų jų suvilioti.

Oi tos merginos.

Miestas nebemoka pinigais.
Chicagos miestas pritruko pini
gų ir nebegali išmokėti savo 
skolų. Todėl jis savo skolinin
kams pradėjo išmokėti tam’tik
romis paskolos notomis, kurios 

kadm 
su-

tas 
ant

bus iškeistos į pinigus, 
miestas sekamais metais 
rinks daugiau pinigų.

Bankas atsisako priimti 
paskolos notas, ar skolinti
jų pinigus ir delei to niekurie 
biznieriai nukentėjo, ne^ ne
gauna dabar pinigų už savo pre
kes ar padarytą darbą. Bet kiti 
biznieriai priima tas notas sa- 

negu 
notas 
mies-

kydami: “Visgi geriau, 
nieko negavus, nes tas 
gal visgi kuda-nors iškeis 
tas į pinigus.”

h

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

Depositors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%. , .
Mes siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau

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

tuva. t
Per musą banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

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

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

MUSŲ BANKA YRA PO VAL DŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

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

__ i______ Jl_A

Bureau Korporacija
Antros lubos, durjs 20635 S. DEARBORN ST., CHICAGO.

Dabar Lietuvos Valdžia — I
Nori, kad Lietuviai, visi ir visur, prisipažintų save Lietuviais, visuomet |=į 

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

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

Metropolitan State Bank j
I r

Kapitalas ir 
perviršis 

$245,080.

Jis yra po valstijos valdžios priežiūra.

Banko turtas 
daugiau kaip 

$1,300,000.

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

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

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

Tel. Yards 145

Areštuoja kalbėtojus. 1
Darbininkai užvakt»r buvo ' 

parengę prakalbas ant gatvės 
prie Marshficld ir 12 gatvių. Jo
se kalbėjo Adolph Dreifuss, i 
Mrs. Venį Rodrigucz ir WiUiam ' 
Bartch. Vienok atbėgo būrys 
policistų, prakalbas išnrdė ir' 
kalbėtojus areštavo.

Pranešimai
Chicagos Liet. Vyrų Choro susirin

kimas įvyks nedėlioj 25 d., Liepos— i 
Tūly, Mildos svet., 10 vai. ryto. Visi 
dainininkai privalote pribūti, nes tu- i 
rim daug svarbių reikalų. Po susi
rinkimo bus dainų repeticijos.

Sekr. St. Klastauskas.

PATIKIMO VERTĖ.
Napoleonas kartą pasa

kė: reikalinga šešios karės, 
kad padarius vieną karei
vį”. Tuose žodžiuose yra di-' 
dėlė išmintis. Padaryti ką 
nors gerai mums reikalin
gas patyrimas. Todėl daug 
metų ima padaryti gerą gy
duolę. Trinerio Amerikoniš
kas Karčiojo Vyno Elixiras, 
kuris šiandien džiaugiasi at
naujintu pripažinimu esant 
jį geriausiu vaistu nuo vi
durių užkietiejimo, nuo pra
sto apetito, galvos skaudė
jimo, vidurių išpūtimo, ir 
kitokios pilvo netvarkos, 
yra vaisiu trijų dešimčių 
metų prityrimų. Jisai išlai
kė daug bandymų, jis pasi
rodė ištikimu ir pagelbėjo 
milionam pacientų. Visi ku
rie žino jį—garbina jį. “Tri- 
nerio Amerikoniškas Kar
čiojo Vyno Elixiras yra pui
ki gyduolė.” Tony Prsle 
rašo iš Oak Grove, La., Jie-, 
pos 20 d. 1920 m. Pabandę 
vieną sykį jas, sutiksite su 
minėtii tvirtinimu. Bet ne
imkite jokio kito “karčiojo 
vyno” iš jūsų aptiekoriaus 
ar vaistų pardavėjo; būti
nai reikalauk tikrojo, kurio 
visuomet galima pasitikėt, 
“Trinerio Amerikoniško 
Karčiojo Vyno Elixiro.” — 
Joseph Triner Company, 
1333-45 So. Ashland Avė.,’ 
Chicago, III,

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

Metropolitan State Bank I
2201 W. 22 St., Kampas Leavitt St. sg

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Utar- p 
ninkais ir Subatomis iki 8:30 valandų ,vakaro. \ . .............

A

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

Ar Galima Dabar Pašportą 
Gauti Išvažiavimui Lietuvon?

Paskalos yra leidžiamos, kad Francuzų Konsu
las išduoda pasportus sugrižimui Lietuvon.

Mes gauname daugybę laiškų su užklausimais 
apie tai. t *

Pridėtas žemiau Lietuvos Atstovybės laiškas iš
reiškia dalyką pats:

LIETUVOS ATSTOVYBĖ AMERIKOJE 
REPRESENTATIVE OF L1THUANIA 1N AMERICA

703 — 15 Street, N. W.
Washington I). C.

Gegužio 4, 1920.
Europcan-American Bureau,

3249 S. Halsted Street,
Chicago, III.

“Atydai A. Petraitis”
Gerbiamieji: ~ ,

Atsakant į Jūsų laiškelį iš Gegužes 1, 1920, reikale isda- 
davimo pasportų Lietuvos piliečiams per Francuzų Konsulį, 
turim už garbę pranešti, kad tokie pasportai nieko kito ne
reiškia kaip tiktai vizą. Su Fiancuzų pasportų Lietuvos pi
lietis negali įvažiuoti Letuvon nei gali gauti vizą tokio pas- 
porto nuo bent kokio Lietuvos Atstovo, todėl, nors tokis 
Francuzų Konsulio pasiulijimas yra mums labai malonus, 
vienok gailimės, kad nei mes m i musų piliečiai šiuomi pasių- 
lyrnu naudotis negalėsim.

Su tikra pagarba,
LIETUVOS ATSTOVYBĖ AMERIKOJE,

(Pasirašo) Vinikas, 
Pildantis Pareigas.

Pinigus siunčiame j visas svieto dalis ir parduo
dame laivakortes. Padarome visokius raštus.

Mes patariame palaukti su gavimu pasportų.
EUROPEAN AMERICAN BUREAU,

A. PETRAT1S & CO., Vedėjas,
3249 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 
___________ ________________ ________ ________i.................... . ......... ........

Ar Taupini Pinigus? Kur?
Klausk Liet. Skolinimo ir Budavojimo D-jos

Utarnykais 8:00 vai. vakaro.-

1750 S. Union Avenue

Nauja Serija atsidarys Liepos 27,1920.

■nsEsaasBau

S£

Auksybi, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Are., Chicago, III

Akcijos kainuoja 121/Lc — 25c — ir 50c. 
Taipgi mokame 4 nuošimtį už kožną $100 
padėtų ant klesos D.

Skoliname pinigus dėl pirkimo arba bu
davojimo namų.

JOHN KUCH1NSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
99 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8884 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietį# 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamianoju Abstraktas 

perkant.
arba parduodant narna, lota ar
ba farmų ir padirbu visokius 
LegaliikuB Dokumentus. Sutel

kiu patarimu* ir skolinu pinigus 
ant Pirma Mortgaėių ant lengvą 
sąlygą.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nūn 7 iki 8 valandos.
Vilium Metropolitan State Baia*. 
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Te!. Conal 2559.

>

Telo Yards 6492

AKUšERKA 
A,SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
3255 So. Halsted
StM Chicago, 111

EXTRA BARGENAS.
Chicagos Lietuviams sutau- 

pint daug pinigų nuo kožno siu
to forničių.

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

čių Storai, ji perka iš didelių 
“piecc work” dirbtuvių. Už tad 
nepamirškite šitos geros progos, 
o mes jum patarnausim koge- 
riausiai. Atdara kasdieną nuo 

j 7 ryto iki 8 vakare.
L G. VVASILAUSKAS, 

704 W. 26-th St., arti Halsted 
St. Chicago, 111.

Tel.: Yards 6235

-___ -____ _ --------- •_ __

PRANEŠIMAS
Po mirties A. A. F. A. Golubicko, jeigu pas ką nors rastųsi už

silikusių kokių nepabaigtų reikalų, malonėkite atsišaukti į tą patį 
ofisą, o mes patarnausime jums dykai atliekamą darbą visokiose pro- 
vose. Turime patyrimo per 20 metų.

. P. A. MAŽEIKA
su

Lynn, liūliam & Korn 
LAWYERS

. 1306-07 Ashland Block
Clark & Randolph Sis.

Chicago, III.
Tel.: Central 45

Residence: 3315 Aubu r n Avė.
ĮeL: Yards 1138 •

YPATIŠKAI—BUKIT GYDYTOJAIS 
PATJS SAVĘS. 

Stebuklingas Violetinių Spindulių 
Generatorius

Naujas Gyvumas Nauja sveikata
Naujas Stiprumas Nauja energija
Daro jus sveikais Laiko jus sveikais 

Paremta per tūkstančius.
Parodoma dykai pas
W. Madison Str., Room 410 

arba jūsų namuose
Tel.: Randolph 2100. Reikia Agentų 

N. D. B. TALMADGE COMPANY

123

Tel. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS 

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

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

išskiriant nedėlias ir scredas.

Tel Caual 6222.
DR. C. K. CHERRT8 

LIETUVIS DENTISTAS 
1201 W. 22ud & So Leavitt 8ta.

CHICAGO.
Valandai 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Skaitykite ir Platinkite



| SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ

NAUJIENOS, Chicago, III Subata Liepos 24 d., 1920

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMALžEMe NAMAI-žEMė
IŠSIRANDUOJA puikus kambarys 

prie mažos šeimynos. Kas turite sa
vo lovą meldžiu atsišaukti: — vai- 

akių įtempimą, km’i.*' kįnaj, merginos, vedę kad ir su vienu 
skaudėjimo, ; vnįku. Jei kas sutiktumėte padaboti 

.. ......... mano 3-jų metų vaiką porą valandų 
I į dieną, tai gautumėte kambarį už- 
dyką.

3112 S. Union A ve.

VYRŲ

Palengvins 
esti priežastimi galvos s 
svaigulio, akių aptemimo, neryuo- 
t ūmo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitiktinuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia niū
kiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

Mano specialia gydymas yra chronii- 
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660

REIKIA DARBININKŲ

KEIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
DIRBTUVES DARBUI. 
PASTOVUS DARBAS.

LINK BELT CO. 
39th & Stevvart

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

3432 S. Morgan St.

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

MOTERŲ

REIKIA —
KABELINIŲ DRATŲ 
INSULATORKŲ

Jaunų moterų operavimui 
mašinų, vartojamų apvynio- 
jimui koloruota popiera vai
rinių dratų. Darbas lengvas 
išmokti ir naujoms operator 
koms gvarantuojama 41c į 
valandą arba $20.45 į kiek- 

į vieną pilną sąvaitę. $22.00 ir 
[daugiau galima uždirbti į 

kai pigesni negu ol’selio kaina. Vyrų ■ trumpą laiką. Turime Vietų 
ir jaunų-vyrų gatavai Da niu ir ant į . . naktimis tnin ir cHp- orderio užsakvti siutai ir overkotai; j Kaip naKtimiS, Lclip ]r Ule 

su liemeniu, formaliai pri- n jmis. MUSU Samdymo ofi- 
ir konscrvaty .io stUiaus, aįįjaras vjgą dieną, pri

jotus skiriant ir Subatoj po piet ir 
jutai I Utarninkais ir Ketvergais 

nuo 6 iki 8:30 vakare.
! WESTERN ELECTRIC

Teisinga drabužių kaina
Kainos kurios tinka bile vieno ki 

šeniui. Gvarantuojame, kad sutaupy 
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuos 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly

tinkami
$32.50 iki $60.00.

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

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

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

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

48th Avė., & 24th St

Mėrginų pakavimui džiovin
tos jautienos. Darbas nuo štu- 
kių. Geros darbo sanlygos.

BAKER FOOD PRODUCTS 
•19th & Halsted Sts.

20!

Reumatizmas Sausgėla.
Nesikankykite savęs skaus

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

CAP8ICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršini- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chica’o. III.

Knjga BALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydytiet. kai
na 50c.

REIKIA —
Merginos ar moteries 
abelnam namų darbui.

1326 Greenleaf Str.,
Evanston, III.

REIKIA —
Cafcterijos darbininkių.
Jaunų moterų ilgų ir trumpų va- 

la du darbui musų generalio ofiso ca- 
fe'erijoj. Valandos 10 ryto iki 6 po 
piet. ir 11 ryto iki 2:30 po piet.

^pecia
G. K.
tų t ra

DR

II

B. L

bam menesiui
Bridže work 
as be skaudėjimo

GOLD,

ra v

REIKIA — 
MOLDERIŲ

Ant plieno, malleable ir žilos gele
žies.

WESTERN STEEL CAR 
& FOUNDRY CO., 

136 Str. & Brandon Avė.
Hegewisch, III.

ANT PARDAVIMO klining Storas 
(valymo ir taisymo drabužių) su 
Hofiman prosinama mašina, labai pi
giai.

P. MIKALIUNAS, 
1803 W. 46th St.

REIKIA —
Stiprių paprastų darbininkų 
pilimui metalo. $5.00 į 
dieną ir bonai.

1710 So. Peoria Str.

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

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

MOLBERTŲ

Ant plieno, malleable 
žilos geležies.
WESTERN STEEL CAR

& FOUNDRY CO.,

ir

136 Str. & Brandon Avė.
Hegewisch, III.

PARSIDUODA —
Storas—3 mitingams salės— 

8 pagyvenimui kambariai, 
einama kaina. Liga yra 
žastis pardavimo.

2525 So. Halsted St.

sion General Office

ikarais
■’or. Canalport av

Pajieškojimai
PA SK ELB1M Ų KAI N A.

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.

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

PA J IEŠKAU Tavo
Mičeikio, kuris prasišt 
nęs birželio (June) 
Paliko dukterį 4 metų 
nėk sugrįžti atgal ne 
verkia ir serga ir pasirokuosime apie

vyro Vincento 
dino nuo ma- i 
19 dieną, 1920. ; 
amžiaus malo- .

•s duktė labai

pinigus, arba duok žinią; arba kas 
duos žinią apie jį. gaus dovanų $25.

Mrs, M. Mičeikicnė,
4509 So. Paulina St., Chicago, III.

o

REIKIA —
Senyvo vyro už sargą.
NATIONAL RAG & 

METAL CO.
5306 So. Federal Str.

REIKIA —
Bučerių, dešrų darytojų, kimsejų, 

sklepinių vyru ir paprastų darbinin
kų. Gera mokestis. s

Kreipk i tęs pas
AGAR PROVISION CO., 

310 N. Grcen St.
Merginų virš 16 metų len

gvam, čystam darbui, kaip: 
labelevimui, įvyniojimui etc. 
Patyrimas nereikalingas. 
Pastovus darbas ir gera mo
kestis su greitu pakėlimu.

i Pusė dienos Subatoj.

Kreipkitės pas Mr. McCurdy 
BRADLEY & 

VROOMAN CO.
2632 So. Dearborn Str.

REIKIA MOLDERIŲ —
Ant benčiaus, floro ir mašinų — 

Taipgi vyrų išmokti molderio 
ir Paprastų darbininkų.

Pastovus darbas,
Gera mokestis
Nėra darbo neramumo.
PRATT MAL. IRON WORKS, 

JOLIET, ILLINOIS

REIKIA —

amato

REIKIA —

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

Knygvedžio ir stenografo 
(vyro ar moteries)—turi tu
rėti gerus paliudijimus ir pa
tyrimą.

Kreipkitės pas
METROPOLITAN 

STATE BANK 
2201 W. 22nd Str., 

kampas Leavitt

iki

Atsišaukit pas —
1109 VV. 37th Str

REIKIA vidurinio amžiaus 
vyro, dirbti ant mažos ūkės. 6 
mylios nuo Chicago.

W. PACK
1256 W. Harrison St.

Tel.: Monroe 4587.

PA J IEŠKAU Martino Jankus,
3 metai atgal dirbo karšapėj, Auro
ra, III., dabartės girdėjau dirba North 
Westcm kavšapij. Meldžiu atsišauk-1 įjui 
ti, ar kas žino pranešti už ka busiu ■ 
dėkingas, nes turiu labai svarbų rci- Į 
kalą. Malonėkite rašyti ant šito ant
rašo Jo.

REIKIA —
MOTERŲ ir MERGINŲ

Su šiokiu-tokiu patyrimu nuo
latinėms Vietoms lengvam dar

ant mašinų. Turi kalbėti
Angliškai.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.Naujienos No. 116

1739 So. Halsted Str., Chicago, III. į

REIKIA —
Pečkurių. $85, kambarys ir 

valgis. Kreipkitės pas Chief 
Engineer.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st & Cornell Avė.

KEIKIA DARBININKŲPAJIEšKAU savo draugo Joe Na-, 
verdausko. Gyvenom abudu VVestville j «rvrr>TT to orvrrjTiTT
ir Leadford, III. 10 metų atgal per- ‘ VYRŲ IR MOTERŲ
siskyrėm ir nežinau kur jis yra. Tu- — 
riu laišką iš Lietuvos ir taip daug 
žinių. Malonėkit jis pats atsišaukti, 

inote kur jis yra pranešti ad-ar ks 
resu:

R
JOE MEIZIS,

1, Box 9, Harrjsburg, III. '

Vinco Užolo, Kauno. 
:., Plungės parapijos, I 

Turiu labai svarbų 
Meldžiu atsišaukti pats, ar Į 

it šio adreso:
ZENONAS MILAŠIUS

— 47th Ct., Cicero, III. ■

red., Telšių apsk 
P rusai i ų kaimo.

kas žino pranešti

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS vienam arba dviem 

vaikinam, šviesus kambarys. Galima 
mane matyti 6 vai. vak.

V. STUKAS
2822 S. Emcrald Avė.

REIKIA —
Katilų dirbėjų padėjėjų ir

REIKIA vyrų, merginų ir 
moterų darbui po No. 5306 
So. Federal Str. 
kestis.

NATIONAL 
METAL

5306 So. Federal St.
——y*1'!!''*!

ARMOUR MECIIANICAL CO. 
40th & Loomis.

Gera mo-

RAG & 
CO.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

• REIKIA —
Teamsterių Scrap geležies 
yarde.

ALTON IRON & METAL CO.,
2122 So. Loomis Str.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA didelė knygų krau

tuvė, taip pht ir didelis skyrius ciga- 
retų ir cigarų. Geriausioj vietoj vi-

ANT PARDAVIMO už bargeną pir
maeiliame padėjime du mediniai na
mai tuojau ant loto 25x170 pėdų. Prie 
kinio namo pirmas floras 5 kamba
rių, antras 3 didelių kambarių. Už
pakalinis namas po 3 kambarius ant 
abiejų florų ir didele naujajame, ga
lima paversti j garažą. Rendos me
tams $477. $3400, dalis cash. Savi- 
vininkas 4643 Wailace st. arti 47-tos.

Pardavėm o o
Deimanto adata Ir 

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

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

Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORA GE,

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

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

Pri- 
prie-

PARSIDUODA —
Arklys, vežimas ir buggy pi
giai. Atsišaukit pas savininką.

S. BIRGAILO
3309 So. Morgan St., Chicago.

PARDAVIMUI farma 100 akerių, 
pusė žemės išdirbtas, o kita pusė — 
puikus miškas. Taipgi yra sodnas 
su 500 obelių; obelįs 8 m. senumo. 
Yra visi budinkai. 5 mylios nuo mie
sto, White Cloud, Mich. Kaina $2700 
cash. Kreipkities pas:

A. DAUGINTIS, 
1437 So. 49 Ct. Cicero,

arba F. J. MATULIS, 
White Cloud, Mich.

R. F. D. No. 3

n

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

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

AUTOMOBILIAI

PRANEŠIMAS AUTOMOBILIŲ 
SAVININKAMS

atidary- 
Šapa po

Šiuomi pranešu, kad tapo 
ta tikra automobilių taisymo 
vardu

Ogden Park Auto Repair
Su tuomi amatu esu gerai apsipa

žinęs ir todėl užtikrinu, kad darbą at
liksiu atsakančiai, greit ir pigiau ne
gu kiti. Mano tikslu yra, kad darbas 
butų atliktas atsakančiai, o ne kad 
tik atstumus nuo rankų. Darbą galė
siu atlikti visokį nuo ratų iki viršui. 
Taipgi turim tam tikrus įrankius tai
symui radiatorių, suvirinimui geležų 
ir carbono išdeginimui.

Jeigu kada pasitaikytų kokia nelai
me ant kelio, pašaukit žemiau pačiuo
tu antrašu, o mes tuojaus pribusim 
su pagalba.
OGDEN PARK AUTO REPAIR SHOP 

6308 Racine Avė.,
Tel.: Wentworth 1598 

MYKOLAS AKBAŠAUSKAS.

Shop

REO 6 cilinderių, 7 pasažierių. Tik- 
ką permalevotas. Didelis bargenas. Iš
rodo ir bėga kaip naujas. 
PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

OVERLAND visų modelių. Visi 
gvarantuoti gerame stovyj. Daug ir 
kitų lengvų ir sunkių karų nuo $450 
ir daugiau. Išlygas pritaikysim. 
PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

PAIGE touring, 7 pasažierių. Geri 
tajerai. Tik-ką permalevotas. Išrodo 
ir važiuoja kaip naujas. Didelis bar- 
crenas.
PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 

1462 So. Michigan Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj.

SPECIALIS PARDAVIMAS
Perdirbti Mitchell ir kitų darbo au

tomobiliai.
Mėnesinių išmokėjimų plianas.

Išmokėjimai 
$45 į mėnesį 
50 ’ -
55 
65 
75

' IŠLYGOS 
Rankpinigiai 

$350 f
400 
500 • 
600
700
800

Kaina 
$900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 900 •
NUOŠIMČIŲ MOKĖTI

i 
i 
i 
i 
i 
i

mėnesį 
menesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį2000 900 a 95 .

NUOŠIMČIŲ MOKfiTI NEREIKIA. 
MORTGEDŽIŲ IŠKAŠČ1Ų MOKfiTI 

NEREIKIA
UŽ PERVEŽIMĄ MOKĖTI 

NEREIKIA
TAKSŲ MOKĖTI NEREIKIA 

INSURANCE MOKĖTI NEREIKIA
Kiekvienas karas yra apdraustas 

nuo ugnies ir pavogimo ant 80 nuo
šimčio jo vertes ant vienų metų be 
apmokėjimo.

Jūsų senąjį automobilių (ne senes
nį kaip 1920) priimsim Į mainus ir 
bus priskaitytas prie rankpinigių.

VISI PERDIRBTI MITCHELLIAI 
YRA GVARANTUOJAMI LYGIAI 
KAIP IR NAUJI.

M I T C H E L L
2 pardavimo vietos:

2328 2334
Michigan Avė. Michigan Avė.

Atdara vakarais ir Nedėlioj
Tel.: Victory 3800

PARSIDUODA automobiliai nauji 
ir vartoti, cash arba ant išmokėjimo.

1917 Chandler
Overland — model 9
Hudson 1914

Automobiliai gerame stovyje, kaip 
nauji. Kaina nuo $400.00 ir augš- 
čiau.

P. VIZGIRDAS
6445 So. Western Avė.

PARSIDUODA automobilius, Mit- 
chell 1914 m., 5 sėdynių, 6 cilinderių, 
mašinos gerame stovyj. Parduosiu už 
jūsų kainą.

3126 So. Lowe Avė. 
ant 3-čių lubų

PARSIDUODA — Oldsmobile 1919 
metų, 5 pasažierių, 6 cilinderių, vi
sai mažai važinėtas, išrodo kaip nau
jas. Naujas kainuoja $1600. Aš par
duosiu pigiai, kam reikalingas nepra
leiskit šios progos, galėsit pirkti antIVUiy 14 Ut \4vl IClllolvJ V VJ Vii i

sos Chicagos, tinkama spaustuvei, ši-; mortgage. Kreipkitės po piet į bučer- 
tas'biznis yra pelni iausias iš visų . nC-
kitų biznių, todėl ger proga turin-Į J- WALAUSKAS
čiam pinigų. Pinigai |>etgi reikalin-; 1949 Canalport Avė.,_______Chicago.
gi tuojaus. Priežastis ardavimo, sa
vininkas važiuoja LietuVon.

Klauskit Naujienų ofise No. 118

RAKANDAI

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

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

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

PARSIDUODA 12 kamba
rių namas (cottage). Prie
žastis pardavimo mirtis šei
mynoj.

Pasiteiraukit po No. 
3223 Wallace St, 2nd Apt.

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

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

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

BARGENAS.

Turime paaukauti puikų 80 akerų 
ūkį su visomis moderniškomis trio- 
bomis, tiktai 38 minutos kelevimo nuo 
vidurmiesčio ant Chicago, Burlington 
& Quincy gelžkelio. Lengvos išlygos. 
Tolesnių informacijų atsišaukit ar ra
šykit.

A. TRAUBE
1404 W. 18th Str.

Extra

PARSIDUODA mūrinis namas 2 ir 
4 kambarių, naujas, gerame padėji
me, naujai sudėti toiletai ir vanos. 
Galima nupirkti su mažai pinigų.

Kreipkities prie savininko.
3219 Lowe Avė., TeL: Yards 6789

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

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

JOKANTAS BROS.
General Contractor 

Parduodame namus ir lotus. 
3934 S. Rockwell St.

Phone McKinley 5277

PARSIDUODA —
Sanipeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį menesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 2() phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 500.00. 
su rekordais deimanto špilka — už|Wallace Štrs., vienatiniai agentai, 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE I visi “improvements” 
FURNITURE STORAGE cash, I ‘ .

. A K A $2,650.
2102 W. 35-th St. arti Archer Avė. j. MCDONNELL 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 3517 Archer

10 iki 4. ---------------—---------

Moderniškas namas trijų flatų, ak
menų frontas, 5—6—6 kambariai. 
Elektros šviesa, maudynės, porčiai, 
aržuolinčs grindis ir trimai. Cemento 
basementas. Du lotai, užtikrinant die
nos šviesą į visus kambarius. Vienas 

: I iš geriausių budinkų šioj apielinkėj. 
l| Lowe Avė., arti 33rd Str. Tiktai $17,- 

___. Ignatius Chap & Co., 31st &

PARSIDUODA: 6 kambarių mūri
nis karštu vandeniu apšildomas mo
derniškas Bungalovv namas, pastogė 
su grindimis, apdirbtas aržuolu, gazo 
ir elektros šviesa, cemento skiepas ir 
takai. Aikit ir apžiurėkit 4445 So. 
Artesian Avė., atsineškit rankpini
gius. Kaina $7,500.00. Išlygos pusė 
cash.

ELMER JORDON AND CO. 
2419 West 63rd Street.

PARSIDUODA —
Saliunas lietuviais apgyvento] vie>- 

toj ant Brighton Park. Priežastis par
davimo išvažiuoju į Lietuvą.

3925 So. Kedzie Avė.
TeK: McKinley 2877

PARSIDUODA rakandai labai 
pigiai. Priežastis — umus 
važevimas Lietuvon.

FR. STANIONIS,
1415 So. Millard Avė., 

Chicago, III.

iš-

PARSIDUODA namas, 5 kamba
riai, elektra, gazas, ir t. t., basemen- 
tas, pastogė (attic), 150 pėdų lotas, 

i” apmokėti, $300 
likusius kaip renda. Kaina

PIGIAI IR GERAI
Parduodam ir mainom namus lo

tus, ft rmas ir visokius biznius. Pas 
mus gfclima gauti visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

SYSTEM, 
Avė.

------------— ----- --- ;—- parsiduoda —
PARSIDUODA grojikhs pianas vi- Grosernė su mūriniu namu ir lotu, 

sai kaip naujas. Turi būti parduotas Qeras biznis lietuviams, ne lietuviais 
į trurąpą laiką, nes apleidžia Chica- apgyyCnta. Priežastis pardavimo da
gą. Kreipkitės vakarais po 5 vai. po vietos,
piet., o subatoms ir nedėlioms visą 1627 Newberry Avė.
dieną. Kam yra reikalingas atsišau-______  — . --------
kit šiuom antrašu: J. Mažeika, 4216 GERAS BARGENAS
N. W. Henderson Str., arti Mihvau- Parsiduoda 3 kambarių (cottage) 
kee Avė. ir Crawford Avė. su 2 lotais už $1,350.00. Savininkas
-------------------- -------—;--------- ---- -----  apleidžia šį kraštą.

PARSIDUODA visai nauji rakau- Atsišaukite nedėlioj po No. 
dai, turi būt parduoti šią sąvaitę. 4930 Archer Avė.,
Seklyčios setas, valgomojo kambario prie Cravvford (40) Avė. 
setas, komodės, fonografas ir karpe- __________________ _
tai. Parsiduos pigiai, už tiek kiek rfciTT\TTr\'n a 
kas teisingai pasiųlys. Tokia proga rAKbllJUUUA — 
retai pasitaiko. Matyti gahma kas Trijų augštų namas ir na- 
vakarą nuo 6 iki 9 vai. y 1 • m-i i •*

2912 w. 4oth Place. mehs užpakalyj, fik-ką is- 
—................ ............... .j'„1 —=—malevotas. Kaina $2,400.00.

NAMALŽEM6 1627 So. Morgan Str.

PARSIDUODA muro kampi
nis keturių pagyvenimų namas. 
Gerame stovyje, Randos neša į 
metus $624. Prekė $5000.

Atsišaukite į savininka
H. MOCKUS

534 W. 33 St.
Phone Yards 1437.

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

2841 Emcrald Avė.

FARMIUKe MIESTE PARDAVIMUI namas, bučernč ir 
grosernė. Biznis labai gerai išdirbtas. 

, i Parduodu iš priežasties moteries mir- Trjs blokai nuo gatveka- ties.
rių linijos ir 3 blokai nuo au- _  2451 west 45-th st.

tomobilių kelio. Stuba, visti- PARSIDUODA 5 kambarių naujas 
ninkjiGi pptyi pn t i n i kiaillinin- bungalow ant pusės akero žemės va- mnKas cementinis, Kiaunnm karinėj (lalyj miest0> prie karų lini. 
kas, staldas dėl karvių laiky- jos, elektros šviesa, maudynė, didelė 
mn ^nrl^iii calrant • bamė. Parsiduoda pigiai, priimsiu lo-mo. . zoaziu saKant. visKas L arba automobilių į mainą. Atsišau- 
puikiausiai įtaisyta: aplin- kit pas
kui vaisių medžiai ir įvairios 3225 So lubcuH^R^vlus^icago, nl. 
daržovės auga. į fabrikus vi
sur pėsčiam galima nueiti— 
nereik važinėtis. Atsišaukit 
tuojau, turi būt parduota 
greitai.

J. SKINDERIS
3301 S. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai kampinis lo
tas, 50x125, tinkantis bile kokiam 
bizniui. Randasi ant šiaur-rytinio 
kampo Kedzie Avė. ir 44th St., prie 
pat Archer Avė. gatvekarių trans- 
ferių kampo.

H. W. STERNBERG, savininkas, 
4201 Archer Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA —
$1,600.00 nupirks plytų ir medžio 

namą (cottage). Gerame stovyj. 
ros gatvės. Arti 39tos ir Halsted

C. J. FAHRNER,
2320 So. Wabash Avė., 

Ofiso tel.: Victory 3700. 
Namų tel.: Kildare 787.

Str.

PARSIDUODA medinis 5 kambarių 
cottage. Lietuvių apielinkė ir arti 
lietuviškos bažnyčios. Agentų nereikia.

1729 N. Marshfield Avė. 
arti Wabansia Avė.

PARSIDUODA FARMA
PARSIDUODA 2 augštų mū

rinis namas — 7 ir 7 kambarių 
— visi įtaisymai. Savininkas 
parduoda už bargeną.

3838 Union Avė.

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

mie-

PARSIDUODA per savininką 6 
kambarių namas (cottage), basemen- 
tas, pastogė (attic), 4 metų senumo, 
lotas 60x125. Kaina $3,000.

J. R. BARBIAN
5710 So. Kilboum Avė.

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

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

NORIU mainyti farmą ant auto- 
mobiliaus. Mane galit matyti nuo 5 iki 
12tai valandai vakare.

P. R.
317 West 105 Place

Chicago, III.

JOE SKINDERIS
3301 So. Halsted Str.

BARGENAS

Mes turime kelis gerus nau
jus namus Brighton Parke — 5 
ir 6 kambarių flatai — nuo $6,- 
000 iki $12,000. Taipgi, 2 augštų 
po 4 kambarius mūrinį namą ar
ti bažnyčios ant Bridgeporto. 
Labai geras budinkas už $4,500.

C. P. SUROMSKI 
3346 So. Halsted St.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

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

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Motery Rubu Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

Mes turimo 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 knvgos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
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, knvgvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Vaist. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikintis ekonomijos pilietvstės, dai- 
liarašystės ir tt.

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




