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Talkininkai inteike Rusija ultimatumą
Bolševikai paėmė Lomžą
Prasidėjo didelis mušis už 

Varšavą
Lenkų delegacija vyksta j Minską

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

LONDONAS, rugp. 5. — Ar visa Europa frr vėl bus įmesta 
naujo arko sukurin, tatai dabar priklauso nuo Rusijos sovietu 
valdžios atsakymo, kurio šią naktį laukiama Downing gatvėje 
—Londone. Būtent, atsakymo į talkininku ultimatumą, kuris 
vakar pasiusta Maskvon.

Nusimanydamos, jogei yra maža vilties, kad Leninas ir 
Trockis sulaikys savo armijų puolimą linkui Varšuvos, kaip 
kad šito reikalaujama ultimatume, talkininkų valdžios šią nak- 
tį uoliai daro prisirengimų naujam Europoj karui.

Siųs dilelį laivų — Danzigan.
Šiandie, kuomet didelė daugybė amunicijos siunčiama Len

kijon, Francijos ir Anglijos valdžios, daro pienų mobilizacijai 
—pasiųsti didelį laivyną Danzigan.

Kad Francijos valdžia turi suburus? parankiose vietose ka
riuomenę galimam ir greitam veikimui, tatai rodo gautieji 
francuzų šaulių batalione, esančiame Luxemhurge, įsakymai— 
būti prisirengusiems vykti Lenkijon.

Šiandie visa rodo, kad An- (------------------------------------- —
glija paskelbs atsišaukimą, Toliau į pietus lenkai apleido 
kviečiantį armijon savanorius. Kovelį ir traukiasi Bug upės li- 
Talkininkų amunicija jau atvy- ' nijon. 
ko iš Danzigo Varšuvon ir 
Francijos oficierių štabas Len
kų sostinėj vis didėja.

Italija bijosi susirėmimo.
Italijos ambasadorius Berli- 

ne paprašė Vokietijos valdžią, 
kad butų prirengta reikiamų 
įmonių italų kareiviamls perkel- , 
ti iš plebescitui nužymėtosios 
srities Rytų Prūsijoj. Tai to
dėl, kad išvengus įvykimą dar 
neparmatomų incidentų, kas 
gali atsitikti susisiekus su bol
ševiku kariuomene.

Pasklidus gandams, jogei 
tūli talkininkų kariuomenės 
būriai gali būt pasiųsti Lenki
jon per Bavariją, iššaukė grei
tą Bavarijos geležinkeliečių ta
rybos pagrūmojimą, būtent, 
kad jie paskelbsią streiką, jeigu 
tik bus bandonija siųsti kariuo
menę.

VARŠAVA, rugp., 5. — Už
sienio reikalų raštinėj šią nak
tį paskelbta, kad rusų bolševi
kų kariuomenė paėmė svarbų 
Lenkijos miestą Lomžą, esantį 
apie septyniasdešimta penkias 
mylias į šiaurryčius nuo Varša
vos. Lenkų kariuomenė per ke
lintą dienų atkakliai gynė mies
tą.

Lenkų kariuomenė, beto, eva- 
kuavo Brest-Litovską. Vis dėlto 
ji dar laikoąi tvirtumas, esan
čias į vakarus nuo Bug upės.

PRAKALBOS APIE LIE- 
ftTUVĄ.

Lietuvoj dabar įvyko 
svarbių atsitikimų. Padary
ta taika, atgauta Vilnius, 
Gardinas ir kiti žemės plo
tai. Išaiškinimui tų svarbių 
įvykių Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba rengia 
labai svarbias prakalbas 
pėtnyčioj, rugpiučio 6 d., 
M. Meldažio sveL, 2242 W. 
23-rd PI.
Be prakalbų bus dar gra

žus programas.
Visi lietuviai darbininkai 

atsilankykite. ■*- 
KOMITETAS.

PARYŽIUS, rujrp. 5. — Vfe- 
tos laikraščio Matin žiniomis, 
Anglija pradėjo reikiamų žings
nių, kad kuogreičiausia suver- 
bavus dvi diviziji ir pasiuntus 
Lenkijon. Pasak laikraščio, ka
riuomenės transportavimo ir 
aprūpinimo ją maistu bei kito
mis rėkiamomis įmonėmis pie
nai jau esą prirengti. Kiti laik
raščiai dar pažymi, kad tarp 
Francijos ir Anglijos vedama 
tarybos tikslu surasti tinkamų 
Lenkijai padėti įmonių, ir kad 
biuras karo medžiagoms likvi
duoti suspendavo tūlas kiek an- 
gsčiau su juo padarytas sutar
tis.

Prasidėjo didelis mušis už 
Varšavą.

PARYŽIUS, rugp. 5. — Gau
ta Iš Varšavos žinia, kuri karto
ja praeitą naktį lenkų sostinėj 
išleistą oficialfcnį paskelbimą, 
sako, kad šiaurvakariuose nuo 
Brest-Lito vaiko [110 mylių į ry
tus nuo Varšavos] Rusijos bol
ševikų kariuomenė plačiu fron
tu persimetė per Bug upę, kur 
dabar eina labai atkaklus mu
šis.

Sakoma, kad šiauriniame 
fronto sektore, kur bolševikų 
armijos metėsi,priekyn besisr- 
tengdamos pasiekti Danzigo ka- 
ridorių, jungiantį Lenkiją su 
Baltiko jura, lenkai turį tūlų 
lokalinių pasisekimų. Praneši
mas, kuris mini apie vakaryk
ščius įvykius, kiaipir rodo, kad 
bolševikų veržimąsi Mlawos 
srityje [penkiasdešimts pen
kias mylias į šiaurvakarius nuo 
Varšavos] tapo sulaikyta, ma
žiausia laikinai.

Pranešimas sako, kad bolše
vikai persimetę per Narev upę, 
ties Lomža, ir kad bolševikų ka 
Valerijos žvalgai pasiekę Ostro- 
vą — penkiasdešimts tris my
lias į šiaurryčius nuo Varšavos. 
Netoli Prūsijos rubežiaus bol- 

! ševikai užėmė Kolno, esantį aš- 
! tuniolika mylių j šiaurvaka
rius nuo Lomžos, ir uėpuolS Os-. 
trovsko tvirtovę — dvidešimt 

j dvi myli į pietvakarius nuo 

Lomžos. Pranešama, kad pasta
rojoj vietoj lenkai bando atsis
pirti.
Lenkų delegacija vyksta Mins

kan.
LONIX>NAS, rugp. 5. — 

Gautomis iš Lenkų sostinės ži
niomis, Lenkijos mūšių paliau
bos ir taikos delegacijos šian
die apleido Varšuvą — vyksta 

į Minską.
Lenkai ir vėl siūlo taiką.

VARŠAVA, rugp. 5. — Na
cionalinė Lenkijos gynimo ta
ryba pasiuntė Maskvon bevielį 
pranešimą, kuriuo sovietų val
džiai pareiškiama, jogei Lenki
ja jau pasirengusi pasiųsti tai
kos delegaciją Minskan. Taryba 
pasiūlo dvi sąlygi, būtent:

Kad lenkų delegacijai butų 
leidžiama nevaržomai susisiek
ti su Varšavos valdžia, ir kad 
sovietų valdžia isutiktų priimti 
(principe) tas sąlygas, kurių 
pasiūlys Lenkija.

Municipale Varšavos taryba 
paskyrė specialinę miestui ginti 
tarybą.

Suveibuota spccialinė milici
ja, kuri pastatyta ant dešiniojo 
Vislos upės kranto — tiltams 
ir upės krantamls ginti.
Amerikiečiai apleido Varšavą.
VARŠAVA, rugp. 4. — Did

žiuma amerikiečių, išskiriant 
Labdaringųjų organizacijų dar
buotojus ir tuos, kur turi būti
no reikalo pasilikti, ketvergo 
naktį apleis Varšavą. Apie tai 
šiandie po pietų pranešė vietos 
valdininkai.

Daugiau kaip du šimtu ame
rikiečių šiąnakt jau apleido 
Varšavą. Vyksta Danzigan. Gi 
Amerikos legacija jau parūpi
no tris šimtus vietų traukiniuo
se, kurie apleis miestą ketver
ge.

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, III., Aug. 6, 1920 
as reųuirod by the act of Oct. 6, 1917

RUMANIJA MOBILIZUOJA 
KARIUOMENĘ.

Mobilizuoja Rusijos pasienyj.

LONDONAS, rugp. 5. — čia 
gauta bevielio pranešimas iš 
Maskvos, kuris sako, kad pieti
nės Rumanijos pasienyj Ruma- 
nijos valdžia mobilizuoja ka
riuomenę.

True traaslatiea filed the >eoi- 
master at. Chicago, III., Aug. 6, 1920 
ae re^uired by the aet e< 6, 1*17

AUSTRIJOJ RUOŠIAMA MO- 
NARCHISTINfi REVOLIUCIJA

^hwiiiihiw r ”*r~Ti

BERLINAS, rugp. 4. — Gau
tomis šią naktį iš Viennos ži
niomis, taip rusėti pasidarė mo- 
qarchistinęs revoliucijos gali
mybė Austrijoj kad matyta 
esant reikalinga kreiptis į tal
kininkus reikalavimu suteikti 
pagalbos, Idant nugniaužus 
grūmojantį sukilimą.

Pranešama, kad momarchistai 
siekias! sujungti savo jiegas su 
Vengrijos monarchistų kariuo
mene, kurios dideli būriai, pas
kelbusių baltųjų teroristų Os- 
tenburg’o ir Hedjos vadovau
janti, jau susibūrę. Austrijos 
pasienyj. Tiedu monarchisteii 
yra kaltinami dėl monarchės
tais atliktų žygių Vengruose.

Jų žygiai daro didelio susirū
pinimo, kadangi visų yra sako
ma, kad jiedu turį daug dides
nės įtekmės nei pats Vengrų 
regentas Harthy.

True translation filed with the post- 
; master at Chicago, 111., Aug. 6, 1920 
j as reųuired by the act of Oct. G, 1917 

Bolševikai pasitrauks
iš Viln aus

KOPENHAGEN, rugp. 4. — 
Gautomis iš privačių šaltinių 
žiniomis, Rusijos sovietų vald
žia sutiko su; Lietuvos reika
lavimu, būtent, kad bolševikai 
apleistų Vilnių. Šito nusilarimo 
atsiekta ta sąlyga, kad Lietuvos 
valdžia paves bolševikams gele
žinkelio įmones, reikalingas iš
sikraustymui iš miesto. Visa tai 
turi būt pavesta ketvirtosios 
bolševikų armJijos komanduo
tojo žiniai.

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

LIETUVOS ATSTOVAI PA
BALTAS KONFERENCIJOJ, j 
Nuo Liet. Atstovybes Washingtone. j

VVASHINCTON, rugp. 5. —; 
Ijetuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo sekamą oficialį kablėg- 
rainją nuo Eltos:

Kaunas, rugpiučio 2, 11:43
vai. vakaro. — Išvažiavo į Rygą. 
Pbjbaltijos Konfereneijon Lie
tuvių delegaciją, kurion įeina 
daktaras Šaulys, pirmininkas; 
Kon/stituantas sekretorius Nat
kevičius; taippat narys atsto
vas Rygo je dale taras Zaunius. 
Kartu išvažiavo reikalingi įvai
rių ministerijų ekspertai

Kaunan atvyko Italijos atsto
vas, kapitonas Sala Umberto ir 
pradėjo eit savo pareigas.

[ ATSTOVYBES PRIERA
ŠAS. •— Paskalos apie bolševi
kų sukilimą Lietuvoje nepa
remtos. Paskelbtos žinios niato- 
miai kalbėjo apie bolševikų el
gimąsi tose Lietuvos dalyse, 
kurias bolševikai yra tuomlai- 
kiniai užėmę ir kuriose jie pa
gal gautas žinias be gido žiau
riai persekiojo ir terorizavo gy
ventojus].

Pašovė buvusį Ispanijos guber
natorių.

, MADRIDAS, rugp. 5. — Va
kar vakare nežinomas pasikė- 
sintojas čia užpuolė buvusį 
Barcolonos gubernatorių, gro- 
vą de Salvatierra. Grovas važia- 

i vo savo karietoj, kada į jį pa- 
! leista keliolika šūvių. Grovas 
ir jo moteris esą pavojingai su
žeisti o moters sesuo nušauta. 
Puolikas ištruko.

Turi darbo.

SPOKAlNE, Wasb., y rugp. 5. 
—“Kažkas” pranešė, kad kelia- 
tą mylių už miesto pramonie- 
čiai laiko “lokalinę konvenci

ją.“ Pasiųsta būrys policistų ir 
detektyvų, kad “tuos maištinin
kus” sujieškojus ir — arešta
vus.

PINIGU KURSAS.
VAKAR, rugp. 5 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $3.61
Austrijos 100 kronų ................ $0.55
Belgijos už $1 ........... frankų 18.00
Finų 100 markių ........  $3.60
Francijos, už $1 ........ frankų 13.77
Italijos už $1 ................  lirų 19.65
Lietuvos 100 auksinų...............$2.25

(Lietuvos auksinai tai Vokietfu 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietį frtAfldų).

Lenkų 100 markių ............... $0.55
Olandų 100 guldenų ....... $32.88
Norvegų 106 kronų .»•.*.......... $15.40
šveicarų, už $1 .... ......  franku 6.08
švedų 100 kronų ......   $21.60
Vokiečių 100 mmUu ąs.25

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 6, 1920 
aa requircd by the act of Oct. 6, 1917

IRusai-vokiečiai pasi- 
I rašę slaptą sutartį

-----------
Bėdinas užgirius rusu karą.

LONDONAS, rugp. 5.— Lon
dono T i m e s korespondentas 
savo laikraščiui praneša, jogei 
sovietų Rusija keliatą sąvaičių 
prieš prasėdėsiant didžiamjam 
Lenkų ofensyvui padariusi slap
tą sutartį su Vokietija. Sutartį, 
kuri paliečia Lenkiją.

Korespondentas suko, kad 
apie tai jisai gavęs informacijų 
iš labai “šaunaus autoriteto.”

Jo pasakymu, sutartyj yra 
sekamų patvarkymų:

Rusija, nesipriešinant Vokie
tijai, galės pasisavinti visus 
Lcnkijots ginklus, amuniciją, 
vagonus bei garvežius ir mais
tą.

Bolševikai kontroliuotų 
eksportą.

Po šitokio užgrobimo 'Lenki
jos Rusai butų suteikta leidimas 
pasiųsti ten tani tikrą skaičių 
bolševikų komisarų kontroliuo
ti visokį lenkų ištekliaus eks
portą.

Paskui Rusija turėtų evakuo
ti Lenkiją — Vokietijos nau
dom Pastaroji šalį laikytų savo 
globoj kaipo gMaranciją delei 
busimojo kredito Rusijai — už 
jai suteiktas prekes ir vokiečių 
darbą.

“Rusija,” sako koresponden
tas, “stengiasi išvengti šitų su
tarties sląygų kurdama lenkų 
bolševikų armiją. Pirmieji ši
tai armijai verbuoti žingsniai 
jau daroma bolševikų užim
tuose lenkų valstybės srityse.”
Paskui — užpulsią Rumuniją.

Kada Rusija pasitrauks iš 
Lenkijos, joje ji paliks lenkų 
(bolševikų) armiją ir leis Vo
kietijai stvertis tokių žingsnių, 
kokių tik ji begalės daryti prie 
jau susidėjusių aplinkybių. 
Bolševikai yra. įsitikinę, kad 
Anglija nedaug tepadės Lenki
jai, ir todėl jie pradės sekamą 
kampaniją prieš Runianiją — 
Besarabijoj. 1

KANADA TURĖSIANTI “GE
RUS METUS.”

0TAWA, rugp. ,5. — Gauto
mis iš įvairių vietų žiniomis, 
Kanadoj šiemet laukiama ytin 
gero derliaus.

Meksikos “maištlninkasf guber
natorius dar nepasitraukia.
WASHINGTON, rugp. 5. — 

Žemoftos Kalifornijos guber
natorius Cantu vis dar nepasit
raukia. Ir tai neveizint to, kad 
jam paliepė pasitraukti pats 
Meksikos prezidentas de la Hu- 
erta. Vcikkiuisia teks paisųsti 
kariuomenę, kad jį numalšinus.

Kiek laiko atgal Gautu pareiš
kė, jogei jis keliąs maištą tik 
prieš tirtus neatsakomlingus ge
nerolus, kurie nori įsiveržti Že
mojon Kalifam įjon. Korespon
dento paklaustas, ką jisa'i da
rytų, jeigu pasirodys, kv»d tą 
kariuomenę siunčia pati. Meksi
kos valdžia, jis atsakęs: “Tada 
klausimą pavesiu išrišti pa
tiems gyventojams.”

Dabar pasirodo, kad jis jų 
nebeklausia. Valdžia paliepi 
pasitraukti, bet jis ketia maiš
tą ir tiek.

GERAS BIZNIS.

Gabena svaiginamuosius gėri
mus iš Kanados.

TORANTO, rugį). 5. — Čia 
gautomis žiniomis, torp Kana
dos ir Jungtinių Valstijų dabar 
vedamu “vienas ytin pelningas 
biznis.” Tai degtinės gabenimas 
į šią šalį. Tuo bizniu esą užimta 
apie šimtas įvairių — didesnių 
ir mažesnių — laivų. Daugiau- 
s.a “gėrimo su kiku” pergube- 
nama į Detroitą, kuris yra pife 
pat Kanados rubežiaus.

Iki šiol tečiaus, rodos, nė vie
nas tų “kupčių” dar nepagau
tas. Mat, žino kaip “diaryt biz
nį”!

Irlandijos “prezidentas” Wa- 
shingtone.

WASHINGTON, rugį). <•
Porą ctfenų atgal kažkmss buvo 

paleidęs gandų, kad Irlandijos 
“prezidentas,” Eamonn de Va
lerą, sugrįžęs į Irlandiją, bet 
kely “kažin kur prapuolė.” Šian 
die paskelbta, kad j)ons “prezi- 
denkis sėdįs savo ofise, Wa- 
shingtone, ir grįžti nė nemanąs.

■Ugi <11 . — I 1,11 ■■

“Resyveris” darbininkų unijai.
r* 1 • »■■■■»■■

HAMMOND, Ind., rugp. 5. — 
Teisėjo Criunpacker patvarky
mu International Biolherhood 
of Boitermakera »nd Iron Ship 
builders unija atiduodama į 
“resyverio” rankas.

Tai pasekmė kilusių tarp pa
čių unijistų vaidų.

DETROIT, rugp. 5. — “Kas 
nors” neteko septynių šimtų dė
žių, prikrautų degtinės bonko- 
mĮis. Policija jas rado sukrau
tas vienoj valtyj, ir konfiskavo.

MADRIDAS, rugp. 5. — Mo
terų teisių šalininkai rengiasi 
pradėti stiprią kampaniją už 
sulyginimą moterų teisių su vy
rų teisėmis.

CHICAGO.— Tūlos pieno kom 
panijos ir vėl padidino kainas 
pienui. Iki ši oi imdavo 15 cen
tų kvortai, dabar ims — 16.

WASHINGTON, rugp. 2. — 
Paskelbta, kad reguliarinei Jun- 
gtinnių Valstijų armijai dar sto- 
kuoja 95,000 vyrų. Viso i turė
tų susidėti iš 297,000 vyrų.

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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

Tananevičius pasiųs
ta kalėjimai!

Ten turėsiąs išbūti tris metus.

CHICAGO. Žinomesni Chica
gos lietuvių bankininkas, Jonas 
Tananevičius, kurio bankas 
kiek laiko atgal subankrutijo, 
sako, vakar jau nuvežta į valsti
jos kalėjimą Juliete. Ten jisai 
turėsiąs išbūti tris metus — 
kaip kad teisėjo nuspręsta.

Kada Tananevičiaus bankas 
subankrutijo, tai delei to dingo 
daugelio Chicago^ lietuvių pi
nigai. LaikrašČiij| žiniomis, su- 
bankrutijęs bankininkas išeik
vojęs daugiau kaip penkis šim
tus tūkstančių dolerių.

Tananevičiaus byla tęsėsi per 
keliatą metų. Kaltinamasai bu
vo padavęs apeliaciją į augš- 
čiisuusiį Jungt. Valstijų teisiną, 
liet ten taipjau buvo patvirtin
ta žemesniojo teismo nuospren
dis.

WASHINGTON, rugp. 5. — 
Čia paskelbta, kad nac onalinč 
Jungtinių Valstijų skola dabar 
sudarffiti daugiau kaip .dvide
šimt keturis bilionus dolerių, 
būtent: $24,222,917,013.

CHICAGO. — Trįs apsigink
lavę banditui, bandžiusieji už
pulti Illinois Vinegar kompani
jos dirbtuvę prie 48 ir Lcavitt 
gatvių, vakar nušovė detektyvą. 
Piktadariai ištruko.

SEATTLE, Wash., rugp. 5. 
Valdininkai čia sulaikė aštuo
nis japoniečius. Deportuos. 
Neteisėtai atvykę j šią šalį.

NAUJIENIEČIAMS ŽINO- 
TINA.
Rugpiučio 8 d., didžiu

liame Gardners darže įvyks 
metinis Naujienų Bendro
vės piknikas. Visi Naujienų 
prieteliai, visi seni ir jauni 
kviečiami jame dalyvauti. 
Naujienų piknikai visuo
met yra įdomus ir turinin
gi. Taip bus ir šiemet. Pik
nikas prasidės kaip 10 vai. 
ryto. Važiuojant reikia im
ti State St. karus No. 119 
Nuveža iki 119 gatvės. Iš 
ten galima imti kitą karą, 
kuris nuveš iki vietos — 
123 gatvės.



108 baudžiamojo ko
dekso straipsnis

Savo darbų pradžioje Steig. 
Seimas priėmė anmistijos įsta
tymą, kuriuo paliuosuojami iŠ 
kalėjimų visi politiniai.

Išimtis buvo padaryta prasi- 
kaltusiems 108 straipsniui Bau
džiamojo Kodekso. To straips
nio turinys yra toks: “Lietuvos 
pilietis, kuris nusikalto pagelbė- 
jęs arba palengvinęs priešinin
kui eiti karo arba kitus Lietuvai 
priešingus žygius, yra baudžia- 
džiamas”... Bausmė yra skiria
ma, pradedant sunkiuoju kalėji
mu ir baigiant nužudymu, mir
tim, atsižiūrint į prasikaltimo 
rųšį. Išviso 108 str. numatyta 
9 rųšys, bet visi prasikaltimai

Darbininko Draugas

PAIN-EKPELLER
Vaizbaienklis nžrag. S. V. Put. Ofisą.

Garsus per daugiau kaip 
50 nietii.

Tėmyk Įkaro (Auchor) Vaizbažen

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Įlan
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. I^eavilt 

L. M. P. S. A. III RAJONO 
ŠEIMYNIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS Sąvatei laiko ant 

Kz. Naginskio farmos, R. 1 Grays Lake, III.
įvyks Nedėlioj, Rugpiučio 8-tą dieną. Traukinis iš

eis nuo NoVth Westerp stoties, W. Madison St. lygiai 
10 vai. ryto. Norinti dalyvauti šiame išvažiavime, 
taipgi norėdami gauti pusę kainos atpigintus trauki
nio tikietus, kreipkitės prie rengimo komisijos, O. 
Vikšrienė 1829 So. Peoria St. M. Dundulienė 1258 
N. Wood St. •

I...............    ■■■■ -—J

Iškilmingas Metinis

PIKNIKAS
Rengią

DR-STĖ LIET. JAUNIKAIČIŲ D. MYLĖTOJŲ 
' Atsibus

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

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

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

ENGLEVVOOD 
Pirmas

PIKNIKAS
DRAUGIJOS DRAMOS IR DAIVOS ŠVIESA

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

Willow Springs, III.

Prasidės 10 vai. ryto.

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

Serijų tikietai bus geri įėjimui į daržą.
Kviečia KOMITETAS.

gali būti pavadinti “išdavimas 
priešininkui“ — svetimai valsty 
bei — armijos, arba suteikimas 
priešininkui pagalbos. Tuo 
straipsniu kaltinama ir už šnipi
nėjimą.

Ir nusikaltęs yra baudžiamas 
nužudymu ne tik už išdavimą, 
kaipo faktą, bet ir už kėsinimą
si išduoti.

Visi nusikaltusieji sulig 108 
str. liko amnistijos įstatymo ne
paliesti, kaipo išdavikai ir šni
pai...

Teismo įstaigų praktika paro
de, kad mėginama 108 straips
niu apimti ir politinius, kaltina
mus “bolševizme”.

Kokios gali būt to mėginimo 
pasekmės ?

Krikščionių - demokratų su
pratimu “bolševikais“ yra visi 
socialistai; tokius paaiškinimus 
yra jie ne sykį davę Seime, pri- 

, skaitydami prie “bolševikų“ ir 
socialdemokratus.

Birželio 13 d. buvo suimti Kau
Į ne prof. darbininkų sąjungų 
, veikėjai. Socialdemokratų frak- 
; cija įnešė Seiman interpeliaciją 
' valdžiai dėl areštų ir spaudos

• persekiojimo. Buvo surinktos 
: žinios, kad pas areštuotuosius 
jokios kaltinamosios medžiagos 
nerasta, išskyrus dviejų asme
nų, pas kuriuos paimta keli eg
zemplioriai atsišaukimų.

Visus areštuotuosius kaltina 
sulig 108 str. ir kaltina ne dėl
to, kad yra tam tikri išdavimo ir 
šnipavimo prirodymai, kaip tat 
reikalauja įstatymas, bet dėlto, 
kad tie visi žmonės esą “bolŠe-

• vikai”.
O kas tai “bolševikai“ sulig 

krikščionių demokratų suprati
mo, mes jau sakėme.

Socaldemokratų frakcijos in
terpeliacija Seimo daugumos ta
po atmesta; už interpeliacijos

—

Kur Kas Rengiasi Nedalioj?
Visi Naujieniečiai Rengiasi

PėtnyČia, RugpiuČio 6 d., ’20

Visi Naujienų rėmėjai ir augintojai,

visi Naujienų platintojai ir skaitytojai,

visi Naujienų redaktoriai ir darbininkai,

Bus Didžiausiame Chicagos Piknike

NAUJIENŲ PIKNIKE

visi, kurie pa j ieško savo
. giminių vyrų, pačių ir merginų (ir susiranda!) per Naujienas,

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

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

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

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

A'

priėmimą balsavo socialdemo
kratų, valstiečių ir liaudininkų 
frakcijos.

Tokiu budu Seimo dauguma 
nepanorėjo užklausti valdžios, 
kokiais daviniais vaduodama 
žvalgyba taikina 108 str. Seimo 
daugumai užteko, kad suimta 
profesinių sąjungų veikėjai, va
dinasi jų politiniai priešai.

Dabar tiems žmonėms belie
ka laukti teismo nutarimo, kaip 
jis pažiūrės į 108 straipsnį.

Visa nelaimė betgi tame, kad 
teismo sulaukti ne taip lengva.

Yra kalinių su 108 str., kurie 
teismo laukia jau 16 mėnesių, ir 
dar teismas nepaskirtas.

Tuo tarpu paskelbta ir, vadi
nasi, veikia demokratine konsti
tucija su visomis politinėmis 
laisvėmis.

Ir politinė amnestija krikščio- 
nims-demokratams dėka duota 
yra visiems, tik ne politiniams 
jų priešams.

Tokia pas mus laisva, demo
kratinė respublika.

[“Sociald.“]

SOCIALDEMOKRATŲ FRAK-!
CIJOS PROTESTAS, ĮTEIKTAS 
SEIMO PREZIDIUMUI BIR

ŽELIO 25 D.

Steig. Seimo Pirmininkas p.1 
Stulginskis posėdy birželio 23 d. 
1920 m. nusikalto prieš atstovi) ■ 
laisves žodį ir prieš statutą, bu-1 
tent:

1) atstovui Kairiui, skaitant 
socialdemokratų frakcijos dekla
raciją, p. Pirmininkas uždraudė 
skaityti frakcijos deklaraciją, 
padarius du perspėjimu be jokio 
pamato;

2) atstovui Venclauskiui ne
leido visai kalbėti apie Ministe- 
rių Pirmininko deklaraciją ir ne
leido pamatuoti socialdemokratų 
frakcijos perėjimo formulą, nors 
jokio nutarimo Seimo nebuvo pa 
daryta apie diskusijų suvaržy
mą arba užbaigimą.

Socialdemokratų frakcija ma
to sauvališkame p. Pirmininko 
pasielgime įžeidimą Seimo atsto
vų pamatinių žodžio laisvės tei
sių ir Statuto peržengimą.

Apgynimui savo teisių, kaip 
atstovai, Socialdemokratų frak
cija bus priversta imties griež
tų opozicijos priemonių prieš p. 
Pirm. Stulginskio neteisėtus pa
sielgimus, apie ką ir pareiškia 
Seimui.

[“Sociald.“]

Šią nedėlią, rugpjūčio 8tą dieną, didžiulė 
Naujieniečiu armija linksminsis Chicagos 
didžiausiame piknike -- Gardner Parke, 
West Pūliniai!, Illinois. Pradžia 9 v. ryte.

dvi pra- 
mergai- 

Vokie- 
buvo su-

TAUJĖNAI, UKMERGĖS AP.
Prieš karą turėjome 

dedamąsias mokyklas, 
tems ir benrniukams. 
čaims atėjus, mokslas 
stojęs, bet po dviejų metų ber
niukų mokykloje vėl pradėjo 
mokyti, o mergaičių dar tebėra 
sudaužyta, be langų, be durų, ir 
suvažiavę ūkininkai “stokim“ 
arklius joje stato. Taisyt mo
kyklos ūkininkai nenori, sakyda
mi, kas nori vaikus mokyt, tas 
tegu pasitaiso. Turtingesnieji 
laiko savo mokytojus, o musų, 
beturčių, vaikeliai liekasi be 
mokslo.

ERŽVILKAS, Tauragės apskr.
Vietos darbininkų profesinė 

sąjunga įsikūrė š. m. vasario 22 
d. Sąjunga turėjo 148 narius. 
Neilgai jai teko * gyvuoti, bet 
darbininkų būvį gerokai pageri
no. Sujudo dvarininkai ir vie
tos valdžia. Apskrities virši
ninkas tris kartus grąžino mu
sų prašymą įregistruoti sąjun
gos įstatus. Tada buvome pri
versti dirbti slaptai. Sąjunga 
pasmaugti buvo pavesta Eržvil
ko milicijai, kuri ir atliko kaip 
reikiant savo uždavinį. Buvo 
areštuotas sąjungos įsteigėjas 
ir jos vedėjas dr. J. Butkus ir 
sąjunga likus be savo gero va
do, iširo. Buržuazija, džiaugė
si ir vėl spaudė darbininkus.

Dabar šiek tiek vėsiau ir tiki
mės atgyti. Juozelis.

[“Socialdemokratas”]

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sts.

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
i . .nu



tnyčia, Rugphičio G d., *20
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KORESPONDENCIJOS
FLORIDOS PADANGĖJE.

Man buriant Kcnosha, Wis., 
visi baugino, kad nevažiaučiau 
į Floridą, nes čia nieko gera ne
są. Girdi, šilima nepakenčia
ma, o laukuose niekas neauga. 
Dabar tur u pasakyti, kad šili- 

, nui čia nėra didelė. Kada čia 
l būna 78 laipsn. šilimos, tai bu

(gyvename čia, bei išrodo, lig 
kad būtume ką tik atvažiavę.

—Julita. Brazevičiene.
Piltman Lake Counly, Fla.

r

IPatarnavimas
Kada jus deposituKada jus deposituo- 

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

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

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

The

98 laipsn. šilimos ir tai galima 
čia dirbt. Ti'k kada būna 110 
laipsn., tada jau niekas nedir
ba iki saulės nusileidimui; bet 
tokia šilunu| čia nebūna ilgai. 
Be to čia po piet bevc?k kasdie 
paljja po kelias minutes, taip 
kad orais visuomet būna tyras 
ir malonus. Naktįs gi būna vė
sios, o iš ryto nuo stogų laša 
nuo didelės rasos. Taigi čia gy
venti yra sveika ir smagu.

Dabar apie ukes. Ūkių čia 
lyra visokių ir auga beveik vis
ikas, kaip šiaurėje, tik mažesnį 
vaisių duoda. Bet vaisiai čia 
puikus. Taip kad pragyveni
mu? posėl o užtenka, oi pelnas 

daromas iš vaisiu, 
'čia auginama daug 
ilon’ii”. Jei kurio 
lonai’ greit prieina
jis gauna už vagoną $1,700, bet 
kada prieina visų, tada inoka- 
ma už vagoną t k $500. O km 
kiti vaisiai? Galima gerą pelną 
turėti ir iš vištų. Čia žiemos 
laiku už tuziną kiaušinių moka
ma net iki $1.

I’k ų pardavimui yra visokiu 
su vaisiniais medžiais ir bt 

medžių, su budinkais, padargais 
ir dar neišdirbtos žemės. Kai 
na už ukes nėra didelė. Mes pir* 
kome 52 akrus — 14 akrų vai
siu' ų medžių ir 38 akrai mįški 
ir mokėjome, tik $6,000.

Gaila, kad čia nėra lietuvių 
ūkininkų. Jei butų darbštus g; 
lėtų sau gerą gyvenimą pasida 
ryti. Jau ketvirtas mėnuo kai)

“water me-
“wa.ter me-
(prinoksta),

SAVINGS BANK

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St, kampas 
I-eavittt St. Phone Canal 6222. Va- 
landosi 1 iki 5 vtd. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakar*. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

BALTIMORF^ MD.

Darbo padėtis.
Jau buvau rašęs, kad Balti- 

morės rubsiuviai tik pusę laiko 
tedirba, ir dabar darbai nei kiek 
*eryn neina, vis dar dangaus 
uontraktorių uždaro dirbtuves. 
Kurie dirba vėrauzėse, tai tiems 
da puse bėdos, bet dirbantiems 
pas kontraktorius tai jau blogai. 
Da kur ir dirba šiek tiek, tai 
boseliai ragus stalo ir nori nu
kapoti siuvėjams algas. Kaip tik 
larbo mažiau, lai tuojau kon tr
aktoriai paskui kits kitą eina i 
;ėrauzes ir pradeda apsiimti pi
liau švarkus siūti; o firmos tik 
o ir laukia. Darbams sumažė
jus, aktyvesni unijistai pradė
jo steigti kooperacijas, nepaisy 
lami nei unijos perspėjimo, 
langelis rubsiuvių išėjo į kvtas 
ndustrijas, kad užsidirbus pra
gyvenimą. Bet negeriau ir ki- 
'ose industrijose*. Ballimore & 
Dilio gelžkelio kompanijos dirb
tuvėse buvo pradėję, kalbėti dar
bininkams, kad jie vėl turėsią 
lirbti 9 valandas per dieną, bet 
larbininkams • pasipriešinus, 
kompanai aprimo.

¥ * *
Socialistai stropiai ruošiasi 

varytai agitacijos darbą. W. 
Ponio la'lko prakalbas gatvėse 
kas vakaras. L.S.S. 14-ta kuo
lą irgi rengia prakalbas kiek- 
;ieno panedėlio vakarą prie Bal 
iimore ir Poppleton galviu. 
Reikėtų lietuviams gausiai at- 
<ti pasiklausyti, nes d. Toolc 
uiosaikiai aiškina, kaip ir del- 
ko kjla nedarbas. — Zigmas.

Nepriima universitetan.
North Western universitetas 

ilsisake primti 513 merginą ir 
593 vyrus j universitetą. Esą 
lėra kur jiems gyventi Evansto- 
le. Merginos gi turi gyventi u- 
liversiteto rybose. 1

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

A« per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Afi kentėjau nuo neviri- 
ninio pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gnrgimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutino, 
šonuose ir strėnose? Niekur aš negavau pagclbos 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 aptiekosc, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrūnas, prof.

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

Aitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

Geri mainai.
Louis M u lak iš Indiana Har- 

bor, įmanė važiuoti Europon ir 
išsiėmė iš banko savo sunkiai 
sutaupytus $2,000. Beidamas 
gatve jis sutiko du nepažįsta
mus žmones, kurie paprašė jo 
palaikyti kelioms dienoms jų 
$4,000, bet kartu pareikalavo, 
kad Mulaik užstatytų $2,00 už
tikrinimo. Mulak sutiko su tuo 
ir atidavė jiems savo $2,000, 
gaudamas pakelį su jų $4,000. 
Kada jis parėjo namo, atrišo 
pakelį, lai vieton $4,000 rado 
tik sudraskytus hiikraščius ir 

$4.

Apdegė kooperacijų sandelis.
Užvakar naktį buvo kilęs 

gaisras National Co-operative 
Assn. sandelyj, 312 River St. 
Gaisras palietė ten 3 ir 4 augs- 
lūs ir pridarė už $25,000 nuos
tolių.

Apdegė mergaitė.
Modeline Reinan, 12 m., ban

dė pagelbėti tėvui pradėti aulo-

’aislė gąsdinu ir kada automo- 
biliaus kibirkštis šoko ant jos, 
jos drabužiai užsidegė ir ji li- 
gonbutyj mirė.

r- ■ >
Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich

—■...... ...... ............................

D. A. R. Blumenthal

AKI V SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
(3107 S. Morgan st. Chicago

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

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

IO»sclande: 10900 S. Michigan Avė.
Telefonai: Pullman 342 ir 3189

( hieagos ofisas: 4515 S. Wood St.
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel. Yards 723v—, ...

s DR. YUŠKA :
i 1900 S. Halsted St. i

Tol. Canal 2118 •■ pg gg Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 ■ ig vakare.
■ Rezidencija: 2811 W. 63 St.

Tel. Prospect 3466 1
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 8 po piety.

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

Nuo ryto iki piet.

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v 
b, ..........    /

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.

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

1 DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■P 
[ j Tel. Boulevard 2160 !

Z Dr. A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgas '
J VALANDOS: 9-12 ryto £ 

2—9 vakaro 1 
3303 So. Morgan Street, [

Į Chicago, III. ;
ww *

DR. JOHN N. THORPe" 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

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

Telcphone
Boulevard 6437

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

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

4 k . ■ '.s lU, » ' I ■ 7, ' t

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

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

ddiomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

JAI

LAIMI

PERATYVIšI R A U
B SOCIETY — ■

35 Krautuvės dabar yra įsteigtos ir daro biznį. Nuosava įtaisymą==fixtures 
dirbtuvė išdirba įtaisymus ir atidarom po tris Krautuves kas savaitė.

Kaina prigulėjimo nuolat augo nuo $25.00, kurią mokėjo metai atgal, 
iki $45.00 dabartinės kainos.

Jokis užpuolimas negali sulaikyti dide Amerikos Ko-operatyvišką Drau= 
giją. Ko=operacija laimėjo Europoj, ji dabar laimi čia Amerikoje.

Žmonėms įgryso “pelno gaudymas” (profiteering). Jie nori įsidėti 
pelną į savo kišenių, ir to jie atsieks.

Chicagoį 20,000 žmonių dabar yra nariais. Ko=operatyviška Draugija 
Amerikoj (Co=operative Society of America) yra didžiausia ko=ope= 
ratyviška draugija Suvienytose Valstijose.
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NAUJIENOS I tus, kad jie ėmė varyti
E LITHUANIAN RAILY NEW8

į ožio ragą atžagareivius.
| Musų draugai Lietuvoje 
i da nėra taip galingi, kad

* yvuouvu v«wy vjkvuyv ounuay uy I • . . • •
Cfi« Lithuanian Newa Pub, Co., Ine. įstengtų Visai išvyti atzaga- 

' reivius iš valdžios; bet jie 
jau yra pakankamai stiprus, i 
kad prispyrus atžagareivius 
daryti kompromisų su pa
žangesnėms partijoms. Ačiū 
musų draugams, Lietuva 
šiandie nėra po davatkų dik-

Publiahed Daily axcept Sunday by

Editai* P. firiraitli

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS. 

TalephoM Canal 1506

Subscription Katąs: 
$8.06 per year in Canada.
17.00 per year out&ida of Chicago. x$8.00 Par y«ar in chicM^ taturą — tą pripažįsta patys

8c per copy.

Entered aa Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd, 1870.

klerikalai.
Ir jie pripažįsta taip pat, 

kad Amerikos socialistų au
kos prisidėjo prie to, kad 

nedildienius.. Leidžia NaujianĮi Ben-1 Lietuva tapo paliuOSUOtil 
III. — Telefoną*: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoja — paltu:

Metama __________ ____
Pusei metų _________ _______
Trims minės i am s  
Dviem mėnesiam*  
Vienam mėnaaiui — - -......

Chicagoje — per nelietojo*i
Viena kopija 03
Savaitei . -......... ..........—- 18
Mėnesiui ------------ 75

Suvienytose Valatijo*#, aa Chicagoj, 
paltui

Metam*___ _____________
Pusei metų___________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Lietuvon ir kitur užsieniu
(Atpiginta)

Metam* .............. ...
Pusei metų ..... ...... ..............
Trims mėnesiams ____

Pinigu* reikia dust palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nau jienos eina kasdien, i lakinant 
i ___ _______________
drovi, 1739 S. Halsted St.', Chicago,

$8.00 
$4.50 

2.25 
1.75 

. 1.00

$7.00
4.00

. 2.00 

. 1.50 
„ .76

nuo tos nelaimės.
Taigi, jeigu norime, kad 

klerikalizmas niekuomet ne- 
I gautų įsigalėti Lietuvoje; 
I jeigu norime, kad Lietuvos 
darbininkai pergalėtų ne tik
tai klerikalus, o ir kitus sa
vo priešus, — tai turime da 
karsčiaus remti Lietuvos so
cialdemokratus.

Iki šiol mes sušelpėme sa-1 
vo draugus Lietuvoje tiktai 
dviem-trim tūkstančiais do
lerių, o ir tai jau klerikalai 
dejuoja, kad negali apžiot

Remdami socialis
tus, naikiname re
akciją Lietuvoje.

$8.00 h

’ 2.251 Lietuvą. Pasiųskime Lietu
vos socialdemokratams ko
kias dvi-tris dešimtis tūks
tančių dolerių — pamatysi
me tada, kokius graudžius 
verksmus užgiedos klerika
lai ir ,jų talkininkai!

Retai kada tenka išgirsti 
iš savo priešų lupų tokius 
pamokinančius žodžius, ko
kius vakarykščiame savo nu 
meryje ištarė 
“Draugas”.

Jau stoja už par
lamentarizmą.

Iclerika-lij

išaiškinti, 
klerikalai, 
didžiumą

Jau gerokas laikas, kaip 
Rusijos bolševikų vadai per- 

maine savo pažvalgas parla- 
mentarizmo klausime. Kada 
jie anąmet ginklais priėjo 
prie valdžios ir spėka išvai
kė steigiamąjį susirinkimą, 
išrinktą visuotinu balsavi
mu, tai jie paskelbė, kad par
lamentarizmo gadynė “jau 
praėjo”. Parlamentai ir vi
suotinas balsavimas tai esą 
“buržuazijos išmislas,” su
galvoti tikslu apgauti darbi
ninkus.

Šįmet tečiaus Leninas ir 
kiti bolševizmo teoritetai 
pradėjo spaudoje ir prakal
bose vis dažniaus kalbėti, 
kad darbininkai neprivalo 
visai paniekint parlamenta
rizmą. Tuos kraštutinius e- 
lementus komunistų judėji
me, kurie da vis laikosi pir- 
mesniosios bolševizmo pozi
cijos, jie ėmė net pravard
žiuoti “romantikais,” “nesu
brendėliais,” “kūdikystės li
ga sergančiais” ir tt.

Bet dabar bolševikai per
mainė savo poziciją tame 
klausime jau ir oficiališku 
budu. Telegrafas praneša, 
kad vadinamojo Trečiojo In
ternacionalo kongrese, kuris 
dabar yra laikomas Maskvo
je, milžiniška didžiuma bal
sų tapo nutarta, jogei rin
kimuose į parlamentus rei
kia dalyvauti.

Vyriausias šitos rezoliuci
jos pritarėjas buvo Leninas. 
Jisai pasakė, kad reikia tai- 
kyties prie aplinkybių, ku
rios ’T. a tokios, kad liaudies 
minios šiandie visose kultū
ringose šalyse stoja už visuo 
tino balsavimo teisę ir ne
nori išsižadėti jos jokiu bu
du.

Tai yra labai menkas ar
gumentavimas. Gaila^. kad 
bolševikų vadas da iki šiol ne 
įstengia paremti savo pozici
ją tokiam svarbiam klausi-

Jisai mėgina 
kodėl Lietuvos 
turėdami Seime 
balsų, nepaėmė visos val
džios į savo rankas, bet už
leido augštas vietas valdžio
je liaudininkams ir kito
kiems “krikščionių” prie
šams. Ir ve ką jisai nupasa
koja savo skaitytojams.

Iš Lietuvos jisai, girdi, 
patyręs nuo savo vienmin
čių, kad jie buvę priversti 
nusileisti socialistams, nes 
kitaip nebutij buvę galima iš 
vengti didelių “agitacijų ir 
kurstymų” prieš valdžią. 
Kad atsispyrus prieš socia
listus, krikščionys demokra
tai turėjo sutikti, kad val
džia butų sudaryta “kompro 
mišiniais pagrindais”. “Lie
tuvos socialistus”, sako kle
rikalų organas, “pakaustė 
prieš valdžią gauti iš Ame
rikos socialistų fondo pini
gai.”

Reiškia, “Draugas” pripa
žįsta, pasiremdamas infor
macijomis, gautomis nuo 
Lietuvos klerikalu, kad mes, 
šelpdami Lietuvos socialis
tus nedavėme juodiemsiems 
reakcionieriams pasigrobti 
valdžią į savo nagus!

Mes šelpėme Lietuvos 
draugus per Lietuvos Lais
vės Fondą ir per tam tikrą 
fondą, įsteigtą prie Lietuvių 
Socialistų Sąjungos. Lietu- 
vos Laisvės Fondas pasiuntė 
į Lietuvą rinkimų kampani
jos reikalams ketvirtą dalį 
miliono auksinų (249,000) 
LSS. fondas pasiuntė, rodos, 
apie 70,000. Tai yra nedide
lės sumos, palyginant su tuo, 
kiek prisikolektavo pinigų, 
Lietuvos atžagareivių parė
mimui, mūsiškiai klerikalai. 
O betgi tos musų aukos taip 
sustiprino Lietuvos socialis- me prhu. ipn, n vien tiktai o

portunistiškai taikosi prie | lmn kongresui. O jie pavartojo
“aplinkybių”. Bet gerai, 
kad jisai bent tiek suprato 
pagalios, jogei pirmesnioji 
komunizmo taktika buvo ne
tikus. Yra vilties, kad paty
rimas toliaus privers jį ir jo 
vienminčius suprasti ne tik-i 
tai savo klaidas, o ir tą prin- 
cipialę poziciją, kurios laiko
si marksininkai socialistai.

NESIŽINO KĄ RAŠĄ.

taip 
komunis-

I tais”, jogei persiėmė jų papro
čiais. Jie, kaipo ir pastarieji, 
neiškenčia), kad laikas nuo laiko 
nifšpludus socialistų šlykščiais 
žodžiais ir nepripasakojus apie 
juos visokių nesąmonių.

Paskutiniame “Prdlctaro” 
numeryje jie akėja “Naujienas” 
ir ypač, žinoma, “Naujienų” re
daktorių, Grigaitį. Progos ši
lam darbui davė jiems tas fak
tas, kad “Naujienose” buvo pa
duota kaikurių Anglijos darbi
ninkų atstovų atsiliepimai apie I 
dalykų stovį Rusijoje. Tuose at 
siliopimuose buvo tarp kitko 
pasakyta, kad Rusijos bolševi
kai rūpinai mokslu ir daile ir 
žmonių sveikata. Pažymėję ta
tai, “Pr.” rašo: Į

“Matot! Tai yra pirmi žo- 
' džiai teisybės iš po Grigaičio 

plunksnos. Niekada niekas 
pirmįaus nėra matęs ‘Naujie
nose’ šitokios teisybės apie 
bolševikiškąją Rusiją”.
Taigi, Pr.” rašytojo nuomo-

Mūsiškiai “aidoblistai” 
[ai sėbrąvosi su

ne, teisyne yra tiktai tada, gaila 
giri bolševikus; o jeigu juos 
peiki už ką-nors, tai ‘begėdiškai 
meluoji’4. Šitokį kūdikišką “tei 
S»ybčs** suprntim-ij, žinoma, ncap 

sinioka nei kritikuot.
Bet jeigu jau “Pr.” užvedė 

kalbą apie “begėdišką melavi
mą”, tai mes turime pastebėti, 
jogei šitas komplimentas pri- 
lauso no kam kitam, o tiktai 
jam, pačiam.

Apie tą faktą, kuris dabar at
kreipė į save “Pr.” domę, bū
tent, kad bolševikai stengiasi ru 
pintis mokslu, — Naujienos” 
yra rašiusios keletą kartų jau 
kokie dveji metai atgal. Da pir
maisiais bolševikų viešpatavi
mo melais “Naujienos”, kalbė
damos apie sovietų Rusijos biud 
žetą (pajamų ir išlaid sąma
tą), pažymėjo, kad bolševikų 
valdžia skiria nepaprastai dide
lę sumą pinigų apšvietus reika
lams; ir “Naujienos” pagyrė 
juos už tai. Delei to net kilo 
poilemika tarp “Naujienų” ir 
klerikalų laikraščių, kurie sake, 
kad bolševikų nesą ko girti už 
lai ,kadangi ta suma pinigų, ku
rią jie skiria apšvietos reika
lams, esanti didelė tiktai ant pa
žiūros, nes Rusijos pinigų vertė

Bet tai yra tiktai vienas pa
vyzdys, kuris parodo, jogei ne
tiesą pasakoja tie žmonės, kurie 
sako, kad “Na ui jenos” fanatiš
kai smerkia bolševikus, neatsi
žvelgdamos į lai, ar jie elgiasi 
gerai, ar blogai. Kas skaito mu
sų dienraštį (ir supranta, ka 
skaito), tas žino, jogei mes vi
suomet stengianiės matyt ir ge
rąsias bolševizmo puses ir ati- 
diiodaim/e jiems už jas pridera
mą kreditą. |

Dalykas, už kurį mums tenka 
daugiausia krilikuot bolševikus, 
yra tas, kad jie skelbia, ir te
orijoje ir praktikoje, ne nuo
sakių klesų kovą, kiaip to reika
lauja maksiznio principai, o pi
lietinę karę.

Kad* bolševikai rudenyje 
1917 m. spėka nuvertė valdžią, 
kurioje dalyvavo ir Darbininkų 
Tarybų atstovai, tai jie įstūmė 
Rusiją į pilietinės kares verpe-* 
tą. Tos kares butų buvę išveng 
tun, jeigu bolševikai butų palau
kę tris-keturias dienias, kol susi 
rinks Tarybų kongresas (kuris 
jau buvo, šaukiamas), ir butų 
pavedę išris t valdžios klausimą i

Į špoką.
I Tolinus, bolševikai paaštrino 
aą pilietinę karę išmesdami iš 
Tarybų priešingų jiemb partijų 
atstovus. Paskui jie paaštrino 
ją da labinus, išvaikydami Stei
giamąjį Susirinkimą, kada pa- 

I si rodė, kad didžiuma atstovų 
yra ne jų partijos žmonės. Tuo 
pačiu keliu eidami, bolševikai 
paisikui panaikino spaudos ir žo
džio laisvę, įvedė terrorą, įstei
gė garsiąją “črezvyčafką”, ir 1.1.

Pašokinėjo šitos pilietines ka
res Rusija tapo neapsakomai nu 
varginta, jos industrija galuti
niai suiro, žuvo daugybė žino-

ir badas. O kas atsiekta? Iki 
socializmo, kurį bolševikai ža
dėjo Rusijos proletarui, Rusijai 
šiandie yra lobaus, negu kada- 
nors. Tą dabar pripažįsta visi 
žmones, kurie turi supratimą 
apie Rusijos sąlygas ir kurie ži
no, kas yra socializmas.

I Tai ve kodėl “Naujienios” 
nuolatos kritikavo bolševikus. 
Jos kritikavo juos už atmetimą 
marksistinės taktikos ir pakei
timą tos taktikos pilietine kare.

Bet pilietines kares juk dabar 
neginta ir “aidoblistai”! Štai ka 
rašo apie ją “Proletaras” tam 
patčiam numeryje, kuriam jisai 
kolioja “Naujienas” už neprie
lankumą bolševikams:

“Civilė (pilietinė) kare — 
tai pragaištis, kuri tarpais iš 
tinka visuomenę, bet kad ją 
rodyti žmonijai ,kaipo vienin
telį būdą išganymo, tai tiktai 
šallikranjali; piktadariai lega
li. Vien lik pasiutgalviai ar
ba pasamdyti provokatorai' te 
gali skelbti tokias nesąmo
nes.” I
Šituos žodžius pasakė “aidob- 

lislų” žurnalas, “The One Big 
Union Monlhly,” Kritikuodamas 
“susivienijusių komunistų” pro 
gramę; ir “Pr?’ penspauscJ.nio

Reiškia, jisai griežčiausiai pa-

dina jos skelbėjus “ pasi trigal
vius arba pasamdytais provoka 
toriais”. O kada “Naujienos” 
smerkia' pilietinę karę ir kri
tikuoja jos skelbėjus, bolševi
kus, (betgi nekeikdamas jų 
“pasiutgalviais arba pasamdy
tais provokatoriais”!) — tai ji
sai jas “komunistiškai” kolio- 
ja. Tai kur-gi jo logika?

Matoma, to laikraščio redak
torius pats nežino, kas yra ta 
pilietinė karė, kurią jisai atme
ta. Ji yra tas dalykas, kurį iki 
šiol vykdino praktikoje ir skel
bė teorijoje Rusijos bolševikai.

Pritart bolševizmui — reiškia 
pritart pilietinei karei; atmest 
pilietinę karę — reiškia atmest 
bolševizmą.

Kas atmeta pilietinę karę ir 
pritaria bolševizmui ,tas nesiži- 
no, ką šnekąs.

TAI D A MELUOJA!

Kada kelios savaitės atgal atė
jo žinia iš Lietuvos, kad Kaune 
kilo didelis gaisras, tail chica- 
giškis “Draugas” įtarė Lietuvos 
socialistus, kad tai* jie padegę 
Kauną, idant gavus didžiumą 
vietų minislcrių kabinete.; To
kiu bjauriu šmeištu pasipiktino 
net “Tėvyne”, kuri anaiptol nė
ra socialistų pritarėja, ir para
še apie tą klerikalų organą:

j “Kur protas ir sąžinė Ame
j rikos lietuviškų kunigų?!”
j Bet “Draugo” redaktoriaus
protas ir sąžinė, matoma, ir vėl 
yra kur nors iškeliavę. Jisai va 
kar nupasakojo ve ką:

“Jeigu ne v/sai grynas ine 
las ką Lenkai skelbia apie nau 
jąją Kauno revoliuciją, tai už 
ją kalti krikščionys demokra
tai tiek, kad perdaug patai
kavo socialistams, galin
tiems visaip kenkti Lietuvai. 
Kalčiausi yra socialistai, kad 
maištą kelia, kalti krikščio- 
nys-dem.okraitai, kad maišti
ninkų nesuvaldo, tik vis apsi
leidžia jais”.
Taigi, “Draugas” spėja, kad 

Lietuvos sociatisitai padare maiš

tą, nors jisai žino gerai, kad ne 
viena stambiųjų Lietuvos socia
listų partijų nepritaria maišto 
kėlimui, kada žmonės turi tei
ses ir gali, jom iš naudotis apgy
nimui savo reikalų.

Lenkų pranešime apie “revo
liuciją” Lietuvoje, be to, buvo 
aiškiai pasakyta, kad ją padarę 
bolševikiški elementai; bolševi- 
kams-gi, kaip visi žino, neprita
ria nei Lietuvos socialdemokra 
tai, nei liaudininkai. Reiškįa, 
jeigu ir butų kiek tiesos tame 
lenkų pranešime, tai visviena ne 
butų pamato čionai painioti so-

Bet ką tu kunigui Bučiui pa
darysi; jisai sau meluoja ir ga
na, naudodamasis tuo, kad da 
yra tokių tamsių žmonelių ,ku
rie šventai tiki kiekvienu kuni
go žodžiu!

KIEK BALSŲ GAVO LIETU
VOS PARTIJOS.

Rašydamas iaipic Steigiamojo 
Seimo rinkimų išdavas, Kauno 
“Darbas” paduoda tokių skait-

Iš viso teisėtai buvo paduo
ta 682,601 balsas. Atskiroms 
grupėms baldai pasiskirstė ši-

Krikščion. deni, gavo 240,-

Federacija (klerikališka) ga
vo 68,007 ' balsus (9,9%); 
Ūkininkų Sąjunga (klerikališ 
ka) gavo 7,535 balsus (1,- 
1%). Atstovų šitos tris kle
rikalų grupės turi 59 (52,-

Są junga gavo 
atsto-

vų — 20 (17,8%.
Soc. liaud. deni. 39,659 bal 

sus (6,8%); atstovų — 9 (8,-

Stočiai demoikratali 87,15(8
3 ( balsus (12,0%); atstovų

Lekecko grupė 7,498 b.

cialdemokratų frakciją, todėl ji 
turi 14 narių).

Žydų grupė — 44,257 b.

atstovų — 3 (2,7%).
Vokiečių — 7,194 b. (1,- 

0%); atstovų —1 (0,9%).
Santara — 2,609 b. (I 

4%); atstovų — nė vieno.
Pažanga — 4,296 b. (( 

6%); atstovų — nė vieno.
Žemdirbių Sąjunga — 

551 b. (1,1%; atstovų — ne
vieno.
Nepartiniai — 15,598 b ( 2,- 
3%); atstovų — nė vieno.
Iš šių skaitlinių matyt, kad 

trys didžiosi-;’. srovės, tarp ku
rių ėjo svarbiausioji kova rinki
muose, gavo balsų sekamai: 
klerikalai — 315,781 (46,3%); 
Jiaudininkai -— 156,822 (25,- 
0%) • socialdemokratai — 94,-

Taigi klerikalai negavo did
žiumos balsų, nors Seime, jie tu
ri daugiau kaip pusę vietų.

Tautininkų partijos, Santara 
ir Pažanga, abi kartu gavo tik 
6705 balsus (1,0%). Jiedvi 
“subytino” net vokiečiai!

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Straipsnyje “Lietuvos Buržua 
zijos Silpnumas” (“Nauj. 164 
nuni.) statytojas praleido kele
tą žodžių viename sakinyje tre
čiame paragrafe, ir dėlto tapo 
iškreipta visa to sakinio prasmė 
Sustatyta: “Santara yra dau
ginus konservatyviską”, o turė
jo būt “Santara yra dauginus li
berališka, o Pažanga daugiau s 
konservaty viška.”

Apžvalgos straipsnyje “Smul
kiosios Buržuazijos Ideologai”, 
ketvirtoje špaltoje, antro nuo 
viršaus paragrafo pradžioje, pra 
leistu žodis “yda.” Pataisius ši
tą klaidą, sakinys turi skambėti 
šitaip: “Antra to liaudininko te 
orijos yda yra ta, kad... ”

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J I E N O S”

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas
AUSTRALIJA.

Mokesnių reformos, 
W. FRANCIS AHERN 

[Federuotoji Presą]
Sydney, N. S. W. — Australi

jos Darbo Partija dabar bando 
pagaminti lokių planų, kad kuo 
mažiausia apsunkinus žmones 
mokesniais. Bet karas padarė 
nemaža išlaidų, ir tos išlaidos 
šiokiu ar lokiu budu turi būti 
padengtos. Todėl darbininkai 
ir planuoja įvesti proporciona- 
Jinius mokesnius nuo turto ir į- 
plaukų. Iki šiol didžiausi netei
sybė: visi turėjo mokėti vieno
dai — turintys dideles ar mažas 
šeim.inas, dirbantys visą laiką 
ar tik laikinai, sveiki ir nesvei
ki.

Darbininkai sako, kad refor
mos mokesnių klausime turės 
didelės įtakos į visą Australijos 
žmonių ekonominį gyvenimą 
Jos padės reguliuoti kainas gy
venimo reikmenims; pramone 
nuo to nei kiek nenukentės. Kas 
daugiau uždirbs, tas turės mokė 
ti daugiau mokesnių.

Toki m’okesnių sistema, be to, 
suvaldys bent kiek ir pclnagau- 
das, nes nuo didelių pelnų pro
ponuojama imli gan didelius 
mokesni uis.

ga yra pašalinta. Yra patirta, 
kad ligai esant tokiu čiopų da
rinius pedaro permainas joje. 
Davimas vienos didelės dozos 
arba dviejų kas antrą dieną su
mažina kūne atsilaikymą prieš 
gonorrhea ir jos mikrobai ima 
daugintis ir tarpti, išeidami iš 
gleivinės plėves. Tuomet nosim 
ku juos pagauti su gleive ir at
rasti tinkamu egzaminavimu.

Čiepai jokių blogų simptomų 
ligoniui nedaro.

Atradimas gonokokų pas 
žmogų, kuris yra sirgęs gonor- 
rhca (triperiu) po to, kada jis 
rodėsi išgydytu, reiškia, jog j'is 
turi da ją. Ir kol tik alkartoti- 
nas suerzinimas čiepais rodo, 
j°£ jų yra. tol Liga nėra* išgydy
tai. —Dr. A. Montvidas.

I
DATRIJ0T1ZMAS 1
* Pačedumae tun būt I 

pasargos žodis J 
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SAVINGS BANK § 
8 Kapitalas ir Perviršio | 
| $120,000.00. !
| S. E. Cor. Fourth ano I 
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Australijos darbininkai sako, 
kad įplaukų mokesnius reikėtų 
imli nuo tų žmonių, kurie už 
dirba $2,500 metams. Mažiau 
uždirbantys turėtų būti visai pa 
liuosuojami nuo mokesnių. To
liau, proponuojama imli 
kesnius proporcionaliai 
$2,500 iki $5000 įplaukų, 
kas uždirba per $5,000, tas
mokėti daug didesnius mokes
nius. Ir juo įplaukos didesnes, 
juo mokesniai sunkesni. Tekis 
patvarkymas prives prie to, kad 
kapitalistams nebebus išrokavi-

1110- 
nuc 
Bet 
turi

tokiame atvejyje

Ii valstijai. Pramonininkams 
taipgi nebus jdkio išrokavimo 
lardavinėti savo padarus aukšto 

mis kainomis, kadangi tuo bu
du padaryti pinigai turės eiti

tvarkymai pirmoj vietoj sustab
dys pelnaigaudystę ir duos vals 
ijai progos atsiliuosuoti nuo 
<aro metu padarytų skolų.

KAIP ŽINOT, AR 
GONORRHEA IŠGYDYTA.

Šita lytiška liga yra labai iš
siplatinusi ir tūkstančiai žmo
nių gydosi lai patįs, tai pas ap- 
l ’ekorius, kas da daugiau pavo- 
aus padaro, nes jie mano išsi- 

gydę, o ligą juose pasilieka am
žinai. Nėra ko kalbėt apie “pro 
esorius”, kurie garsinasi laik

raščiuose ir lapeliuose išgydę 
gonorrhea į kei as dienas, nes 
iš! ikrų jų šita ligri gydoma san
dai ir ima pusėtinai daug lai
to, kol ji išvaroma iš kūno. Bei 

, eigų visus kilus gydymus pri
pažinti, jog jie netikę ir nepaša- 
ihia ligos, visgi reikia paklaust, 

ar ir sąžiningas daktaras, kuris 
varioji* tinkamas gydymui me
todas, kariais neapsirinka — ar 
is nepaskelbia ligonį ’šgyjusiu, 
tada pastarasis da turi liga?

ras po gero tinkamo gydymo ne 
neranda jokios kliniškų simpto
mų pas ligonį ir taip tęsiasi per 
tetas saavites, jis turi liesą ti
kėt, jog ligonis yra sveikas. Tan
kiai tai]> ir yra. Bet kariais 
)o visų ligos simptomų išnyki
mo ir be jos gavimo išnaujo, ji 
ir ve( atsiranda. Aiškus dalykus, 
<ad jil buvo neišgydyta. Dakta 
ras atsiduria kebliame klausi
me: kaip užtikrini, jog liga yrc« 
pilnai prašalinta Daromi mik
roskopiški egzaminav’inai gali

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 

ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Bakšį ir Piclj, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas-

552 Grand Avė., 
Kenosha, Wis.

Kazimieras Gugis
Veda vUokiua reikalus, kaip krlminaliikaost Į 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
I visokius dokumentus ir popieras t

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted SL

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisui

127 N. Dearbom tt 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE AI > ĖST ATE-INSURANCE 
Euiopean American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU U ŠAS
809 West 35th St., Chicago, 111.

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East VVashington St.
Marshail Field Annex 
18th f!. Ruimas 1827

Telephone Central 3302 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North \Vestern Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. l’honc Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

kus bakterijų, tirinčjimui, ar li-

išnaikinta. Mikrobai gali slep
ia mėsose ir neišeiti.

Pastaruoju laiku pradėta var-

I
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Lietuviu Rateliuose
ŠIANDIE PRAKALBOS.

šiandie vakare M. Meldažio 
svetainėj, 2212 W. 23 P!., bus 
labai svarbios lietuviams darbi
ninkams prakalbos — apie da
bartinę Lietuvos padėtį. Lietu
voj dabar įvyko labai svarbių 
įvykių, kuriuos turi žinoti kiek
vienas lietuvis darbininkes ir 
kurie bus plačiai išaiškinai šio
se prakalbose.

Be prakalbų bus dar gražus 
programas - dainuos Liet. Soc. 
Vyrų ir Pirmyn Mišrus Chorai 
ir p-lė Aldona Rūginte skambins 
ant piano.

Prakalbas rengia Chic. Liet. 
Darbininkų Taryba. Visi į jas 
atsilankykite.

J ieško $81,000. j mušė į vieną automobilių, pas-
Saliunininkai ir tarpininkai, ’ kui į šaligatvį, i>o to į publikos 

kurie prakišo $81,000, dabar akmenį viduryje 
išsijuosę jieško Harry Michelcv, da — į antrą automobilių, čia 
kuris ketino parduoti jiems’jo zigzagų kelione 
daug degtines ir kuris paskui 
su pinigais pabėgo.

Tarpininkai, kurie medžio-

gatvės ir ta-

užsibaigė,

4

davo saliunininkams — llurry 
Nadel, Al. Powers ir Robert 
Fabrini, pasiūlė $8,700 atlygi
nimo už sugavimą Michclevo.

nes nugabenki jį į ligonbutį. 
Dabar jis kaltinamas už girtavi
mų, nepaisymą savo pareigų ir 
neatsargų važiavimą. Jis nepri
sipažįsta, kad buvęs girias, esą 
tik valdomiasai ratas sugedęs 
tai jis negalėjęs suvaldyti auto- 
molio.

Metinis IMavimas
TIK VIENĄ SYKI METUOSE 

Pasinaudokite šia nepaprasta proga

PAWLOWICZ FURN1TURE HOUSE
3224-26 South Halsted Street Telephone Drover 9757

t

,•

Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 6, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.55
LATVIJOS 100 markių ...... $2.55
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.55 
LENKIJOS 100 markių ......  $0 50

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

FEDERALĖ AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

išimtas \varrantas. Taipjau lai
komas ir jo įrankis Sam Lis tie-

nes savininkas. Prohibicijos di
rektorius A. V. Dalrymple irgi 
sakosi jo jieškąs 
visą dalyką.

fcie saliunininkai 
vystėje nukentėjo,
tuos $81,000 — Eddie Tancl, 
16 St. ir Blue Island Avė., Frank 
Fall, 3155 W. Harrison St. ir O. 
B. Hurley, 5601 S. Racine Avc.

ir tyrinėjąs

toje priga-

Tel. Yards 6492

amu
A. SHUSHO

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

IBBIIIIIIKIIIliaRIIIHni

ANCHOR LINE

Policistas Galvin taipjau lapo 
apkaltintas. Jis kaltinamas ta
me, kad buriamas girtas palei
do šūvį į moterį.

Policistas H. Shannon tapo 
pašalintas iš vietos1. Trįs nio- 
tormonai liudijo, kad jis, girtu 
būdamas, grų.sino juos nušauti, 
jei jie jam esant gatvekaryj, 
važiuos greičiau 5 mylių į va
landą.

Nusipirko “pačią,” dabar nesu- 
rando jos.

Musų gerieji policistai.
Policistas Snyder, priskirtas 

prie žmogžudžių skyriaus, pats 
vakar kone papildė žmogžu
dystės. Jis važi nedarnias, polici
jos automobiliu išpadžių atsi-

•>

S. S. CAŲ4BR1A
Išplaukia Rugpiučio (August) 17,1920 į

HAMBURGĄ IR DANZ1GĄ
3-čios klesos kainos

Hamburg ......................... x $120.00
Danzig...................................... $135.00

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

Joseph Luzezak dar būdamas 
Minneapolyj įsimylėjo į jauną 
savo draugo .Tini Brooks pačią. 
Jis pasiūlė Brooksui, kad jis 
savo pačią parduotų jam. Bet 
Brooks vieton to su pačia 
išvažiavo į Chicago. Vienok 
Joe. s])ėjo apie tai patirt ir pasi
gauti tą patį traukinį. Ten jis 
visą naktį perkalbinėjo Brook- 
sų parduoti pačią, kol tasis ne
sutiko priimti už pačią Luze- 
zako $950. Kada jie visi trįs at
važiavo į Chicago, beimant jam 
daigtus, Brooks ir pat? su jo pi
nigais prapuolė. Dabar Luzezak 
prašo surasti jo pinigus ir nu
pirktą pačią.

E
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Kaip matote šiame paveiksle, yra setas susidedantis iš trijų šmotų; skūra apmuš
tas. Pirmesne kaina buvo $165.00, o dabar parduosime už .... $140.00

Waukegano 
Lietuviai—

Rundinas stulas, puikiausiai paliruo 
tas — blizga — puiku pažiūrėti. Pir- 
nesnė kaina buvo $64.80, o dabar 
..anluosiu už $44.80

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką: x

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, IJL

Pranešimas

JONO M. TANANEVIČIAUS 
KREDITORIAMS.

Jono M. Tananevičiaus kredi
toriams dabar yra išmokama 
paskutinis dividendas, virš 5 
nuoš. Kiekvienas turintis banko 
knygytęi nueilkite į Central 
Trust Co. of III., 115-117 W. 
Monroe St., 18 fl. ir ten gausite 
pinigus.

PAKVIETIMAS.

i
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Šiuo pranešame savo pažįstamiems ir draugams, 
kad mes atidarome buffetas, kuriame turėsime viso
kių gardžių gėrimų.

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

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

Draugijos, kliubai, unijos ir 
kitos pažangios organizacijos 
yna nuoširdžiai kviečiamos atsi
lankyti į Naujienų b-vės pikni
ką, kuris bus ateinantį nedėk 
dienį, rugpjūčio 8 dieną, dide
liame Gardner dt<ržc. Be įvai
rių pasilinksminimų bus dai 
puikus programas, kuriame da 
lyvaus lietuvių ir kitų tautų 
chorai, taipjau geriausi Chica
gos kalbėtojai/ —Komitetas.

THOMAS JGGM1NAS,
1928 Canalport Avenue,

NAŲJIENŲ-NAUJIENA.
Nepalyginamai žemomis kainomis dabar galima nusi

pirkti automobiliai:
Olrismobile, Lexington, Chevrolet

Pasikalbėkit su manim per telefdna.
P. SUNDWALI

Phone Lake View 7816

Artistė Unė Bahickaitė per
mainė savo gyvenamąją vietą 
—dabar laikinai apsigyveno da 
lininkų moksleivių bendrabutyj 
1601 Michigan avė. Tol. Drexel 
1525.

Pranešim ai

8usdkts ir Tiridšket Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8992.

351 LIG W. 12th ST.
Arti St. Loufs Ava. 

CHICaGO, 1LU (I; 
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Visų tų LSS. kuopų, kurios 
yra prisidėjusios prie rengkuno- 
jopikniko rugpiučio 15 d. Cher- 
naucko darže, atstovų susirinki
mas bus subatoj, rugpiučio 7. 
kaip 7:30 vai. vakare Naujie
nų namie.

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

rengia- 
Kom.

Parsiduoda

Jūsų renda privalo apmokėti už jūsų namą, bet 
ne už kito. $150 padarys jums pradžią nuosavybei 
namo ant North West Side.

Gera transportacija. Pasiųsk čia pridėtą kupo
ną tuoj aus.

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

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoje 7 d. rug 
piučio, 7:30 vai. vak. J. Mazelausko 
svet. 3259 So. Union avė. Malonėki? 
visi pribūti susirinkimai), nes bus 
daug svarbių reikalų apkalbėjimui su 
sirinkimai atsibuna pirmų subatų kiek 
vieno menesio. —Nut. Raštininkas

' Chicagos Lietuvių Vyrų Choro se
kanti repeticija įvyks nedėlioj rugp.
8 (L, kaip 3 0 vai. ryte, tad malonėkite 
visi dainininkai būti, nes bus tikėtai 
duoti ant Naujienų pikniko, kuriame 
turėsime dainuoti. — Valdyba.

Pavardė ......
Adresas

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

Pianai ir grojikliai pianai, geriau
sios išdirbystės. Pirmesnė kaina bu
vo $850.00, o dabar 
parduosime už ...........

Vaikų vežimėliai. Kaina buvo $11.50 

o dabar parduosime už $7.50

Springsai Kaina’ buvo $23.00, o 
dabar parduosime $18.75

Lovos. Kaina buvo $42.50, o dabar 
parduosime už — $33.50

Vaikams lovukes, kaina buvo $18.00 

o dabar parduosime $14.50

ir Vežimukai, jaunavedžiais ir šiaip

_____ JUM
SRR

Lietuvė Siuvėja
Siuva Moterų ir Merginų 

(Rubus) Drabužius kaip — tai 
| Sijonus, Jakutes ir Siutus.

Darbą atlieka gražiai, greitai 
i ir nebrangiai.

Mrs. Barbora V. Jakštienė
4640 So. Marshfield Avenue

Arti 47-tos gatvės.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Gasinis pečius virimui ir kepimui 
valgių, kaina buvo $78.00, o dabar 

parduosime už $63.50

£
Telefonu—-Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M. I______________ J

Angliniai pečiai, puikiai išrodo . _
mažai anglies reikalauja; kaina buvo jaunoms poroms, vaikų vežiuojimui;
,585.50, o dabar parduo- *7^ ILiina buvo $60.00, o da
sime už ,........... K W bar parduosime už

Prašome visus atsilankyti tuojau ir naudoti s musų meti niu atpigintu išpardavimu.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pašalpos mėnesinis susirinkimas įvyks 
ledėlioj, rugpiučio 8 d. Ilgiai 12 vai. 
įeito kad bus Naujienų piknikas, turė
jime pasiskubinti todėl draugai 
pamirškite atsilankyti anksčiaus.

Rašt. X. Shaikus.

ne-

Lietuvių duonkepių susirinkimas 
įvyks rugpiučio 7 d. 7 vai. vak. Ažu- 
xo svetainėje ant 3301 So. Aubum avė 
Chicago, 111. Draugai, ant šito susirin 
kimo privalot būti kiekvienas, nes 
turėsim svarbių reikalų kas link strei- 
<o, kurio dar nesat prisirašę arba at
likę reikalingą daktaro ekzaminaciją 
malonėkite tai padaryti.

— Unijos Komisija.

Pašelpines Draugystes Lietuvos 
Dukterų pusmetinis susirinkimas bus 
nedėlioj, rugp. 8 d. 1 vai. po _ pietų, 
Fellowship svet. 33 St. Draugės, ma
lonėkite susirinkti, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Susirinkimai 
atsibuna kas 2 savaitę. —Valdyba.

L. G. D. 47 skyriaus susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 8 <1. 10 vai. 
ryte, 1822 Wabansia avė. visi nariai 
malonėkite susirinkti A. Vaitas.

Susivienijimo Amerikos Lietuvių Ka 
reivių 2 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugpiučio G dieną 7:80 vai. vak. 
Rašinskio svetainėje, 731 W. 18 strcet 
Visi nariai būtinai atsilankykite nes 
yra svarbių reikalų. — Valdyba.

Pajieškau Jono Dovidaičio, iš Pivo- 
raičių sodos, Raseinių apskr. Gyvena 
Chicagoje. Malonėkite atsišaukti, 
kas žino pranešti ant šio adreso.

Izidorius Katavičia
1814 W. 46-th St. Chicago

ar

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
kp. (visos Chicagos) susirinkimas 

bus nedėlioj rugp. 8 d., 10 vai. ryte, 
M. Meldažio svet.. 2242 W. 23 PI. Vi
si nariai prašomi Imti laiku.

K. V. Baronas, sekr.

1

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

— Komisija.

NAUJIENŲ OFISE
Randasi blankos Socialistų Parti

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

Rubsiuvių Unijos 269 skiriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
rugp. G dieną Unijos salėj, 1564 N. 
Robey st., pradžia 7:30 vai. vak. Bus 
daug svarbių reikalų. Kurie negaunat 
laikraščio Darbo, atsineškit Ipiygutes 
numerį ir savo adresą, tada pas sek
retorių gausite laikraštį.

Sekr. Frank Juozapavičia.

Lietuvių Tautiškų kapinių pusmeti
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioj rug
piučio 6, kaip 7:30 vakare Mildos sve 
tainėjo 3142 So. Halsted st. Visi ka
pinių globėjai Draugijų delegatai ir 
lotų savininkai malones pribūti— yra 
daug naujų ir svarbių reikalų aptarti

— Valdyba.

CICERO — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašalpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks rugp. 6 d. Kaip 8 vai. 
vak. J. Neffo svet. 1000 So. 49 Avė. 
Visi kliubicčiai prašomi atsilankyti lai
ku, nes turimo nemažai visokių naujų 
ir senų reikalų. A. Liutkus sekr.

L. S. J. L. 1 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, rugpiučio 6 
d., Aušros svet., 3001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai susi
rinkite, nes turime daug reikalų ap
tarti. — Valdyba.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčios vakare, rugp. G dieną 
Aušros svet. 3001 So. Halsted St. Nat
riai neatbūtinai atsilankykite — bus 
nominavimas centro sekretoriaus. 
__________________ ____ —Va 1 d y ba.

PRANEŠIMAS
Užlaikau visokių terhiometrų 

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

Z. LUKAS
3108 So. Halsted str.

Chicago, III.
Tel. Yards 2656

2 floras Room 3

Oodtfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami LietuVbn grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petraus^asa<

809 So. Main Str.
Rockford, Iii.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buran 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 pi et 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Mes užlaikome viso
kiausių
DEIMANTŲ, BRAN 

GIŲ DAIKTŲ, 
LAIKRODĖLIŲ,

LAIKRODŽIŲ, OL- 
SELIO KAINOMIS.

Viskas pritaikyta 
lietuviams. Musų kai 

nos yra žemesnės už kitų olselių kai
nas. Maloniai kviečiame jus ateiti pas 
mus kada tik jums patogu.

PAUL & ADOLPII BRAUDE 
VVholesalc Jewelers 

Room 400, Ketvirtas augštas 
Heyworth Bldg. — 29 E. Madison St.

Chicago, UI.
z

Telefonas Pa 11 man 855
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michifan Atm Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

GERBIAMAI VISUOME
NEI ir Mano Klientams
Šiuomi pranešu virŠsminėtiems, kad 

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

Advokatas J. P. W AITČHES

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bito vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyi-ų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styiiavs. $32.50 iki $60.00. varnus.

Pamatykite musų specialius siutus 
I?° $1G’ $20.00

$22.o0, $2o.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno sergo siutai
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serga 
kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 3 0 vai. v; h . 
Nedėliomis iki 6 vai. vakaro.

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



NAUJIENOS, Chicago, III
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Pėtnyčia, Rugpiučio 6 d., ’20
Sustabdo koks tik nebūtų dantų 

gėlimas j 10 minutų. Del persitikrini
mo prisiųsk 25c. o apturėsi miltelius 
ko ne esi m

Ig. Petkus,
322 No

Kenosha, Wis.

*. o aptur
s ir busi dėkingas.

Sheridan Rd.

Pa j ieškojimai
Pajieškau kaimynų Antano ir Pet

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

George Kvederis,
4526 Honore St. Chicago, III.

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Kurpalaitės, Kauno red. Raseinių aps. 
Živingų parapijos, Paužiškių kaimo, 
po vyru Radienė. Pirma gyveno Chi- 
cagoj, ant North sidės, dabar nežinau 
kur. Turiu svarbių reikalų gavau lai
šką nuo brolio iš Lietuvos. Malonėkit 
atsišaukti, arba kas ją žino pranešti 
ant šio adreso:

VINCENTAS KURPALIS
613 Moen Avė., Rockdale, Joliet, 111

Pajieškau kambario vienam vyrui 
Bridgeporto, West Sidėj ar Brighton 
Parko apielinkėj. Geistina, kad valgis 
butų gaminamas namie. ,

Atsišaukite
William Daunis, 

3120 Emerald Avenue

Mike Trainis pajieškau pažįstamo 
Juozo Naikelio, kuris gyveno Herrin, 
III. vėliaus girdėjau, kad išvažiavęs į j 
Pennsylvanią kur tenai į Pottsvillę. 
Jam yra labai svarbus reikalas. M ei- 
džiu atsišaukti jo paties, arba kas ži
no praneškite ant antrašo:

MIKE TRAINIS
P O Box 75 Fontanet, Ind.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMĖ NAMAI-žEMfi

REIKIA —

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ Extra

COIL WINDERS

ir pritrau- 
dabar čia 
išdirbę tris

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

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

MES TURIME pastovų dar
bą trims paprastiems darbi
ninkams, kurie galės uždirb
ti nuo $7.00 iki $10 į dieną. 

Taipgi reikia inspektorių ir 
vyrų įvairiems dirbtuvės 
darbams su gera pradine 
mokestimi.

Kreipkitės pas:
STROM STEEL BALL CO.

621 Harrison St., 
Oak Park, III.

REIKALINGAS nevedęs vyras prie 
kūrenimo boilerių. Atsišaukit į: 

DOUGLAS RATU CO., 
3514-16 Roosevelth Road, 

Chicago, III.
REIKIA —

Coal — passerių. $65.00 į mė
nesi, valgis ir kambarys. Kreip 
kitės pas Chief Engineer

CHICAGO BEACII IIOTEL 
51-st and Cornell Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas; 

d irtas per daugelį metų, 
greitai. Turiu du bizniu; 
riu parduoti.

929 W. 12 St.

biznis iš- 
Parduosiu 
vieną no-

ATYDA

REIKALAUJU 
VAITERKOS

Turi būti patyrusi tame 
darbe.

Wm. JUSAS
3305 So. Halsted St.

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

Pajieškau pusbrolio Ignaco Grinio, 
kuris pirmiau gyveno Cicero o dabar i 
nežinau kur išvažiavo. Meldžiu jo pa- ' 
ties atsišaukti arba žinančių pranešti i

| REIKIA DARBININKŲ
nes turiu svarbių reikalų.

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

Ar jus jieškote nuolatinio 
darbo?

Štai yra jums proga. Mes 
jieškome darbininkų ir jų 
pagelbininkų į musų fandrę. 
Štai yra gera proga geriems 
vyrams išmokti moterys
tės.

Ateik ir pasimatyk su mu
mis ir mes galime pasikal
bėti apie tai musų Samdymo 
departamente. Atidaryta 
visą dieną.

LINK BELT CO., j
329 W. 39 St.

BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir kampinis 

namas tirštai lietuviais apgyventoj 
vietoj. Kito tokio bizniaus arti nėra. 
Oras geras. Priežastis — savininkas 
važiuoja j Lietuvą.

10801 So. Edbrook Avė., 
Kampas 108 Str.

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

2102 W. 22-nd St.
parsiduoda —

Barzdaskutykla. Pardavimo priežas
tis — išvažiuoju j kitą miestą. Atsi
šaukite į Naujienų ofisą pažymėda
mi No. 123

VYRŲ ir MOTERŲPajieškau — George Gvildi, 1917 
metais gyveno Melrose Parke, 158- Į 
,20-th Avė., vėliaus Chicagoje. Malonė-1 REIKIA __
kitę atsišaukti, ar pažįstami malonė- Į ‘............................ . .
kitę pranešti. Ačiū iš anksto su atly-1 Naktinių ir dieninių Jamtorių 
ginimu. I ir Janitorkų. Kreipkitės pasGcorprc I roilcšci, i t

1739 So. Halsted St., Chicago, Iii; Chief Jamtor.
------------------------ 1--------------------- ?4ichigan Boulevard Building,

30 North Michigan Avė.

reikia —
Freight Handlerių 55c. iki 57c. į 

valandą. Pastovus darbas. Kreipki
tės sekančiose vietose:

507 W. Roosevelt Rd.
Dearbom St. and River in basement 

of Steele-Wedeles Bldg.
La Sale St. and No. Side of River

PARSIDUODA Bučemė 
ir grosernė, Biznis išdirbtas 
per 10 metų. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos.

A. YUKNIS 
3225 Auburn Avė.

Extra EXTRA TRIS BARGENAI.
Sampelinial Rakandai. . Ant North West Side. l’ar-

siduoda 3 puikus namai. Pui- 
VAliaualoae mmlone bus ^parduoti kiausioj apielinkčj, netoli Logan 

šį menesį. Vertelgoms neparduosnn. I ®
25 seklyčios setai ir 20 phonographų ^quaie.
visokių iSdirbysčių, ruošai, ir lovos Nuni. 1. Naujas mūrinis na- 
Stcbėtini bargenai. Geriausiam pasi- Inas, pastatytas pagal naujau- 
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai sįą įr puikiausią madą. 2 flatai 
didelės mleros phonographas už $42. po 5 kambarius; gasas elektra 
su rekordais deimanto špilka — už . ,
moksta $155. Taipgi tikros skaros sek lr maudynes; fumace apšildo- 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- Į mas, cemento skiepas ir vėliau- 
fėd. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE
FURNITURE STORAGE

2102 W. 35-th St. arti Archer Avė. I 125 pėdų.
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo Nevada St. 

s 10 iki 4’ ' Num. 2.
kambarių; 
riai, kuknia, valgomajai kamba- 

m . . „ . i rys, frontinė, ir priesienis ir vi-Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. ’ *
Stebėtina proga porai pradedančiai SOS vigados. Gasas, elektia, 
namų užlaikymą. Mes turime savo maudynė, apšildomas karštu 
išpardavimo kambary 15 vėliausios vandeniu. Dideli porčiai; ce- 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į sku- menį0 gfclepas, pastogė, gara- 
rą, cane, velour ir overstuffed. taip-
gi rugsų, lovų ir 26 phonographų. vi- džius, lotas didumo 41x125 pe- 
sokio i8dirbimo ir kaip nauji. Gvaran- Į du. Kaina .$7,500, North Cent- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu- ral park Avė.
pirkti didelį phonographą, rekordus ir Num. 3. Medinis namas, ant 
deimanto špilką, grojanti visų 2 pagyvenimų, 4, 4, 2 kamba- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At-1 # _
atšaukite tuojaus. Dastatymas veltui, nų; gasas ir maudynes, skiepas 

WESTERN FURNITURE ir Pastaogė. Lotas 26x125 pėdų, 
and STORAGE Kaina $3000. W. Charleston Str.

2810 W. Harrison Str., Kam tokie namai ?ra reikalin-
Atdafa nuo 9 iki 9. | KL malonėkit kreiptis tuojau,

nes į trumpą laiką turi būti par
duota; priežastis pardavimo — 
savininkai išvažiuoja į Lietuvą.

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

Chicago, 111.

sios mados stogas ir pastoges. 
Dideli mūriniai porčiai, puikus 
apsvadintas lotas. Didumo 31 x 

Kaina $8,900, West

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Puiki rezidencija, 8 
4 miegami kamba-

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

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

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

2143 So. Cicero Avenue 
Tel. Canal 6296 Cicero, III.

Kas norite pirkti farmą ir apsisau
goti nuo išnaudotojų, pirkite nuo pa
čių savininkų, gausite labai pigiai ge
rų ūkių. Dabar geriausis laikas.

V. Gaižauskas,
167 Cardoni Avė. Detroit Mich.

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

visada.
50 W. 119-th St. Kensington 

1-mas floras nuo fronto.

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

3219 Lowe Avenue,

YRU

REIKIA —
Paprastu darbininkų. Galime 

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

2338 So. Westem avė.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ

«1 “ ' A PASMUKSI
Geistina kad butų ant Brid-1
geporto. Meldžiu atsišaukti , REIRIA gero barberio
gi e! al- i $35.00 ir nuošimtis į sanvai-

o w. dz bt. j)arbas an£ visados. Atsi-
' šaukite greitai adresu: 

10722 Michigan Avė.
Roseland.

IŠRENDAVOJIMUI

LIETUVIŲ MOTELIS --------------------------___ _  REIKIA —......... r ■ 11111
Gera vieta dėl pakeleivių nakvy- PortCflŲ dcpartailientillėj 

nei; taipgi laikome žmonės ir ilKes- krautuvėj. PastOVUS darbas, 
niam laikui, su valgiu. Kambariai p i 
dideli, šviesus. Kas nori gali eiti ir; LOTOS RlgOS.________ _____
du į vieną kambarį.

1606 So. Halsted St.
Chicago, III.

J. OPPENHEIMER and CO
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA —
DVIEJŲ SHEARMANŲ ir 
PATYRUSIŲ PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

GERA MOKESTIS ir PA
STOVUS DARBAS.

KREIPKITĖS PAS
COHN IRON STEEL CO.
2084 Southport Avė.

ATYDAI DAKTARAMS. 
PARSIRENDAVOJA

GERA VIETA DAKTARO OFISUI

REIKIA —
PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

55c. į valandą pradžiai.
Connelly Iron Sponge and 

Governor Co.
3154 S. California Avė.

REIKIA —
moiAerių —

ANT BENČIAUS.
PUIKIOS DARBO

SANLYGOS.
MOKAMA AUGŠČIAU-
SIOS ALGOS

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

Kreipkitės pas
233 E. 115-th St. 

Kensington, Jll. 
Tel.: Pullman 659

REIKIA —
MILLWRIGHT

PADĖJĖJŲ.
60c. iki 65c. į valandą pra

džiai.
Connelly Iron Sponge and

Govemor Co.,
3154 So. California Avė.

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

REIKIA —

REIK I A DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —

PARSIDUODA saldainių ir truk
tų krautuvė ir pusė tono trokas, 1917. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju į 
kitą miestą. Biznis gerai išdirbtas. 
Atsišaukite į Naujienų ofisą reikalau 
darni No. 125
Pajieškau Svietkų. 18 d. liepos 1919 
m. vaikinas dirbo naktimis ant 2 floro 
prie Continental Can Co. ir įpuolė į 
elevatorio šaftą ir užsimušė į smert. 
Taigi, kurios moterįs dirbo tą naktį 
ant antro floro prašau meiliai kad at- 
sišauktumčt ant adreso:

M r. Ig. Bublis,
1959 Canalport Avė. Chicago, III

PARSIDUODA labai pigiai čevery- 
kų krautuvė iš priežasties važiavimo 
Lietuvos. Biznis labai gerai eina. 
Taipgi visokios mašinos taisymui če- 
verykų. Jeigu nesirengčiau važiuoti 
j Letuvą, tain iekada neparduočiau. 
Jeigu yra kam reikalingas toksai biz
nis, meldžiu kreiptis šiuo antrašu: 

1439 So. 49 Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA pianas 1 metų se
numo, labai pigiai iš priežasties išva
žiavimo kitan miestan.

M. PHILLIPS,
4545 So. Talman Avė.

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

PARSIDUODA—
Grosernė, bučemė ir saliunas.
Parduosiu už prieinamą kainą. Par 

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

REIKIA —
POPIERINIŲ INSULATORKŲ

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

WESTERN ELECTRIC CO., 
Ine.,

48-th Avė and 24-th St.

VAIKŲ IR VAIKINŲ 
IŠSIMOKYTI IŠDIRBIMO 
SKRYNIŲ (TRUNKS).

KREIPKITĖS PAS

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

WAREHOUSĖJ MOTOR 
TRUCKŲ DIRBTUVĖJ.
55c. VALANDAI. — 52 VA
LANDOS SAVAITĖJ.

KREIPKITĖS PAS
2831 ARCHER AVĖ.

PARSIDUODA —
GERA DUOKEPYKLA SU 

ARBA RE PRAPERTŪS. 
SAVININKAS NORI ATSI

TRAUKTI Iš BIZNIAUS.
4106 ARCHER AVENUE

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

930 W. 35 Place, Chicago, III

tamsta Pfidtejįams.
Kostumeris kartą man pasa

kė: Kad aš bučiau žinojęs apie 
jūsų vietą pirma, aš bučiau su- 
čėdinęs $200 ant rakandų, ku
riuos aš pirkau kitur. Daugelis 
kostumerių taip kalba, kurie čia 
perka.

Aš turiu eilę naujų ir vartotų 
rakandų, lovų ir springsų ir ma
tracų. Pečių, karpetų ir t.t. Aš 
parduodu naują tavorą ant ma
žo komiso pagrindo. Aš parduo
du vartuotą tavorą labai pigiai.

Seklyčios setai nuo $30.00 iki
$152.00.

Valgomojo kambario setai 
nuo $50.00 iki $125.00.

Mieg-kambario setai nuo $75 
iki $175.00.

Lovų springsai ir matracai 
nuo $18.00 iki $100.00.

Atskiri dresseriai ir Chifonie- 
rai $27.50 ir daugiau.

Rugsai $22.50 ir daugiau.
Šimtai atskirų bargenų, kurių yra 

perdaug čia paminėti.
Visos kainos yra užrašytos aiškiom 

skaitlinom. i
Už dastatymą tavoro mokėti nerei

kia.
Aš parduodu už “cash” tiktai.
Atdara Utarninke, Ketverge 

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro. ;

CURTIS FURNITURE 
EXCHANGE

6203-5-7 Wientworth Avė. | 
Tek: Wentworth 6996

P. S. Iškirpkit šį apgarsinimą 
ir atsineškit su savim. Aš nu
teisiu 5% ant visų pirkinių.

REIKIA —
MERGINŲ

DARBUI MUSŲ 
SĖKLŲ 
WAREHOUSĖJ.

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

Avenue

P. BECKER AND CO.
755 W. POLK STR.

REIKIA—
PAPRASTŲ DARBININKŲ
Šapoje ir liejimo (moulding) 

skyriuje. Kreipkitės pas 
CRANE CO.

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

REIKIA —
Paprastų darbininkų Samson Trac- 

tor Co. Janesville, Wis., išvažiusit kar 
tu su bosu. Važiuokite su užveizda ka 
sdien 12 vai. dienos. $5.50 iki $6.00 
dienai; amatninkų visokių mechani
kų; parankių vyrų; mašinistų, dailyd- 
žių, moklerių, gear eutterių; ir grin- 
derių; foundrės darbininkų. Kompani
jos kambarys ir valgis; vežama kas
dien į Wisconsino ir Michigano girias.

Teamsterių ir sawyerių $75 iki $100 
I mėnesį su kambariu ir valgiu. Viso- 

iam miesto darbui; farmų darbinin
kų $91 į mėnesį, kambarys ir valgis 
Kasyklose zinko, anglių ir vario. Ve
žama kasdien į vakarus svetimtačiams 
kelionė dykai.

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

Tel.: Main 5074

Vyrų ir vaikų darbui pa- 
cking housėj. Puikios darbo 
sanlygos.

Labai geros mokestįs.
Pastovus darbas visą metą 
Atsišaukite pas:

HETZEL and CO.
1742 Larrabee Str.

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

3414 W. 37 PI.

Parsiduoda 4 kambarių rakandai, 
vartoti vienus metus. Pardavimo prie 
žastis važiuojam Lietuvon. Atsišaukite 
ne anksčiau 5:30 vai. po pietų, suba- 
toj po piet ir nedėlioj visą dieną.

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

^antros lubos iš fronto.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

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

REIKIA —
INTRINfiJŲ (RUBBERS) ANT 

MEDINIŲ LOVŲ, GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAS.

ENGLAND SPRING BED CO.
3943 Ix)we Avė.

REIKIA —
RAKANDŲ

PAKUOTOJŲ
arba apkalinėtojų (craters) — 

geros algos — pastovus darbas 
ENGLANDER SPRING BED CO.

3943 Lowe Avė.

Deimante adata ir 
24 parinktlniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
...................... * D.

BARGENAS
Parsiduoda 2 kambarių rakandų se

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

3130 So. Halsted St.

I
NAMALŽEMI5

miestus prisiunčiamo per Č. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

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

EXTRA BARGENAS
Savininkas parduoda 4 flatų mūrinį 

namą labai pigiai. Pirmas flatas yra 
šiltu vandeniu apšildomas ir yna bar 
nė dviem automobiliams. Kaina $5,800 
fmokėti reikia tik $2,000.00, o kitus 
ant lengvų išmčkėjimų. Savininkas 
gyvena ant pirmo flato.

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

? KAS NORITE pirkti namą Cicero 
ir apielinkčj. Mes turime pigių ir 
gerų, mūrinių ir medinių, dideliame 
pasirinkime. Meldžiu kreipties pas 

P. ZIGMONT,
L4847 W. 14 St., Cicero, III.

Phone Cicero 39

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

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

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

A. MILIAUSKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, 111.

PARSIDUODA medinis ant 2 pa
gyveni mii namas geroj apielinkėj ant 
West Side. Priežastis pardavimo, sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą.

JONAS JAUGELAS, 
2344 W. 22nd Place.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
2 flatų naujas mūrinis namas po 

5 kainb. su visais įtaisymais: elektra, 
inaudinčmis, aukštu cementu beismen- 
tu, parsiduoda labai pigiai; tas na
mas turi būt parduotas trumpu laiku 

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

PARSIDUODA 3 flatų muro namas, 
Gazas elektra, Vandeniu šildomas ir ki 
ti parankumai. Trįs blokai nuo Lin
coln Parko, rendos neša $2,040.00 į 
metus, pariduos už $15,000.00. Turi 
būti parduotas greitai.

615 Center St., trečios lubos

PARSIDUODA bungalow. — Saulinis 
kambarys, koklių maudynė, 2 metu se 
numo, screen ir storm langai , tikrai 
modemiškas, arti Liet. šv. Stanislovo 
bažnyčios ir mokslainės, ir Marquette 
parko, tiktai $8,000.00 $4,000 cash ar 
daugiau.

6423 So. Campbell Avė.

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 2 namai, vienas 2 

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

J A ŽITKUS
3829 So. Rockwell St. 

užpakalyje.

PARSIDUODA —
3 dideli lotai, puikioj vietoj, arti 

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

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

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

PARSIDUODA —
Pigiai du namai ir du lotai 

54x124.
J. WESOLOWSKI 

3441 Emerald Avė. 
1

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

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

PARSIDUODA — 7 kambarių mū
rinis Cottage moderniškas su dideliais 
ir šviesiais kambariais. Parsiduoda už 
labai prieinamą kainą, nes savinin
ką: išvažiuoja iš Chicagos.

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

Tel: Yards 5187

Parsiduoda 2 akrai geros dirba
mos žemės prie Chicagos miesto, ima 
vieną valandą atvažiuoti į vidurmie- 
stį. Galima ant žemės gyventi ir 
mieste dirbti. Arba mainysiu ant ne
didelio namo Chicagoje. Norintieji 
įsigyti geros žemės šmotą, meldžiu 
atsišaukti laišku į Naujienų ofisą po 
No. 124.

RENGKTS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upčs ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
Vi akro ............................
Vi akro ..................................
1 akras .............................

. $275 

. $425 

. $550 
Atpigintos kainos. Labai lengvos 

išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaurin
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Surnažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. MclNTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296
1404

MOKYKIjOS

Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budo 
Jus trumpu laiku Išmoksite viso a- 
inato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maži
uos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-Yu- 
cluo laiku, diena ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų, 

Patterns daromos sulig suaros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bož ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasuicka. Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMĄKING 
COLLEGE8

6205 S. Halsted, 2407 W. Madleen, 
1830 N. Weltg St

137 Mokyklos Jungt. VristiioMk 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.




