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Lenkai traukiasi iš Lietuvos
Neteko Dvinsko
Lietuvos kariuomenė užėmė 

daug kaimų

Karo stovis Lenkijoje
True translntion Hien with the jx>st- 
master at Chicago, 11!., July 13, 1920 
as reųuired by the art of Oct. 6, 191/

LENKAI TRAUKIĄS! 
Iš LIETUVOS.

True traiislatio** fiieu wmi ine post- 
master at Chicago, 111., July 13, 192C 
as reųuircu hy llie aci ui’ Oct. b, 1912
LENKAI BANDO ATSISPIRT 

PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

Neteko Dvinsko; Lietuvos 
kariuomenė paėmė 

daug kaimų.

(Nuo Lietuvos Atstovybes Amerikoj] 
[Telegrama Naujienoms]

WASHINGTON, 1. 12. — 
Oficialis kablegramas iš 
Kauno, nuo ‘'Eltos”, datuo
tas liepos vienuoliktą, sako:

Bolševikų spaudžiami 
lenkai pasitraukė iš Daug 
pilio ir traukiasi atgal pie
tų link.

Musų kariuomenė pa
ėmė geležinkelį nuo KaL 
kūnų Vilniaus link ir pa
sistūmė ligi Drisvetos eže
ro, susisiekdama gana pla 
čiu frontu su bolševikais.

Latviai perėjo Dauguvą 
ir laiko liniją Brigiai — 
Skruzdėlyne — Kapliava 
— pietų link. Stengiamasi 
nustatyti demarkacijinę Ii 
niją su latviais.

Vakar lenkai pradėjo 
trauktis iš Lietuvos oku
puotų vietų. Musų kariuo
menė žygiuoja pirmyn ir 
paėmė Dukštus, Taurag
nus, Kukutiškius, Skudu- 
tiškius, Pakalnius, Aluntą, 
širvintus ir Šešuolius.

Lenkai pasitraukė iš 
Vievio — link Vilniaus. 
Girdėti, kad lenkai skubo
tai evakuoja Vilnių.

Talkininkai žada padėti.

True translanon iue<i wnh tha post- 
master at Chicago, III., July 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

KARO STOVIS LENKIJOJ.

LONDONAS. I. 12. — Pasak 
bevielitfio telegrafo pranešimo, 
kuris čia gauta iš Maskvos, len
ku armijos, kovojančios, kad 
sulaikius bolševikų veržimąsi 
pietiniame fronte, netoli Rov- 
no pradėjo naują ofensyvą.

Pranešimas pažymi, kad to
liau į pietus bolševikai sėkmin
gai varo savo bejtiveržimą į šiau 
rę nuo Dniestro upės. Jie už
ėmę Novaja Užica, į šiaur-ry- 
čius nuo Kamenec-Podolski.

Čia gauta, aplinkiniais keliais, 
pranešimas, kad bolševikai, be 
sivejantįs lenkus, jau užėmė 
Minską.

Pažymima, kad tasai prane
šimas susidarąs Kaulio, kurį vė
liau išsiuntinėjęs Central News 
agentijos korespondentas, esan
tis Kopenhagene.
Lenkai' nepatenkinti talkininkų 

sąlygomis.
SPA, 1. 12. — čia manoma, 

kad lenkų delegacija yra labai 
nepatenkinta talkininkų nota, 
kuri įteikta Rusijos sovietų vai 
džiai, kad butų padaryta pa
liauba musių. Ji (lenkų dele
gacija) tečiaus nusijauČianti, 
jogei visa tai ji turėsianti pri
imti.

Praeitą nedėldienį paskelbti 
pranešimai sakė, kad talkinin
kai pasiuntę Maskvos valdžiai 
pasiūlymą daryti paliaubą mu
šiu su lenkais ta sąlyga, kad 
lenką/ pasitrauks prie tikrojo 
(lenkų apgyvento) lenkų val
stybės rubežiaus. Padarius pa 
liaubą turėtų būt sušaukta visų 
Rusijos pasienio valstybių at
stovų konferencija. Ir jeigu 
bolševikai bandytų pulti lenkus 
už jų valstybės rubežiaus — 
talkininkai turėtų eiti pagalbon 
Lenkijai].

pranešimą, rodantį, kad lenkų 
kariuomenė povaliai traukinsi 
•r vyriausioj mūšio linijoj, tarp 
Molodečno ir Borisovo, dagi pa 
Ii atakuoja priešą.

Bolševikų armijos bandymas 
persikelti per Berezinos upę, 
netoli Bobruisko, lapt* atmuš
tas.

Premjeras nurodė į visų par
tijų bei k lesų vienybę lenkuose, 

j visatinį savanorių stojimą ar- 
mijon ir gyventojų pasitikėji
mą išlaikyti bandymą. Be to, 
jis pareiškė, kad Lenkijos der
lius šiemet esąs geras.

“Bet”, pažymėjo jisai, be inu 
su žmonių pasitikėjimo savimi, 
mes prašome ir pasitikime mu
sų talkininkų pagalba, militare, 
kur tatai galima, ir visų jų di
plomatine parama taipjau”.

True translaiiou wfth the post
ui aster at Chicago, 111., July 13, 1920 
is mjuircd by uic act of Oct. 6.1917

VOKIEČIAI LAIMI RYTŲ 
PRŪSIJOJ.

BERLINAS, 1. 12. — šiandie 
iš ryto gautosios žinios apie bal 
savimo pasekmes plebescitui nu-. 
žymėtame zone, rytų Prūsijoj, 
rodo, kad praeito nedėldienio 
balsavime vokiečiai laimėjo 
sprendžiamąją pergalę prieš len 
kus. Aštuoniolika apskričių už 
vokiečius padavė 24,468 balsus, 
gi už lenkus tik 2,092.

True truflslatiou filed v/lUi the post- 
master at Chicago, UI., July 13, 1920 
as reųulrcd by the act of Oct. 6,1917

PRANCŪZAI SUJUDINTI 
LENKŲ KRIZISU.

Nagai, jaunas nesenai išrinktas 
atstovų buto narys ir Vaseda 
universiteto profesorius, parei
škė :

“Lenino autokratija viešpatau 
ja vakaruose, o Rara autokrati
ja — rytuose”.

Dar kitas atstovų buto narys. 
Notaro Močizuki, nurodė j ąnti- 
japonišką agitaciją Californijoj. 
Jis taipjau smerkė politiką su
lig Siberijos.

Opozicines partijos pasiūlė re
zoliuciją, reikalaujančią, kad par 
lamentas pareikštų nepasitikėji
mo ministerija ir išparode prie
žastis kodėl valdžia turėtų pasi
traukti. Pirma jų tokia, kad 
ministerija, ignoravo visatinį 
žmonių reikalavimą ir atsisakė 
pravesti visuotinąją balsavimo 
teisę. Antra, kad valdžia, pa
leisdama buvusį parlamentą, vai 
stybės reikalus paaukojusi par- 
tijia. Trečia, kad delei netiku
sios ekonominės politikos vald
žia įstūmė šalį finansinėn suįru- 
tėn. , Ketvirta, kad tie budai, 
kuriais valdžia vedė užsienio 
reikalų politika privedė prie pa
juokos ir pažeminimo valstybės. 
Penkta, kad neaiški valdžios po- Į 
litika Siberijoj privedė prie ne- j 
senai įvykusios tragedijos Niko- f 
lajevske, Siberijoj, kur bolševi
kai paskerdė septynis šimtus 
japonų.

PARYŽIUS, 1. 12. — Dabarti
nė lenkų armijų padėtis, bolše- ( 
vikų besistengimas paimti ją j , 
spąstus besiveržimu linkui Vii- j 
niaus ir Budenny kariuomenės *
ėjimu į šiaur-vakarius, prie Ko- 
velio ir Brest-Litovsko, įšaukė
franeuzų spaudoj ir militariniuo- 
se rateliuose beveik tokios pat
atidžios, kaip kad Spa konferen

True translutiou fHed with the post- 
mastei* at Chicago, 111., July 13, 1920 
as reųuired Dy Ine act of Oct. 6,1917
JAPONAI APLEIDŽIA TRANS- 

BAIKALO SRYTĮ.

VVASHINGTON, 1. 12. — Val
stybės departamentas šiandie 
gavo iš Harbino žinių, kad jo- 
ponų kariuomenei įsakyta aplei
sti Trans-Baikalo srytį, Siberi
joj, ir kad ten atsiųsta daugybė 
tavorinių ir pasažierinių trauki
nių, kad ją (kariuomenę) išve
žus.

h ur h*unsh»il<)ii nien with the post- 
master at Chicago, III., July 13, 1920 
is i'cųuircd Ly mc act of Oct. 6,1917 

Lietuva daro tai 
h su Rusija

\ __________
Bolševikai atiduoda Lietuvai 

Vilnių ir Gardiną.

MASKVA, 1. 12, — Lietuva ir 
Rusijos sovietų valdžia atsiekė 
susitaikimo dėl padarymo visa
tinės taikos. Apie tai čia pasa
kė sovietų valdžios atstovas mi 
nėtoms taryboms vesti, Adolfas 
Joffe.

Jisai dar pareiškė, kad tame 
susitaikime įeina susitarimas 
delei rubežių bei kontribucijos 
ir kad Rusija pripažįsta Lietu
vai teisės prie Vilniaus, Kauno 
ir Gardino kartu su ta dalimi 
Gardino provincijos, kuri yra 
e t nog ra fintai lietuvi šk a.

“Tasai bendras susitarimas 
pasakė jisai priskubinta 

nepasisekimais, kuriu aplaikė 
lenkų kariuomenė. Lietuviams 
užtikrinta apsauga nuo sveti
mųjų pasimojimo ir jie lodei 
atsiėmė savo pirniesiVus reika
lavimus.

Rusija nesi maišys į lenkų, 
latvių ir vokiečių ginčus delei 
jų rubežių.

Taikosi ir su latviais.
“Greitesnis užbaigimas tary

bų, kurios eina tarp sovietų val
džios ir Latvijos, tapo sutruk
dytas tuo faktu, kad Latvijos 
ministerija neturėjo didžiumos Į 
pritarimo parlamente. Ret mes 
sutikome su latvių reikalavi
mu, kati pasitarimas butų tęsia
mas Rygoje, iš kur tečiaus de
legatai turės sugrįžti Maskvon

DIDELIS GAISRAS.
cija su vokiečiais. Rytiniai laik _ 
raščiai išrodo kaipir karo laiku, iSuna,k,no dvl
kur militariniai ekspertai studi- ( 
juoja padėtį ir šiaip ir taip. Di- į
džitnna tų kritikų nerodo opti
mizmo delei lenkų armijos pa
dėties.

True translation filed with the poat> 
mastei* at Chicago, 111., July 13, 192o 
as reąuirtd by uie act of Oct. 6,1917

PURTO JAPONIJOS 
AUTOKRATUS.

TOKIO, 1. 10. — Niekada dar,

dirbtuvi; nuosto
liu pridaryta už 70,000 dolerių.

CHICAGO. — Kilęs gaisras 
vakar vakare sunaikino dvi dirb 
tuvi prie 22 ir Morgan gatvių. 
Gaisras pirmiausia kilo Krueger 
Sash kompanijos dirbtuvėj ir 
lentų jarde. Vėliau jis persi
metė į General Chemical kom
panijos “verauzę”.

Nuostolių pridaryta apie už 
septyniasdešimts tūkstančių do
lerių.

rme transiauon riied with the post* 
master at Chicago, III., July 13, 1920 
h reųiHttd by Uie u< t oi Oct. b, 1917

Lietuvos pasiuntiniai 
Spa konferencijoj

LIETUVOS PASIUNTINIS 
SPA KONFERENCIJOJ.

[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj] 
[Telegrama Naujienoms]

WASHINGTONAS, liepos 12. 
— Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gavo kablegramą iš Pary
žiaus nuo kunigo Dobužio. Ka- 
blegraina skamba:

“Milosz konferuoja Spa. Lie
tuvos’ reikalai visur eina ge
rai”.

[Milosz yra Lietuvos pusiu il
tinis Paryžiuje, Francijoj. — 
Red.].

UŽPUOLĖ BANKĄ.

Pasišlavė trylika tūkstančių 
dolerių.

PLAINFIELD, III., L 12. — 
Penki nepažįstami banditai, 
manoma iš Chicagos, šiandie 
čia apiplėšė State banką. Pasi
grobė trylika tūkstančių dole
rių pinigais ir šiaip vertingų 
jjopierų Jr pabėgo linkui Chi
cagos. Gyventojai bandė sulai
kyti piktadarius, bet nepavyko.

MOTERĮ IŠGELBĖJO, 
PATS PASKENDO.

NOEL, Md., L 12. — Besi
maudydamas Gowskin upėje 
tūlas Herman Hermas vakar iš
gelbėjo skęstančią moterį. Iš
nešęs skenduolę krantan ir at
gaivinęs ją Hermas sugrįžo van 
deniu, ir neužilgio pats pasken
do.

- galutinam susitarimui ir pa- ! DEL ŠUNIES NUŠOVĖ SUNŲ, 
sirašymui laikos”.

Paklaustas delei gandų apie 
galimą lenkų pasiūlymą daryti 
taiką, Joffe atsakė, kad dabar
tiniai\nuotikiai rodą, jogei pa-

“Trečiosios partijos” 
konvencija

Septynios grupės nutarusios 
susivienyti; Darbo Partijos 

atstovai dar spiriasi. >

CHICAGO. — “Trečiosios f)ar 
tijos” kūrėjai daro progresą. Po 
ilgų ginčų įvairių komisijų po
sėdžiuose, vakar vakare pavyko 
susitarti. Septynių grupių — 
48-nių komiteto, Amer. Konst. 
Partijos, Amerikiečių part., (iš 
Texas valst.) Single Tax’erių, 
Nonpartisan lygos, Pasaulinio 
karo veteranų, kareivių ir jūrei
vių lygos — atstovai nutarę vie
nytis. Tik viena Darbo Partija 
dar nenusitarė. Tarp Darbo Par 
tijos ir 48-nių komiteto esą tūlų 
skirtumų, kurių dar nepavyko 
išlyginti. Bet nesą abejonės, 
kad galų gale ir čia bus atsiek
ta susitarimo. Tada — gims 
nauja partija.

Naujosios partijos kūrėjai te
čiaus nusimano, kad tuo dar vi
sa nebus užbaigta. Nemažiau 
vargo jie turėsią ir su naujosios 
partijos platforma. O tai dėl 
to, kad tos “partijos” žmones 
susideda iš labai įvairių elemen
tų. Busią galvosūkio ir su no- 
minavimu kandidatų prezidento 
ir vice-prezidento vietai. Vis dėl 
to, grupių atstovai esą labai en
tuziastingi. Ypač didelio entu
ziazmo iššaukė žinios apie gru
pių atstovų susitarimą.

Iki šiol kiekviena grupė savo 
konferenciją laikė atskirai, šian 
die, spėjama, jos visos susieis į 
daiktą ir pakrikštys naująją 
partiją. Po to prasidėsiąs tik- 
rasai darbas — priėmimas plat
formos, nominavimas kandidatų 
ir tt.

Į NEW YORK, 1. 11. — (icorgc 
Geravalio šuo susipiovė su kitu

' šunimi. Geravalio sūnūs išėjo ; 
pcrskfrti juos, o tėvas pastvėręs.

tenkinanti taika tegalėsianti būt revolverį paleido į šunes šūvį. Į 
. Pataikė ne į šunį, bet sūnų.;

laj_ Sūnus tuoj mirė, o Geravalio: 
dabar patupdytas belangėm

pasirašyta tik Varšuvoje.
“Nors socialistai ir nori 

kos”, tęsė jisai, vis dėlto dabar 
tiniame karo laipsny jų sąly 
gos kažin ar bus priimtinos”.

IR MEKSIKĄ NORI PADA-
RYT “SAUSA.”

Tuo pasirūpinsiąs naujasai
prezidentas.

Sudegė laikraščio spaustuvė.
RED BLUFF, Cal., 1. 9. — lamdytą

Pastatė ant brolio kapo 
paminklą, norėjo pasi

melsti, bet —
NEW YORK, I. 11. — Louis 

Roth kiek laiko atgal pastate 
gražų ir brangų paminklą ant 
savo mirusio brolio kapo. Šian 
die jisai buvo nuėjęs kapines- 

i na, kad pasimeldus už mirusį 
brolį. Ret vos spėjus atsiklaup
ti paminklas sutratėjo ir už
virto ant Rotho. Atbėgę žmo
nės jį palnosavo, bet labai su-

Šiandie čia sudegė vieno vado- Nuvežtas
ir sulaužyta ranka.
ligoninėn. Reikėsią

Įvaujamojo vietos dienraščio, nupjauti ranką. Roth, jei pa- 
Red Bluff Sentinel ofisas ir sveiksiąs, ketina traukti tieson 
spaustuvė. Nuostoliai dideli. • paminklo tašytąją.

LONDONAS, 1. 12. — šian
die po pietų čia gauta iš Varšu
vos žinia, kuri sako, kad gene
rolas Pilsudskis paskelbė karo 
stovį Lenkijoj. Lenkų naciona
linei apsaugos tarybai duota dik 
tatoriškos galės, kuria ji pra
dėjo naudotis.

Talkininkai prašo paliaubos 
mušiu, t

SPA, 1. 12. — Šiandie iš čia 
pasiųsta Maskvon talkininkų no 
ta Rusijai, prašanti paliaubos 
mūšių su lenkais rytiniame fron 
te. Lenkijos premieras Grab- 
sky išvažiavo Varšavon.

PARYŽIUS, 1. 12. — Petit 
Parisien šiandie išspausdino spe 
cialį pranešimą, kad Lenkijos 
premieras Grabsky telegrafavo 
lenkų nacionalinės apsaugos ta
rybos pirmininkui ir lenkų ar
mijos komanduotojui, generolui 
Pilsudskiui, tuojau pradėti ta
rybas su rusais delei paliaubos 
mūšių.

Kritingas laikas Lenkijai.
“Tai yra > nusprendžianuasai 

momentas Lenkijai” — šiandie 
čia pareiškė Lenkijos premie
ras Vladislavas Grabsky; parei
škė apie penkiasdešimčiai įvai
rių šalių korespondentų, kurie 
buvo susirinkę pas jį. “Musų 
armija kaujasi su mobilizuoto
mis Rusijos spėkomis, kurios 
gyventojų skaičius yra šešis 
kartus didesnis nei musų ir ku
rios armija aprūpinta geriau
siais karo pabūklais, pagamin
tais talkininkų Denikinui, Kol- 
čakui ir Judeničiui — ginkluo
tais automobiliais, tankais, kul
kosvydžiais ir sunkiąja artileri
ja. Bolševikų armija turėjo 
daugiau kovų nei mūsiškė, ji 
šaunesnė ir turi skaitlingą ka
valeriją. Bolševikų ofenzyvas 
mums sudarė ytin krūtingą pa
dėtį, vis dėlto ne beviltę”.

Lenkai povaliai traukiasi,

Premieras turėjo (Tficialinj

MILVVAUKEE, 1. 12. — Wis-

MEXICO CITY, 1. 12. — Lai- 
kinasai Meksikos prezidentas, de 
la Huerta, nori padaryt tą res-' 
publiką “sausa” — pravesti vi
satinę prohibiciją. Apie tai pra 
neša vietos dienraštis Universal. 
Jis sako, kad tuo reikalu Mek-1 
sikos parlamentui neužilgio bu-1 
šią įteikta įstatymų sumanymas.

gimus konstitucinei valdžios for- Į -------------------------- ------
mai, Japonija nematė tokio po-; TUSCALOOSA, Ala., 1. 12. — 
litinio sujudimo, kaip kad laike Darant bandymus orlaiviais, 
dabartinių josios parlamento po- J Louis Waltennate orlaivis stai- 
sėdžių. Valdžia, matyt, pasitiki. ga sugedo ir nupuolė nuo 3000 
t. v. Seiju-Kai arba didžiumos ‘ pSdų augštumos. Orlaivininkas 
partijos parama. Neveizint to, *' ir vienas jo pasažieris užsimušo. 
griežtos atakos, kurių jai daro 
opozicija, išplėtoja laisvę žodžio,
kuri, tūlų dalykų padėties sekė- Į consino valstijos ūkininkai susi- 
jų manymu, turės sulošti žymią; rupinę. Negalį gaut darbininkų, 
rolę tobulinime konstitucinės = 
valdžios Japonijoj.

Pakartotinus kaltinimus, kad 
valdžią, ypač jos atsinešime j' 
Siberiją, kontroliuoja militaris- 25, 
tai dabar sekė sensacingas buvu
sio justicijos ministerio, Jukio 
Ozaki (nesenai sugrįžusio iš už
sienio) paskelbimas, jogei jis : 
apleidžia visas partijas ir ves I 
nepriklausomą kampaniją tikslu 
sumušti militaristus.

Leniną ir Hara viešpatavimas.

, Augščiaus kovos prieš kabine
tą laipsnis parlamente buvo at
siektas vakar, kuomet atstovas

PINIGU KURSAS.
■ —■ ■ iii

VAKAR, liepos 12 d.,užsienio pinigų 
dna. perkant įą ne mažiau kaip už 
i,000 dolerio, bankų buvo skaitoma

| Anglijos 1 svaras ........... $3.94 Va
Austrijos 100 kronų ............... $0.75
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.04
Danijos 100 kronų ............... $16.65
Finų 100 markių ................... $4.35
Francuos, už $1............frankų 11.82
Italijos, už $1 ............. lirų 16.50
Lietuvos 100 auksinų...............$2.70

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

I.enkų 1OO markių ........................ $0.70
Norvegų 100 kronų ................$16.75
Olaadų 100 guldenų................ I >35.88
Švedų 100 kronų  ................. $22.20
Šveicarų, už $1 ........... trankų 5.55 
Vokiečių 100 markių...............$2.70

Ar girdit, pons Dalrymple žada 
uždaryt visus saliunus.

__ ______ i
CHICAGO. — Bus blogai J 

Pons majoras Dalrymple ir vėl 
prabilo. Jisai tik-ką sugrįžo iš 
Washingtono, kur tarėsi su ki- Į 
tais prohibicijos oficeriais. Ir, 
pareiškė, kad jis tuoj kreipsis į 
generalinį Illinois valstijos pro
kurorą, kas šis uždarytų visus 
saliunus. Jie esą — “įstaigos 
publikos ramumui ardyti”.

Look out!

ORAS
Chicagoj ir apielinkėse — Lie

tinga, truputį šilčiau.

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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

... ...................    —.-.i. w n ■ ... ....................................................... —■■■ui ,



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Del Lietuvos santikiy 
su Latviais.

[Nuo Lietuvos Atstovybes Amerikoj]

Čia paduodame keletą gautų 
oficialių “Eltos” pranešimų, k u 
ric paliečia santykius su Latvi
ja--

Iš pradžios keli oficialiai do
kumentai.
Latvių vyriausybės pasveikini

mas ir linkėjimai Lietuvos
Steigiamajam Seimui.

“Lietuvos Steigiamajam Sei
mui, Kaune.

Lietuvos Stcig. Seimų atida
rant, mes turime garbės siųsti 
tam Aukštajam Susirinkimui Ii 
kriaušių sveikinimų ir pasiseki
mo linkėjimų nuo Laivių Vals
tybės valdžios. Latvių valdžia 
įimtai įsitikinusi, kad Lietuvos 
Steigiamasis Seimas kuogrei- 
čiausiai stengsis nustatyti arti
miausius draugingus ir kaimy
niškus ryšius tarp dviejų tautu- 
seserų, kas taip pat yra karš
čiausias noras Latvių valdžioj. 
(Pasirašė) M misterių Kabineto 
Pirmininkas Ulmonh, Užsienio 
Reikalų Ministeris Meierovič”.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PA1N-EXPELLER
Vtizbaienklia užreg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland , 
Aven Chicago, III.

AIVAKORTES1

Jau Yra Parduodamos

NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Iš Ncw Yorko j Angliją ar Franciją $71.50 ir $85.00
Iš New Yorko į Paryžių $75.00 ir $86.50

f

Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų 
po $5.00 nuo galvos. Įvažiuojant Amerikon, reikia 
mokėti taksų po $8.00 nuo galvos. —

Kol-kas dabar galima važiuoti tik per Franciją. Ki
ti keliai yra blogesni negu kelias per Franciją.

s

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties j NAUJIENAS.

Steigiamasis Sei- tika yra tinkama 
valdžios! tam.

Į šį pasveikinimų nuo vardo 
L’etuvos Steigiamojo Seimo bu 
vo duotas toksai atsakymas:

“Lietuvos 
luas, išklausęs Latvių
sudėtus linkėjimus, siunčia sa
vo padėlių ir pažymi, kad Lie
tuvos Steigiamojo Seimo bus 
viena iš pirmutinių pastangų nu 
statyti broliškus sentikius tarp 
£ių dviejų valstybių. (Pasirašęs) 
S;cig. Se’. u j Pirmininkas Stul- 
ginskas”.

Iš savo p::<ė% Lietuvos Stei
giamasis Se maj pasiuntęs Lat
vijos SteH; Seimo Pirmininkui 
Č’kstei lo’:i atsakymą: “Dale
liu dvasios pakilimu Lictih'os
Steigiamojo Seimo atsloydi iš
klausė Tamstos asmeny sove
renas Latvijos Valdžios, jos 
Steigiamojo Seimo, pasveikini
mus. Už taip prieteliškų pareiš
kimą linkėjimų, Lietuvos Stei
giamasis Seimas siunčia broliš
kos tanios Atstovybei kuogiliau 
šią padėką. Tikimės, kad už
mezgami prietelystės ryšiai to
liau labiau sutvirtės ir įvyks 
musų tarpe tikrai broliški ir ne- 
suardomi santikiai. (Pasira
šęs) Steig Seimo Pirmininkas 
Stulginskas”.

Pagalinus Latvijos Atstovas 
Lietuvoje, sveikindamas Liet. 
Steig. Seimą ir širdingai linkė
damas laimes valstybės pagrin
do kūryboj išreiškė viltį, jog 
“abi broliškos tautos, kurios 
šimtmečiais žengė arškėčių ta
kais po svetimtaučių jungu, vic 
nysis ir bendrai sergės brangiai 
įgytąjį laisvės vainikų”.

Tokio tat turinio oficialiai 
dokumentai.

Paduodame čia dar kelias iš
traukas iš laikraščių.

Latvių valstiečių sąjungos or
ganas “Brihwa Some” rašo, kad 
jo bendradarbis buvęs priimtas Į 
Lenkų pasiutinio Estuose, Va-j 
silevskio, pakeliui iš Bevelio į1 
Varšuvą sustojusio Rygoje, ku
ris tarp kitko pasakęs: “Lenkų 
ir Latvių santikiai nepasikeitė, 
nežiūrint į žinomą incidentą

Musų politika yra taspaudoje.
pati ir maži nesusipratimai ne
gali kenkti dėl to, kad ta poli- 

abiem kraš- 
Pavyzdžiui, kad ir Let-

galių klausimas. Mes padujom 
išvaduoti Letgalius, o vėliau imi 
sų kariujomenė pasitrauk® iš 
ten, Letgalius išvadavus. Musų 
politinė nuomone tokia, kad 
tarp Latvių ir Lenkų nebūtų Lie 
tuvos, kuri skiria vienų krantų 
nuo antro. Tai svarbu ir Lat
viams. Dabar mes turime ge
rą susisiekimą geležinkeliu tarp 
Rygos ir Varšuvos”.

Del to pasikalbėjimo Latvių 
socialistų organas “Socialdemo-
kratas” rašo; “Musų politikai 
svarbu yra, kad tarp Latvių ir 
Lenkų nebūtų Lietuvos, kuri 
skiria abu kraštu. Tai svarbu 
ir Latviams! — taip kalba Va
silevskis, kuris laiko save dagi 
socialistą esant. Mes galime 
paaiškint, kad Lenkų dvarinin
kai ir militaristai turi didelio 
noro gauti Lietuvą. Tcčiau 
prieš Laivių užsienio politikos 
lokį nusistatymą mes eisim aš
triausiai. Tai mes darysime ne 
tik dėl to, kad mes, kaipo so
cialistai, palaikysim Lietuvių 
tanios savarankumo teises, bet 
ir dėl to, kad nuo Lenkų įter
pimo Lietuvos Latviam, kaip 
rimtai valstybei, gręs iš Lenkų 
puses daug negero. Didieji Len
kai gali laikytieji, kaip karo at
žvilgiu didelė valstybė, ir ta ka
ro atžvilgiu didelė valstybė tik 
tuomet jausis visai drąsi, kaip 
ji strategijos atžvilgiu bus tvir
tai atsistojusi prie Baltijos ju
ros. Todėl visai suprantama, 
kad, praėjus kuriam laikui, jie 
panorės žengti toliau per Lietu
vą ir įsistiprini prie Dauguvos”*

Toliau, dėl musų sostinės Vil
niaus, latvių “Jaunukas Sinas” 
tarp kitko rašo: “Žinoma, kad 
Lietuv. niekuomet nesiliaus rei
kalavę Vilniaus miesto. Ar mes 
galime tą reikalavimą palaiky
ti? Musų spaudoje pasirodė ži
nios apie tai, kad Vilniuje dau

guma lietuvių. Bet kol kas pa
liksim patį miestų ir pažiūrėsi
me, kuriame santiky jis su ar
čiausiomis apygardomis. Len
kų oficialinė statistika rodo, 
kad j vakarus ir pietų vakarus 

1 nuo Vilniaus apygardos—maž- 
1 daug tarp Vilniaus, Lydos, kar
dino, Suvalkų, Kalvarijos, Ma- 

, rijanipolūs ir Kauno lenkų gy- 
! ventojų nuošimčių esama 29.- 
134; 26.3; 11.5; 3.3. (Alytaus aps 
krily rinkimuose j Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą lenkai iš 29,- 
335 baisų gavo tiktai 1,085 bal
sus). Į rytus—-Švenčionių apy
gardoje atskirose vietose dau
giausiai tai — 47 nuošimčiai.
Tuo budu Vilnius, kurio gyven
tojų skaičius dauguma žydai, 
lenkai ir sulenkėję lietuviai, at
skirtas nuo etnoligines Lenki
jos juosia, kur lenkų gyventojų 
skaičius yra mažuma”. Toliau 
laikrašti^ daro išvadas: “Mes 
turime moralės teisės palaikyti 
Lietuvius jų slengimuosc atgau 
ii Vilnių. Ekonominiu atžvilgiu 
Vilniaus prijungimas prie Len
kijos butų mums patogesnis, 
nes tuo budu mes turėtumėm 
tiesų tranzito susisiekimą su 
Lenkais. Bet atsiminkime ir 
lai. kad tuomet Lenkai stengtų

si savą aprūpinti Dvinsku...
Mums reikia stengtis su Lietu
va, musų artimiausia kaimyne, 
ir giminaite lietuvių tauta, nu
statyti gerus santikius. Jos tei
singus reikalavimus mes turi
me palaikyti”.

Del išrinkimo L. Natkevi
čiaus, buvusio karo atlasė Ry- 
go į Steig. Seimą, “Baltijos 
Vcstncsis” įdėjo buvusio musų 
karo attaše Rygoj, kap. Natke
vičiaus, biografiją, nurodyda

mas jo darbuotę Lietuvai ir 
stengimąsi susipažinti su Latvių 
tauta. Gale randame: “širdin
gai pareiškiame p. Natkevičiui 
gero pasisekimo naujame darbe

Steigiamajame Seime. Mes 
tikim, kad kap. Nal'kevčiuis ir 
len darbuosis, kaip brolis abie
jų tautų suartintojas ir draugiu 
gų santikių palaikytojas”.

Paskutiniu laiku santikiai vis 
eina geryn. Esą rinitų žinių, 
kad Latvių valdžia yra pasiryžti 
si tuojaus atiduoti Palangos sri
tį ligi Šventosios upes Lietuvai. 
Be to, šiandien Latviai nebeke
lia jau savo prelęn,sijos prie Ma 
Žeikių geležinkelio juostos ir 
įiric Žagarės. Delei Unkštos te
ritorijos pradedama Įsileisti į 

tam tikras tarybas, kurios tiki
masi privesią prie susitarimo. 
Siena su latviais pradeda tvir
čiau nusistatyti.

Laiškai Iš Lietuvos
PUEŠIKŲ SIAUTIMAS.

Iš Joniškio valsčiaus, Šiaulių 
apskr. rašo A. Mikulskiui, Chi- 
cagoje, jo giminės:

Ačiū už siųstus mums 700 
auksinų, tik jais mums neteko 
džiaugtis. Buvo taip. Birželio 
1 d. gavome iš iždines pakvita
vimą, kad atvažiuotume į Šiau
lius į valdybos iždą atsiimti 700 
auksinų, kurie esą atsiųsti iš 
Amerikos. Tuo kartu musų 
motina sirgo, tai birželio 2 d. 
tėvukas vežė mamą į Šiaulius 
pas gydytoją ir kartu atsiėmė ir 
tamstos siųstus pinigus. Visa ką 
attikęs, antrą valandą po pietų 
išvažiavo iš Šiaulių namo. Pa
važiavus devynis varstus, prie 
miškelio užpuolė plėšikai su 
ginklais. Jų buvo du. Pir

miausia šovė į tėvuką, alc ku- 
lipka pralėkė pro štilį. Plėšikai 
suriko, kad keltų rankas augš- 
tyn ir atiduotų pinigus, nes jie 
žiną, kad tėvukas turįs pinigų. 
Tėvukas gailėdamas pinigų ne
norėjo jų atiduot ir rankų ne
kėlė; tada jie ėmė mušt su brau 
irngais į galvą, į šonus, į nu
garą. Apsvaiginę tėvuką išplė
šė visus tamstos atsiųstus pini
gus, o be to dar tėvukas tiirėjo 
savų apie 90 rublių, tai ir tuos 
•dėmė. Parvažiavo be kapei
kos, abudu pridraskyti ir pri
mušti. O tie plėšikui lą dieną 
apiplėšė toj vietoj šešias padva- 
das važiuojant iš Šiaulių. Pas- 
kiaušį iškilus dideliam triukš-

******~*~^^**af>~~~^  ̂ iiii m... . ....... ■' —i "■ ■»

!Wandos
Utarninkas, Liepos 18 d., ’20

3214 South Halsted Street

Liepos 14 ir 15, Seralius ir Ketverge vak.
Į i Bus lošta dvi labai juokingos komedijos po du kartus į vakarą,

Kunigo Gramulos Raštinėje ir Jaunystės Karštis
Pirmas lošimas prasidės lygiai 7 :30 vai. vak. antras lygiai 9 vai. vakare. Tar

puose aktų bus puikus paveikslai. Lošime dalyvauja gerai išsilavinę scenos žvai
gždės.

A. M. Dunduliutė-Simanavičienė P. Stogis, S. Zelksnis iš Roselando. Jeigu turi

I kokį nesmagumą, ar esi nulindęs, tai ateik j VANDOS TEATRĄ seredos ir ket- 
vergo vakare, o visus rūpesčius ten užmirši ir grįši namo linksmas ir sveikas.

Rezisorius M. Dundulienė.
................................... .......................................................................................... ........................................... ...............................................................................
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Jabar Lietuvos Valdžia Nori
Kad visi Lietuviai ir Lietuvaitės, manantieji grįžti į tėvynę taupintų pi

nigus ir pasinaudoti] jiem patiems prigulinčia proga. Ar taupinat pinigus tam 
tikslui? .Jeigu ne, tai pradėkite tuojaus su

♦

Metropolitan State Bank
Jis yra po valstijos valdžios priežiūra.

Kapitalas ir perviršis............. $245,000.00
Turtas ...................................$1,300,000.00

Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip dešimts milijonų.
Nuošimtis priskaitomas kas mėnesis. Už padėtus pinigus taupinimui iki 

20-tos dienos liepos nuošimtis bus priskaitomas už visą mėnesį.
Pinigus galite atsiimti kada tik norite.
Miesto Chicago ir Cook pavieto valdžios laiko pinigus šiame Banke.

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

gg Banko Valandos
Kasdien nuo 9 vai. vyto iki 5 vai. vakaro. Utarninkais ir Subatomis iki g 

pi 8:30 valandų vakaro.

ilIlIlilIlIHHM^

)l

i

ADOMAS A. KARAUAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AA labai sirgau per J metus, ausi^bnCjęs pilvelis buvo. Dispc> 

si ja,ne virinimas pilvelio, nnMabnėjinias. Kraujo, Inkstų, Nervų Ir 
abdnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, ka4 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Am* 
rikuj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo vaito
jo, Nervatona, Inkstų ir Keumatiamo gyduolės, tai po euvartojiinui 
minėtus gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas Eisiva 16. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
mattainas pranyko diegliai nebenadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu X mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėknoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiem* su 
kilis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

imi Hjabued Su Tekphene C&nai <417. CMcutgo,

ge
to

Dosonris

Dr. W. Yuszl«ewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 8 po pietų.
1407 Mihvaukee Avo., Chicago, UI. 

Phone: Humboldt 4589

Tel. Cicero 59G3
DR. A. P. GURSKIS 

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

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

išskiriant nedalias ir serodas.

nuli, jie pabūgo į mišką, sušovę 
kelis kartus augšlyn. Tai ma
tote, kokia mums nelaime atsi
liko. Pas mus dabar labai daug 
tokių atsitikimų. Kad tik ma
to, kad kas bskį geriau pragy
vena, lai tuoj vadina buržujų 
ir jam visaip keršija. M škai 
visur priklydę tokią plėšikų ir 
žmogžudžių, kad dienos metu 
su ginklais apstoja, primuša ar
ba ir nušauja, ir atima ką tik 
radę.—

f

Tel. Yards 8G54

Mrs. A. Michniewich
akuserka;

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
njjos hespitalš. 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
Eri« gimdymo.

•uodą rodą vi
sokios* ligose 

moterim* ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai ▼.

Kez. 1139 Independence Bivd. Chicago
Telcphono Van Buren 294

0R.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

* * * I •

fel. Ctmal 6232.
DR. C. K. CHERRY8 

LIETUVIS DENTISTAS * 
22D1 W. 22nd & So. Lenvltt Ste.

CHICAGO.
Valandos t t:30 ryto iki 13 dtfena, 

1 po pietų iki S vakare.
................n,....... i, į ė

m

LIETUVIU PREKYBOS
BEN08WE

BANKIERIAI
Tarnauja lietuviams 

SIUNČIAME PINIGUS LIETU- 
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME
Laivakortes
IŠRŪPINAME
Pasportus

SIUNČIAME T A VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
maciją rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION 

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

v.Xati’.
Telefonas—Boulevard 9199 u

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, III.
■ Valandos:—
Į 9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M. |
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HERRIN, ILL.

Vaikų žaislai pasibaigė tra
gedija. Darbai.

labai sunkiai! sužeisti. Tečiaus 
daktarai sako, kad jie gal ir pa
sveiksiu.

*

šio miesto lietuvių (gyvenan
čių netoli kasyklų) vaikai suma 
nė įkurti kasyklas. Jie iškasė 
apie 30 pėdų ilgio urvą. Tas 
urvas perstatė sayimi kasyklą. 
Vaikai bandė viską padaryti 
taip, kaip tikroj kasykloj. Jie 
išsirinko manadžerį ir kitus ka 
syklos viršininkus. Kartais pri 
sirinkdavo prie tos “kasyklos" 
apie 20 vaikų.

Viskas ėjo gerai, kol vaikai 
neįsigijo sprogstančios mede- 
gos^ naudojamos kasyklose, tu
rėdami sprogstančios medegos, 
vaikai sumanė savo kasykloj 
padaryti eksploziją. Žvakės pa
galba jie uždegė sprogstančią 
nudegą. Akimirksnyj pasigir
do didžiausi eksplozija. Kada 
subėgo žmonės, tai rado kelis 
labai sunkiai sužeistus vaikus. 
Sužeistųjų tarpe buvo Joe Jau- 
neskis, 11 metų; Victor Ja u neš
kis, 8 metų; Carl Goodrich, 1.1 
metų; Alex Doughett, 13 metų, 
ir George Chipeskrs, 15 metų.

Geo. Jauneskis mirė ligoninėj. 
Kiti, išėmus Victor Jauneskį, yra

Pas mus nėra kitokių darbų 
kaip tik kasyklose. Kasyklos 
per ilgą laiką ir-gi buvo susto
jusios. Dabar po biskį jau pra
dedama dirbti. Neužilgo, rei
kia manyti, bus dirbama pilnas 
laikas. — K. Paulavičia.

pratimą auga, per tat ir pasko
los pirkimas vis auga ir auga.

Per vieną pereitą Birželio mė 
nesį, Lietuvos bonų nupirkta už 
230 tūkstančių dolerių. Tatai 
reiškia, kad Lietuvos Paskola, 
nežiūrint į kliūtis — visgi nusi
seks, 5 milionus paskolos — pa
ramos Lietuva gaus!

žemiau talpinamos paskolos 
skaitlinės nušviečia paskolos bu- 
jojimą ir stovį 1 Liepos, š. m. 
Lentelėje pažymėta kiekvienos 
stoties kvotą, stoties vardas, 
stovis 1 Liepos ir ką nuveikė per 
visą pereitą mėnesį.

I. NEW YORK IR NEW JERSEY.
Apskr. Kvotą $700,000.

Stovis 1 Liepos, $154,759.

■*MMM*BTVW|| 
Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi- 
kj laike ligos. 
3255 So. Halsted 
SU Chicago, III

Lietuvos Laisvės 
Paskola.

Paskolos stovis 1 Liepos.

[Lietuvos Misijos pranešimas]

Lietuvos Laisvės bonų pirkė
jams nuošimčiai pradėjo augti 
nuo 1 Liepos, š. m., kaip ir buvo 
skelbta. Sulig ta diena Ameri
kos lietuviai ir buvo kviečiami 
visą 5 mil. paskolę išpirkti. I- 
gimtas lietuviu atsargumas ar
ba ir tas, kad mes daugumoje 
įpratę esame vien šios dienos sa
vo reikalais gyventi pirma žvelg
dami i rytojų, — stovi ant ke
lio Liet. Laisvės Paskolos bujo- 
jimo. Daugelis rfegali sau išsi
aiškinti, kad svarbumas prkimo 
Lietuvos Valstybės bonų yra ne 
tame, kad atsiimti metinę 5 pro 
centą, bet kad Lietuva liktų ne
priklausoma amžinai, kad Lie
tuva greičiau atsikratytų netur 
to, kada ne 5 bet 50 nuošimčių 
naudos visiems piliečiams butų 
Lietuvių minios nesusipratimu 
naudojasi savo tikslams įvairus 
nepriklausomos Lietuvos demo
kratinės Respublikos priešai. 
Lietuvos respublikos padėtis vis 
gerėja ir tvirtėja; piliečių susi-

65,000 Amsterdam.N.Y. 27,000
8,000 Albany, N. Y. 265 

20,000 Bayonne, N. J. 4,023 
250,000 Brooklyn,(5 st.) 30,921 

10,000 Binghamton, 1,210 
10,000 Bronx, N. Y. 6,680 
10,000 Elizabeth, N. J. 7,700
5,000 Herkimer, N. Y. 2,000 

10,000Hoosick Fajls, 1,945
10,000 Jersey City, N.J. 1,350 
10,000 Keamey, N. J. 5,380 
15,000 Harrison, N. J. 6,155 
10,000 Ix>ng Island, 2,752
2,000 Linden, N. J. 501

10,000 Maspeth, L. L 2,195
20,000 New York City, 2,180
12,000 Niagara Falls, 2,774 
75,000 Newark, N. J. 28,200 
7,000 Paterson, N. J. 5,300
3,000 Passaic, N. J. 550 

45,000 Rochester, N.Y. 10,685 
10,000 Schenectady, 2,700
5,000 Watervliet, N. Y. 450 
8,000 Utica, N. Y. 1,540

10,000 Be stočių.

6,500 
60 

nieko 
4,785 

150 
1,535 
1,150 

690 
140 
145 

4,3G*>

150 
450 
700 
450 

1,170 
4,695 
1,850 

200 
3,035 

330 
160 
100

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgcon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

pūslės -šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn 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.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

II. WATERBURY, CONN.
Apskr. Kvota $540,000.
Stovis Liepos $135,758.

30,000 Ansonija 7,850 3,000
50,000 Bridgeport 6,876 1,000
10,000 Bristol 550 nieko
70,000 Hartford 23,478 2,335
10,000 Meriden 1,100 nieko
80,000 New Britain 26,200 4,280
65,000 New Haven 14,977 966
15,000 So. Manchester 3,350 15b
5,000 Simsbury 9 7
3,000 Stamford 795 795

20,000 Thompsonville 6,350 1,700
45015,000 Torrington 450

20,000 Union City 4,500 l,60C
130,000 Waterbyry, 33,282 nieko
17,000 Kolonijos be stočių, Danbury,

. Derby ir kitos.

III. BOSTON, MASS.
Apr.kr. Kvotą $80,000.

Stovis 1, Liepos, $218,474.
8,000 Athol 2,050 nieke

140,000 Boston (2 st.) 34,281 4,20C
45,000 Brockton (Mont.) 9,598 nieko

4,000 Baldvvinsville 550 nieke
15,000 Brighton 4,050 3,250
45,000 Cambridge 13,772 4,488

2,00 E. Hamton 100 100
4,000 Greenfield 1,020 600
8,000 Gardner 2,200 50
4,000 Haverhill 1,205 480

45,000 Lawrence (2 st.)i 8,371 700
8,000 Lewiston, Me. 2,195 850

10,000 Lincoln, N. H. 1,950 250
15,000 Lowell, Mass. 5,996 nieke

5,000 W. Lynn 925 925
10,000 Manchester 5,435 2,175
25,000 Norwood 8,365 678
15,000 Nashua, N. H. 3,956 2,596
10,000 Northamjton 2,185 670
4,000 Pittsfield 1,750 1,500

30,000 Providence, R.L 9,095 2,180
5,000 Rumford, Me. 1,650 1,650

10,000 Westfield, 4,584 50
100,000 Worcester, 93,193 32,000
33,00 Be stočių.

10,000 Youngstown 100 50
100,000 Be stočių: Cincinnati, Toledo, 

ir kitos.

IX. CHICAGO, ILL. ir visi vakarai.
Apskr. Kvotą $1,000,000.

Stovis 1 Liepos, $389,344.

3,000 Aurora 1,075 490
3,000 Beloit, Wis. 2,350 nieko 

630,000 Chicago bendr. 258,124 32,185 
155,000 Bridgeport 
160,000 Town of Lake
90,00018-tos ir Union Avė.
80,000 West Side
35,000 North Side
60,000 Brighton Park
40,000 Roseland
10,000 West Pullman
50,000 Cicero 18,896 5,426
10,000 Chicago Heights 4,450 150
8,000 E. St. Louis, III. 4,200 1,050 
5,000 E. St. Louis, Mo. 1,400 1,400 

10,000 Gary, Ind. 6,162 760
20,000 Indiana Harbor 12,381 1,055 

30,000 Kenosha, Wis. 18,090 2,180 
15,000 Melrose Park 9,298 2628
10,000 Mihvaukee, Wis. 4,850 1,480 
20,000 Rockford, III. 800 nieko

8,000 Rockdale 635 210
2,000 Rhinelander, Wis. 600 240

20,000 Racinb, Wis. 10,665 1,155 
20,000 S. Chicago, III. 11,220 200
10,000 Shebogan, Wis. ? ?
8,000 St. Charles, 111. 1,915 40

10,000 Spring Valley 2,635 300
10,000 Springfield, 2,416 150

5,000 Thorp, Wis. 950 100
30,000 Waukegan, III. 6,655 1,025 
12,000 Westville, III. 1,320 nieko
8,000 Kansas City, 1,000 nieko 
8,000 Los Angeles, Cal.1,100 250
5,000 Seattle, Wash. 700 100
5,000 S. Omaha, Nebr. 602 302
10,000 Sioux City, la. 5,855 205 

t 10,000 Be stočių.
Lietuvos Misijos ofise pavie
niai išpirko $31,373.

Suglaudus skaitlines, rasime, 
kad iki 1 Liepos, į Valstybės ka
są (per Lietuvos Misiją) įplau
kė $1,158,959. Imant domėn 
dalinai įsimokėjusius ir pasiža
dėjusius, ta suma bus daug di
desnė.

Pažvelgus į paskolos apskri
čių darbuotę ir palyginus jų re
zultatus, rasime, kad devyni pa
skolos apskričiai, sulig atlikto
jo savo paskirtos kvotos darbo, 
stovi taip:

Chicago, III.....................  39%
Boston, Mass. .1......... 37 %%
Waterbury, Conn..............25%
New York ir New Jersey 22% 
Philadelphia, Pa.............  14%
Cleveland, Ohio........ 12Vij%
Wilkes Barre, Pa.......... 10%
jShenandoah, Pa..........  7!^%
Pittsburgh, Pa................ 6%

•r

N

šviesų ir pajiegą suvedamo i senus Ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje 1
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

IV. PHILADELPHIA, PA.
Apskr. Kvota $400.000. 

Stovis, 1 Liepos, $75,394.
150,000 Baltimore(3 st.) 45,803 14,72U
10,000 S. Bethlehem 100 nieke
20,000 Chester 3,100 nieke

5,000 Easton 350 350
100,000 Philadelphia 21,826, 7,756
70,000 Richmond
20,000 Sheridan 2,060 545
10,000 Trenton, N. J. 2,150 1,006
15,000 Be stočių.

V. SHENANDOAH, PA.
Apskr. Kvotą $400,000.
Stovis 1 Liepos, $29,890.

15,000 Bentleyville 1,205 180
15,000 Frackville 275 nieko
5,000 Freeland 653 65?

20,000 Girardville 646 nieko
20,000 Gilberton 1,100 200
7,000 Hazelton, Pa. 1,490 1,490
3,00 Kaufman 9 nieko

30,000 Mt. Carmel 2,752 2,052
50,000 New Phila. 4,305 980
80,000 Mahanoy City 2,445 385
60,000 Minersville 1,420 720
5,000 Reading 1,400 1,400

100,000 Shenandoah 11,050 2,670
30,000 St. Clair 550 300

5,000 Shamokin 400 400
5,000 Tamaqua 2000 200

50,000 Kolonijos be stočių kaip Pott-
sville, ir kitos.

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

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

VI. PITTSBURGH, PA.
Apskr. Kvotą $380,000.
Stovis 1 Liepos, $23,676.

5,000 Ambridge 1,000 nieko
25,000 Donorą 500 nieko

Cambola (?) , 100 100
30,000 Duųuesne 1,925 410
50,000 Homestead 6,698 22,766

170,000 Pittsburgh,(2 st.)13,453 2,403
100,000 Daugelis kolonijų be stočių.

VII. WILKES BARRE, PA.
Apskr. Kvotą $500,000.
Stovis 1 Liepos, $49,424.

Pažvelgus į atskiras stotis, 
kurių priskaitoma 150, darbš
tumu per pereitą mėnesį pasi
žymėjo ypač Amsterdam, N. 
Y., Karney ir Harrison, N. J., 
Rochester, N. Y., Ansonia, 
Conn., New Britain, Conn., 
Brighton, Mass., Cambridge, 
Conn., Manchester, N. H., Pro- 
vidence; R. L, Rumford, Me., 
VVorcester, Mass., Baltimore, 
Md., Mt. Carmel, Pa., Homeste- 
ad, Pa., Braddock, Pa., Detroit, 
Mich. Chicago, III., Cicero, 111. 
ir kitos.

Iš visų kolonijų išsiskiria 
VVorcester, Mass,: ji padarė sa
vo kvotą net su 10 tūkstančių 
kaupu. Worcesteris padarė į 
vieną mėnesį tiek beveik, kiek 
Bostonas į pusę metų.

Esama betgi kolionijų, kurios 
jau ilsisi lyg darbą atlikusios. 
VVestville, III. Cleveland, Ohio, 
Forest City, Pa., Chester, Pa., 
Athol, Mass., Brockton (Mon- 
tello), Mass., Lovvell, Mass., Wa- 
terbury, Conn. (Streikas), ir 
kelios kitos.

Pranešdama apie visą tai, Lie 
tu vos Misija tvirtai tiki, kad pa
skolos stočių komitetai ir atski
ri visuomenės veikėjai kaip rė
mė paskolą iki šiolei, rems ir 
toliau.

Paskola Liepos mėnesį eina 
senuoju budu. Nuo 1 Rugpjū
čio už 50 dolerių Lietuvos bo- 
ną reikės jau primokėti 21 cen
tą, už 100 dolerių boną — 42 
centu, už 500 dolerių boną rei
kės primokėti $2.10.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vatišky ligų. Francuzišky daktarų gydymas dei Kraujo ligų, 
n- I Uan Pairto tai s®. Ked»i. Arena, 
iri© W© / <■■■ ■dili', Vai. 1—3; 7—9 po pietų

v.'MMuC.'..fc.. »

1000,000 Scranton (3 st.) 6,110 3,478 
35,000 Pittston 8,207 1,815
8,000 Wanamie 1,750 400

70,000 Wilkes Barre 8,149 1,000 
25,000 Be stočių, Plains ir kitos. N

7,000 Braddock 
15,000 Duryea

6,875
3,050

2,010
950

20,000 Forest City 9 9
5,000 E. Vanderfrift 1,965 950

45,000 Edwardsville(K.) 5,657 1,797
20,000 Miners Mills 4,425 120
75,000 Plymouth 1,786 840
5,000 Sugar Hotch 1,450 145

VIII. CLEVELAND, ORIO.
Apskr. Kvotą $400,000.
Stovis 1 Liepos, $50,480.

20,000 Akron 1,135 1,020
90,000 Cleveland 28,485 nieko
15,000 Columbus 300 nieko
25,000 Dayton 1,785 350
80,000 Detroit 18,240 5,636
60,000 Grand Rapids 5,435 1,295

.................................. ,1—i. ......... ... . ... „ 

JOHN KUCHINSKAS ’ 
Lnwyer 

METUVIS ADVOKATAS
» 80. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Talephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakar*, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egiamiaaoju Abstraktu 

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar- 
ba fermų ir padirba visokiu 
Legallikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigu 
ant Pirmų Mortgeėlų ant lengvų 
sąlygų*
West Side ofisu atdaras valuk 

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitan Stata Rau
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 8551.

Pasidėkite 
Pinigus 
Lietuvos 
Bankan

Kas mano važiuoti Lietuvon da~ 
bar ar už metą ar vėliaus, gerai 
padarys pasidėjęs savo pinigus j Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banką.

Pasidėti pinigai Lietuvos Bankon apsi
moka iš daugelio atžvilgių. Dėlto, kad mar
kių arba auksinų kursas kol-kas vis dar kį- 
la, o toliaus irgi rodos turės kilti, tai padėti 
Lietuvos bankon pinigai už metų kartais 
gali užaugti į dvigubai didesnius. Dar tik tre 
jetas mėnesių atgal šimtas markių arba 
auksinų kainavo apie $1.25, o dabar šim
tas auksinų yra vertas arti trijų dolerių.

Jiegu Lietuvos ir Vokietijos pinigai toliaus 
taip sparčiai ir nekiltų, tai jie visgi kils 
nors ir palengva. Jų normale vertė prieš 
karę buvo $23.82 už šimtą markių.

Apart to, kad galima laukti pinigų ver
tės pakjlimo, pasidėjus pinigus Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankan galima gau
ti didesnį nuošimtį negu Amerikos ban
kuose.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS 
BANKOS MOKA Už PADĖTUS PINIGUS 
sekančius nuošimčius:

3%, jeigu panigus padėsi išėmimui 
pirmu pareikalavimu.

5%, jeigu pinigus padėsi išėmimui 
vienų metų.

7%, jeigu pinigus padėsi išėmimui 
dviejų metų ir daugiau.

su

po

po

PASIDĖTI PINIGUS LIETUVOS BAN- 
KON GALIMA PER NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pakviesta Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Banko tarpininkauti pinigų pasidėjimo rei 
kale tarp Lietuvos banko ir amerikiečių.

Norint pasidėti pinigus į Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banką, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikaciją, kurią išduoda 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kacija pasiunčiamo kiekvienam kas tik jos 
pareikalauja.

Jau nemažai amerikiečių lietuvių yra 
pasidėję pinigų Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankan. Dabar-gi dar daugiaus žmo
nių galės pasidėti visokių sumų pinigų tau
pymui Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
kan, kada pinigų pasidejime tarpininkau
ja Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

Siunčiamieji pinigai yra išmainomi į 
auksinus lygiai pagal vidutiniško kurso, ka
da jie pasiekia Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus.

NAUDOKITĖS PROGA, KOL DAR MAR
KĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pinigus ir 
pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

1739 S. Halsted St. Chicago, III.

tuščia*, kada prg 
nyksta regėjimai 

Mm rartojau 
pagerinta Oph- 
thalmometer. T« 
patinga doma at 
kreipiama I <al«

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 4649 S. Aahland av. kamp.47 at.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

•arai lietuviam* Ii n omą* par 33 m*. 
tų kaipo patyria vydytojaa. ahlrargM 
Ir akaiarla.

Gydo aitriai ir ehronilkaa licai. vr- 
rų. moterų ir vaikų, pagal n.nUn.l«r 
metodai X-R»j ir kitokiu* alaktroa irto- 
ta 11 tu.

Ofisai ir Labaratorlja t IMS W. llt* 
St. aetall Fiik St.

VALANDOS: Nui 10—lt pilta Ii 
■ne 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis i Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel
__  950 - Drover 4186 

©YVBNIMAB: *41* B. HalitoS StrMt
VALANDOS t »-• ryto, tlktat

Talepheaall

Dr. Charles Segal
3ersikė)ė | savo naujų ofisų 
)■. 4729 S< Aaland Avė. Jie 
lydo ligas vyrų, motetų lt val- 
:ų. Ofiso valandos nuo 18 Iki 
2 rytmetyj, nūn 3 iki 5 Ta
tare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
lėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
igų. Tel. Drexel 2880.

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

8149 S. Morgan st., kerti 82 st 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASi

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telophono Yards 687.

Telephono Tardė 1012

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan at Chicago
VAIANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo i iki I vakare.

9

I

DR. S. BILAIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 
javittt St. Phone Canal 6222. Va
ndos! 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
vai. vakar©. Gyvenimo vieta: 3114 

r, 42nd St. Phone McKinley 4988. 
dJandoa nuo 10 iki 12 diena^_______

DR. YUšKA ■
1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 114
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 į 
vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63 St.
Tel. Prospcct 3166

PRANEŠIMAS

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

1616 W. 47 S’t., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Tek McKinley 263

■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Tel. Boulevard 2160

Dr.A. J. KARALIUS S 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro 
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, Ilk
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DR. I E. MAKARAS 
Jetnvis Gydytojas Ir Chirurgai 
lošei and e: 10900 S. Michigau Ava 
Mefonai. Pullman 342 ir IIM 
Zhicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Pik Ketvertų vakarais nuo K:N 
-7. Tel.. Tards 721.

)R. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IB CHIBUBGM 
187 WJ1 St. kampJMarshfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nu© I iki 
Ir nu© 7 1M I vakare,

Tel. Freap«*t 1111



Utarninkas, Liepos 19 d., *20

NAUJIENOS
AE LITHUANIAN BAILY NEW8

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

vot pasiliuosavimą nuo iš
naudojimo. Darbinikų pasi- 
liuosavimas turi būt pačių 
darbininkų darbas. Todėl 

iš socialistų pusės butų neiš
mintinga niekinti šitą dar- 

'bininkų mėginimą atsistot 
ant savo kojų politikos dir
voje, atsikračius nuo repub- 
likonų ir demokratų kontro
lės.

Antra vertus, socialistai 
nėra fanatikai, kurie įsivaiz 
dina, kad tiktai jie vieni ži-

ir prieš imperialistinius Sa- dovai ir unijos viršininkai, bet kalėjimą, ir laiko teismo”. Ir

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.

p®1" year- of Chicago. ną tiesą, o kiti žmonės esą $8.00 per year m Chics^ 
3c per copy.

Entered as Second C&Ms Matter
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undęr the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai 
Chicagoje — paštu:

Metams ..............................
Pusei metų ______ _____
Trims mėnesiams___ —
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui_______

Chicagoje — per nešiotojusi 
Viena kopija ______ _

S&y/edtei __ __ __________
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijos*, n* Chicagoj, 
paštu:

Metams___ _________    $7.00
Pusei metų .......... — 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Dviem mėnesiams____________1.50
Vienam mėnesiui________ — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuos*! 
(Atpiginta)

Metams _____  $8.00
Pusei metų---------- ----------------4.50
Trims mėnesiams ..........   2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00 
~... $4.50
___ 2.25 
___ 1.75 
___  1.00

... 03

.... 18

.. 75

paklydėliai arba apgavikai; 
socialistai yra įsitikinę, kad 
amžinos absoliutės tiesos nė 
ra. Žmonija progreso eise
noje patiria vis daugiaus 
tiesos, bet niekuomet nepa- 

' tiria jos visos. Todėl ir so
cialistų mokslas nėra visa 
tiesa. Didesnę ar mažesnę 
tiesos dalį turi ir kiti visuo
menės judėjimai; jos turi, 
žinoma, ir tas judėjimas, ku-i 
ris organizuojasi po naujo
sios patrijos firma. Taigi 
ne niekint ir trukdyt šitą ju
dėjimą yra socialistų parei
ga, o nurodinėt darbinin
kams jo trukumus, kriti- 
kuot jį.

vo ir kitų valdžių pasikėsi-1ir ši.aip MwtWestVir- 
nimus ant Rusijos.

Lietuva, matoma, taipgi 

neužilgio susitaikys su Ru- Į biiiinką, ir šios valstijos anglia- 
sija. Pranešama, kad tai
kos derybos tarpe Lietuvos [nuolaidus, ypatingai su skobais, 
ir Rusijos atstovų eina paj 3 atai supranta gerai it guberna 
sėkmingai, ir už keleto die
nų bus pasirašyta taikos su
tartis.

Su Lietuva, beje, ketina 
[susitaikyt ir Lenkija. Ji jau 
pripažino Lietuvos valdžią 
de fakto (kaipo gyvuojan
čią) ; o Anglija reikalauja, | 
kad ji atiduotų Lietuvai ir 
užgrobtąja teritoriją kartu 
su Vilnium. Gavę į kailį, 
lenkai turės pasidaryt žmo
niškesni.

ginijos kalniečių būdas ir tem
peramentas labai skiriasi nuo 
kitų šalies italių pramones <lar-

kasiai ginčuose no taip labai

I torius Gornwell ir todėl jis iš
leido įsakymą, kad nuo birželio 
30 dienos uždraudžiama parda
vinėti ginklai ir amunicija. Bet 
kaip tik buvo gauta žinia, kad 
toks įsakymas bus paskelbtas, 
bematant visuose Williamsono 
miesto sankrovose buvo išpirkta 
iki paskutiniam visi revolveriai, 
šautuvai ir šoviniai.

Darbiečiai ir Libe
ralai vienijasi.

Kada šis “Naujienų” nu
meris pasieks skaitytojus, 
“trečioji partija” veikiausia 
jau bus susitvėrus iš susi
jungimo Darbo Partijos su 
48-ių Komitetu ir su kito
mis mažesnėmis liberalėmis 
grupėmis. \

Nedėlioję komitetas, su
darytas iš abiejų augščiaus 
minėtųjų organizacijų at
stovų, vienbalsiai nutarė pa
siūlyt savo organizacijų kon 
vencijoms, kad jiedvi susi
vienytų. Manoma, kad tas 
pasiūlymas bus priimtas be 
didelio pasipriešinimo.

Darbo Partijos įstojimas į 
Trečiąją partiją” padarys 
ją radikalesne, negu ji bu
tų buvus, jeigu ją butų sut
vėręs vien tiktai 48-ių Ko
mitetas. Darbiečiai, be abe 
jonės, vadovaus „trečiojoje 
partijoje”, nes jie turi ir or
ganizuotas minias, kurių 
trūksta 48-ių Komitetui, ir 
aiškesnius tikslus. Tarpe 
Darbo Partijos vadų randa
si ir nemažas skaičius buvu
siųjų socialistų, dagi gana 
įžymių (kaip, Hayes, Wal- 
ker ir k.) .

Ši naujoji partija tuo bu- 
du bus praplėsta (ir pras
kiesta liberalizmu) Darbo 
Partija, — nežiūrint kaip ji 
pasivadins. Ir kaipo su to
kia, socialistams teks skai- 
tyties su ja daug rimčiau, 
negu reikėtų su grynai bur
žuazine, liberaline partija. 
Ji iš pat pradžių turės įta
kos organizuotųjų darbinin
kų miniose, ir ji, žinoma, 
stengsis tolyn tą įtaką da la- 
biaus sustiprinti. Socialis
tams teks su ja kovoti delei 
to.

Bet tai nereiškia, kad so
cialistai turės niekinti tą 
partiją ir kenkti jos veiki
mui, panašiai kaip dard so
cialistams komunistai. So
cialistai nori ne/Komandavot 
darbninkais, o duot jiems i- 
deją, kurios pagelba darbi
ninkai gali klengviaus iško-

So-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

IVuc translation filed with tfcie post 
master at Chicago, III., July 13, 1920 
is reųuired by Utie aęt of Oct. 6,1917

RUSIJA.
[Federuotoji Presą] 

Maskva. — Cenlralims pildo
masis Sovietų komitetas savo 
posėdy birž. 18 d. tam tikra re-

[Federuotoji Pfooa].
New Yorkas. —Del rubsiuvių 

stiuko, rūbų siuvinio firmos 
Joseph Hilton advokt. kreipėsi 
j augščiausįjį teismą prašymu 
injunction’o, kad uždraudus 
Amailgamcilams pikietuoti 

dirbtuvę ir jos rūbų sankrovas. 
Teisėjas Thomas F. Donnelly 
prašymą atmetė ir injunction’o 
nedavė.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 13, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

Rusija ir kitos 
šalys.

Bėgiu kelių paskutinių 
dienų įvyko daug atmainų 
Rusijos sanįikiuose su pa
sauliu.

Anglijos valdžia nutarė 
padaryt su ja pirklybos su
tartį ir ragina kitus talki
ninkus pasielgti taip pat.

Anglijos valdžia atsisakė 
remt lenkus karėje su ru
sais ir sulaikė Franciją nuo 
lenkų rėmimo.

Šitas Anglijos valdžios 
žingsnis privertė lenkus pa
siūlyt taiką bolševikams; ir 
talkininkai jau pasiuntė į 
Maskvą lenkų taikos pasiū
lymą. Z . • .

Talkininkai ketina eiti 
dar toliaus. Lloyd George 
ragina juos taipgi padaryt 
taiką su Rusiją ir net, kaip 
girdėt, pripažint bolševikų 
valdžią. t

Amerika, nors ir laikosi 
nuošaliai nuo talkininkų, 
bet taip pat stengiasi neat
silikti nuo jų. Ji šiomis die
nomis nuėmė suvaržymus 
pirklybos su Rusija.

Visa tatai rodo, kad tarp 
Rusijos ir kitų pasaulio ša
lių neužilgio bus atnaujinti 
draugiški ryšiai, kurie tapo 
pertraukti rudenyje 1917 
m., kuomet bolševikai nu
vertė Kerenskio valdžią.

Artimiausia priežastis, ku 
ri atvedė prie dabartinės at
mainos, yra lenkų nepasise
kimas karėje su rusais. Tal
kininkai tikėjosi, kad Len
kijos ginklai parblokš bolše
vikus, ir jie rėmė ją (jie 
gal ir sukurstė ją pradėt a- 
taką prieš bolševikus); bet 
kada lenkai tapo sumušti, 
tai šita viltis išnyko, ir tal
kininkai ėmė verst lenkus 
daryt taiką.

Kita labai svarbi priežas
tis, delko talkininkai išsiža
dėjo minties spėka sunai
kint bolševikus, buvo Euro
pos darbininkų pasipriešini
mas karei su Rusija. Di
džiausias nuopelnas čia pri
klauso galingajai Anglijos 
Darbo Partijai, kuri, nors 
yra griežtai nusistačius 
prieš bolševizmą, bet stoja

vietų valdžios užsienio politikai, 
kuri siekiasi daryli taiką su vi
soms kitoms valstybėms, pripa
žindama kiekvienai tautai tei
sės pačiai savo likimu spręsti. 
Komisaras užsienio dalykams, 
čičerinas, savo kalboj išrodė, ko 
kių Sovietų valdžia pastangų 
darė ir daro, kad padarius taiką 
su įvairiomis valstybėmis. Jis 
nurodė ir į dviveidę santarvės 
valstybių politiką, kur Krasinui 
vedant su jomis derybas, jos 
tuo pačiu laiku siuntinėja para
mos
gelį prieš bolševikus, 
nas

New Yorkas. — Italų Socia
listų Federacija savo pildomo
jo komiteto susirinkimo, Pitts- 
burge, nutarė pradėti stiprią vi
soj šalyj socialistinę agitaciją 
tarp italų darbininkų. Kampa
nija tęsis iki pat prezidentinių 
rinkimų ateinantį rudenį.

nežinia, už ką. Nežinia už ką bu 
vo suimta ir kalėjime nušauta 
Magdalena NaruŠeviČaite. Tie 
faktai rodo, kad I-ietuvos vai- 

džia elgiasi su žmonėmis ne
švelniau už caro laikų valdžią. 
Kad lietuviai kentėjo visokių 
persekiojimų caro laikais, tai 
jie bent žinojo, kad kaipo ne 
rusams ir pavergtiems sveti
mam jungui žmonėms sunku 

ko geresniu ir tikėlis iš savo pa 
vergėjų, bet ką jie turi jausti 
dabar,/kada, atsikratę carizmo 
ir svetimo jungo, jie kenčia ne
mažesnę. priespaudą ir pereskio- 
jimus, nuo saviškių, nuo lietu
vių valdžios?

Taigi Lietuva dar nėra laisva 
ir demokratinė šalis. Ją laisvą 
ir demokratinę padaryti tai bus 
dar pačių Lietuvos žmonių už
davinys. Ir tame mes turime 
jiems padėti. Visu pirma mes 
urime kviesti Lietuvos darbo 

žmones: siųsti jiems gerų pa
mokomų knygų, išrašyti gerų 
laikraščių, kurie aiškina jų var
gų, priespaudą priežastis; remti 
pinigiškai Lietuvos darbiniiiKų 
judėjimą ir ypatingai stiprinti 
jų politinę organizaciją, tai yra 
Lietuvos Socialdem kratų Par
tiją. XXIX.

DELEI RĖMIMO 
“SOCIALDEMOKRATO”.

lenkams ir priruošta Vran-

pabriežė, kad vienintelis 
Sovietų siekinys tai įvykinti lai
ką su kitomis valstybėmis ir 
pradėti normalinius prekybos 
sau t ik i us.

New Yorkas. — American Ci- 
vil Libcratžs Unija bendrai su 
Internacional Association of Ma- 
cbinists nutarė surengti didelį 
masinį susirinkimą Waterbury, 
Conn., kad užprotestavus prieš 
varžymą žodžio ir susirinkimų 
laisvės. Mat fabrikini ūkai ėmė 
žiauriausiu būdu persekioti dau 
giau kaip 11,000 streikuojančių 
žalvario fabriku darbininkų, 
tarp kuriu yra apie 2000 darbi
ninkų priklausančių Mašinistu 
unijai.

ŠVEICARIJA.
[Federuotoji Presą].

Bernas, birž. 16. (Paštu). — 
Naujasis karo teismas, pemagri 
nėjo bylą Fritzo Platteno, kalti- 

| namo dėl kurstymo Šveicarijos 
Į kareivių maištai! laike visuoti- 
Į no darbininkų sreiko 1918 me
tais, patvirtino pirmesnę baus
mę, kur teismas buvo pasmer
kęs Platten’ą šešiems mėne

siams kalėjimo, ir dar uždėjo 
piniginės pabaudos. Pasmerk
tasis žada dar apeliuoti.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotoji Presą]

Williamson, W. Va. — Ang
lių kasiyklų savininkai daro di
džiausių, pastangų, kad prisi- 
gabenus streiklaužių į William- 
sono srities anglių kasyklas, ka
me streikuoja 6000 angliakasių. 
Dvejetas savaičių atgal, kada ka 
sykių viešpačiai pamalė, jog 
streikas neišvengiamas, jie ban
dė išankslo parsigabenti West 
Virginijoj! streiklaužių iš Pitts- 
burgo. Bet kad išvengus baus
mes už gabenimą darbininkų 
šion valstijon darbo agentų lei
dinio, didžiuma tų busimų 
streiklaužių buvo samdoma dirb 
ti Freeburne, Kentucky’es vals
tijoj. Ffecburnas yra prie Tug 
upes, skiriančios West Virgini
ją nuo Kentucky’es. Abiem upės 
pusėm yra daug kasyklų, pri- 
klausančiųj toms pačioms kom
panijoms. Vadinas, darbinin
kas, pasamdytas dirbti Frcebur- 
no kasyklose, dirbi^ tiems pa
tiems Williamsano kasyklų sa
vininkams.

Vienas Balthvin-Fells delek-

DARBININKAMS APJUODIN
TI KAPITALISTŲ SPAUDA

GRIEBIASI ŠLYKŠČIŲ 
MELŲ.

[Federuotoji Presą]
Waterbury, Conn. — Apie 

dvejetą savaičių atgal čia buvo 
nužudytas vienas streikuojan
čių žalvario darbininkų vadų, 
Frank Sokolovskis. Kaip pas
kui išėjo aikštėn, nužudė jį jo 
pati užsidegus baisiu pavydu
mu, kam jis susidedąs sų ki
toms moterims. Bet kapitalis
tinė spauda tuo atsilikimu pasi
naudojo, kad apjuodinus ir dis 
kreditavus streikininkus. Taip, 
NeKv Haven laikraščiai paskel
bė, kad Sokolovskis buvęs nužu
dytas dėl to, kad jis buvęs su
sektas kaipo streikininkų išda
vikas;!) New Yorko World lic- 
posld. išspausdino istoriją, kad 
Sokolovskis, gaudamas algą iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
kaipo organizatorius, kartu bu
vęs ir kompanijų šnipas, kurs 
pranešinėjęs joms žinių apie vi
sa, kas tarp -streikininkų dedasi. 
Visa tai, pasirodė, šlykščiau
siais kapitalistinių laikraščių me 
las ir prasimanymas.

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

“DEMOKRATINE” LIETUVA.

Jaks, lapo areštuotas begabe
nant jam sumedžiotų darbinin
kų “transportą”. Tcčiaus pri
sikabinti prie jo ir nubausti ne
buvo galima, kadangi jis teisi
nosi, jog tuos darbininkus jis 
gabenąs uty} West Virginiją, bet

Del šitokio kasyklų viešpačių 
gabenfimosi streiklaužių labai 
susirūpinę.'ne lik darbininkų va-

Klcrikalai ir jų talkininkai 
tautininkai skelbia, kad Leluva 
yra demokratinė ir kad žmonės 
ten džiaugiasi laisve, pasiliuosa 
vę nuo svetimųjų jungo. Bet 
kaip išliesų ten yra? Skaityda
mi laikraščiuose žinias iš Lietu 
vos matome, kaip Lietuvos žino 
nes skundžiasi ant valdžios ir 
ypač valdininkų. Laiškuose į 
savo gimines Amerikoj jie nuo
latos dejuoja: “Atvažiavo”, sa
ko “žandarai, ir elgėsi taip žiau 
riai, kad ilgai atsiminsim”. Ki
tas rašo: “Turgaus dieną atva
žiavo trys žandarai kažin iš kur 
ir užsimanė miklint bizūnus ant 
žmonių nugarų”. Iš kitos vio
los vėl rašo: “Suėmė ir įkišo į

“Naujienų” 151 num. tilpo 
Pr. R-čiaus straipsnis apUlc rei
kalingumą remti “Socialdemo
kratą”. Reikalas svarbus ir 
pa ragi n imasi remti mus vien
minčius užjūryje — labai vie
toje. Tik klaiifiimas^kaip butų 
parankiau tat atlikti? Pavic- 
niems nariams, taip lygiai ir 
pašaliniams žmonėms, užsipre- 
numeruot tiesiog iš Lietuvos ne
labai paranku; viena, siuntimas 
pinigų nereguliaris; antra, kol 
pinigai nueis, kol juos ten gaus, 
kol laikraštis pasieks siuntėjo 
namus, — daug siuntėjų, gyve
ninio aplinkybėms verčiant, bus 
išsikėlę gal jau kelinton vieton. 
Tuomet ir laikraštis pasieks gal’ 
lik kelintą.

Nedaug geriau yra ir su ntskh 
rom kuopom: tik kelinta iš jų 
turi pastovesnę vietą. Todėl ir 
jos nevisos gali tame dalyke 
žmonėms patarnaut.

Kitaip butų, jeigu atsirastų 
tam tikra pastovi agentūra, per 
kurią butų galima darbininkiš
kų laikraščių iš Lietuvos užsi- 
prenumeruot, kaip lygiai ir at
skirais numeriai nusipirkt.

—J. M.

vizos yra reikalingos. Lenkų 
konsulo viza ir bus reikalinga. 
(Kaip bus Lietuvos-Amerikos 
laivų linija tarp Klaipėdos ir 
New Yorko , tai reikės vien tik

tai Amerikos konsulio vizos).
Laivų kompanijos Europjc 

nepriima nei vieno keleivio ant 
laivo, kuris neturės pasporto vi
zuoto nuo Amerikos konsulio, 
nes Amerikos ateivystčs įstaty
mai baudžia laivų kmpanijas 
už atgabenimą keleivių be kon
solių žinios vizos, ir turi su
grąžinti keleivį iš kur paėmė, ir 
atiduotikelionės pinigus .

Laivakortė nuo Hamburgo į ■ 
New Yorką kainuoja $110.00 
tarplubyje, ir $8.00 pa gaivūs 
Amerikos valdžiai, ir dar $12.00 
k varant inos (laukimas 14į dienų 
Hamburge), taip kad sykiu lai
vakortė kainuoja $130.00. Vai
tams iki 12 metų $75.00 . i 
. Nuo Gdansko į New Yorką 

laivakortė kainuoja $148.00. Į
Visi ateiviai į Ameriką virš 

16 metų senumo turi mokėti Į 
skaityti savo kalboje. Paliuo- 
suoti nud mokėjimp .skaityti Į 
yra tik šie: j

a) Pačios keliaujančios pas I
savo vyrus, ;

b) Vaikai pas tėvus iki 16 me Į
ų senumo, ;

c) Tėvai keliaujanti pas sa-Į
vo vaikus, jei jau turi 55 me
tus, , [

d) Dukters dar nevedusios ar-
3a našlės, keliaujančios pas sa
vo tėvus, I

e) z Amerikoje gyvenusieji pen Į 
kis melus pirmiaus, kurie grįž 
tų atgal laike 6 mėnesių nuo iš
keliavimo.

Visi keleiviai turi turėti ganė 
tinai pinigų kelionei iki galui lir 
pragyvenimui iki susiras darbą.

P. Mikolainis,
53 Hudson A v., Brooklyn, N. Y.

f auksinų
| Dro J. Purickio..........3,000
[ B. Hiršovičiaus, .... 12,000 
j Dro Rozenbaumo, buv. Vals- I tybes Tarybos nario.................... ZJOO

| Dro N. Solovcičiko, <Ji- 
I rektoriaus Berlyne...............1,000
Į J. Savickio, Lietuvos Pa
siuntinio Kopenhagoj kas
met .................................... 600

I Vokiečių Banko Berlyne 
w. 8.................................10,000

Vokiečių Prekybos Ban
ko Berlyne C. 2................ 3,000

Ch. S. t Segalovičiaus, di
rektoriaus Karaliaučiuje 5,000

D. Kremerio, banko di
rektoriaus Doncige ..........

Vilk toro Gailiaus, Pasiun
tinybės sekretoriaus Berly
ne (kašmet .....................

Dro Vikero, juriskonsul
to Berlyne .....................

Zaloinano Makso, Kaune 
Taleikio, miesto sekreto

riaus Berlyne .................
V. Didžio, stud. med. Ber-
lyne (kasmet) ....................... 60

K. A. Oželio, stud. rcr. pol. 
Berlyne (kosinet) .............. 60

P. Grajausko, stud. rer.
mere. Berlyne (kasmet) .. 60 

ElenosIliršovičienės, Ber
lyne .................................. 15,000

A. S. Skandinavisk Extra-
nas, Kopenhagoj............. 5,000

Extranas Handels Aktien
Ges., Berlyne .................  5,000

Hans Mankiewitz, direk
torius, Berlyne .............. 1,000

Jokūbo Finkelsteirto .. 600 
Prof. A. Voldemaro, Už- 

,icnio Reikalų Ministcrio 
(kasmet) ......................... 500

F. Ahlsell, konsulo Stick- 
holme ............................. 1,000

V. Masiulio, prekybos at- 
tachc Berlyne ................. 500

Viso 66,100
Aukas priima Lietuvoj visi 

bankai ir Lietuvos Pasiuntiny
be Berlyne, taip pat kitos įstai-

500

100

100
600

120

Apie keliavimą 
Amerikon.

pa-Sulig Amerikos valdžios 
skelbimo, nuo 1 dienos liepos 
pasinaikino reikalavimas nuo 
Amerikos valdžios leidimo no
rint iškeliauti 'iš Amerikos. Nuo 
dabar visi svetimžemiai norinti 
išvažiuoti iš Amerikos, turi pas
pirtų ddlei k rd'p lis prie savo 
valdžių atstovų. Amerikos val
džia reikalauja nuo visų tiktai 
užsimokėjimo mokesčių — “in 
comc tax”. Taigi lietuviai nuo 
dabar delei pasportų gavftno 
turės kreiptis prie Lietuvos At
stovybės Amerikoje.

Amerikos valdžia savo pilie
čiams pakėlė pasportų mokestį 
nuo $2.00 iki $10.00 ir' atei
viams už vizavimą pasportų į 
Ameriką.

(Daugelis Amerikos lietuvių 
nori parsikviesti savo žmonas, 
vaikus, senus tėvus ir kitus gi
mines iš Lietuvos. Tokie jų gi
minės lilmiiausiai turi duoti pa
daryti 6 fotografijas 2x3 colių 
didumo pasporto prirengimui ir 
kreiptis prie ‘ užsienio reikalų 
mininsterijos, Kaune, kad gautų 
pasportų keliavimui į Ameriką, 
kurį gavę turi kreiptis prie Ame 
rikos konsulo Rygoje, kad gauti 
vizą, užkurią reikės užmokėti 
$I0.()ty paiskui pas Vokietijos 
konsulį, vėl Kaune, kuriam už 
vizą reikės užmokėti 300 mar
kių (pagal dabardinį kursą apie 
$10.00), jei kelionė bus per 
Hamburgą, o jei per Daniją ar 
Franciją, lai ir tų šalių konsulų

Lietuvos studentams 
šelpti draugija.

[Nuo Lietuvos Atstovybes Amerikoj] Į
Sulig “Eltos” pranešimu, Ber

lyne yra įsikūrusi draugija šelp
ti Lietuvos studentams Vokie
čių krašte, kuri yra legalizuota 
Vokiečių ir Lietuvos įstatymais. 
Tai draugijai įkurti inciatorius 
buvo Lietuvos Pasiutiniys Ber
lyne Dr. J. Purickis, dabartinis 
Steigiamojo Seimo atstovas, ku 
ris, susitaręs su žymesniais mu
sų pramonės atstovais, pagaliau 
ir įkūrė tą draugiją. Jam pa
dėjo medžiaginiai ii’ idėiniai ži
nomas- Lietuvoj ir Vokiečiuose 
generalinis direktorius Hiršovi
čius, kuris, pats nesigailėdamas 
darbo ir lėšų, sugebėjo pritrauk 
ti net žymesnius Vokiečių finan 
sines įstaigas, pav. Vokiečių 
Banką, kuris įnešė draugijai 10,- 
000 auks. Pats Hiršovičius su 
savo žmona aukojo draugijai 
24,000 auks. Be to, jis duoda 
Berlyno Studentų Draugijai žy
mią pašalpą įkurti studentų bu
tui iii valgyklai. Taip pat rėmė 
ir šelpė draugijos susiorganiza- 
vinią buvęs Valstybės Tarybos 
norys Dr. Rozenba urnas. Drau
gija turi tikslą šelpti Vokiečių 
krašte studijuojančius Lietuvos 
piliečius be tautybės, kalbos ir 
tikybos skirtumo. Draugija yra 
pasiryžusi duoti pašalpos pavie
niams studentams arba studen
tų draugijoms kurt ii labdarin
gas įstaigas, pav. valgyklas, kny 
gymis, skaityklas, parūpinti siu 
deniams butų, kurti internatus 
ir šiaip visais budais telkti stu
dentams medžiagines ir morali
nės pagalbos. Metinis narių 
mokesnis yra nemažiau kaip 60 
auks. Įmokėjusį vieną kart 3,- 
000 auks., draugija priima am
žinu nariu, įmokėjusį 5,000 
auks., arba šiaip žymiai pasitar
navusį, draugija priima garbės 
nariu. Draugijos turtas trum
pu laiku pasiekė daugiau kaip 
50,000 auksinų. Draugijos val
dyba sudarė: Dr. J. Purickis, 
pirm įninkąs; gen. direktorius 
Hiršovičius, pavaduotojas ir iž
dininkas; stud. K. A. Oželis, se
kretorius. Draugija atsišaukia 
į Lietuvos visuomenę, prašyda
ma ir medžiagines ir moralinės 
pašalpos. Tuo tarpu ta draugi
ja jau yra gavusi aukų iš:

ir perduot Draugijai skiriamas 
aukas. Aukas šiai Draugijai 
priima ir Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

Kazimieras Gugis
Veda vūokius reikalui, kaip krimfnaUikuott 

taip ir civiliškuose teismuose, Daro 
visokius dokumentu Ir popieras t

Namų Ofisas:
3122 S. Hilsttd St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

M i esto Ofisas?
127 H. lentom lt 

11U-U Buity BWg.
Tel. Central 4411
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DR. A. MONTVID
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Lietivla Gydytoju Ir CMnrtu 
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balandos: b«o II iki 13 Hta

2121 North Western Are. 
Valandos: 6 iki S vakar*.

^-Spinduliai. Phone Armitag* 2111 
Rezidencijos telef. Albany 8710
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Dr. A. Juozaitis
DEM TĮSTAS
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Puritan Salyklos Sunka bu 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni kerimą, 
negu kitos kurios išdirbystčs.
Reikalauk Puritan. Visos ge
ros grosemės ir aptiekos jo 
turi, arba gali jums gauti.
30 N. Market St. Chicago, III.
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Utarninkas, Liepos 13 d., *20

L stoviu Rateliuose
NAUJIENOS, Chicago, 111.

• . ■...— — - --rJiiBr’,-*--iĮ-inr

dusi pro tesi ii, ką jis nori pasa
kyti.

§2.
Halstcd gatvcj prie 31-tnosios

BRIDGEPORT
§ L

Kada se jie buvo žmones. Vė
liau jie pavadinta “buvusieji 
žmonės”. O dabar kas jie? Ke
turkojai žvėrys? No, Sir!

Anądien nugirdome balsą: 
“an-an-an! am-am-am!” Ir tai 
prie pat durų. Draugas man 
sudavė į pašonę ir tarė:

—Žiūrėk, įkas! Gal pasiutęs?
Visi sužiurome. O dangiškos 

galybės! Prie durų stovi dvi
kojis sutvėrimas, “btivusis žino 
gus”...

Draugas sudavė man per pe
tį ir sako:

—Tas, kuri matai, dabar sčy- 
rai savo užduotį pildo. Jis lo
ja, ar ne?

—Taip, loja...—atsakiau aš.
—Kadaise jis ir-gi buvo žmo

gus, o dabar...
Draugas neb?užbaigė savo 

kalbos, tikėdamos, kad aš visgi

Severą9®
Foot
Pov/der

(Severoc Milteliai Kojoms), 
teiks palengvinimu akai 
kojoms, su~ors drėgnumą, 
kojas sausomis ir šute: 
smagumą. Gauk jų tavo 3 
Kaina 25 centai ir i c mek

Indulkmk i 
čeverykus.

Norėdamas gauti smagumą ®av< 
skaudamoms, degančioms ir nicž 
tinčioms kojoms ir sustabdyti per 
dide!| prakaitavimą bei prašalinti t< 
nemalonų kvapą, indulkink į C-avo 
rykus, pančekas ir kojinius.

žmonės jau antrą nedėldienį tu
rėjo pramopo:.

Ana nedėk!' “salavcišiai” 
į meldėsi taip karštai iš biblijos, 
(jog kurie-'V:-kurie Pabūgo, kad 
1 neištiktų gaisro. L ko pašauk- 
l ta policija ir “fajermanai”. Bet- 
jgi maldininkai spėjo pabėgti. 
I Bibliją jie ir-gi išgelbėjo.

Tcčiaiis liepos 4 d. atsi tiko 
visai kitaip. Kuomet maldinin- 

: kai įsikarščiavo, kuomet jie, taip 
sakant, užmiršo apie visas že
miškas marnastis, o tik skrajo
jo tenai, tenai, tenai — kokie tai 

j šelmiai padėjo po kepurės 
sprogstančios medegos? Aki
mirksny] kepurė subirėjo į dul
kes ir nulėkė tenai, kur maldi
ninkai skrajojo savo mintimis. 
Prie to viso liko pašaukia Mė
lynojo Kryžiaus vežimas. Mal
dininkus, kurie laike b ibi i jas 
rankose ir “bagaslovijo” tuos, 

i kurie pasiliko, susodino į veži
mą ir nusivežė į Įiolcijos stotį.

Tokie šposai krėsti, supranta 
ma, yni nepadoru. . Juk tie, ku
riems nepatinka kitų kalbos, ga
li jų nesiklausyti. Greičiausia 
tuos šposus daro kokio nors ti
kėjimo žmonės, kurie iŠ pavy- 

1 do nori paniekinti tokius jau 
'prietarų garbintojus, kaip ir jie 
palys. Jie, mat, mano, kad tik 
jų tikėjimas yra geras, o visų 
kitų —niekai. —Gvazdikas.,

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

Liepos 11 d. “Naujienų” na- 
I me įvyko L. D. L. D. 19 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Su 
sirinkiman atvyko visai maža/i 

1 narių ir tie patys nelaukė pabai 
i gos: vieni įeina, o kiti, išeina. 
1 Del los priežasties vos keli na- 
' riai dalyvavo kuopos reikalų 
svarstyme.

Nutarta susižinoti su kitomis 
kuopomis ir sušaukti apskričio 
suvažiavimą. Be to, greitu laii 
ku nutarta įrengti išvažiavimą 
į girias. Išvažiavimas bus su 
programų. —» Vienas iš narių.

Pranašas.
Nedėlioj paskilbęs Wilbur 

Glcnn Voliva, Zion City užveiz- 
dėtojas, paskelbė naują prana
šystę.

Klausykite. 1922 Kristaus me
tais pasaulį išliksianti didžiausi 
suirutė. Toji suirutė tęsis tris 
metus. Gi 1925 metų pavasarį 
visi krikščionys busią pakviesti 
septyniems metams į augštybes 
-svečiuosna.

1932 m. tie krikščionysi vėl 
nužengsią ant žemės. Juos ly
dėsiu visokie šventieji. Nuo to 
laiko prasidėsiąs naujas gyveni
mas ant žemės.

Tatai Voliva sužinojęs tik ne
dėlioj. Turbūt, jį tą dieną ap
švietė dvasia šventa, o dabar jis 
“šviečia” tuos, kuriems trūksta 
vieno šulo galvoj.

Perdaug receptų.
Teisu ...s Landis davė šiokiu 

tokių patarimų vastininkui 
ir daktarui, kuris rašė receptus 
degtinei.

Važiuokite i Lietuva
PER

4633-4637 South Ashland Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

$6,000^00.00 dolerių bunka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ.

| ATEIKIT, arba RAŠYKIT j mus,
o mes jum patarnausime geriausiai.

1
; MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS: 

LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ- 
i KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 

SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

Talal atsitiko taip. Merie Inkš 
ir Irene Mc Auliff liko areštuo
tu už peržengimą Mann’o įstaty 
nio. Inkš priešinosi areštavi
mui. Vėliau jis prisipažino, 
kad buvęs girtas.

Kada jis pasakė, kad gavęs 
degtinės iš II. W. Harris’o, vais
tininko, 442 N. Cicero av., ir 
kad receptą degtinei parašęs Dr. 
II. M. Peterson, gyvenantis toj 
pačioj vietoj ,tai teisėjas palie
pė pristatyti daktarą ir vaisti
ninką.

Harris pareiškė, kjid į tris ine 
nesiūs^ jis ghvęs 75 receptus deg 
linei iš Dr. Petersono.

—Kodėl jus užrašėte degti
nę p. Inksui?— paklausė teisė
jas.

—Inkš turėjo nervų ligą, — 
buvo atsakymas.

—P-nc Inkš, ar jus ištikrųjų 
sergate nervų liga? — kreipėsi 
teisėjas į Inksą.

—Tąsyk aš buvau nervingas, 
—tai ir viskas. Bet aš nesergu 
nervų liga.

Teisėjas Landis vėl kreipėsi 
į daktarą Petersoną:

—Kodėl jus pastaruoju laiku 
parašėte tiek daug receptų deg 
tinei? Gal dabar medicinoj su
rasta naujas gydymo būdas 
degtine?

—Aš turiu ofisą ant apliekos 
viršaus, todėl pas mane ateina 
labai daug pacientų, — buvo 
atsakymas.

—Jus rašėte receptus degtinei 
todėl, kad norėjote gauti du do
leriu už kiekvieną receptą. Jo
kio kt’lo pasiteisinimo negali 
būti.

* *
Tą pačią dieną teisėjas Lan

dis nuteisė šešiems mėnesiams 
kalėjimų J. R. Langą, 1953 Day- 
ton St. Lang varęs savo namuo
se degtinę.

Zborillos namus, 9301 Vanghan 
avė., ir pavage už $550 Laisvės 
paskolos bonų, $150 pinigais ir 
čekių ant $5,000. Zborillio su- 

. nūs matė vagį lendant pro lan
gą, bet iš baimės nebegalėjo 
šaukti.

Mokėjo pavogti, bet nemokėjo 
paslėpti.

Agnės Conlon, 613 W. 48 
PI., gavusi savo savaitinę $22.80 
algą nuėjo į krautuvę pasipirkti

■ šio-to. Netikėtai ji susidūrė su Ig 
natz Tom py, kuris ištraukė jos 
pinigus. Ištraukęs pinigus Ig- 
natz skubinosi laukan, bet prie 
durų jam pastojo kelią detekti- 
vas Harry Crowley ir paklausė, 
kur jis taip bėgąs. Išpradžių 
Ignatz norėjo pasipriešinti, bet 
greit jis liko įveiktas. Tuo ba
du atvaduota merginos pinigai.

Pavažinėjo ir apiplėšė.
Nedėlioj trys jauni banditai 

“pavažinėjo” automobiliniu 
tris vyrus iir apiplėšė juos.

M. Giowitz, 1124 E. 52 St. bu
vo sustabdytas prie savo namų 
ir pasodintas į automobilių. Jis 
neteko $26.

Beny Tavensley Lakaye, 4506 
LakcPark avė., ir-gi pasivažinė
jo su banditais. Jis neteko dvic-
jų auksinių žiedų ir $85.

Be to, banditai atėmė $17 iš 
Louis A. Newmano, 3928 Ellis 
Avė.

-----------
Staiga pasimirė muzikantas.
Nedėlioj Ravinia parke pasi

mirė Chicagos simfoninės or
chestros muzikantas, \Villiam 
Reilschmidt. * Apie 5 vai. va
karo jis da dalyvavo koncerte, 
bet prieš pat operos “Fausto” 
prasidėjimą, jis pakrito ant že
mės ir mirė. Beilschmidt turė
jo širdies ligą.

Išmoko anglų kalbą į šeškus 
mėnesius, kad laimėjus bylą.
Joseph Witowicz, kuris išgy 

veno Jungtinėse Valstijose de
vynis metus ir negalėjo kalbėli 
angliškai, reikalo spiriamas, iš
moko anglų kalbą į šešius mė
nesius.

šeši menesiai atgal jis buvo 
sužeistas automobiliu ir pairau 
kė Peter Tainrath’ą teisman. 
(Mat, Tam ra t h užvažiavo ant 
jo automobiliu), i Byla buvo 
užvesta ant $10,000. Bet kadan 
gi Wito\vicz negalėjo kalbėti 
angliškai, tai teisėjas McKinley 
atsisakė nagrinėti jo bylą.

Pčtnyčioj įvyko antras tardy 
inas. šį kartą Witowicz liuo
bai atsakinėjo angliškai į teisė
jo klausimus.

Teismo nuosprendis toks: 
Peter Tainrath turi užmokėti 
Joseph Witowicz’ui $1,500.

čia yra pagamintas anglų kal
ba laiškas, kuriuo gali žmogus 
ir nemokantis angliškai susi
kalbėti — paduoti amerikonui, 
kad jis persiška i ty tų.

Trumpai sakant, panaudokit 
visokias jirogas šiam labdarin
gam darbui.

Dr. A. L. Graičunas,
L. G. D. Centro Sekretorius.

Nepristatyti Laiškai
Žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, pastas adresatų 
neturanda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau-, 
syį paštą, Clark ir Adams gt.; 
Reikia klausti prie “Advcrtised 
Window” (lobej nuo Adams1 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko lik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo. 
Jei per tiek laiko adresantai no- 
aįsišaukia ir neateiima, laiškai 
grąžinami į tą šalį, iŠ kur atėję. 
Atsiimt gnlima kasdie (išski- 
rian šventadienius) iki 9 vai. 
vakaro.

250 Mikuta Stanislovas
259 Moateiko Stan.
2G6 Naudžiūnas Juozapas
208 Naujokaitis Frank
270 Nebericzio Juozas
283 Pavlikoni Peter
287 Petkas Stanislovas
288 Petranis Chas
291 Petrila Jos.
293 Petrauskas John
303 Punzeucinc Antonas. 2
307 Radovcku Levonu
306 Razicu Jonu
323 Rudis Paulina
326 Rūkas Frank P.
327 Rupszlaukaito Juzefą
333 Rypkcvici T.
337 Šališkais M.
338 Šalkauskis Frank
319 Simanaviče T.
350 Sotkaiti Julijona 
351_Shapkapskas Sm. 2
355 Šileris Stanislaus
356 Slmasius VVinccnt
357 Šimkus Wm.
362 Skinkis Peter
378 Stankūnas Jonas
382 Steponavice Tadeušas
388 Sudaitci Veronikai
393 Tamasauski Wilam
402 Tutnus John
404 U lis Stephen
409 Urbutis Jdzepe
410 Urbutieni VValierye
412 Ūsas John
416 Vaškelis Sylvcster
417 Vasnis Jonas
418 Vemys Juozas
420 Vilkas Staponas
423 Vaivada Jonas
427 Walintiras Jonas
432 Wilkis Simonas
434 Wisnudel Antoni
449 Žibąs Joseps
450 Zilinskiute Anne
451 Zilinis Ignasis
455 Zukaskas Benedictas

Pranešimai -
LSS. VIII Rajono kuopos dar 

nevisos yra paėmusios Rajono išleis
tų Socialistų Partijos Platfbrmų. 
Kurios kuopos dar neturi platformų, 
malones ūmai paimti. Kaina Plat
formų — 5c. egz. Kuopoms duoda
ma 25%. Dabar prezidentinė kam
panija, reikia kuodaugiausiai jų iš
platinti. Jas galima gauti “Naujie
nų” ofise. — Organizatorius.

■ 
SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMA

MK-HUtUW .-.f ■ BBMMHHMMMI

Dabar Pirma

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

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas piIvalio nuskdb- 
nėjinias, skilvio neinalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; nbel- 
nai buvau visas suvargęs..

Mątydatnas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALOTĖS STOMACH 
BITTERJS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALOTĖS BITTERIO 
ir dCkavoJa jo Geradčjystei.

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

tvirti tai naudokite SALOTĖS BITTERI ir jutu suteiks sveikatą, 
audrutins 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 ji gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, 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 Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Ordcr dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

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

GUI W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351
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Lietuvė Siuvėja Siuva moterų ir 

merginų (Rubus) Drabužius kaip tai: 
Sijonus, jakutes, siutus.

Mis. Barbora Jakštiene’
4640 So. Marshfield Avė., 

(arti 47-tos gatvės) (
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Ofiso Te!. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

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

Arti 38-th Street ----------- —/
f-------  1 ” M

Telcfonaa Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan Av^ Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

V—......  i ■ i ■■

DR. C. K. KLIAUGAI
Dentistas

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

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

k-—■ —-- -------------- -------

DR. JOSEPH ZIFF

■
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Jūsų Akis

JUST KIDS— During The Sermon! \ By Ad Carter
THE reiT >5 AmnoiNCEDĮ 5EARCKES POC,KtrS FOS. 

90 H £ ARnciE OF AHuHHlrn
HOT evgK A PENKINE

Perdaug išsigando, kad 
šaukus.

Vagis įlindo pro langą į Frank

Telcpliuuo Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halstcd St.. Chicago.

L. G. I).
Nekartą buvo tai asmeniškai 

laškas rašytas gerbiamiems L. 
G. D. skyriams, tai per laikraš
čių skiltis išreikštas pageidavi
mas, kad skyrių susirinkimai 
butų laikomi kuodažniausiai, 
kame reikia apkalbėti budus su- 
kolektavimo $100,000.00 Lietu
vos Raud. Kryžiui.

Tą galima atsiekt’., tik reikia 
dauginus pasitikėjimo savim. 
Re prirašinėjimo narių, reikia 
rengti vakaras, bazaras, etc. kar 
tu su draugijomis, kurios šiam 
darbui užjaučia. Taipgi nepa
mirškite kreiptis į savo vieti
nius biznierius, kaip lietuvius, 
taip ir svetimtaučius; tam ty-

....RoselaiuL— Draugijų Sąryšio palai, 
kančių Aušrą delegatų susirinkimas 
Įvyks utaminko, liepos 13 d., 7:30 vai. 
vak. Aušroj, 10900 Michigan avė. De
legatai visi malonėkite susirinkti, bus 
apkalbama apie rengimą išvažiavimo 
rugpjūčio 8 d., kadangi tą pačią dieną 
rengia Naujienos pikniką Gardners 
Parke. — I’r. Grybas, sekr.

t

LSS. VIII rajono Apšvietus Komi
sijos ir kuopų narių atstovų, kurie yra 
išrinkti ton komisijon, susirinkimas 
bus seredoj, liepos 14, kaip 7:30 vai. 
vak. Naujienų name. Draugai prašomi 
atvykti laiku. Apšv. Kom. narys,

P. Gura.

KENSINGTON. — Lietuvių bend
rovės pusmetinis susirinkimas Įvyks 
seredoj, 14' dieną liepos, 7 vai. vaka
re, F. Shcdvill svetainėje, 341 Kcnsin- 
gton avo.

Nariai malonėkite visi atsilankyti 
ir atsinešti Šerus, nes bus išmokamas 
dividentas Šerais. — Direkcija.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks seredos vakare liepos 14 dieną, 
Meldažio svetainėje pradžia 7:30.

Visi Dram. Ratelio nariai malonė
kite atsilankyti. — Valdyba.

Akių Specialistas
Akis egzaud!ouoja ui dyką.

Jūsų galvos skaudė
jimus Ir uegalėji- 

jnns matyli aiškiai 
gali būt prašalintL

Dr. Glaaer'tf ofise aut 1 lubų 
3149 So. Morgam SI.

Ar jos raudo
nos, vandenėtos 
ar užsidegę ? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintų akių vo
kų, žvairumo, ar 
kitų kokių akies 
ligų? Jus nega
lite atidėti gydy

mą neš laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atidedate prideramą 
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu.

Pasiteiraukite pas 
mane uždyką

Daleiskit man išegzaminuo 
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jums pagelbėti, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti dalytėti jūsų akis kitam, 
kaip tik okulistui augšČiuusio 
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai

nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų

Nelaukite atsi
šaukite šiandien

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno bils

mui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
ma Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kuria dalykai pi- 
J'tsni negu olselio kaina. Vyrų ii 
aunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkot&i: sv 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio atyliaus, $32.58 
Iki $60.00.

Puruatykib musų specialius siutui 
Ir overkotus po $15, $17.50, $20.08 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Miline sorgo siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau 
Malino serga kelinis $5.50 iki $17.50

Specialia n u piginimas 5% kiakria 
Mum pirkiniui, kuria turi būti aiun 
Siamas Europon.

Atidaryta kiekvienų dienų Iki f 
vai. vakare. Subatomia iki lt vai 
vakare. Nedaliomis iki 6 v. vakare

S. 6ORIM>N» 
1415 So. RfalaUd Ht. Cbteaffe.

Tą dalyką ncatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akįs 

pačios nepasveiks, bet jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy 
dymas, ir tam tikri akiniai išgy
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
lysite į laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išegza- 
minuosiu dykai.

Dr. F. 0. BARTER
Specialistas Akių, Ausiu, No

sies ir Gerklės Ligų.

No. 120 So. State St., 2 augštas 
Chicago, 111.

Vai.: 9 iki 6; Nedėlioms 10 iki 12 
Vienos durįs į šiaurę nuo 

“Fair”.
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Papcskrjim ai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

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

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

£410 Correctionvill Road, 
Sioux City, Iowa.

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

M. Bumbulas,
1804 So. 16 St., Springfiekl, III.

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

Juozas Jankauskas
9339 Paxton Avė., Chicago, III.

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

Marcelinas Matiukas
519 Austin Avė. Albion, Mich.

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

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

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

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

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

JOHN SWELN1S,
P. O. Box 20, Fountain, Mich.

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

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

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

ALEX L. REIK0W
2421 Livingston St., 

Philadelphia, Pa.

Aš Jonas Mikalauskis pajieškau 
Plecido Jakučio. Aš paeinu iš Kauno 
red., Raseinių apskr,, Indrijavo pa
rapijos, Unkuopių sodos. Meldžiu at
sišaukti, arba kas jį žino malonėkite 
pranešti ant šio adreso:

Jonas Mikalauskis,
1918 So. Halsted St., Chicago, III.

R ASTA-PAMESTA
PAMESTA.

Subatos vakare, 10 July apie 9 vai. 
tarpe 33-čios ir 34-tos gatvių ant 
Halsted st. pamečiau Lietuvos pasko
los bondsą už $50 vertės, po No. A. 
15114. Jeigu kas atradote malonėkite 
pagrąžinti savininkui, ba tas bonas 
jums yra be naudos, Lietuvos Valdžiai 
jau yra pranešta ir pinigai ne bus 
išmokėti iš Valdžios ant Šito numerio. 
Už sugrąžinimą gausite atlyginimą.

Savininko antrašas: 
K. K.

3403 So. Nnion Avenue, 3 lubos

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partnerys prie 

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

6308 So. Racine Avė.
Phone Wentworth 1598.

Klauskit Wm. Piliponis

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŲ KOTELIS.

Gera vieta pakeleiviams. Geri kam
bariai. Geras valgis. Kainos prieina
mos. Taipgi išduodame kambarius ir 
nuolatiniam gyvenimui su valgiu.

1606 So. Halsted St.

R E I K£A DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Kambarinių merginų.
Taipgi virtuvės darbui.
Augštos rųšies įstaiga.

350 East Garfield Blvd.
Tel.: Oakland 1682

REIKIA —
Cafeterijos darbininkių jaunų mote

rų ilgų ir trumpų valandų darbui mu
sų generalio ofiso cafeterijoj. Valan
dos 10 ryto iki 6 po piet. ir 11 ryto 
iki 2:30 po piet.

Kreipkitės pas
SWIFT and CO.

Employment Division General Office 
U. S. Yards

Phone: Yards 4200, Local 136

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMĖ DRAUGIJOS
MOTERŲ

PUIKI PROGA
PATYRUSIOMS

Rankinėms skylučių išsiuvėj 
ir finišerkoms

Mums reikia
TUOJAUS

patyrusių sack koutų ir 
koutų skylučių išsiuvėj ų ir

finišerkų.
PASTOVUS DARBAS

GEROS ALGOS

VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ

$100 SAVAITEI
oms

over-

Pageidaujamos darbo sanlygos

Kart Sdhaffffnier

OVERKOUTŲ ŠAPA
2303 W. St. Paul Avenue
SACK KOUTŲ ŠAPOS

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

Mes galime panaudoti patyru
sias ir nepatyrusias merginas 
lengvam darbui musų dirbtuvėj. 
Patyrusios merginos gali uždirb
ti dideles mokestis nuo štukių. 
Mes mokame gerą mokestį prade 
dančioms su padidinimu taip 
greįt kaip tik pramoksta. Pui
kios darbo sanlygos. Gera tran- 
sportacija iš visų dalių miesto. 
Geros valandos ir pusė dienos su 
batoj.

Kreipkitės prie
Piano and Organ Supply Co.

2100 N. Racine Avė.

REIKIA —

MOTERŲ

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

BELDEN MANUFACTURING 
COMPANY

2300 South VVestem Avė.

REIKTA —
MERGINŲ, 15 METŲ IR 

SENESNIŲ, PILDYMUI 
IR LABELIAVIMUI
DĖŽELIŲ $16 { SAVAI

TE PRADŽIAI.
$18 IKI $25 Į SAVAITE,

IŠMOKUS.
GEROS DARBO

SANLYGOSIR
VALANDOS.

PUSĖ DIENOS

SUBATOJE
. C. BAKING POWDER

COMPANY
16-th and Canal Sts.

reikia —
Moteries skudurių sortavimui 

šapėj.
Gera mokestis.

EBEL JUNK S1IOP,
4205 So. Stato St.,

REIKIA —

MERGINOS ABELNAM 
NAMŲ DARBUI 
MRS. DERNSTEIN, 

3639 Douglas Blvd.

junk

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IB MOTERŲ

REIKIA —
DEŠRŲ LINKERIŲ

IR PACKERIŲ.
GERA MOKESTIS. 

U/2 UŽ OVER-TIME. 
PASTOVUS DARBAS.
KREIPKITĖS PAS

MID WEST PACKING CQ.
608 W. Lake St.

REIKIA VYRŲ —
3 elevatormonų $115.00. Trip-ham- 

menų. Band sawyerių. Water tende
rių. 3 sargų $140.00. PeČkurių ir pa
dėjėjų 65c. iki 70c. valandai, dviguba 
mokestis nedėlioins. Inpsektoriaus 
mašinšapėje, patyrimo nereikia, 65c. 
vai. Vyrų trumpų valandų darbui die-» 
ną ar naktį. Daržininko $80.00. mė
nesiui su užlaikymu — patyrimo ne

darbuireikia. Senyvų vyrų lengvam 
55c. iki 60c. valandai.

REIKIA VAIKŲ 16 metų ir 
nių ofiso ir dirbtuvės darbui, 
vasarnamiuose. C

Jaunas gabus lietuvis vy
ras gali užsidirbti šimtų do
lerių j savaitę ir turės švie
sių ateitį. Reikia, kad turėtų 
intekmės tarp lietuvių. Atsi
šaukite tuojaus adresu: 

Room 412

PARSIDUODA —
Buick, 1918 su puikiu uždaromu 

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

CENTRAL MOTOR SALES 
1458 Michigan Avenue, 

Calumet 2577
Atdara vakarais ir nedėlioj

PARSIDUODA —
Reo — 6 cilinderių, 7 pasažierių. 

Vėliausiojo modelio. Puikiai malevo
tas. Gvarantuota mechaniškai 
riausiame stovyje.

CENTRAL MOTOR SALES, 
1458 Michigan, Avenue.

Tel. Calumet 2577
Atdara vakarais ir nedėlioj.

EXTRA BARGENAI
6 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas tuščias lotas prie šalies gražiau
siai ištaisytas parsiduoda labai pigiai 
arba maino ant mažesnio namo nors 
ir bile kokio biznio. Namas randasi 
ant Bridgeporto geriausioj vietoj 2 fia 
tu mūrinis namas po 6 kambarius 
rendos $70 į mėnesį, parsiduoda už 
$6,800 namas randasi ant Union Avė. 
ir 32 St.

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

Fin. Rašt. Mikolas VValenta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas MaČikas, 

Petras Wašelkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjas Petras Daknis. 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa

skutinį nedčldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

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

4202 So. Campbell Avė.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

senes-
Poros

Scalerių $30.00 In
žinierių $50.00 Miihyrights 85c. i vai. | Klauskite Mr. SHINDLER
Sargo $110.00, kad ir sužeistas. Ode
riu 65c. į vai. Parankių (handy) vyrų 
65c. iki 70c. į vai. Mašinistų ir padė
jėjų 65c. iki 90c. į vai.

111 West Monroc St

REIKIA MOTERŲ —
Merginų ir moterų vasarnamiuose 

arti Chicagos, nebus priešinga kad ir 
su kūdikiu. Moterų darbui nuo 8:301 1
vak. ar 9:30 vak. iki 2 ar 3 ryto, nuo 
5:30 ar 6 po piet iki 11 ar 12 nakties, 
nuo 12 dienos iki 4:30 po piet, nuo 7 Į KEIKIA — 
vak. iki 1 ryto, nuo 7 ar 8 ryto iki 12 
12 ar 1 po piet. Mergaičių 14 metų ir 
senesnių dirbtuvėse, ofisuose ir na«.

I krautuvėj. Pastovus darbas, 
SOUTH PARK EMPLOYMENT 1 

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.

Visi darbai South North ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA —
Elevatorių operatorių ant freitinių 

ir pasažierinių elevatorių. Vidurinio 
amžiaus vyrų pageidaujama.

Kreipkitės prie ENGINEER 
500 South Throop Street

PARSIDUODA —
Pan-American 5 pasažierių automo

bilius, 1918 modelio, malevotas tam* 
šiai-raudonu) nauji tajerai. Mechanih- 
kai geriausiame stovyje, gvarantuo- 
tas. Bargcnas.

PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 
1462 Michigan Avenue 
Tel. Calumet 7231

Atdara vakarais ir nedėlioj

FARMOSFARMOS

PORTERIO departanientinėj

Gera mokestis.

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

R E I K I A DARBININKŲ REIKIA —
VYRŲ Vyrų malti ir maišyti da-

________  žus (paint).
Geriausia mokestis, geros 

reikia - dafbo sanlygos, ir geros
. i u: • t e i landos.40 paprastų darbininkų į foundrę.

Labai geros darbo sanlygos. Moka
ma augščiausios algos. Kreipkitės 
prie:

HOCKADAY CO.
1823 Carroll Avenue

va-

MAGNUS METAL CO.
4041 Emerald Avenue, REIKIA —

KEIKIA —
VYRŲ PAPRASTAM
DARBUI IR PRIE

TRUCKŲ
618 So. Canal Str.

Beismente

Vyrų — Augščiausios mo
kestis. Geros darbo sanly-
gos.

Darbas nuolatinis per visų 
metų.

Kreipkitės prie:

REIKIA —
ANGLIŲ DARBININKŲ 

PAS
BARR and COLLINS

7459 Franklin St. Forest Park | N. K. FAIRBANKS CO. 
$30 į sąvaitę. Subatoj po piet

dirbti nereikia. 225 W. - 18-th St.

REIKIA -------- j----------------------------------------
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas. REIKIA —

LINK BE LT CO. Roundrės paprastų darbininkų.
39th & Stewnrt 60c. į valančią.

• Tiktai pirmos klesos vyrai te atsi------------------------ ----- ------ ... §aufcia;
___________ | W. W. KIMBALL CO.

2631 W. 26-th St.,REIKIA —
PARDAVIMUIPaprastų darbininkų 53%c. į

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

Nuolatinis darbas.
CHICAGO TUBE and IRON CO.

1469 So. Jefferson str.,

Krautuvės įtaisymai (fixtu- 
res). Kaip nauji. Priežastis 
pardavimo — liga.

Pasiteiraukite pas:
1044 W. 51-st St.

REIKIA —

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

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

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

Press Darbininkų.
BLAW-KNOX CO., 

HOBOKEN, PA.
PARSIDUODA saliunas ir du me

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

4632 ir 4630 S. Marshfield Avė.

PARSIDUODA —
Winton — 7 pasažierių automobi

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

PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 
1462 Michigan Avenue 

Tel. Calumet 7231 
Atdara vakaris ir nedėlioj.

PARSIDUODA —
Cadilac Touring, 1917 modelio, tik 

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

PARAMOUNT AUTO SALES 
1462 Michigan Avė.

Tol. Calumet 7231
Atdara vakarais ir nedėliomis

BARGENAS —
Parsiduoda 2 Fordai, gerame 

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI Fordas, mainomas, 
transferuojamas. Iš to paties Fordo 
galima padaryti troką ir pasažierinį, 5 
žmonėms.

P. ADOMAITIS,
6729 Stony Tsland Avė. Chicago, III 

Blackstone 53.

PARSIDUODA pigiai Motorciklis, 
Exelsior 1919 modelio.

C. PLIOPLIS,
3336 So. Halsted St.

Galima matyti vakare nuo
8 vai. vakare.

RAKANDAI

7 iki

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kcdzie Avė.

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

4329 So. Francisco Avė.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI Furniture rakandai, 

dėl 4 kambarių. Taipgi vargonai. Ati
duosiu už pusę kainos, kadangi išva
žiuoju Lietuvon. Taipgi puikus flatas 
dykai.

P. Petrulis, 
1820 So. Spalding str.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai mažai vartoti, kaip nauji. Labai 
pigiai, nes išvažiuojam i Lietuvą. 
Kas pirmas tas laimės.

1919 So. Halsted Str., 
ant 3-čio augšto iš priekio.

Rakandai (Forničiai) ant pardavi
mo. Parsiduoda 4 kambarių rakandai 
labai pigiai ir greitu laiku turi būti 
parduoti. Priežastis pardavimo išva
žiuoju į New Jersey valstiją, yra la
bai gera proga kam būt, reikalingi 
galėtų pareit ir sau gyvent. Ir dar 
prie to randasi du Barberski krėslai 
geri ir kiti reikalingi daiktai parduo
siu viską kartu. Kreipkitės dienos 

i ant-

Wisconsino Valstijoj, vienų Lietu
vių apgyventa, žemė derlingiausia vis 
kas ką pasėsi tas auga. Turime su 
namais, gyvuliais ir visais padargais 
su apsėtais laukais, ir taiposgi be įju
dinki} ir gyvulių. Dabar yra laikas 
sau ūkę pirkti nes gali matyti kaip 
kas auga. Mes taipgi turime kelias 
farmas ant mainymo į namus.

Del platesnių žinių ir kokių ukii 
reikalaudamas kreipkitės su laišku

CO.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted 

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė, 
2252 West 22 

Nutarimų raSt., H. Buchinskienč, 
2252 West 22 

Finansų rašt., J. Jazavitienė, 
3114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė,
3333 So. Wallace 

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
3810 So. Lowe Avė. 

Kasos globėja, J. Miklošienė,
3309 So. Union Avė.

St.
St.

St.
st.

st.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

ONEIDA LAN!) 
Mc Naughton, Wis.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue 

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

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
.3122 So. Union Avė.

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

G. šarkaitis nut. rašt.
3412 So. Halsted St.

Finansų Rašlin., A. Pužas, 
3537 So. Union Avė.

Kasierius, J. Mazelauskas,
. 3259 So. Union Avė.

CIIICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. I’aš Valdyba 1920 metams

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budi 
Jus trumpu laiku išmoksite viso a 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo, designing ir siuvinį* 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mnš1 
uos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGC 
Kampas Lake St., ant 4-tų luby

Pirmininkas, S. Danilavičia,
.. 1617 Winchestcr Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi- 

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

1547 N. Wood St.
Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division 

St. 
Fin. rašt., V. Briedis.

1049 Marshfield Avė. 
rašt., J. Ascilla.
4725 W. 12-th Place, Cicero.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Evcrgreen Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

Kon

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ

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

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

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

PARSIDUODA PIANAS — 
Tikrai pigiai. Priežastis parda

vimo — išvažiuoju Europon.
NANCY GRIGĄ LIUNAITe 

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

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

4825 So. Winchester Avė., 
Chicago, III.

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

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

PARSIDUODA grosemč ir bučernė. 
Biznis ant kampo. Labai geri žmonės 
apielinkėj Maišytos tautos. Priežastis 
turiu išvažiuoti iš miesto.
2725 W. 16-th St. cor. Fairficld Avė.

Tol. Rockvvell 1134
REIKIA MOLDERIŲ — 

Ant benčiaus, floro ir mašinų — 
» amatoTaipgi vyrų išmokti molderio 

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

JOLIET, ILLINOIS

PARSIDUODA Krautuvė, gausiai 
apgyventa vieta Lietuvių ir svetimtau 
čių. Biznis geroje vietoje, ant kampo. 
Krautuvė yra pilna daugybė visokio 
tavoro, smulkių aprėdalų, mokykloms 
išrankiai, saldainiai, Cigarai ir tt. 
’riežastis pardavimo patirsite ant

k vietos.
J. A. Žimančius, 552 W. 18-th 

Chicago, III.
Phone Canal 488

. Kreipkitės 
laiku ba aš dirbu naktimis, tokiu 
rašų:

WALTER KRAULAIDIS 
3412 So. Halsted Str.

1 floras nuo už pakalio.

NAMAT-žEMh
PARSIDUODA kampinis biznia

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

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

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

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda naujas medinis namas 

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

12544 Wallaco St. W. Pullman, Chgo.

EXTRA—
Parsiduoda mūrinis 2 

namas ant 82 ir Union Avė. 
turiu parduoti barberiškus du 
Parduosiu krėslus visai pigiai, 
ir pamatykite.

8208 So. Union Avė., 
2-nd floor

pagyvenimų 
Taipgi 
krėslu. 
Ateikit

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

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

137 Mokyklon Jungt. Valstijoje.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

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

SARA PATEK. Pirmininkė. .

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas,
3833 W. Van Buren St. 

Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,
1331 So. Avcrs Av.

Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 
20 N. Ashland Blvd.

Mykolas Kaziunas, kasierius,
3959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.

J. B.

K.
Avė

Avė

Zitra, pirmininkas, 
1919 So. Union 

Sherpetis, Vice-pirmininkas, 
• 1719 N. Harmitage

Ashmanta, nut. raštininkas,
810 W. 19 SI 

Frau. Girdvvainis, fin. rašt.
2000 S.' Halsted SI 

M. Vainilaitis, kontr. rašt.
1744 N. Iloyne Avė 

D. Sheniaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė 

Susirinkimai būna kas mėnesį an
trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare 
I). ShemaiČio svet., 1750 So. Union 
Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metams.

Pirm. Ant. Margevičia,
1923 S. Union Avė.

Padėj. Juoz. Valantiejus,
619 West 1-llh Place. 

Prot. rašt. Iz. Jusčius,
1967 Canalport Avė. 

Fin. rašt. Iz. Vedeckis,
712 Barber 

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas.
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

St.
St.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 m-

I). Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St 
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

2053 Bingham Si
J. Kalnine, Nutar. Rašt.,

1965 Evergreen Avė.
V. Briedis, Turtų rašt.,

1019 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Western Avė. 
Susirinkimai atsibiina pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 AVabansia Avė.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA

Pirm. Alex Lemesh, 
Vicc-pirm., Justinas Katkus , 
Prot. Rašt. Antanas Bernotas,

st.
st.

st.

'’irmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis,
3327 So. Wallace 

Fin. Rašt., \Villiam Buishas.
1712 So. Buble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaune,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Ghuphiiskas,
3417 So. Emerald Avė.

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 351h St. 

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

TAUTIŠKA DR-STfi MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, I. Gaudutis, 
10855 So. State St., Roseland, III.

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus,
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III.
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kcnsington Av, Kensington.Ill.
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10119 S. Wentworth Av., Roseland.
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St., Borland, III.

VVEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP., 
Valdyba 1920 metams.

K.
K.
J.

I.apie, pirm., 12143 Green St.
Alvinskis, pad., 12020 Halsted St.
Andruška, tar. rašt., 

12248 Emerald
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union
722 \V. 120 St.
glob., 

12018 Union
iždo gi.,

859 \V. 122
Dr. A. L. GralČiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Green

Avė.

T. 
j *4 •

Gruzdis, ižd., 
Riepšas, iždo

Mikalauskas,

Avė.

CICERO VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.

St.

St.

St.

.Juozapas Takažauskas. Prezidentas 
1-104 So. 48th Ct., Cicero, UI.

Ant. Klainis, Vice-prezidentas
1526 So 49lb Ct., Cicero, 111. 

A. B. Liutkus. Protokolų Raštin.
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III. 

Telefonas Van Buren 3005 
Step. J. Tverijonas, Finansų Raštin.

835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 
Marijona Bartkienė, Iždininkė

2001 So. Cicero Avė., Cicero, TU.
Susirinkimai laikomi paskutinį 

nedėldienj kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Noffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.




