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Rusija sutinka daryti taiką7,

i;
£

Anglija gavo Maskvos
atsakymą

i True translation filed with the post- 
i master at Chicago, III., July 20, 1920
1 as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

Riaušės Irlandi joj

MUSŲ KANDIDATAS Expliozija kasykloj Kanuolės riaušinin
kams malšinti

Komunistų--darbiečių 
byla

Palaidojo aštuonis žmones.

Bolševikai užėmė Lydą

Italija mobilizuoja kariuomenę
Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191

RUSIJA SUTINKA DARYTI 
TAIKĄ.

Anglija gavo Maskvos atsaky
mą; bolševikai užėmė Lydą; 
daug laimėję — įsitverždami 

Lietuvos teritorijon.

nuo 
notą, ' 

kad Rusija 
mušiu i

LONDON, liepos 19. 
lijos valdžia t tndie gavo 
Rusijos sovietų valdžios 
kurioj pažymima, 
yra pasirengusi daryli
paliauba ir taiką su Lenkija.

Notą pasiuntė Rusijos užsie
nio reikalų komisaras, Jurgis 
čičerinas. Trė yra atsakymas j 
Anglijos pasiūlymą kai dėl pa
liaubos musių ir taikos konfe- 
ri ne i jos.

Savo notoj Rusijos sovietų 
valdžia daro naują pasiūlymą,- 
kurį dabar svarsto Anglijos mi- 
nisterių kabinetas.

Bolševikai užėmė Lydą.

ro ofisas šiandie paskelbė, kad 
po atkaklaus mūšio bolševikai 
užėmė Lydą —penkiasdešimts 
mylių į pietus nuo Vilniaus. Pie
tinėj Poles joj bolševikai išvijo 
lenkų kareivius ir užėmė Dab- 
rovicų kaimą.

Lenkai stengiasi sulaikyti 
rusus.

VAKSAVA. liepos 19. — Ru- 
sijos bolševikų armijfs besiver
žianti vakarų i nk, jau prisiarti
no netoli buvusios rusų-vokie
čių mūšio linijos — vakarinia-

atsiremti.
eina

Čia lenkai bando
Įvairiose fronto vietose 
atkaklus susirėmimai.

✓ 
Bolševikai laimėjo daug 

derliaus.

Užpuolė kareivius; apie 60-70 
kareivių sužeista.

vikai energingai veji* lenkus 
pietvakariuosna nuo Vilniaus. 
Lydos ir Baronaičių apielinkėj, 
sakoma, bolševikai pasiekė la

ibai svarbių punktų, būtent, ry
tuose nuo BnConaičių.

“Mes užėmėme lin/ją Lan 
upės kryptimi, į vakarus nuo 

į Slucko pažymi pranešimas, 
i Priešo ataka ant Dubno tapo 
atmušta su dideliais jam nuos
toliais.

“Pnciešama apie atkaklų 
muši Krymo fronte, į pietus 
nuo Oreckofo.”

CORK, Irlandija, liepos 19. 
šiandie, apie trečią vtdandą ry
to, kuomet du m i Ii tariniai ve
žimai ėjo Cork miesto gatvė
mis, juosius užpuolė civiliai gy
ventojai ir sunaikino bom
bomis. Apie šešiasdešimts ar 
septyniasdešimts kareivių tapo 
sužeistu, 
į juos 
bombas.

Ibdtveidžiai tarėsi nulinčiuoti 
tris negru?.

Valdžios advokatai ir vėl 
laimėjo.

Riaušininkai pėde dę 
dvidešimts devynias

liepos 19. — Praeitą

True translation filert \vitn the post- 
master at Chicago, 111., July 20, 1920 
is re<id>re<i by the eci oi t><4. ti. 1917

ITALIJA MOBILIZUOJA 
KARIUOMENĘ.

CORK, 
naktį šis miestas buvo dideliau- 
siam išgąsty, lai pasekmė ki
lusių gatvėse musių, kure 
prasidėjo po to, kada vienoj 
gatvėj buvo subadyti'* keturias- 
dešimls du žmones, jii tarpe 
du mirtimi. Apie dešimtą va
landą naktį visose dalyse mies
to prasidėjo šaudymasi. šį rylą 
sužinota, kad vienas žmogus 
yra nušautas, o keturiolika su
žeista.

V*'," $

!da>Drg. Bugenius •
Ilsių Partijos kandidatas į pre
zidentus. Paveikslėlis nuimta 
Atlantos kalėjime, kur jisai 
įkalintas dešimčai melų.

Gal susirems su jugo-slavais.

WASHINGTON, l epos 19 — 
Jiigo-Stavijos lėgrdja Šiandie 
čia gavo kablegramą, kur sa
koma, kad Italija siunčia savo 
kariuomenę prie demorkacijos 
linijos, skiriančios Jugo-Slaviją 
nuo Italijos. Tai esą 
priJ’bijant naujų 
Dalmatijoj.

Pranešamu, kad 
atsiųsta regimentas 
jos ir artilerijos. Gi 
Sassm brigados 
atvykę Trieste’an.

Kilę prieš jugo-slavus sumi ši
mai Trieste,.sakoma, parsimetę 
visu Istrijos pakraščiu. Jų pa
sekmės tokios, kad Paloje su
naikinta daugybe savasčių.

Pranešimas sako, kml Fiume 
“ardi’sai (I’Annunzio kareiviai) 
ir italai gyventojai užpuolė, iš
plėšė ir padegė jugo-slavų dirb

tuves. Jugo-slavų brankai iš
plėšt1’. Jugo-slavų laivai, esan-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191
KONTRREVOLIUCIONIERIAI 

TERORIZUOJA GYVEN
TOJUS.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 20, 1920 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI NORI NAUJO 
BALSAVIMO.

deroma 
sumišimų

infanteri-
151 ir 152 
regimentai

VLADIVOSTOK, liepos 18.
Gauta š Nikolsko žinia sako, 
kad japonai lenai rengiasi prie 
visiško išsikraustymo iš Trans- 
Baikalo.

Padėtis Imos apielinkėj (pa
lei Vladivosloko-Charbaravsko 
geležinkelį) nesusitvarkiusi. 
Kontrrevoliucionieriai terori
zuoja visą lapkriti — arešluo- 

?tę| darni ir žudydami gyventojus. 
Mažas būrelis rusų milicijos yra 
vienintelė gyventojų apsauga.

BEBLINAS, liepos 17 (suvė
linta) — Vokietija yra taip pa
tenkinta pasekmėmis plebescilo 
rytinėj ir vakarinėj Prūsijoj, 
kad dabc*r ji nori idant 
leista tą patį padaryti ir 
•“kioridoriuie.” kuris

tame 
duoda 

Lenkijai priėjimo prie Danzigo. 
šitokį pasiūlymą ji rengiasi 
įteikt hūkininkams.

ATSTATYS DAUG GELEŽIN
KELIEČIŲ.

Apie

MUSŲ DALRYMPLE JIEŠKO 
“BYRO SU KIKU”.

Bus, bus tiems saliunininkams 
— sako karingasai majoras.

CHICAGO. — Tūli juokdariai 
sako, kad jeigu Chicaga neturė
tų šauniojo prohibicijos oficerio, 

True translation filed with the post-1 majoro Dalrymple, tai ji butų 
master at Chicago, III., July 20, 1920 I nuobodžiausias visame pasauly 
33 reąuirod by the act of Oct. 6, 1917 Į miegtag Dabar kas kita Chica 

ga turi šaunų oficerį, kuris nie
kuomet neužmirštąs palinksmin
ti nuliudusius ir sudrausti per- 

KONSTANTINOPOLIS, bo-Įdaug linksimus chicagiečius.
nedėldienį šiakite. Musų majoras dabar 

čia sugrįžo iš Paryžiaus didysiai ėmęs jieškoti “byro su kiku”. 
Turkijos vasryras, Damad Fe- Mat, “kai kur” ir iš “kai ko” ji-

Lenkai dabar traukiasi Į piet
vakarius nuo Lydos, kurią už
ėmė bolševikai, 1 
Fnkui Grodno.

Bolševikų užplūdimas skersai
Lietuvos .teritoriją suteikė
jiems daug derliaus, kurį buvo pos 19. — Praeitą 
pt’siseję lenkai; javai jau nu
plauti ir stovi gubose.

Lenkai gyventojai skub ai į rid Paša. Jo atvykimas buvo |1SaĮ sužinojęs, kad tūli bravorai 
bėga nuo bolševikų. Kaimiečiui laikoma dideliaus’oj slaptybėj, gaminą alų, turintį daugiau kaip 
visus kilius užtvenkę varomais kfdangi mat bijotasi pasikėsini- 1 nuoš. alkoholiaus. O ištroško

mo ant jo gyvasties. Tuoj po to, šieji chicagiečiai šitą “byrą su 
kada jis atvyko, jį pasikvietė kiku” labai gerią.
pas save sultonas. Musų majorui tatai (labai su-

Feridas pranešė, kad padėtis prantama, delko) nepatinka ir
! delei taikos su talkininkais esan- jis būtinai užsimanęs sujieškoti

besiveržiantįs TURKIJA PRIVALO PASIRA
ŠYTI TAIKĄ.

bais Įvairia manta.
Iškraustė amerikiečių maistą.
Maisto reikmens, sukrauti

Balstogės sandeliuose vaikų šel- ti beviltė. Jo manymu, Turkije*|tą “byrą su kiku”. Sujieškosiąs 
pimui, kuriuo rūpinosi Ameri
can Relief asociad ja, tapo suk
rauti į vagonus, kad nuvežus 
į saugesnę vietą. Pabėgėliai, 
esantįs Balstogės apygardoj, 
taipjau tapo perkelti kitur — 
atsargumo delei.

Vejas lenkus — pietuose nuo 
Vilniaus.

privalo pasirašyti ją taip, kaip jį, konfiskuosiąs, o gamintųjus 
ji sudaryta. Nenorėdamas pri- ir pardavinėtojus (saliūninin- 
siimti delei visa to atsakom y- Įtus) patupdysiąs šaltąjan. Ta- 
bės, sultonas pasikvietė Į savo da jiems bus, tada jie pamatys 
palocių visų klesų atstovus, kad — sakąs musų majoras Dalrym- 
patyrus/ jų nuomones šituo ple.
klausimu. Vyrai, apsižiūrėkite: ar jūsų

-r------------------------------ | “byrąs” ne su “kiku”....
MINEAPOLIS, liepos 19. — Du 
nepažįstami banditai šiandie čia 

LONDONAS, liepos 19. —• užpuolė Quaker Creamery kom- 
Pasak Maskvos pranešimo, da- ponijos iždininką. Atėmė pen- 
Uioto praeitą nedėldienį, bolše- kis tūkstančius dolerių.

ORAS.

Chicagoj ir apielinkėSe — 
Giedri, truputį šilčiau.

dvylika tūkstančių darbi
ninkų neteks darbo.

PHILADELPHIA, Pa., liepos 
19. — Pennsylvanijos geležin
kelio kompanija šiandie prane
šė, kad šią sąvaitę ji busianti 
priversta atstatyti dešimtą 
nuošimtį visų savo darbininkų. 
Tik viename rytų zone — j ry
tus nuo Altioona - busią atsta
tyta apie vienuolika ar dvylika 
tūkstančių d a rbi n i nk ų.
| Priežasčių neminima.

ŠUO ĮKANDO TEISĖJO 
SUNUI.

Teisėjas pertraukė posėdį.

CHICAGO. — “Pi klydęs šuo” 
vakar užpuolė teisėjo Crowe 
sūnų ir įkandęs jam kojon. 
Teisėjas, išgirdęs apie šitą “už
puolimą,” tuoj pertraukė teis-, 
mo posėdį ir nuėjo pas sūnų.

Cjill’eries kompanijos 
aštuoniolika mylių 

naktį kilo 
Ekspliozijos 

astuoni
Eksplioziju suna kino

P1TTSBURGII, liepos 19.
Union 
kasykloj, 
mo Pittsburgo, š
didelė ekspliozija. 
metu kasykloj buvo 
žmones.
išėjimą iš kasyklos ir tų žmo
nių likimas nežinomus. Mano
ma teciaus, kad jie jau nebegy
vi. . •

Skubiai taisoma sunaikintos 
įsileid mui i kasyklą Įmones. 
Ekspliozijos priežastis nežino
ma.

EKSPLIODAVO LOKOMOTY
VAS.

Du žmonės užmušta.

LLINOVA, Minu., liepos 18. 
Vakar rylą ekspliodavo Chica
go and St. Paul kompanijos 
prekinio traukinio lokomoty
vas. Ekspliodavo kely i Ke- 
llogg’ą. PcČkurys ir inžinierius 
užmušta.

ORGANIZUOSIĄ “TIKRĄ
DARBININKŲ PARTIJĄ.”

Anglijos “kairiasparniai”. ren
giasi prie savo suvažiavimo.

LONDONAS, liepos 2 (suvė
linta) Anglijos “kairiaspar- 
niai” ir kelių komunistinių sek
telių sekėjai rengiasi prie “na
cionalinės konvencijos,” kuri 
Įvyksianti rugpiučio 1 dieną. 
Suvažiavimą št ūkia Brilish

cialist Federation (Sylvijos 
Pnnkhurst sekėjai) “kairiaspar- 
niui”. Socialist Labor Party su
važiavime nedalyvausianti.

“Nacionalr nes konvencijos” 
sumanytojai sako, kad galų ga
le ir Anglijos darbininkai turį 
įsikurti “tikrą darbininkų par-

SUŠAUDĖ SUKILĖLIŲ VADĄ.

MEXICO City, liepos 19.
Praeitą nedėldienį sušaudyta 
generolas Jesus M. Guajardo. 
Jisai vadovavęs sukilėliais prieš 
naująją Huertos valdžią.

GENERALIS STREIKAS
TAMPICO.

Darbininkai grįžta darban.

MEXICO, City, liepos 19.
GeneraĮįnis streikas Tampicoj 
dar .neužsibaigė, nors šiandie 
dalis gedvekarią, geležinkelie
čių ir šoferių nutarė grįžti 
darban. Aliejaus kompanijų 
darbininkai dar laikosi.

Streikas kilo lodei, kad sam
dytojai atsisakė išpildyti dc*rbi- 
ninkų reikalavimus padidin-

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

kaina, perkant jt| ne mižiau kaip už 
26,000 doleriu, nankii buvo skaitoma 
Amarikos pinTgaia iiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.85
Austrijos 100 kronų ............... $0.75
Belgijos, už $1 ...........frankų $11.28
Finų 100 markių ................... $4.10
Francijos, už $1 ....... frankų $12.02
[talijos už $1 ..................  lirų 17.00
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.70

(Lietuvos auksihili tai Vokiečių
ostmarkiai; jų kursas tokh-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenki} 100 markių ............... $0.71
Norvegų 100 kronų ........... $10.55 . . „ . v.
Olandų 100 guldenų ........... $35.26 lr J° nuotokn, 74 metų, amžiaus
švedų 100 kronų .......    $22.05 Anna Foster, įsimylėję ir nutarę
šveicarų, už $1 ....... frankų $5.00 ... ,Vokiečių 100 markių ........... $2.70 P®® kunigą.

APSIVEDĖ SULAUKĘS 
83 METŲ.

Iš pirmo pasimatymo įsimylėjo 
ir...

LONG BEACH, liepos 19.
Čia apsivedė astuonias dešimts 
trijų metų senis, Dennis S. Le- 
wis. Iš pirmo pasimatymo jis

f

ASHVILLE, N. C., liepos 19. 
North Carolinos valstijos gu-( 
bernatoriaus Brickett įsakymu reikėdavo, kad butų klausinėja- 
šiandie Graliam miestelin pa- ' ina liudininkų ir apie tokius (la
siusia valstijos milicija. Tai lykus, kurie nieko neturi su 
prdaryba po to, kada guberna- kaltina maišais: apie generalinį 
torių pasiekė žinios, jogei to streiką Seattle, \Vashington 
miesto gyventojai-baltveidžia’fvalstijoj, ir dagi Winnipege! 
tariasi nulinčiuoti tris negrus, : Teisėjas Hebei šitą reikah»vi- 
kurie laikomi vietos kalėjime ir mą išpildė. Poto valdžios advo- 
laukia teismo dėl užpuolimo ant ( kutai pašaukė liudytų “buvusį 
baltveidės moters.

Gubernato.4 us paliepė, __  __ r ,
tvarki* turi būt išlaikyta “ne- Į džios . . 1 žiūrint kiek visa tai kainuotų.” , lodei išpasakojo

Prie kalėjimo pastatyta trįs kius 
kulkasvaidžiai. Prie 
vaikšto apsiginklavę 
kai.

CHICAGO. — Valdžios ad
vokatai dar kartą laimėjo. Jie

buvusį
Į draugą,” Herry Wilsoną, kuris 

kad kaip dabar paaiškėjo, buvo val
ine- 1 inokamm agentas. Jisai 

i savo prieti- 
v t su “draugais” — liudijo

kalėjimo ! prieš juos kaipo konspiratorius, 
mil'cinin-; besikės'nančius nuversti vald-

True translation filed with the post- j True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 20, 1920 master at Chicago, III., July 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

NUSIŽUDĖ KAIZERIO
SŪNŪS.

as required by the act of Oct. 6, 1917
LENINO ARMIJOS ĮSIVERŽĖ 

ARMENIJON.

BERLINAS, liepos 18. — Va
kar naktį savo viloje, Potsdame, ! 
ifusižudė jaunesnysis buvusio 
Vokietijos kaizerio sūnūs, prin
cas Joachimas. Po to, kada 
ncas prdeido savin kulką, 
Inoj nugabenta i ligoninę, 
po kelių valandų pasimirė.

pri 
jis j 

kur !

Pabėgo sukilėlių generolas.

i LAREDO, Tex., liepos 18 —j 
Čia gautomis žiniomis, vienas ! 
Meksikos sukilėlių vadas, da
lyvavęs užpuolime ant Monte- 
rey miesto, generolas Pablo 

; Gonsitles, pabėgęs į Jungtines 
Valstijas.

Generolą Pablo Gonsales ne- 
i reikia sumaišyti su kitu Meksi- 
1 kos sukilėlių vadu. generolu 
Pablo Gonsalez. Pastarasai nes
pėjo ištrukti. Jisai areštuotas 

ir bus atiduotas kuo teismu,*’.

liepos
Armėnijos valdžiai atsi- 

tulą Rusijos 
reikalavimą,

TEHERAN, Persija 
19.

įsakius išpildyti 
j sovietų valdžios 
'bolševikų armija gavo įsakymą 
•eiti pirmyn, ir dr*bar jau yra 
j užėmusi Karabag provinciją, 
bolševikai, kurie veikia kartu 
su turkų nacionalistų kariuo
mene, vadovaujama Mustafa 
Kernui Pašt», savo veržimąsi dar 
tęsia.

Užsimušo septyni orlaivininkai.
TULSA, Okla., liepos 1.9 — 

Darant bandymus praeitą nedėl- 
dienį čia užs’mušo orlaiviai ūkui 
Albert W. Newson ir Robert F. 
Madkiff. Iškilęs 3,500 pėdų 
oran jų orlaivis urnai sugedo ir 
nupuolė. Iš orlaivio liko tik vie
ni šipuliai.

COEUR D’A^ENE, Idaho, 
liepos 19. Trįs žmonės vakar 

I tapo ant vietos užmušti, kuo- 
i met orlaivis, kuriuo iie skrido, I
ūmai sugedo ir nupuolė ant že
mės.

Pavogė už 6000 dol. alkoholiaus.
CHICAGO. — šeši apsigink- i 

lavę banditai vakar užpuolė 
Industrini Alcohol kompanijos 
t roką prie Elston ir Wade gat
vių. Grąsindami vežėjui revol-r Du karininkai vrkar mirtinai 
veria’s, piktadariai iškrovė dvi-

OKLAHOMA City, liepos 19.

vena.s, piktadariai iškrovė dvi- apdegė, kuomet jų orlaivis už- 
dešimt slatinuičių alkoholiaus (sidegė ore ir nupuolė. Karininkų 

viso už šešis tuksiančius do- vardai: leitenantas Rolls 
lerių — ir pabėgo. 1 Rrown ir George Burleson.

leitenantas Rolls 
' Brown ir George Burleson.

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami 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 pinigij Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupv- 
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijas 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ
1739 S. Halsted St., Chicago, iii.
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Lietuvių tremtinių grįžimas 
iŠ Rusijos. — Kaunas, birŽ. 17. 
Lietuviai tremtiniai iš Petrogra 
do ir Šiaurinės Rusijos dabar 
per Estų kraštą grįžta Lietuvon. 
Lietuvos valdžie* kreipėsi į Es
tų atstovybes Maskvoj Ir Pet
rograde prašydama, kad lietu
vių pasportus vizuotų.

Aukštieji Kursai Kaune. — 
Augs tųjų Kursų pirmas semes
tras pasibaigė birželio 15 die
na. Kadangi Lietuvos universi 
teti’«s buvo Vilniuje per 350 me
tų, tai naujo steigti Lietuvoj ne 
manoma: Vilniaus universite
tas bus išnaujo atidarytas, kaip 
tik lenkai iš tos Lietuvos sosti-

savim turėjo vokiškų šautuvų. 
Ped naktį kiek šaudė, įleido į 
tūta šovinį, užtaisę šautuvų ga
tavai pasidėjo. Tuo terpu, vie
ni nuėjo arklių apžiūrėti, kiti 
spmigo, o du vaikinai likę vie
nas paėmei šautuvų ir pradėjo 
taikinti į antrų. Nepasijuto, kaip 
šautuvas iššovė, ir kulipka prate
ko į kojų, kurių sueižė ir nu
daužė kojos kaulų visai. Sužeis 
tąjį nuvežė į Raseinių ligoninę, 
bet kraujo daug nutekėjo ir su 
žeistasis po kelių dienų mirė.

[“V-bė”]

ŽAGARĖJE NAIKINAMA 
TAUTOS TURTAS.

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

ietuvos Prekybos ir M’ramones. Bakui
ATIDAROME TAUPINIMUI SĄSKAITAS IR GAUNAME PALIUDIJIMUS. PINIGAI PRIIMAMI PAGAL 

SKELBIAMĄ KURSĄ.

Baltic Bureau Korpor acij a
35 S. DEARBORN ST., CHICAGO. Antros lubos, duris 206

lt

nūs bus iškrapštyti. Tuo tarpu gi 
Kaune įkurta Augštieji Kursai. 
Pirmi tinę semestre kursus lan
kė viso 508 studentai, tarp jų 
168 mergaitės. Kursų vedėjas 
yra žinomas pedagogas Žemai
tis. Dvidešimts penki docentai 
skaitė lekcijas, daugiausia lietu
vių kalba. Buvo mokom?* anglų 
ir franeuzų kalbų. Iki naujų 
kursų pradžios, bus įtaisyti pė
džia m ic j i kursai tiems, kurie 
dėl karo negalėjo savo studijų 
baigti .

Lietuvos Juristų Sąjunga. — 
Lietuvos juristai įkūrė Kaune 
Letuvos Juristų Sąjungą. Jos 
valdyboje yra: Justicijos minis- 
teris Noreika, advokatas Leo
nas ir advokatas Aug. Janulai
tis.

LUOKĖ.

Čia žmonės aimainuoja labai 
dėl kelių taisymo, norėdami

Žagarėje yra labai didelis par 
kas apie 40 dešimtinių, f’rieš 
kt'c-ą tas parkas buvo nuosavybė 
Naivškino, dabar jis yra žinio
je Lietuvos Valdžios. Nuo pat 
karo pradžios parkas yra naiki
namas, o dabar dar uoliau te® 
daroma. Iškirsta miestelėnų 
apie 500 jaunučių medelių: ber
žų, lazdynų, aglaičių ir 1.1. Ne
kuriu stovintys parke tr obesiai 
sugriauta. Kūčių Įmigai išbaig 
ta imti. Šįmet gi pradėta net pa 
ūkime parke kelti gegužinės; to
kia gegužinė 9 gegužio buvo su
rengta ugnegesių; gegužinės vie 
tai išpuošt iškirsta nemaža me
delių; tūkstančiai mistelėnų ir 
sodiečių — nesigailėjo žydinčių 
medelių skubinti, mat, čia “ža
lom bailini” be to nemadoj, 
apie publikos kulturiškumų nė
ra ko kalbėti. Parkas labai nau
dingas sveikatos žvilgsnių ir ki
toms savo ypatybėms, bet nėra 
kas jį apgintų nuo niekinančio^ 
rankos. [“V-bė”.]

Latvija.
Latvių laikinųjų įstatymų 

dėsniai.

Birželio 1 Latvių Steigiamo
jo Seimo priimtos laikinosios 
Konstitucijos (pamatinių Įsta
tymų dėsniai:

1. Latvių Suverenūs Valstybės 
Valdžios.reiškėjas latvių gyven 
tojų vardu yra balandžio 17 ir 
18 d. išrinktasis Steigiamasis 
Seimas.

2. Steigiamasis Seimus turi 
uždavinio išdirbti ir išleisti Vals 
tybės pagrindinius įstatymus 
žemės reformą.

3. Steigiamasis Seimas leidžia 
rikilų įstatymų, kurie pasirodo

reikalingi, jam posėdžiaujant, 
ir nusprendžia valstybės biudže
tą ir kreditus.

4. Steigiamasis Seimas
sprendžia karo ir taikos reika
lą ir patvirtina su kitoms vals
tybėms padarytas tarptautines

taisyti kožnas per savo žemę. 
Jeigu kuriam netektų, čia yra 
vadžios kelių, tikt ne ponų ke
lius važ uoti taisyti per kelioli
ka varstų, o per savo žemę, kur 
keliai apleisti, negalima išva-

UTĖNA (Utenos apskr.)

kurią jie kviečia viduryj liepos 
m. Rygoje. Iš kviečiamųjų vals
tijų suliko dalyvauti Suomija ir 
Eptiji'*. Lenkija sutinka daly
vauti lik tuomet, kad konferen
cijoj nedalyvautų Lietuva. Kvie 
čiamos skandinavų valstijos: 
danai, švedai ir norvegai, at
sisako dalyvauti konferencijoje, 
jeigu joje dalyvauja Lenkija. 
Jos paskelbė, kad joms su Len
kija nėr ko tarties, nes jų ir len 
kų siekiai visai priešingi. Keb
lume padėjime randasi latviai. 
Pasikyictusj vienus lenkus, no
bus ir ko spręsti ir apie ką tar

iu lies. Prieš susibičiuliavimą, 
daug ko iš lenkų tikėjosi ge<iti 
ir daug lenkai žadėjo duoti, bet 
ligšiol latviai rtieko negavo. Stin 

'gaut maisto, latviai norėtų palu 
■ rėti gerus sentikius ir su Lietu- 
I va, ir jie tikisi, kad pasiseks su- 

i sa-nų- . kviesti skersuojančias t?<rp
i vęs valstijas konferencijom

sutartis.
5. Stdigirmojo Seimo pirmi- 

l ninkas atstovauja valstybę priešJau čia buvo beatpinganti duo 
ne* ir arkliai. Hugių pu-i. r ,, . ... . y* 1 !ima svetimų valstybių diplomądas buvo atėjęs i 2o rublius rus-j.... , . T. ,, n ., . . . . . ................... .. I'timus atstovus. Jis skelbia

i valstybės vardu Rūrą ir pasira- 
' šb t?»rptautines sutartis.

6. Vykdomoji valdžia peikiau 
lir. . , , . . v . . so ministerių kabinetui, kurio20 tukst&nčių, rugiai pašoko i *. . . . , . .e * 1 * ’ žinioje yra visos valstybes įs

taigos ir aukščiausia karo val
dyba. '

žiuoti. Taipogi aimainuoja ūki kin ais, o darbiniu arkliai į 8 i 
ninkai su vežimų statymu mili- 9 tuksiančius. Dabar staiga vėl 
cijantams bei kareiviams. Vi- vįs^as pabrango. Jau už darbi- 
sai kartais bereikalo verčia. Mes|^į ar^Jį mokama 15 ir net apie 
prašome pamažinti skaičių mi 
licijos. Toliau aimainuoja, kad ^0 rublių, miežiai 40 rub.,1 
negalima gauti medžiagos pasi-1 Plidui’ Javų pabrangimą pri-J 
taisyti triobos. Visur ima vir-. skaitoma leidimui išvežti juos 
šų prie miškų pirkimo perku p- t užsienin (\okietijon). Jokios 
čiai turtuoliai. Reikėtų labiau pa į kainos sodžiuje biedniems ir be 
dūli suvargusioms ūkininkams,, 
nes taip į>er netvarką gali Lie
tuvoje pritrukti duonos ir kito 
maisto. [“V-bė”]

NEMAKŠČIAI (Raseinių apskr

ro asmuo, kurį tam pakviečia 
Steigiamojo Seimo prezidiumas.

8. Ministerių kabinetas atsako 
už savo darbus Steigiamajam 
Seimui ir privalo atsistatyti, jei 

nūn vkiuo u pm uiiuu<wna ,, . . **
čiams pigioms kainoms. Didele ^^ P^^do šio pi<sitikėjimą, 
nuoskauda daroma čia veri 
arkliais, čia ir taip jaučiama į 

didele arklių stoka. Daugelį ra j

žemiams persurios Reiktų su
rasti priemonę, kad nuo turin
čių parduoti butų paimama nc- 
kuri dalis ir parduodama betur-

telgų ' 9* krašte yra asmens
laisvė, gyvenamojo buto ir ko- 
respondcncijos neliečiamybe,

Iš gegužes 2» | 29 <1. Paižerių sime ūkininkų ant žemės vala-; «l«>u.los laisvė, žodžioJuisvg, «į 

kibime buvo toks nelaimingas at ko su vienu vos krutančiu kui- 
sitikinias. Arkliniai kaimo vai- nu. Per tai, žinoma, žeme apsi- 
kinai ganė naktį arkl us, ir su leidžia ir jos našumas mažėja.

O tokioms kainoms esant, tikrai
reikia maišiuko piitgų, o tai te- 8a^ bu patraukti atsakyti teis- 
gal būti tik pas visoko perteku- nie» M Steigiamasis Seimas tai 
................ Tokios kainos, i nusprendžia trijų penktadalių 

., rodo, kad tie!dauguma*.
kažkur išvežami,! 11. Įvykinęs savo uždavinius 

j gal Kuršėn, kame ir gi yra di'.- Steigiamasi s Seimas išsiskirsto.

J žalės laisvė, s t reik ųlaisvė, ką 
j_ ' privalo laiduoti ir nuspręsti tam 

išleisti įstatymai.
10. Steigiamojo Seimo nariai

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų • . . .
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su SIUS Ūkininkus.

4> PAIN-EIPELLES 4a
Vnlzbaženklls užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujį per ' Jcle arkliu stoka, O gal ir Rltsi-
daugiau kaip 50 metų. |. , *■ . v.... * . 1 1011, krane uz arkų mokama siniReikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) ' . , . v.

Vaizbaženkll.’ kus tūkstančių. [ V-be”]
Ryga. Latviai) ruošiasi prie 

Baltijos valstijų konferencijos,

Mažojoj Lietuvoj.
Birželio 20 d. š. m. Mažosios 

(Prusą) Lietuvos lietuviai buvo 
surengę iškilmingą šventę, ku
rion buvo daug svečių ir iš Di
džiosios Lietuvos. Tilžės “Ry
tojaus” bendradarbis šitaip tą 
šventę aprašo:

Lietuviai ant savo šventkalnio 
Rumby naus.

Graži, skaisti, maloni buvo 
diena šios šventes, šventes pirm 
Joninių.

Ėjome “apaštalų pėdomis” — 
pėsti ir basi. Pulkelis. Bet vi
si tvirti savo tautai pasišventę 
lie^uviai-lietuvaitės. Kalbėda- 
mosi ir giedodami palei Nemuno. 
Štai, jau ir Rambynus. Kopia
me aukštyn. Ir esame tarp me
džią, aukštų, senų, augusių iš 
musų tautos senovės šventkal- 
nio. Žvelgiame žemyn, štai, kur 
musų Nemunas teka. žvelgia
me, ir štai, atplaukia vienas gar
laivis, atplaukia ir kitas. Visi 
kupini lietuvių. Girdeli jų bal
sai — jaunimas, gieda tėvynės 
giesmes-dainas. Juos lig Bitė
nų praplaukiančius nuo kalno 
viršūnes sveikiname čia jau su
sirinkę tilžiškiai. Skamba po 
medžiais Nemuno bangelės:

Nešim, broleliai, kalnop ugnis, 
Ir musų kraštelis gražiai nušvis’.

Ugnis nebijo nakties tamsos,

Aš, ALENA KOŠTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE. 1
Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitterls. 

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrūnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iŠkirpt ir pasilikt

*r-*—«■

lietuvis, — iš širdies tai, kas 
jam iš lietuvių *į širdį įėjo 
ir čia pasiliko tvirtai — įspū
džiai šventės, lietuviams įsika
lusieji ? Rašysiu, kaip šitas, iš 
širdies į širdis, kaipo lietuvis 
lietuviams.

Musų Vydūnas susirinkusius 
pasveikina, žiūrime į jį, 1 
n^usų tautos poetą. Kal
ba jis apie meilę į savo tau
tą ir tėvynę, kuri mus čionai 
suvedusi. Tyliai žmones klau
sosi. Prašvito mums aušra nau 
josios gadynės/ štai, ir suskam 
ba balsai klaipėdiškių ir tilžiš
kių giedotojų:
Prašvito aušra, toli už kalnelių 
Ir naująjį amžių tėvynei apsako. 
Verkta daug akelių suspindi ra

sa. ■ " ‘ : ‘
Atgijo senovė, jos garsas gais

ruoja.
Nušvint išvaduota visa Lietuva.

Kur Bakūžė Samanota
Gaidos vienam balsui 

ir 
Fortepianui 

Parašė
Stasys Šimkus 

Antra laida
Kaina 50 centų

Šių gaidų jau nedaug yra. Todėl kas jų nori gauti, pri
valo pasiskubinti su užsakymu.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

S e r g e k it šitą vietą t
ATIDARYMO PRANEŠIMUI

• x / !
SUSIVIENIJUSIŲ FABRIKANTŲ IR JOBBERIŲ , »

ČEVERYKŲ IŠPARDAVIMO

COLISEUME

/
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Kad uždegtos vyro širdies drą
sos’.

Vyrų ranka bei tvirta dvasia 
Ir visą tėvynę palaimina.

Giedame ir žvelgiame išsiilg- 
stančiomis širdimis, ir štai, 
nuo Bitėnų link atplūsta garlcd- 
yiais atplaukusieji klaipėdiškiai, 
šilokarčiamiškiai, rusniškiai, 
kaukėniškiai ir iš visų kitų Ma
žosios Lietuvos kraštų. Poli
tiškieji “rubežiai” nedarė jokio 
skirtumo. Visi, kas tik savo lie
tuviškumu jautėsi broliais ir se
serimis, suplūdo ant savo švent- 
kalnio Rambynaus. Ir urnai po 
medžiais ant musų šventvietės 
susirinko tūkstančiai lietuvią- 
lietuviačių.

Ir prasidėjo švente. Maži žiu
ri ir klausosi pasišventusiu išsi
ilgimu.

švente — musų šventė. Kaip 
rašyčiau apie ją? Ar kaip žmo
gus, kuris tik viską užsirašęs 
tai papasakoja, be jausmo, tik 
kaip atpasakotojas, arba kaip

Nušvint išvaduota visa Lietu
va. Kur iš tamsybės išvaduota, 
čia turi būti šviesi. Laimingi 
lietuviai, išvaduotieji! Taip iš 
širdies į širdis mums reiškė mu
sų Vydūnas.

Prasidėjo supažindinimas. Už
rašytieji vardai pašaukiami. Y- 
ra jų keli šimtai. Iš kelių tūks
tančių — bet ir tai ilgai trunka. 
Pasimato ir susipažinta lietuviai 
iš visų Mažosios Lietuvos kraš
tą, kurie kits kitu norėjo susiži- 

įuoti. Ant visų veidų matyti 
į spindi džiaugsmas.

Supažindinimą dar ne visai 
pabaigus, kaip tik jau išgirsta
me pranešant, jog garlaiviu at
plaukia štai ir musų tautos bro
lių bei seresų iš Didžiosios Lie
tuvos. Tuoj jie sustos pas 
Rambynų ir užeis.

Iš Didžiosios'Lietuvos! Vie- X
n i žiuifi į kitus, ir džiaugiasi 
Džiaugiasi, galiausiai po tiek 
šimtmečių vėl galėsią savo bro
liais ir seserimis iš ten pasimar 
lyti, susipažinti, pasidžiaugti. 
Lyg’ visiems iš širdies -reikštų 
vėl musų Vydūno žodžiai:
Ir dega ugnis jau pasišventimo 
Gyvs džiaugsmas rykauja, tėvy

nė pabudo.
Tėvynė pabudo! Štai, antai 

jau musų broliai, sesers ateina. 
Po keli, tai daugiau, ir vis dau
gyn, ir galiausiai lyg koks bi
čių spiečius, ilgas, platus. Pa
giryj sustoja pulkelis mužikų. 
Ir vis dar žengia ir žengia ar
tyn, paskęsta tarp musų, žiū
rime: veidai — musų veidai; 
žvilgiai — musų žvilgiai, kalba, 
ištikro musų pačių kalba ir kai- 
banties iš jų visų kaip ir musų 
reiškiasi ta pati dvasia. Ar ir 
galima? Tokius šimtmečius bu 
vome nuo kits kito atskirti, ir 
per atskyrimo bei nevalnybes 
laikus “verkta daug ašarėlių” 
— o štai, nei jie, nei mes neiš- 
nykome, bet viernai palaikėme 
musų prabočių palikimą iki šiai 
dienai. Iki šiąi dienai, kur vėl 
“atgijo senovė, jos garsas gais

ruoja” ir “nušvint išvaduota vi 
sa Lietuva”. Mus skyrusios die 
nos sugriuna, ir pirma kaitą iš
naujo nuo dabar vėl draugiškai 
ateičiai abiejų vėl suvienytų 
Lietuvos kraštų lietuviai, išva
duoti, susirenka ant savo tau
tos šventvietės Rambynus.

Klaipėdiškiai ir tilžiškiai gie
dotojai kviečia artyn: Paskamba 
Vydūno sielos žodžiai:
Nešim broleliai kalnop ugnis! 
Ir musų kraštelis gražiai nušvis!

Vydūnas ateinančius pasvei
kina. Ant daug akelių suspin
di ašarėlių.

Užlipa ant stalo kunigas Tu
mas, brolis iš Didžiosios Lietu
vos. Garsiai ir širdingai jo žo
džiai nuskamba toli. Sveikina 
Mažosios Lietuvos licluvus. Mes 
ne kirvius ant Rambynaus atne
šėme, bet ledinę širdies, šitą lai
mę su kits kitu pasidalinti. Lai
mę laisvės, nesą dabar laisva 
musų tėvynė! sako jis. Laisva 
ir nepriklausoma. “Valio nepri
klausomoji Lietuva”! Valio! 
Valio! rykauja iš tūkstančių lie 
tuvių širdžių — alda per Ram
bynaus girias, kaip jau šimtme
čius čionai nebegirdėta, — alda 
džiaugsmingai. Muzika suskam
ba ir iš tūkstančių burnų pasi
girti musų tautos imnas:

“‘Lietuva Tėvynė musų...”
Bet kas tai? žvelgiame mes 

Mažosios Lietuvos lietuviai į 
kits kitą — tarsi nauja gyvybe 
šiandien ant šio kalno prisikėlu
si. Nors taip giedant dar nebu
vome girdėję. Tie musų broliai 
ir sesers iš Didžioios. Gieda 
visi tokiu pašventimu, ir taip 
švelniai-maloniai, o tačiau, taip 
galingai-pergalingai — iš tiesos, 
mums liekti tik klausyties — ir 
— ir — kur musų gyvumas 
prieš šitąjį! Sujundamc! Ne
vienam ištryška ašarėlių.

“Ir šviesą ir tiesa mus’ žingsnius 
telydi.

Tegul meilė Lietuvos dega mu
sų širdyse.”

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybž, Columbijos
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Chicago, Iii.

LIETUVON-—
, užrašykite savo gimi

nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Nualdo balsai. Štai, kalba 
musų Gaigalitis. Pasveikina
mas garsiu rankų plojimu. Mu
sų Rambynus buvo griuvęs. Bet 
musų pačių žmonės jį vėl aptai
sė, kad sustojo griuvęs. .Pons 
Dievs padėjo užaugti medžiams, 
jis padėjo subusti ir atgyti mu
sų tautai, šiandie galime pasi
matyti ir džiaugtis vainoję mu
sų tėvynėje, kalba jis. “Valio 
nepriklausomoji Lietuva!” žmo
nes rykauja, — rykauja, ir štai, 
iš žmonių pulkų, kiek apačioj, 
didelis būrys kauniškių seselių 
bei brolelių lietuvių — giedotojų 
choras. Ir gražiai-taįsyklingai- 
maloniai iš jų širdžių ir bumą 
paskamba musų tautos visas 
imnas: “Lietuva, tėvynė mu
sų.” Bet ir Ek galėjimas gie
doti. Toli negaliu užmatyti, ne
są ankštai apie mane stovi mu
sų šono lietuvių. Bet ir Šita
me ankštame apskritume matau, 
kaip visi klausosi — stebisi, ge
rėjusi. Vienas šalia manęs sa
ko: “Iš tikro, nežinojau, kad jie 
•ten taip giedoti moka”. Jie 
moka. *

(daugiau bus).



Utarninkas, Liepos 20 d., ’20 NAUJIENOS, Chicago, UI.
i

H.LEIBOVITZ
1555 West 12-th Street 
Kampas Ashland Avė.

Aš busiu savo ofise 
Nuo 4 vai. po pietų iki 
8 vai. vakaro.

Nedėliomis uždaryta 
per visą dieną.

bbi:B!bbwbiwbbmbbiiki .ijw n iii i n i i^iiiiwwnww» 
ViKNATLNlB U*4USTBUOTAM XURAS APTHBKOBHa» ANT BRIDCMJMJBTO - .

VYRAMS IR 8UAUGIEMS
Akiniai nu kuo rėmuoM nuo W .00 Ir 

. Sidabro rėmuo*. nuo <1.00 te !:-\i,<4Oian. Jt» jlconio akinius
Atminkit: CiaHoa KOjėjUnuu. n«rvi»Ara- 1 
rzuta, nklų ikaudfijimo, utvilklraas kr 
tt. n* vubiuii įvairių ligų, kurio* »a* 
H būti pralalintos (torų akinių pritaky* 
rau. Ilty r ima. utdyks. j.l parttl ar 
skauda akto. J«i jo* raudonos, jai gal. 
va sopa, jai Magni matui, jei ak U *ilp- 
.ta, netęsk ilgiau, o jioikok pagalbos 

»>.ki>i. Mtr kMkvtariam pritaikoma a- 
kialai uždykg. Atmink, kad maa ko>- 
uatn rvurantuojam akiniu* ir klakvia* 
nun aarci prirenka*

•. M. MBHtHOFF Akspartaa Optika*.
Jai lua mr»u to ivikalaujata patarimo arba vaistu, ateikit paa mana. Al hevau ap.

S. M. Mesiroff, J149 S. Morgan St, Chicago, III.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

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 AŠTUONI METAI 

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

po piet.

BnBBBBBBBBBnBH!MEBBMBMBBBBBBBIB0aBBBBBBBB 
ĮKAS TARDAVO ARMIJOJE?!

Pasekmingai pajieškom DOVANAI (60 dol. “BONUS” kiekvienam, B 
■ kuris tarnavo kad ir tiktai vieną dieną Amerikos Armijoj) už “AL- B 
B LOTMKNTS” “Liberty Bonds”, PINIGUS UŽ ŽAIZDAS ir visokius B 
B SUŽEIDIMUS. Jeigu pametėte “discharge” mes galime gauti kitą B 
B čion! Kreipkitės ir su kitais reikalais. Kalbame lietuviškai. 1

L. MERKEN Kontoras Notaro
710 We»t 14-th St., Chicago, III. r

MB■B M B B B B B B ffl B B 3 D B BH B 3 B■■■■■■ B ūli■BBBBBB

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 

| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n e.
A. BARTKUS, Pree.

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

t;—------------------------------------------------------------------
\\ FEDERAL LAN D AGENCY & LOAN COMPANY 

Pigiausiai parduoda žemes, Farmas ir Visokius Na
mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.

666 W. 18th Street, Chicago, III.

Ligos paeinančios nuo 
prastų dantų.

C. K. Cherrys, D. D. S.

Daktaras Charles Mayo pasi
žymėjęs chirurges, sako: “Žmo
nės ateityj mir^ ne tiek nuo epi
demijų, kaip prastais laikais, 
kiek nuo menkų skaudulių atsi
randančių augščiau apykakles’’.

Tas pasakymas yra labai drą
sus, vienok jis nėra tuščias. Dau 
gelis, kurie atydžiai tipinėja li
gas, jų priežastis, atsiradimo 
vietas ir budus, sutinka su tokiu 
pareiškimu.

Danlįs yrr» vieni tų “augščiau 
apykaklės’’ organų, kurie dabar
tiniais laikais dažnai kaltinami 
ka po prižastis įvairių kūno su
irimų. Mr»t, kūno sutaisymas 
yra toks, kad kiekviena dalis, 
kiekvienas organas arba audinys 
atlieka savotiškų Veikimų j 

viens kitų. Kaip vienam teki
niui suirus visa Įnik radžio veik
mė liekasi pažeista, taip tam tik
ram organizmui nustojus nor
maliai veikti, visas kūnas turi 
nukentėti.

Sugedę danlįs netik kad ne
gali priderant d atlikti savo
funkcijų, bet jie tampa priežas- 
lįs įvorių kimo ligų. Dantų svar 
blausias uždavinys yra kramty
ti. Kramtymo tikslas yra su
malti maistų į smulkus dulkes, 
kurios butų lengvai iš virškina
mos skilvyje. Jei žmogus sto- 
kuoja daugelio dantų arba tuo 
sugedusius prastus dantis, jis 
kad ir ilgai kramto, vis vien 
maisto negali taip sukramtyti, 
sumalti, kaip su sveikais danti
mis. Be to, didžiausis blogumas 
dar tas, kad be gerų dantų žmo 
nės juaprantv* ryti čielus, tik ap- 
žlebčiotus kąsnius. Pilvui pasi
daro milžiniško darbo, kurio 
jis atlikti negali. Vėliaus ar 
iMikščiaus jis hiri pasiduoti, ir 
nejšvirškintas maistas eina į žar 
nas. Ten jis pradeda puti. Pu
vimo pasekmei esti: sukietėji
mas vidurių, stoka kunui mais
to ir Į?‘‘sunkini v i į kraują nuo
dingų puvimo medžiagų. Virš- 
kinimo sbstemr. per Inilcg sugen
da, kraujas nusilpnSja ir žmc- 

gns tampa ligų Miką.
Bot tai dar ne visa. Didžiu- 

r a žmonių kenčia nuo to, Vie
ni geria magnerijos draski s, ki 
ti vartoja minkštesnių malislų 
treti eina pas dentMą naujų dau 
lų. šios priemon?* gelbėti jiems 
piatrsti gyvastį, vienok virškiui- 

lo s’stema kaip jau suardyta, 
laip c ažniausia ir pasilieka.

Ne visi dantįs yra normališki, 
kokius mums gamta suteikia. 
Randasi tokių, kurie yra retai 
susodinti, išsikraipę arbs« krū
voms susigrūdę žanduose, pada
rydami įvairius praskiepus, ki
šenes ir lentynas, kur maistas 
užkliūva ir pasilieka puti. Pū
vančios medžiagos ynu nuodin
gos ir dvokia. Užtai apleistos 
burnos, kur dantįs niekados ne
valomi, panašios į kiaulių kūtes; 
ir savininkų tokios burnos nuo
lat ėda bakterijos ir nuodija jo 
organizmą.

Bet dantįs irgi genda. Tik 
skylutė spėjo atsirasti, ji prisi
pildo maisto liekanomis. Bak
terijos čia vėl ima puotauti, ar
do danties struktūrą lir siunčia 
sistemon savo pragedštingus vai 
sius. Juo labiau išgedęs dantis, 
juo didesnė dirva bakterijoms 
veistis. Dantis pradeda gelti, 
žmogus vartoja ir kiša dantin 
ką įmanydamas. Skausmas su
stoja. Viskas rodosli gerai ir 
Šimtai žmonių vaikščioja su iš
trupėjusiais dantimis, kurių1 šak 
nyse tunoja nesuskaitomos dau
gybės mikrobų. Pagalios jie 
sunakinę persiveržia per šaknų 
galūnes į tolfaus esančius audi
nius ir pradeda juos naikinti.

(Bus daugiau).

^eCcanal 6221

DR. C. K. CHERRYS
IJBTITVIS DENTISTAS

UA1 W. 22ad & So. Leavitt St*
CHICAGO.

Valandom i 9:30 ryto iki 12 diena, 
nuo 1 po pietą iki I vakare.

............... -. ------ ---------------------------------
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| Dabar Lietuvos Valdžia — Į
Nori kad visi Lietuviai ir Lietuvaitės, manantieji grįžti į tėvynę taupintų H 

5 pinigus ir pasinaudotų jiem patiems prigulinčia proga. Ar taupinat pinigus tam H 
S tikslui? Jeigu ne, tai pradėkite tuojaus su
■ • I

| Metropolitan State Bank |
Jis yra po valstijos valdžios priežiūra.

H ui
\ 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 g 

g 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 |
g 2201 W. 22 St., Kampas Leavitt St. S
SS ■ kBanko Valandos

Kasdien nuo 9 yal. vyto iki 5 vai. vakaro. Utarninkais ir Subatomis iki gf 
g 8:30 valandų vakaro.
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SURAŠĄS PASIŲSTŲJŲ LIETUVON SKRYNIŲ 
PER LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĘ.
Priimtos Skrynios Kaune kada, kokios ir kieno.

Diena Siuntėjas
Geg. 5 Stanislovas Annonavičius,

23 Bilerica St., Moston, Mass. 
Geg. 5 Simonas Balčiūnas,

290 E. St., So. Boston, Mass.
Geg. 5 Jonas Glineckis,

297 Silver St. S. Boston, Mass.
Geg. 5 Motiejus Kacinauskas,

18 Intervale St. Montello, Mas
Geg. 5 Stanislovas Mačulaitis,

57 Arthur St., Montello, 
Geg. 5 Jonas Liomonas, 

372 Athens St., S. 
Geg. 5 Agota Sinkevičiūtė, 

166 Bolton St., S.
Geg. 5 Antanas Ulozas,

83 Watkins Terrase,

Kas priėmė Bakso No.
Marijona/ Armanavičienė 261 

Seredžiaus apskr.
Marijona Balčiūnienė, 359

Panemunės.
Simonas Glineckis, 207

Antanas Ambrulaitis, 455

Marijona Kacinauskienė, 
Mass.

Veronika Liomonienė, 
Moston, Mass. 1

Veącentas Sinkevičius 
Boston, Mass.

Antanas Ulozas,
Rochester, N. Y.

Geg. 5 Pranas Viraks, Marijona Virakienė 482,
414 W. B’vvay, S. Boston, Mass.

Geg. 5 Antanas Zdanavičius, Povylas Zdanavičius
851 North St., Rochester, N. Y.

6 P. Gelazis, Uršulė Gelažienė,
279 Bolton St., S. Boston, Mass.

6 Kun. F. Kemėšis,
381 NVcstminster Avė., Dctroit, 

Geg. 6 F runk Masaitis,
31 Charles PI., Athol, Mass.

6 Antanas Petrulevicz,
Franklin Turnaw Hospital,
Box 463, N. Jery, N. J. (?) 

<> Juozas Pralinska_s,
113 Swanzee St., Athol, Mass.

Geg. 6 Jonas Kulis,
321 Edward St., Rockford,

6 Jonas Sadzis,
66 Linden St., W. Lynn, Mass.

6 Martinas Zebrauskis,
1840 W. 46 St., Chicago, III.

Geg. 4 Stanislovas Bukauskas,
13 James St., Waterbury, Conn.

4 Jonas Jancaitis, Simonas Jancaitis,
2187 Russel St., Detroit, Mich.

7 “Darbininkas”, Kun. Karpavičius
7 A. Losius, Kazis Losevicius

180 Mt. Pleasant St., Athol, Mass.
7 Petras Firevičius, Ona Firevičienė,

292 Silver St., S. Boston, Mass.
7 Frank Masaitis, Marijona Maiteliene,

31 Charles PI., Athol, Mass.
7 Baltrus Povilaitis, Katrina Pivilaitienė,

55 John St., Hartford, Conn.
Geg. 7 Antanas Kuckelis, Kasparas Kuraskas,

41 La Šalie St., Nevv Britain, Conn.
Geg. P. Lipskaitis, Uršulė Lyksaitienė

15 Grace St., Worcester, Mass.
Geg. 7 Romald Jurevičius, S. Jurevičienė,

86 Bettles St., Brockton, Mass.
Geg. 5 Jonas Lomanas,

372 Athens St., S. Boston, 
Geg. 5 Pranas Viraks,

414 W. B’dway, S. Boston, 
Geg. 5 Zilioniute,

61 Governor St., Hartford,
Geg. 5 Stasys Anankas,

Millbury St., Worcester, 
Vaitukaitis,

Geg.

Geg.

Geg.

Geg.

Geg.

Geg.

Geg.
Geg.

Geg.

Geg.

Geg.

465

439

143

299

483, 480

419

39

Margarieta Kemešaite, 
Mich.
Marijona Mikštienė,

Liudvikas Petrulevicz,

Mikolas Majauskas,

Kajietonas Sadzis,

Ona ir Benediktas Žebrauskai

Zofija Bukauskienė,

502

66

474

98

470

25G

343

300

419
68

121

536

252

365

Dr. A. R. Blumenthal

Akt* iauoja Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph* 
tkalmometer. T* 
patinga doma at 
kreipiamu | vai* 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4149 8. Ashland av. kamp.47 st 

Telephon© Yards 4117 
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN
li«tUTiams iinomai p«r 23 

tų kaipo patyru ardytojai. įklrvrrM 
to ak u tirto

Gydo aitriai ir ehronilkm llaaa, Ty
rų, moterų to vaikų, pagal nnujaoaiai 
motodu X-Ray to kitokius slaktroi arte- 
talaus.

Oftofa to Labaratortja t IMS V. lito 
■t. aite Ii Fiik St.

VALANDOS: Nua 1A—-11 platom to 
nua 8 Iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis t CanaI 
1110 arba 857

Naktimis Drazel 
950 - Drovai 4186 

GTVKNTMAS: >413 8. Halited Itrnt 
VALANDOS: 8—1 ryto, tiktai

Tal*phenati

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE

BANKIERIAI
Tarnauja lietuviams 

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

PARDUODAME
Laivakortes
IŠRŪPINAME I
Pasportus B

SIUNČIAME TEVOKUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor- į 
macijų rašykite sekančiu' adre
su;
LITHUANIAN SALES j

CORPORATION
414 Broadway,

So. Boston 27, Mass. .

93
Užrašome Lietuvos laikraščius.

Dr. Charles Segal
Persikėlė | savo naują gfigą 
pn. 4729 S«. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų Ir vai 
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rylnietyj, nuo 2 Iki 5 va 
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

3149 S. Morgan st., kerti 82 at.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS j 
Nuo 10 — 8 po pietą ir nuo 

•—8 vakare. Nedėliomis nuo 
9—2 po pietą.

Talephona Yards 887,
...................... I

Telephon a Yards 5082

Dr, M, StupnicKl
8107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir eao | Ud I vakaro

DR. S. BIE/JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

5 DR. YUšKA ■ 
i 1900 S. Halsted St. ■

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

Tel. Prospect 3166 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

—i - - ——i a,

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistai

Akis egzaminuoja ■< dyką.
Jusą galvos skaudė- 
jimus ir negalė ji- >

mus matyti aiškiai nnnP 
gali būt prašalinti.

Dr. Glase?s •tise aat S labą ' 
8149 So. Morgan 8L

■ ....

Veronika Lomonienė, 
Mass.

Marijona Virakiene,
Mass.

Juozas Jociunas, 
Conn.

Antanas ir Pranciškus Anankas,
Mass.

Jonas Ananka,
Ward St., Worcester, MaMass.
Sagatosky,
C. St., S. Bostan, Mass.

27
5 B.

28
8 J.

95
8 M. Kabisaitis,

11 Linden St., Athol, Mass.
8 W. Sabaliauskas,

2337 S. Tjeavitt St., Chicago,
8 Jonas Baltrasaitis,

1320 — 49 St., Cicero,
Geg. 8 Viktoras Mironcikas,

27 Union St., Hartford,
Geg. 10.Tonas Paltanavičius,

33 Sigel St.. Worcester,
Geg. 10 Antanas Paltanavičius,

Geg.

Geg.

Geg.

Geg.

Geg.
III.

Motiejus Kalvaičius,

Jokūbas Kabisaitis,

Liudvikas Sabalauskas, 
III.

Elzbieta SvagždienS

Conn.

Mass.

2

170

missing

243

Juozapas Mironsikas

Juozą? Juodsniukis,

Ona Geguzienė,
5 S. Harlem St., Worcerter, Mass.

Geg. 10 Kun. J. Kazakas, Stanislovas Kazakas
1800 W. 46 St.. Chicago, 111.

Geg. 10 Kazimieras Rasimas, Mikolas Rasimas
239 Ames St.. Montello, Mass.

Geg. 10 Ignacas Burokas, Benediktas Burokas,
351 Portland St., Cambridge, Mass.

Geg. 10 Mikolas Lutkus, Stasius Lutkus
34 McLean St., Boston, Mass.

Geg. lOZogmas Strasiunskas. Jokūbas Strasiunskas,
194 Athens St., S. Boston, Mass.

Geg. 10 Petras Slaninas. Vincentas Slaninas,
271 Silver St., S. Boston, Mass.

Geg. 10 M. žemaitukė. Juozapas Žemaitis,
18 National St., S. Boston, Mass.

Geg. 10 Franciškus Baltutis, Petronėlė Baltūsis,
6R Tremont St., Norvvood, Mass.

Geg. 10 Kun. V. Taškunas, Veincentas Taskunas,
22 Chanel St.. Norwood, Mass.

Geg. 10.T. M. Bacevičius, Petras Bacevičius,
1803 S. Main St., Rockford, UI.

Marijona Matulevičienė,Geg. lOJoseph Matulevičius, 
Broadwav, S. Boston, Mass.

Geg. 1 0 Kazimieras "Rasimas.
239 A mos St.. Montello, Mass.

Geg. 10 Petras Gudaitis, 
Bnx 32. Lincoln. N. H.

Geg. 10 A levendra T.ukoševičia,

Geg. 10 Stanislovas Blusis.

Zofija KarisaitS,

Bftltrameijus Gudaitis,
.......... .......... Antanas Jonas Lukeševičla,
18 Nt.fonai St.. S. Boston, Mass. 
?<wniRiovaB Diu.nd, TeklB BluiriS,
B 116 Harvard St., Cambridge. Mass.

(Bus daugiau).

344

311

509

524

84

50

185

30

307

443

149

435

263
458

96

9
486

69

' EXTRA BARGENAS.
Chicagos Lietuviams sutau- 

pint daug pinigų nuo kožno siu
to fomičių.

i Jus perkat forničius Storuose 
l ir mokate dideles kainas, jie plė

šia kąįp tik išmano iš jūsų. Tai
gi, pirm negu pirksite fomičių 
Store, atekiit pas mus, ten kur 

! mes patįs išdirbant visokius siu- 
i tus. Mes gvarantuojam, kad 
■ padarysim $50—$60 pigiau ne- 
I gu kaip jus mokate Storuose ir 
. mes gvarantuojam darbą — 

padarysim geresnį negu fomi
čių Storai, ji perka iš didelių 

“piece work” dirbtuvių. Už tad 
i nepamirškite šitos geros progos, 
' o mes jum patarnausim koge- 

riausiai. Atdara kasdieną nuo 
7 ryto iki 8 vakare.

I. G. VVASILAUSKAS,
: 704 W. 26-th St., arti Halsted 

St. Chicago, III.
Tel.: Yards 6235

Tel. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS

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

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

išskiriant nedėlias ir seredas.
I J

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
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. Nedel. 10 iki 12 ryte 
Kės. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
J Tel. Boulevard 2160
Z Dr. A. J. KARALIUS S
B Gydytojas ir Chirurgas
£ VALANDOS: 9—12 ryto 3

2—9 vakaro
■ 3303 So. Morgan Street,
■ Chicago, III. ■
MBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

[dr. I E. MAKARAS 
j Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigaą Ava. 
! Telefonai, Pullman 842 Ir 8188

Chicagos ofisas: 4511 S. Wood St.
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Lietuvos Steigiamojo Sei
mo rinkimuose dalyvavo še
šios apygardos. Keturios 
nedalyvavo, kadangi jas lai
kė užėmę lenkai.

Bet dabar lenkai turės 
kraustyties iš Lietuvos, ir 
tose keturiose apygardose 
turės taip pat įvykti rinki
mai. Vargiai gali būti abe
jonės, kad jose klerikalai 
nelaimės.

Vieną^ klerikalai tenai nė
ra taip gerai susiorganiza
vę, kaip centralinėje Lietu
voje. Antra, šitose apygar
dose randasi stambių mies
tų, kur gyvena daug darbi
ninkų ir daug ne katalikiš
ko tikėjimo žmonių. To
kiam Vilniuje davatkų par
tija neturės pasisekimo, o 
socialistai tenai ras daug pa 
sekėjų.

Didelės reikšmės turės da 
ir tos aplinkybės, kuriose į- 
vyks tenai rinkimai. Lenkų 
sumušimas ir bolševikų per
galė ant lenkų susilpnins re
akcionierių ūpą ir sustip
rins radikalų elementų įta
ką. Pereituose rinkimuose | 
stipriausias klerikalų 
pas buvo šukavimas 
bolševizmą; norėdami 
kredituot socialistus, 
šaukdavo, kad tai esą
ševikai”. Dabar, kada Ru
sijos bolševikai ne tiktai da
vė geras taikos sąlygas Lie
tuvai, o ir padėjo jai apsi
ginti nuo lenkų, tai tokie 
priekaištai jau neturės ver
tės.

Pagalios, reikia tikėties, 
kad iki rinkimų tose nuo 
lenkų pasiliuosavusiose Lie
tuvos dalyse, jau bus susto
jus karė, taigi jau nebebus 
progos panaudoti karės sto
vį darbininkų judėjimo slė
gimui.

Naujose rinkimų apygar
dose klerikalų priešai iš
rinks daugiau atstovų, ne
gu klerikalai; o kadangi kle
rikalai jau ir šiandie Stei- 
giamamjam Seime turi tik 
keliais atstovais daugiaus,

tru- 
apie 
dis-
jie 

“bol-

pavojus netekti didžiumos 
Seime.

Naujosios apygardos su
stiprins kairiųjų partijų jie-

I gas, ir veikiausia taip pat 
duos šiek-tiek atstovų Hvi- 
duriui”, kuris dabar neturi 
Seime nieko. Vilniaus ir 
Gardino miestuose, mat, y- 
ra daugiaus tikros buržuazi
jos, negu kituose Lietuvos 
miestuose.

Bet Amerikos lietuviai 
darbininkai turi neužmiršti, 
kad Lietuvos socialistams 
dabar prisidės ne tiktai jie- 
gų, o ir darbo. Jiems rei
kės suorganizuot darbinin
kus paliuosuotoje Lietuvos 
dalyje, kur lenkų viešpata
vimas ir dabartinė suirutė | 

Ibus, be abejonės, labai ap- 
ardę jį; socialistams reikės 
čia vesti agitaciją, leisti nau 
jų laikraščių ,siuntinėt dau
giaus agitatorių. Šitame 

i darbe Amerikos lietuviai 
darbininkai privalo visomis 
jiegomis padėti Lietuvos so
cialistams.

Rinkimuose į Steigiamąjį j 
Segimą, kurie Įvyko pavasa
ryje musų draugai Lietuvoje 
keturiose tiktai apygardose 
gavo apie 160,000 balsų. Jei
gu jie butų turėję daugiaus 
pajiegų ir butų įstengę pas
tatyt kandidatus visose še
šiose apygardose, tai butų 
gavę da keletą dešimčių tuk 
stančių balsų ir gal da ko
kią dešimtį atstovų Seime. 
Mes jiems padėjome, kiek 
galėdami, ir žinome, kad 
musų pagelba juos labai su-1 reikalavo socialistai, ir šitą jų 
stiprino; bet ta pagelba atė
jo gana vėlai. Taigi reikia 
žiūrėt, kad šį kartą taip ne
atsitiktų.

Pasirūpinkime, kad pa- 
liuosuotoji nuo lenkų jungo 
Lietuvos dalis tektų ne atža
gareiviams, o socialistams! 
Pradėkime tuojaus siųsti 
paramą Lietuvos draugams 
per Lietuvos Laisvės 
dą!

- ti tarpe tų smulkių kuope- 
i lių, kurioms nepasisekė iš

rinkti nė po vieną atstovą 
Reiškia, jie yra jau visai nu
smukę nuo koto.

Tatai buvo galima numa
nyt jau ir po reichstago rin
kimų, kuriuose komunistai 
visoje Vokietijoje negavo nė 
pusės miliono balsų, kuomet] 
balsavimuose dalyvavo dau
giaus kaip 26 milionai pilie
čių.

O lietuviškieji komunistų L)run(io "būtų, dvigubas jungas, 
barškalai nuolatos pasako- O esant jai po savo (autos val- 
ja “susipratusiems darbi- džia, ant jų sprando bus tiktai 
ninkams”, kad beveik visas vįentts iun8as. Raiškiu darbi- 
Vokietijos proletariatas ei- įn.,lkų interesuose yra stoti už 
nųs su komunistais, n- kad Licluvoje jie‘taip daro 
jie, ne šiandie, tai rytoj pa-________
darysią komunistišką revo-1 LENGVATIKIŲ MULKINIMAS 
liuciją — kaip tik apsidirb
sią su ^cheidemannu!

i gu lenkai valdytų Lietuvą, jau atsinešimas į Federaciją bu 
j tuomet Lietuvos darbiniu- '

kams reikėtų kovoti su dviem | rco, Le Tracąuero, L’Nopitean 
atžagareiviais. Kiekvienos tau

Į tos darbininkams yra lengviau 
kovoti su vientaučiais engė
jais, negu su svetimos tau
tos”.
Bet jeigu taip, tai pasirodo 

visgi, kad Lietuvos darbinin
kams yra anaiptol ne Visviena, 
ar Lietuvai bus nepriklausoma, 
ar po svetimos tautos valdžia. 
Esant Lietuvei po svetima val
džia, ant Lietuvos < darbininkų

vo ir kitų kabineto narių—įsa-

Vienas socialistų renegatas ra
šo vienam nešvartaun laikraš
tyje:

“Bet kovoti prieš tas (ka-Į nariai, 
pitalistines) partijas nepa- 
jiegs nei liberalai, nei sočia- 
listai-hillęuitiečiai, nes jie, ly
giai kaip ir kapitalistai, remia 
si tuo pačiu buržue«zinės ‘de
mokratijos’ pagrindu”.
Kapitalistai, kurie stoja už bur

Socialistai stoja už tai, kad I žiuizinę “demokratiją”, meta 
visos pasaulio tautos susivieny- socialistus lauk iš kongreso ir 
tų tarp savęs, kad tairp jų butų legislaturų, o tas keikunėlis pa- 
ne kova vienos prieš kitą, o sakoja, kad sorialistai nori to- 
bendradarbiavimas. Todėl, ka-1 kios pat “demokratijos”, 
da po karės kilo sumanymas į- 
steigti Tautų Lygą, tai socialis
tai pritarė tai įdėjai, tiktai nuro
dė, kad Tautų Lyga privalo bū
ti suorganizuota demokratiniais 
pamatais, kad ji turi būt tautų, 
o ne valdžių susivienijimas.

Versailles’juje talkininkų vai 
džios sutvėrė Tautų Lygą, bet 
grieštai priešingą 4okiai, kokios

į Apžvalga^
True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

TAUTŲ LYGA IR 
SOCIALISTAI.

Į ir kitų.
Darbo Federacijos jiega po to 

streiko pasidarė da stipresnė ne
gu kada nors. Streikas kuoaiš- 
kiausia parodė, jog Federacija 
turi darbininkų pasitikėjimo. 
Laike streiko buvo areštuota 
daug Federacijos vadų. Tiesa, 
jlie kaltinama ne delei priklausy 
ino Federacijai. Pavyzdžiui, 
Pierre Mnatte, laikraščio L’Vie 
Ouorierė (Darbininkų Gyveni
mo) redaktorius, Loriot ir kiti, 
kurie priklausė kriėtutiniam kai 
riųjų sparnui darbininkų judė
jime, ir kurie prisidėjo prie 
‘Trečiojo Internacionalo* —bu
vo kaltinami tuo, jog7 jie norį 
įvesti Francijoj sovietu valdžių. 
Bet jie areštuota kaip tik tuo 
laiku, kuomet buvo daroma grą- 

*|sinimai Federacijai. Prieš tuos 
veldžios drebus grieštai protes
tavo Internacionalinei Profesinių 
Sųjungų Federacija fir Atstovų 
Buto Socialdemokratų Partijos 

Bet dabartinis Atstovų 
Buto sąstatas yra reakcinis. Jis 
milžiniška be Įsų didžiuma (153 
prieš 88) užgyrė valdžios prie
monės prieš streikininkus. Prieš 
balsavo tik socialistai.

Sveikinimas
Iš (vairių Sričių

AUKSO PRODUKCIJA.

Fon-

Raudonasis 
Berlinas.

Lygų dabar smerkia visas pa
saulis.

Bet pažiūrėkite, kokių išvadų 
iš to daro vedinamieji komunis
tai. Jie sako, kad šita talkinin
kų (ir Wilsono sutvertoji Lyga 
yra tas dalykas, kurio norėjo 
socialistai. Ir todėl, girdi, jei
gu šita Lyga rėmė lenkų puoli
mų ant Rusijos, tai .socialistai 
čia 5rgi kulti!

Šitaip begėdiškai iškreipia da 
lykų tie žmonės, kurie statosi tei 
singiailsiais darbininkų mokyto
jais.

Kiekvienam sveiko proto 
žmogui turi būt aišku, kad dni- 
perialistiškos Lygos blogumas 
vised nėra argumentas prieš to-

VOKIETIJA.
[Federvotoji Presą].

Berlin. — Janitoriai, elevato
rių darbininkai, ugniagesiai, di
džiųjų namų šlavėjai sušaukė 
visuotiną susirinkimą, kuri£»nic 
nutarta dėti visas pastangas,

sarmatis! kad iškovojus didesnes algas ir
Tam pačiam nešvariam šlamš gcrcsnių darbo sąlygų. Spėja

te rašo jo redaktorius: ma, kad kilsiąs streikas.
“Dar sykį pakartojame, kyd | <larbininkai esą blogiausia 

darbininkų judėjimo istorija 
vargiai kada turėjo tokių ju- 
došių, kokiais pasirodė soaia- 
listai”.
O metai, dveji atgal tasai žmo 

gelis ir jo redaguojamasai laik
raštis “kryžiavojosi” už socia
listus ! Statydamas socalizmo 
apgynėju, tasai laikraštis įgijo 
lietuvių darbininkų pasitikėji
mą (ir jų centus), o šiandie ji
sai pralenkia senį Šliupą ir “mė 
todologijos daktarą” Maliauskį, 
keikdamas socialistus. 

e

mokami.

THE BOUNDARIES 
OF LITHUANIA”.

Tie
op-

post-True translation filed with the 
master at Chicago, III., July 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA.

Su kiekvienų aušrinės užtekė
jimu aš sveikinu viso pasaulio 
darbo žmones. Jie yra mano 
draugai, ir aš nereikalauju di
desnės garbės, kaip pasidalinti 
jų gyvenimo likimu, neigi di
desnio turto, kaip turėti jų pa
garbą bei meilę.

Sveikinu juos visus, neatsi
žvelgiant jų rasės tikėjimo ar 
lyties; ir tie mano meilingi svei
kinimai lai keliauja pas juos vi
sus, j visą pasaulį, nuo saulės 
užtekėjimo, ligi nusileidimo.

Per šimtmečių-šimtmečius šie 
dirbėjai ir padirbėjai visų daik
tų, šie gyvenantįs ir kvėpuojan
tis draugijos pemato akmens, vi 
suomet buvo prispausti rete
žiais ir visuomet lenkėsi žemai, 
lig pat žemės: bet galų-gale — 
galų galcl — juos palietė jų pie
čių vargo magiška lazdelė, į- 
kvėpė solidarumo genijus ir 
jų paslėptoji jiega pradeda jų 
gįslose pulsuoti, jie mokinasi 
tiesiai stovėti ir, kuomet jie pa
kels augštyn sr<vo akis, jie pa
matys, kad klaikoje padangėj už 
tekėjo nauja saulė.

Jų ilguos kantėjimuos nesu
teptos širdįs išlaikė tvaksėjimo, 
ir dabar pradeda pulsuoti san
tarvėje, kaipo viena širdis visos 
žmonių rasės. Su meilės švie
sa akyse bei ištiestomis ranko
mis jie sveikina vienas-kitą, kai 
po draugą, ir kuomet jų širdy
se girdisi vienodas pulsavimas, 
ai bubno balsas reiškia Prole

tariato Revoliucijų.
Sveikinu visus sūnus bei duk- 

eris šio garbingo internaciona- 
o svečius, ir su jais aš išdidžiai 

žengiu prie pergalės ar mir
ties!

• Jungtinių Vaišijų Vidaus 
Departamento Geologijos Sky
rius pa tiekė raportą apie pasau
lio aukso produkciją 1919 m. 
Jungtinių Valstijų produkcija 
buvo $58,285,196.; Kanados, 
$14,687,600.; Indijos $10,128,- 
000.; Australijos (be Zelandijos 
ir salų) $29,268,000.; Transva- 
liaus $171,640,123.; Rodesijos ir 
Vakarų Afrikos $18,631,070.; 
šiais metais Rusijos ir Sibiro 
produkcija didžiai sumažėjo. 
Centralinė ir Pietinės Amerikos 
produkcija truputį padidėjo, 
bet kitose šalyse buvo sumažė
jimas. Nepilnas raportas rodo, 
jog 1919 m. visa pasaulio aukso 
produkcija buvo tarp $345,000,- 
000. ir $350,000,000. 1918 metų 
produkcija buvo $380,924,500.

Geologijos Skyrius toliau pra 
neša, jog šešių mėnesių 1920 ži
nios rody sumažėjimą aukso 
produkcijos Jungt. Valstijose— 
produkcija busianti mažiau ne 
$50,000,000. Alaska, Colorado, 
Californija, Oregon ir Montana 
produkuos mažiau už 1919 me
tus, nes vandens stoka ir dau
gelis mušimo [?] fabrikų už
daryta. Kanadoj produkcija 
padidės, nežiūrint sumažėjimo 
Yukono tapielinkėje. Rusijos 
praeitų metų produkcijos ne
buvo galima sužinoti. Austrili- 
jos produkcija sumažėjanti. Geo 
logijos Skyriaus apskaitymu, su 
mažėjimas aukso produkcijos 
1920 metais nebusiąs taip dide
lis kaip 1919 metais.

—L. šernas.

Vertė Atomas.

Ševeros gyduolės -uiiafto / -
> aeimynos/sveihĄtd

Birželio 20 d. įvyko Ber- 
lino miesto rinkimai. Jie 
parodė, kad Vokietijos sos
tinę valdo socialistai.

Štai kokius rezultatus pa
duoda “Freiheit”: Nepri
klausomųjų Socialdemokra
tų partija gavo 611,614 bal
sų ir 88 atstovus miesto ta
ryboje ; Socialdemokratų 
(didžiumiečių) partija gavo 
272,058 balsus ir 38 atsto
vus; Vokietijos Liaudies 
partija gavo 282,128 balsus 
ir 40 atstovų; Demokratų 
partija — 113,143 balsus ir 
16 atstovų; Vokietijos Na
cionalinė partija — 178,012 
balsų ir 25 atstovus; Cent
ras (klerikalai) — 59,823 
balsus ir 8 atstovus; Ūkio 
Susivienijimas — 65,311 bal 
sų ir 9 atstovus; mažesnė 
kuopelės — 7088 balsus.

Abidvi socialistų partijos 
kartu turės miesto taryboje 
126 atstovus, o visos buržu
azinės partijos tiktai 99 at
stovus.

Nepriklausomųjų Social
demokratų partija pasirodė 
stipriausia už visas. Ji ga
vo daugiaus kaip dvigubai 
daugiau balsų ir vietų mies
to taryboje už socialdemo
kratus didžiumiečius.

O komunistų - spartakie- 
čių balsai tur-but yra paduo

socialistai. O jeigu kam tatai j 
da neaišku, tai duosime štai ko
kį pavyzdį: Tose pačiose Ver- 
saillcs’iaus konferencijose, kur 
buvo įsteigia imperirdistinė Tau
tų-Lyga, buvo padaryta, ir im
perialistinė taika; šitos taikos sų 
lygos yra niekam netikusios — 
bet ar tai reiškia, kad ir pati 
taikos idėja yra niekam netiku
si?

To juk nė vienas žmogus ne
pasakys. Bloga yra imperialis
tinė taika, o ne taika apskritai. 
O pagal komunistų “logikų” iš
eina, kad jeigu imperialisted pa
darė blogų taikų, tai kalti visi 
žmonės, kurie reikalavo taikos!

Nenuostabu, kad tie nepro- 
taujantįs elementai, kurie semia 
savo “dvasiškų penų” iš komu
nistų Irdkraščių, pagalios visai 
netenka gabumo vartot savo sme 
geninę.

Lietuvos Misija išleido šitokiu 
antgalviu (Lietuvos Rubežisi) 
nedidele knyga su dviem žem- 
lapiais, parašyta, Jonoi Žibaus, 
Lietuvių Delegacijos nario tai
kos konferencijoje Paryžiuje.

Knyga parašyta mugių kalba, 
todėl, matoma, yra skiriama 
tam, kad painformavus apie Lie 
tuvą svetimtaučius. Bet jų per 
skaityt ginti būt labai naudinga 
ir kiekvienam lietuviui, nes tin
kamos šituo klausimu literatū
ros mes turime labai mažai. Au 
torius trumpais žodžiais aprašo, 
kokia buvo Lietuvos žeme praei
tyje ir kokia ji yra< šiand
bas atliktas rūpestingai. Veika
las išleistas labai gražiai. Jo kai
na yra vienai doleris. Galima 
gauti iš Lietuvos Misijos: 257 
W. 71st Street, Ncw York, N. Y.

Dar-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

FRANCIJA.

DVIGUBAS JUNGA'S.

Drg. T. J. Kučinskas duoda 
vėjo tiems patriotams, kurie 
daug šneka apie Lietuvos laisvę, 
o nekovoja prieš tuos elemen
tus, kurie Lietuvos laisvę naiki
na. Bet mums nelabai yra su
prantama, kadel jisai nenori pa 
sirodyti Lietuvos nepriklauso
mybės pritarėju. Sako:

“...Tarpe lenkų ir lietuvių 
iinpei/alistų jokio skirtumo 
nėra... Lietuvos darbinin
kams vistiek butų, ar lenked 
valdytų Lietuvą, ar visokie 
šaldaros lietuviai, su Smetona 
priešakyj. Tik, žinoma, jei-

Generalinė Darbo Federacijos 
dabuotė.

MARIE A. CZAPLICKA. 
[Federuotoji Presą]

Paryžius, birželio 15 d. — Kar 
tų viienas Darbo Ministerijos vąl 
drninkų apibudino savo Ministe
rijų, kaipo “Generalinės Darbo 
Federacijos priedėlį”. Paskui jis 
Ironiniai pridūrė: “Taip* ištJik- 
rųjų yra; juk negalima būti 
Dirbo Ministerijoj be darbo”. 
Tatai rodo, kaip Federacijos į- 
tekinė padidėjo, o iš kitos pusės, 
išaišldna tą faktų, kodėl valdžia 
nedraugiškai atsineša į jų. Tas 
nedraugingumas ypač pgisireiš- 
kė laike, geležinkeliečių streiko 
gegužės mėnesyj, kuomet Fran
ci jos premjeras, Millcnamd, grų- 
sino sunaikinti Fcdcrad'jų, jei ji 
nesitenkins ekonomine kova, bet 
kišis į politikos reikalus. Toks

NORI DEPORTUOTI 
NUORTEVĄ. 

[Federuotoji Presą].
London ,liepos 16. — Šįryt 

Anglijos vai (Ii įlinkėti areštavo 
Santeri Nuortcvą, Rusijos So
vietų biuro iš New Yorko sek
retorių. Spėjama, kad jisai bus 
greitu laiku deportuotas į Ru
siją. Rusijos vaizbos delegacijos 
sekretorius pasiuntė valdžiai 
protestą.

Apie porą sąvaičių atgal 
Nuortcvą atvažiavo iš Kanados 
į Angliją. Jis'turėjo sovietų dip
lomatinį pasportą, kurį peržiu
rėjo imigracijos viršininkai Li- 
verpoolyj. Vaizbos delegacija 
pranešė apie Nuortevos arešta
vimą Anglijos valdžiai.
Bet matoma,. Sir Basic Thom

son, Anglijos slaptosios polici
jos viršininkas, nusistatė neįsi
leisti Nuortcvą. Mašinerija, kuri 
kartais teikia nesmagumų ke
liaujantiems verteiviams ir ne
pavojingiems radikalams, 
kartą, buvo bejėgė ką nors pa
daryti. Aukštieji sovietų valdi
ninkai važinėjasi atvirai. Slap
tajai policijai nebuvo žinoma, 
kad Nuortcvą pasiliks trik iki 
subatos.

Departavimas yre» tik Thoni- 
sono nepakantos vaisius. Mat, 
dabar iš Thomsono radikalesnė 
spauda j tikus daro. Herald iš
spausdino labai juokingą pcei- 
kalbėjimą, kuris įvyko pane- 
dSlyj tarp Nuortevos ir Thom
sono. Thomson prikaišiojęs so
vietams visokių negerų dalykų. 
Netekęs puskuisvaros, jis areš
tavęs Nuortcvą ir išlaikęs jį po 
areštu vieną valandą. Ptskui 
jis paliuosavęs Nuortcvą ir lie
pęs jam kuogreičiausia apleisti 
šalį. Nuortcvą pranešė apie tai 
Rtniijos delegacijai, kuri pasiute 
Anglijos valdžiai protestą. Dėlei 
to Thomson dar labiau įtūžęs. 
Bet jam dar labiau suges krau
jas, kuomet šįryt jis pamatys 
Londone plakatų, kuriuose jis 
begailcslingai pašicpiiomas.

Socialistu Partijoje
New Yorkas.—Socialistų Par 

tijos vietos organizacijos pildo
masis* kčYtiTtetffs paSkyfC 1000 
dolerių 21-jo Assembly distrik- 
to kampanijos fondui. To dis- 
trikto gyventojai daugumoj neg 
rai. * Oa^isJ paskirtųjų pinigų 
eis dviem negrų socialistų laik
raščiam, The Mossenger ir The 
Eniancipe»tion paremti.

Prašo sugrąžinti aukų listus.

Chicago. Soc. Partijos Cook 
Counties ofisas prašo, kad par
tijos skyriai ir atskiri nariai, 
kuriems buvo išsiuntinėti listai 
aukoms Dėbso reikalu rinkti, 
urnai tuos listus ir surinktus pi
nigus sugrąžinti SociUistų Par
tijos Cook County Ofisui, 220 
S. Ashland Blvd., Chicago, III. 
Jeigu kuriems ir nieko nepavy
ko surinkti,, vistiek prašomi 
listus, kad ir tuščius, sugrąžin
ti. Mat visi tie listai yra nu- 
meriuoti, taigi juos reikia su
tvarkyti, kad perdavus naujai 
paskirtam Dėbso Kampanijos 
Kjonftotui, kuris išldis naujus 
listus. :

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoso 

taip ir civiliikuoae teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopierast

Namų Ofisas t
1323 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Partijos Sekretorius, d. Otto 
Branstetten, gavęs $20.10 aukų, 
Chicagos lietuvių būrelio sudė
tų Socialistų Partijos kampani
jos Fondui laike išvažiavimo Į 
Gary, Ind., pas d. J. Vilimedtį 
(žr. N-nų 161 num.), ir d. P. 
Čercškos pasiųstų, rašo:

“Jūsų laiškų birž 7 d., kartu 
su $20.10 aukų, draugų lietuvių 
sudėtų Partijos kampanijos fon 
dui, gavome su dideliu džiaugs
mu. Meldžiu išreikšti musų nuo 
širdžių dėkų kiekvienam auko
tojui.

“Ne kiek seniai mes turėjo
me puikių lietuvių partijos na
rių, grupę, kurie visados šau
niai paremdavo kiekvienų parti 
jos darbų. Mes tikiainės, kad, 
kaip veik draugai lietuviai su
pras pereitųjų metų partijos ne
sutikimų šaltinius ir siekimus, 
jie vėl sugrįž atgeri Socialistų

Miesto Ofisas f
127 N. Doarborn St 

1111-1S Unlty Bldg.
Tel. Central 4411 SKAITYKIT IR PLATINKI!

« NT A g T T T I? NT A Q »

Indulkink i 
čeverykus.

Norldamas gauti smagumą savo 
skaudamoms, degančioms ir niež- 
tinčioms kojoms ir sustabdyti per- 
didelį prakaitavimą bei prašalinti tą 
nemalonų kvapą, indulkink į Čeve- 
rykus, pantokas ir kojinius.

Severa’s
Foot 
Powder

(Ssveros Milteliai Kojoms). Jie su
teiks palengvinimą skaudamoms 
kojoms, sugers drėgnumą, užlaikis 
kojas sausomis ir suteiks ioms 
smagumą. Gauk ja savo aptiekoje. 
Kaina 25 centai ir 1c mokesčiu.

■PflMKMOKMi

A. PETRATĮĮį^Į^.ę^^j^FAai^ONAS

A. PETROS & C0.;
M O RTG AGfcjB A N 

R E A L ESTA^įKPmU'R A NCEĮv . 

European American Bureau
Siundą Pini<u»

3249 So. Halsted Slroel. Chirano Hbnoi’.

r DS. A. MONTVID ’ 
CHICAGO 

Ltetavis Gydytojas ir ChlnMyn* 
K. WathtoKto» St 

Manihlll FiaM A»»«x 
18th fi. RatmM 1817 
Pkone Central

Valandos: nno 18 iki L1 ryte

2121 North Weatern Avė. 
Valandos: 6 iki 1 vakare.

^'Spinduliai. Phono Armttage MII 
Rezidencijos telef. Albany 8710 

...       i.... ■ . . ..

Telephone Drover 1U>

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki I vai vaite 
re. Nedaliomis pajji * 
1211 8o. Halstof St

'ai sutarime, 
Chicage. HL

DR. C. K. KLIAUGA)
Dentistas

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

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

^ Telephono <ards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted Si.. ChkatfoJ j
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WEST SIDE

Dr. V. Kudirkos dr-jos 
išvažiavimas.

yra i/.’Mrodymas, Jūsų Sveiku
ti’*. (P>il) skturib’ą.)—štai dau 
ginu prisirodymų. (Rodo į An
nie). Ir šita moteris ką tik nc-

Robert — (Kuris atsidūrė teis 
me už neužlaikymą savo pri- 

i siekos sltp asi už advokato nli- 
j giros) — Jus tatai pasakėte, p.

18 d. Dr. y. i hdfery- teis5JQ) — Savo SY-
Kudirkos dr-ja buvo surengusi

ly Ilills miškus. Išvcžiavinias 
buvo gana sėkmingas. Publikos 
biivp susirinkę didelis būrelis 
ir visi smagiai praleido laiką. 
Komiteto rupsniu buvo sureng
ta skanus užkandžiai, t k gaila, 
kad komitetas nepasirūpino su
rengti kitokį programą, apart 
žaismių ir lenktynių. Šiaip bet
gi susirinkusieji kibai gražiai 
pasilinksmino. Ir paskui pasi-

vęnime aš jt*u vedžiau du kar
tu ir todėl privalėjau nebedaryti 
tokios klaidos. (Annie’s piktas 
žvilgsnis teikia jam nesmagu
mo, bet mikčiodamas jis tęsia 
toliau) Ji turėjo jau du vyru 
ir dabar nori, kad aš eičiau jos

rodžius juodam debesiui visi 
linksmi skubinosi grįžti namo.

—Vincas.

ANNIE UŽMIRŠO, kas pasi
darė SU ANTRUOJU VYRU.

Teisėjas — (rūsčiai kreipiasi 
į Annie) Kas pasidarė su jū

sų pirmuoju vyru?
Ann’e — (Išsisukinėdama) — 

Jis... jis susirgo.
Robert — (Greit) — Jis mirė 

uesveikaproČių ligoninėj.
Teisėjas — (labai aštriai klau 

šia) O kas atsitiko su! anlruo 
ju vyru?

Annie — Aš nežinau.
Julius Gavo

Veikiantieji asmenys:
Annie Keehn, (likta moteris, 

mėsininkų unijos narys.
Robcrl Keehn, jos vyras men

sigandęj.
Juli us Jaffey, advokatas.
Samuel H. Trude, teisėjas.

j) ilga mčsii

3255 So. Halsted
St„ Chicago, 111

Tale Y areli 6492

AKUšERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-

111-

Annie. — Aš nebepamenu.
Julius. — A-ha!
Robert — A-ha
Teisėjas — Byla turės tęstis 

tol, kol p-ni Keehn pristatys vie 
ną iš dviejų dalykų: antrojo vy
ro mirties paliudijimą arba per 
skyrų paliudijimą.

(Teismo užveizda sulaiko 
p-nią Keehn, kuri bando pulti 
savo vyrą. Pastarasis dairosi iš-

MEILĖS TRAGEDIJA.

Mergina pašovė savo meilužį ir 
pati nusižudė.

Meilės tragedija, kurią 
tą mėnesių atgal sulošė 
Randall, nušaudama/ savo 
lūžį'kapt. Clifford Bleyer ir pas 
kui pati nusižudė, palikdama

Ruth 
mci-

ažiuokite į Lietuvą
PER

Oepositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banku

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportūs 
parduoti laivakortes, per 
JAEPOJŲ, arba DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSK AI, VOKIŠ

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

platų dienyną, dabar pakertojo jungą dabar, kad davus jam pro 
p-lė Pauline Meglitsch, 4827 N. gos stoti Lenkų armijon. Tuo 
Lawndale Avė. Ji kaip ir Ruth 
Randall, buvo įsimylėjusi į ve
dusį vyrą ir kaip ir Ruth Ran
dall nušovė jį miegantį, kada 
pajautė, kr*d jo meilė pradeda 
atšalti.

Paulinos Meglitsch auka kri
to Julius Jonas, 1452 Addison 
St., turintis — pačią ir 4 vaikus. 
Jiedu mylėjosi ir gyveno kartu 
jau nuo kelių metų. Bet kele
tą mėnesių atgal Jonas susitai
kė siį savo pačiu ir vengė su 
Paulina susitikti. Jis turėjo 
biznio reikalais išvažiuoti su
ki toje. Tą dieną Pauline pa
šaukė jį telefonu l’r prašė jį at
eiti pas ją, nes ji buk serganti. 
Jam atėjus pas ją, jie der buvo 
išvažiavę paežerių, paskui buvo 
šokiuose ir tik vėlai naktį su
grįžo namo. Visiems sugulus, 
apie 4 vai. nakties, Paulina at
sikėlė, paėmė revolverį Lt nu
ėjus į kambarį, kur miegojo Jo 
nas, paleido į jį du šūvius. Pas
kui ir pati ten pat nusišovė. Jo
nas yra sunkiai sužeistas ir gal
būt mirs. Jei ir pasveiktų, tai 
visam amžiui pasidarys aklu,! Union avė., davė Bastui $1,500 
nes ekiu nervai nutraukti. , nuvežti į bankų. Važiuojant į

Tą žingsnį ji pienavo jau nuo ( banką, Basto krūtinėj užsidegė 
seniau. Tai liudija jos palik
tieji laiškai ‘ publikai’, kuriose 
ji teisina savo pasielgimą. Juo
se j J daugiausiai kaltina Jonas’o 
moterį, kuri nenorėjo duoti per

labiau kad jis turi kitą moterį, 
kurią jis nori Įtaisyti į moterų 
batalioną”.

iš dviejų” •— ttd’ė teisėjas Tru-

Burtt’o* akįs nušvito.
“Vieną iš dviejų’’, — pakarto 

jo teisėjas”: duoti užlaikymą 
savo žmonai arba eisite į kalėji
mą”.

Lenkija., .“—pradėjo Burtt. 
Gana Lenkijos”, pertrauke

LaisvS Burit’ui kibiau .patin
ka, todėl jis prisižadėjo duoti 
užlaikymų savo žmonai.

Lietuvis norėjo, nukniaukti 
$1,500.

Dar penkios minutės ir gar
bė, turtas butų priklausę Frank 
Bastui. Je, jis gal butų tapęs Lie 
tuvoj dideliu žmogum, o dabar 
jttin prisieina “viešėti” detekti- 
vų biure.

Birželio 30 d. VVilliam Pick- 
tonnan, apt ūkininkais, 3040 S.

didelis patriotizmas ir jis nuta
rė tuoj važiuoti į Lietuvą. Pir
muoju traukiniu jis nudūmė j 
Chorez. '

detektyvas Duffy

D

S

Be jo gi ji negalėjusi gyventi, o 
ir šiaip gyvenimas pasidarė ne
bepakenčiamų/ todėl ji ir nu- 
. prendusi nužudyti jį ir paskui 
pačiai nusižudyti.

STREIKAS UŽSIBAIGĖ.

Gatvekariai pradėjo vaikščioti 
normaliai. \

Gatvekarių kompanijos elek
tros darbininkų streikas, kuris 
prasidėjo pereitą ketvergą ir 
buvo sustabdęs c*r sutrukdęs 
gatvekarių vaikščiojimą, vakar

dėjo vaikščioti normaliai.
Streikas tapo užbaigtas kom

promisu. Komjjanija sutiko pa
kelti darbininkams algas, taip
jau sutrumpinti darbo (valan
das. Pakeltos algos ir kitiems 
gatvekarių kompanijos darbi
ninkams, kaip bėgių tiesėjams, 
galvių taisytojams, kalviams ir 
k. Pakėlimas algos veiks nuo 
liepos 1 d. Laimėjimas palietė 
3,000 darbininkų.

žmona įveikė trijų karų 
veteraną.

'Dainos Vienam Balsui
Parašė 

Stasys Šimkus
Kaina — 35c.

lh>

Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina — 
po 25 centus kiekvieną.

Sekančias dainas galima gauti:
1. Lopšinė
2. Sunku man gyventi

Ne dėl tavęs aš, mergele. 
Pamylėjau vakar

5. Vai varge, varge
6. Vai putė, putė.
7. Era mano brangi.

Užsisakykit tuojau iš
NAUJIENŲ KNYGYNO

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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3.
4.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Tilephona Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakaro, 
Su batoną! ei 9 iki 1 po plotą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
JEaaaniauoju Abstraktas 

perkant.
arba farduodant namą, lot< ar-

Puritan Kalyklos Sunka su v 
Purifan šviežiai maltais apy- f 
niais padaro geresni gėrimą, E 
negu kitos kurios išdirbystės. B 
Reikalauk Puritan. Visos I 
grosernės, aptiekus delika- 
tessų krautuvės parduoda I 
musų tavorą.
30 N. Markei St. Chicago, III. j|

pagavo jį tuo laiku, kada -lai
vas jau buvo beapleidžiąs Ho- 
bokeno prieigą. *•

Suvesta krūvon Picktormon 
su Bartu. Juodu baisiai susi
ginčijo dėl pinigų. Neužilgo 
ginčai prasidės teisme.

Plėšikai veikia.

ne-Automobiliniai plėšikai 
sustoja'veikę. Vakar du plėši
kai jau tryliką kartų užpuolė 
Piggly-Wiggly sankrovą Will- 
meste ir atėmė $190. Vėliau trįs 
plėšike*’ užpuolė prie 83 ir State 
gatvių Standard Oil Co. kolek
torių ir atėmė iš jo $1,000. Ta’i, 
neskaitant daugelio mažesnių

Nuodijasi.

Pereitą nodėldienį įvairiuose 
ri ešbučiuose bandė nusinuodin- 
ti trįs merginos. Vienok visas 
pasisekė išgelbėti.

Miss Margaret Meller 
Grecnwood Avė., tariu 
sinuodijo nikotinu.

Teisėjas rezignavo.

5330
nu-

lietuviui ar lietuvei, kuris ar 
kuri paaukos Liet. Raud. Kry
žiui nemažinus kt*ip $5.00 arba 
sukolektuos $10.00 ir prisius 
Centran.

Paliudijimai bus teikiami tik 
Jki Naujų Metų (1921 m.), nes 
$100,000.00 Lietuvos Raudon. 
Kryžiui tuiT. būt būtinai suko- 
lektuola prieš Naujus Melus.

Lietuvos Darbo ir Socialinės 
Apsitugos Departamentas turi į- 
registravęs 52,000 tiktai nešlai- 
čių vaikų, kuriems trūksta, duo
nos, drabužių, vaistų, nekalbant 
jau apie mokyklų vadovėlius 
tiems našlaičiams pamokinti.

52,000 vaikų, tt*i Lietuvos atei 
ties piliečiai, lai druska, kuri 
palaikys Lietuvos gyvybę.

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

grąžinami į tą šnlį, rt kur atėję. 
Atsiimt galima kaadie (išski- 
rian šventadienius) liti 9 vai. 
vakaro.

902
909
918
924
925
929
930
938
943
944
949

Adomaitis Jokūbas 
Pamblariškis Antanas 
Daltirus Vilem 
Burokiutė Miss Marijona 
Carni Vincentas 
Cuzauskis Antanas 
Dagis Anton 
Galis (Žalis?) Zononas 
Griksas Kalimiems 
Grigailiutė Ana 
Iwaskewicz Aleksandra 
Jakučiuj Benediktoj 
Jakutis J 
Janučis Ona

Laiškai iš Lietuvos Naujienų ofise:

Lagaliikuh Dokumentai. Sutei
kiu patarimus ir Aolina pinigui 
ant Pinui Mortgvftą ant lengvi 
sąlygą.
Wsst SIdi efisas atdarai vaka

rais aus 7 fld 8 valandos.
Vilkam Metropolitan State Ban
ko*, 2201 W, 22nd Street 
Cer. LsavltL Tol. Ganai £551.

Tol. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUAERKA

Baigusi Aku ža
rijos kolegiją;
Ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
nijoi hospital*. 
ae, Pasekmin- 
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokios* ligose 

moterimi k 
merginoms,

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

953
954
959 Kalinovikas Peter
961 "
964
968
970
976
980
982 :
984
989
990
995
996
997
999
1004
1007
1012
1013
1015
1024
1025
1026 Sudawich (Gudavičius?) Teof.
1027
1030
1031
1033
1034
1040
1044

Karutis Indris 
Klemencas Dominik 
Kotelis Adolfas 
Kovarskas Miko 
Lapenas Aurela 
Malinausici J. 
Marcinkus Anton 
Matulevricz Boloslaw 
Misevicz Georgo 
Naugzemis Jonas 
Palionis Mateusas 
Pavilonis Klemencas 
Peldzeni Madi 
Petrauski Bronislav 
Radatvicz Chas 2 

’ Raudomin Kazys 
I Rudaitis Wilem 
: Rudvains Frank 
. Šaltis Ambraziejus 

Stockus L
i Stumbris Frank

Telefonai Pallman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigaa Avn Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

DENTISTAS
Męs savo darbų g vu r ar. tuoj ame 

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

Arti 38-th Street

Grabauskis VI.
Petraitis Alek.
Šimkus Frank (2) 
Stasiulianis Jos. 
Kernagis Valerijonas (2) 
Žilinskas Feliksas 
Andrikonis John 
Dubinski Stanlpy 
Strolia Jonas 
Možeiko Stef. 
Shimkus Stanley 
I.at venas Petras* 
Herman Mr. 
Budrik Peter F. 
Vinčauskas Juozas 
Stralkauskas Jonas 
Sakalauskiutė Jieva 
Piatrenas Jonas 
Odcn AIex (3) 
Yundul L
Pužauskas Briano (2) 
Borecnevičius Justinas 
Augaičiui Pranui 
Lendrot Chalis 
Budris Jonas
Kelpšas Konstantinas 
Buividas Juozas

šulciutė Miss Elena 
Uksas Antoni 
Valantinavicze Jonas 
Vaičiulis Zuzana 
Vaiswilas Jonas 
Zaa'rakalis Kazimieras 
Ziebrauski Martiną

Rez. 1139 Indepcndence Blrd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visą chroniškų ligą

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 va k. Nedėtiems 10—12 dienų

Pranešimai **
Tiems, kur paduoda pranešimus.
Siunčiant Naujienoms pranešimus 

organizacijų reikalais — apie susirin
kimus’, mitingus etc. — nepakanka 
padėt parašą “Valdyba” arba “Komi
tetas”. Redakcija turi 
kas pranešimą paduoda, 
muo paduodantis pranešimą, turi pa
duoti taipjau savo vardą pavardę ir 
adresą Redakcijos žiniai. Kitaip, at
siųstas pranešimas nebus įdėtas.

Naujienų Redakcija.

Thomas Bulilt yrrj kareivis 
Iš pašaukimo.

Budamas"da visai jaunas vai
kėzas jis dalyvavo Amerikos kn 
re su Ispanija.

Kada prasidėjo Boerų karas 
su Anglija, jis įstojo anglų ar- 
mijon ir ištarnavo septynius me 
lūs.

Kada kilo pasaulio karas jis ir 
ij ppuiskubino įstoti į armiją, 
kur (išbuvo tris’ metus.

O aną dien jis pareiškė savo 
moteriai, kad jam jau nusibodo 
vesti ramų gyvenimą ir lodei 
jis norįs stoti į Lenkų armiją.

Žmonai pritruko kantrybės ir 
užvedė prieš st:*vo vyrą bylą.

“Visa ką aš reikalauju, tai 
užlaikymo”, — tarė ji teisėjui. 
“Kada jis kariavo už šią šalį, tai 
aš noriai dirbau. Bet aš nesu
prantu, kodėl aš turiu vilkti tą

Cook pavieto Supcrior teismo 
teisėjas Wm. Fenimor Cooper 
rezignavo. Savo rezignacijoj jis 
sakosi dirbęs per 50 metų ir 
todėl dabar norįs pasismaginti 
ir pasilsėti.

Susidūrė traukiniai. Nepristatyti Laiškai

dar žinoti
o todėl as- Teisinga drabužiy kaipa.

Kainos kurios tinka bite vieno ki
šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuo5. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styiiaus, 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno sorge 
kelines $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Nedaliomis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted St., Chicago, 111.

LSS. VIII Rajono kuopos dar 
nevisos yra paėmusios Rajono išleis
tų Socialistų Partijos Platformų. 
Kurios kuopos dar neturi platformų, 
malonės urnai paimti. Kaina Plat
formų — 5c. egz. Kuopoms duoda
ma 25%. * Dabar prezidentinė kam
panija, reikia kuodaugiausiai jų iš
platinti. Jas galima gauti “Naujie
na” ofise. — Organizatorius. ■

Užvakar) prie Washingtono 
gatvės, paežeryj, susikūlė du 
priemiestiniai Illinois Ccntrcd 
trauknia. 16 žmonių sužeista.

Žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįjį paštą,’ Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobe j nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo. 
Jei per tiek laiko adresantai ne
atsišaukia ir neatsiima, laiškai

Vaxinashun! By Ad Cartci

$100,000.00

MTTLE JULIUS SNEEZER BY BAK’i

GLE WHIZ-VA 
COULD SEE

Amerikos lietuvi, įregistruok 
savo vardą L. G. I). knygose. 
L. G. 1). komisija išduos labai 
dailų paliudijimą kiekvienam

H t MI6HT VI- 
GAVC Vod AUlCkClJ GCE T.

THO0GHT
OFTHAT/

PID SHU 
ANVTHlN# f~ 
TOYCO? r

GE B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

ASKED MEIF 
I GOULD SCE 
HER ACROSS 
THE STREET)
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Papcskt
PASKELBIMU 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 
sykj patalpintą colį.

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

Pajieškau Juozo, Antano, Tarno ir 
Vlado Neverdauskių, paeinančių iš 
Laukuvos, Kauno gub. gyvenusių 
Illinois ir Indiana valstijose. Jų pačių 
ar pažįstamų meldžiu atsišaukti ir 
prisiųsti antrašą.

F. Y. R—as,
Naujienos No. 115

PAJIEŠKAU savo vyro Vincento 
Mičeikio, kuris prasišalino nuo ma
nęs birželio (June) 19 dieną, 1920. 
Paliko dukterį 4 metų amžiaus malo
nėk sugrįžti atgal nes duktė labai 
verkia ir serga ir pasirokuosime apie

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

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

PAJIEŠKAU Antano Kvedero, Dauč 
kenų kaimo, Krenčino parapijos, gy
vena kur apie Bostoną. Malonėkit jis 
pats atsišaukti, arba kas žino pra
nešti. Svarbus reikalas.

JONAS MURAUSKAS, 
3658 Douglas Blvd., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Juozapo Veličko iš 
Telžių sodžiaus, Saločių parapijos. 
Pirmiau gyveno Melrose Parke, pas
kui girdėjau gyvena Gary, Ind. Ga
vau laišką iš Lietuvos. Malonėkit jis 
pats atsišaukti ar kas žino pranešti 
ant šio adreso:

VLADISLOVAS VELIČKA, 
515 W. Madison Str. Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Vinco Kapturaucko. 
Paeina iš Kauno rėd., Raseinių vai.. 
Jurbarko apskr. Girdėjau pirma gy
veno. Jamaica, N. Y. 20 metų atgal. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žinote mel
džiu pranešti, busiu labai dėkinga.

MONIKA KAPTURAUCKAITfi.
1601 So. Halsted St., Chicago, III.

ĮIEŠKO kambarių
***** - *—■ <^«*»1>*^b*********%1^**************-^ * -—* *w***-***<*’

J IEŠKAU kambario be valgio, tar
pe 35 ir 3l-mos gatvės arba Erne- 
rald iki Wallace. Už gerą kambarį 
mokėsiu gerai. Atsišaukite greitai.

B. THOMAS
3211 So. Lime Str.

RASTA-PAMESTA
PAMESTA.

Nedelioj, Liepos 18 d., Jefferson 
miške pamečiau $50.00. žmonės sakė, 
kad rado geras žmogus, bet mes to 
žmogaus neradom. Todėl, gerbiamiek 
ji, kas nulota malonėkite sugrąžinti, 
nes aš esmių darbininkas ir jaučiuo- 
siu turįs didelį nuostolį.

Malonėkit perduoti Naujienoms. Už 
sugrąžinimą gausite dovaną.

R E I K I A DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
RANKINIŲ SIUVĖJŲ
Patyrusių Finišerkų 
ant koutų

taipgi 
MERGINŲ IR MOTERŲ 
Išsimokinti Finišerimo 
GEROS ALGOS 
MOKINANTIES.

Hart Sclhižiffaer
<& Marx

2303 West St. Paul Avė. 
4512 West 22nd St. 

35 South Market St.

REIKIA —

Merginų labelevimui. Pa
stovus darbas. Turi būti 16 
metų amžiaus arba senesnės. 
$16.00 į sąvaitę pradžiai — 
su greitu pakėlimu. Pusė 
dienos subatoj. Kreipkities 
pas Mr. Mc Curdy.

BRADLEY &
VROOMAN CO., 

2632 So. Dearborn Str.

REIKIA —

Stiprių merginų asaemblini- 
mui coil springs lovų springsų 
dirbtuvėj. Algos 28c į valandą 
mokinanties — 49 valandos j są
vaitę. Galima uždirbti $25 iki 
$28 į sąvaitę išmokus.

Atsišaukit pas —
1109 W. 37th Str.

REIK 1 A DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ

Jeigu jus kalbate ir su
prantate Angliškai mes ga
lime duoti jums darbą musų 
Cord Departamente. Darbas 
yra tai pinti šniūrus, yra 
lengvas išmokti ir sąvaitinis 
uždarbis yra geresnis negu 
apskritai.

Mums reikia merginų ir 
moterų, kurios nori dirbti 
pankias ir pusę dienų j są
vaitę.

• Befldeini
Maniifactuirmg 

Company
2300 So. VVestern Avė.

REIKIA —
JAUNŲ MOTERŲ 

Jaunų moterų, virš 18 
metų, kalbančių ir 
suprantančių Angliškai, 
operavimui Magnet 
Wire Insulating mašinas. 
Darbas — vynioti šilką ir 
bovelną ant dratų. 
Mašinos atlieka darbą, 
jus tiktai prižiurit jas. 
Gera rata pradžiai ir 
užtektinas uždarbis 
nuo štukių.
Patyrusi instruktoriai 
atkreipia ypatišką atydą 
ir pradedančias. Kreip
kities pasirengę prie 
darbo.

BeMemi
Mamnltactiuiranig/ 

Compaimy 
2300 So. Western Avė.

R E j K1A DABB1NINKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
PATYRUSIŲ 
COREMAKERIŲ 
ASSEMBLERIŲ

IR FITTERIŲ.

McCORD and CO. 
847 West 120-th St.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA —
Plaster Model ir mould 

dirbėjų.
Mokama augščiausios al

gos.
Geros darbo sanlygos. Pas 

tovus darbas.
Kreipkitės pas: 
MIDLAND TERRA 

COTTA
W. 16 St. and S. 52-nd Avė. 

Cicero, III.

REIKIA —
VYRO NAKTIMIS 
DARBUI BARNĖJ. 
KREIPKITIES PAS:

563 W. Quincy Str.

REIKIA porterių departa 
mentinėj krautuvėj. Pasto
vus darbas ir gera mokestis. 
J. OPPENHEIMER & CO.

4700 So. Ashland Avė.

fefilkra —
STIPRIŲ VYRŲ

Varinių dratų traukimas 
yra lengvai išsimokinamas 
amatas, kuris yra gerai 
apmokamas nuo pradžios. 
Jeigu jus kalbate ir 
suprantate Angliškai ir 
geidžiate nuolatinio darbo, 
mes galime jus panaudoti. 
Neeikvokite laiko, jeigu 
dabar turite patinkamą 
darbą.

BeMen
MamifactimrjirDg 

Compaimy
4625 W. Van Buren St.

REIKIA —
40 PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 
FOUNDREJ. LABAI 
GEROS DARBO 
SĄLYGOS. MOKAMA 
GERIAUSIOS ALGOS.
KREIPKITĖS PAS
MAGNUS METAL CO., 

4041 Emerald Avė.
REIKALINGAS vaikas iš 

nešioti Naujienas Roselando 
ir Kensingtono apielinkėse. 
Gabus vaikas galės uždirbti 
gerą algą.

Greitai atsišaukite adresu 
PR. GRYBAS

10500 Lafayette Avė., 
Telephone Pullman 3119.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ
DIRBTUVĖS DARBUI.
PASTOVUS DARBAS.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

REIKIA —
Paprastų Darbininkų ir 

presserių molio dirbtuvėj.
Pastovus darbas. 
Gera mokestis ir 
Geros darbo sanlygos. 
Puiki proga pakėlimams.
Kreipkitės pas:

MIDLAND TERRA 
COTTA

W. 16-th St. ir S. 52 Avė. 
Cicero, III.

REIKIA MOLDERIŲ —
Ant benčiaus, floro ir mašinų — 

Taipgi vyrų išmokti molderio, amato 
ir Paprastų darbininkų.

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

JOLIET, ILLINOIS

REIKIA^

Molderių ir molderių 
padėjėjų. Sųueeges ant 
mašinų. Patyrusių ant 
misingio. Kreipkities 
pas:

BENEKE & KROPF 
‘ ‘ MF’GCO.

21st & Rockwell Sts.
2 blokus į vakarus 
nuo Western Avė.

reikia —
Vaikinų nuo 16 iki 20 metų am

žiaus išsimokinti skurų bizniaus. 
Smarkus pakėlimas. Gera mokestis 
geriems vaikinams.
AMERICAN OAK LEATHER CO. 

327 N. Wells St. 
Mr. Gorman.

NAUJIENOS, Chicago, III.
__________ VYRŲ____________

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA —
VYRŲ

Nuo 25 iki 40 metų amžiaus
Operavimui gurno 
insulating heads.
Geistina vyrų apsipaži- 
nusių su šiuom darbu.
Jeigu nesate patyrę, męs 
jus galime panaudoti.
Darbininkai šiame 
skyriuje daugiausia yra 
Italijonai, Lietuviai ir / 
Lenkai, kurie kalba 
Angliškai.
Darbas yra dulkstantis ir 
nešvarus bet galima leng
vai apsičystinti.
Mokestjs labai geros.
Dieniniai ir naktiniai 
apsimainymai (shifts).

BeOdera
Manufacturiinig

Comparnuy
2300 So. Western Avė.

REIKIA —
KABELINIŲ DRATŲ
INSULATORKŲ

Jaunų moterų operavimui 
mašinų, vartojamų apvynio- 
jimui koloruota popiera va
rinių dratų. Darbas lengvas 
išmokti ir naujoms operator 
koms gvarantuojama 41c į 
valandą arba $20.45 į kiek
vieną pilną sąvaitę. $22.00 ir 
daugiau galima uždirbti j 
trumpą laiką. Turime vietų 
kaip naktimis, taip ir die
nomis. Musų samdymo ofi
sas atdaras visą dieną, pri
skiriant ir Subatoj po piet ir 
Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 6 iki 8:80 vakare.

WESTERN ELECTRIC 
CO., (Ine.,)

48th Avė., & 24th St.

REIKIA —
PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Paprastų darbininkų dirb
tuvės darbui. Darbai ant 
mašinų ir prie trucko. Ge
ros algos

Kreipkities į Samdymo
Ofisą

ACME STEEL GOODS CO. 
2834 Archer Avė.

REIKIA —
Shearmano geležies pjaustymui 

Scrap geležis yarde. Gera mokestis 
Pastovus (kirbas

459 N. Woood Str.

PAJIEŠKAU atsakančio mo
kytojo, kuris galėtų vesti Biru
tės Chorą ir mokinti narius prie 
Choro. Kas galite tą darbą at
likti meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu :

JUL. DUKSHUS
1200 Herrick Avė., 

Racine, Wis.

PARDAVIMUI ~~
PARSIDUODA Bučeme ir groser- 

nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap- 
gyventoj. Geras biznis; atsišaukite

1836 So. Halsted Str.,

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

P. MIKALIUNAS, 
1803 W. 46th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč; yra gera vieta bizniui, lietuvių ir 
lenkų apgyventa. Taipgi jei kas no
ri gali pirkti sykiu ir automobilių, 
Fordą. Šią sąvaitę turiu parduoti, 
nes išeinu į kitą biznį. Parduosiu pi
giai.

4555 S. Paulina St.

PARSIDUODA —
Saliunas apgyventoj ko- 

lionijoj. Biznis geras. Savi
ninkas apleidžia Chicagą.

F. WITKAUSKIS, 
746 Bunker St., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI čeverykų 

taisymo įrankiai. Pigiai. 
Atsišaukite greitai. •

P. G.
835 W. 34 PI.

PARDAVIMUI kriaučių 
šapa, garu apšildoma, taipgi 
3 kambariai.

Phone Vincennes 5001 
7855 Normai Avė.

PARSIDUODA — f
Storas—3 mitingams salės— 

8 pagyvenimui kambariai. Pri
einama kaina. Liga yra prie
žastis pardavimo.

2525 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 5 pasažierių Ford 

automobilius, 1917 motų modelio. Ge
rame stovyje, atrodo ir eina kaip nau
jas. Parduosiu pigiai. Kreipkitės.

M. MASILIŪNAS
4945 W. 14-th St., Cicero, III

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

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

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

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

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

1462 So. Michigan Avė. 
Atdara vakarais ir nedelioj.

PARSIDUODA 1 tono Ford truck- 
as, 1920 m. Expresinis viršus (body), 
minkštieji tajerai, vartotas 5 dienas. 
Atsišaukite tuojaus, nes turi būti 
greitu laiku parduotas. Pardavimo 
priežastis patirsit. ant vietos.

H. BUCK,
6060 I.afayette Avė.

Nuo 9 iki 12 vai. dienos

PARSIDUODA Ford truckas, 
geras duonkepiams, bučeriams 
ir visokiems išvežioj imama. Ne
seniai budavotas ir visi geri pri- 
taisymai.

LAWRENCE GARAGE, 
947—949 33rd Str.

~ RAKANDAI? __ 
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

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

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

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

VVESTERN FURNITURE
STORAGE,

2810 W. Harrh<>« SU Chiaųjo.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

1’A LIKTI STOR A G E’J U J E 
RAKANDAI

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

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

Extra Extra
Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms nęparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokįįų išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf
fed. Dastatymas veltui.

SOUTHrWEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2102 W. 85-th St. arti Archer Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

' 1Q iki 4.

PARSIDUODA rakandai 4 
kambarių labai greitu laiku. Ra-i 
kandai visi yra geram stovį, prie 
žastis pardavimo, išvažiuoju į 
kitą miestą.

JONAS GUDINĄS, 
1405 — 50 Ct., Cicero, Ilk

NAMAI-ŽEMĖ
ANT PARDAVIMO už bargeną pir

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

PARDAVIMUI namas 4 kambarių 
ir prie namo sykiu 3 lotai. Taipgi 
parsiduoda sykiu būrys ančių ir viš
tų. Visoko kaina $2,400.00. Kreipki
ties prie savininko.

D. VITKUS, 
5644 So. Kildare Avė.

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

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

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

R. F. I). No. 3

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

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

PARSIDUODA —
Namas ir du lotai gerame 

stovyje. Atsišaukit po 4-tai 
vai. popiet.

4127 So. Maplewood Avė.

r PASKOLOS._____
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są* 
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

AMA5TER/ \ 
J5Y5TEMUw 
ir Moterą RubųKirpi

mo ir Designing Mokykla
Musų sistema ir mokymo budi 

jus trumpu laiku išmoksite viso r<
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši 
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTEK DESIGNING SCHOOl
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

’ VALENTINE DRESMAKING j 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madison, : 
1350 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. ValsfijORe. j 
Moko Siuvimo, Pallernų Kirpi

mo, Designiug bizniui ir na
mams. Vietos duodamo# dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rūbus 
T'elef. Seeley 1643.

SARA PATEK. Pirminiu!^

REIKIA — Vyrų išsimokinti barberio 
amato. Yra puiku; vietų. Mes išmo
kinsime į kelias sąvaites. Dienoms 
ar vakarais. Rasim jums darbą su ge
ra alga, arba galėsite turėti savo ša
pą ir likti neprigulmingu. Atsišaukite 
ar rašyikte.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells Str.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas.
J. Knizeris, finansų rašt.

< F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.
....... a_____________________________
LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 

Viršininkų antrašai 1920 m.
D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St. 
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

2053 Bingham St.
J. Kalainc, Nutar. Rašt.,

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

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. VVestern Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 VVabansia Avė.

Utarninkas, Liepos 20 d., ’20
DRAUGIJOS

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metama:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė.

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis,
2026 So. Union Avė. 

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis,
2005 So. String St.

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St 

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt. i
Aleksandras Garbašauskas

Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėrnaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvlų Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metama:
W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vicc-p., 2632 Francis Pi. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St. 
L Katilius, Ižd., 1685 Milvvaukee Av. 

< Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robcy St., kaip 
7:30 vai. vak.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
I. R. Zilra, pirmininkas,

1919 So. Union Avė.
K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,

1719 N. Harmitage Avė.
L. Ashmanta, nut. raštininkas,

810 VV. 19 St.
Fran. Girdwainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
M. Yamilaitis, kontr. rašt.

1744 N. Hoyne Avė. 
I). Shemaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesį an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
I). Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metams.
Pirm. Ant. Margevičia,

1923 S. Union Avė.
Padėj. Juoz. Valantiejus,

619 Wcst 141h Place.
Prot. rašt. Iz. Jusčius,

1967 Canalport Avc.
Fin. rašt. Iz. Vedcckis,

712 Rarber St.
Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St.
Ccntr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

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

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
Pro{. Rašt. Antanas Bernotas, 
Fin. Rašt. Mikolas Walenta, 
Kasierius Alex MaČikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

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

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

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted St.

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė,
2252 West 22 St.

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
3114 West 42 St.

Iždininkė, P. Baleckienė,
3333 So. Wallace St.

Kasos globėja, J. Baranauskienė, 
3810 So. Ix)we Avė.

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

DR-STE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 nu

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina St.

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,
4435 So .Wood St.

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3^9 So. Union Avė.

Finansų Rašt., S. Stankus,
6418 So. Justin St.

Kasierius, A. Česna,
4509 So. Paulina St.

DDRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1920 m.
Edvardas Čepulis, pirmininkas, 

4028 Artesian Avė.
Bcni Pasanka, padėjėjas,

1447 So. 50th*Ave., Cicero, III. 
[g. Žilinskas, nutar. rašt.,

2351 Custer SI.
Dominik Danta, fin. rašt.,

1237 So. 48th Ct., Cicero, III. 
Antanas Tinnavičia, kasierius,

1329 So. 50th Ųt., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl

dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTES 

Valdyba 1920 nu

Juozapas Takažauskas. Prezidentas
1104 So. 48th Ct., Cicero, 111. 

Ant. Klainis, Vice-prezidcntas
1526 So 49lh Ct., Cicero, III. 

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

Telefonas Van Buren 3005 
Stcp. J. Tvoriionas, Finansų RaŠtin.

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

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

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




