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Maskva kviečia lenkus taikintiese • •* . ■ •

Rusai sulaužė lenku frontą
Varšava siunčia frontan 

savo kariuomenę
Vokietija busianti neutrale

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 22, 1920 
as re<iuire<l by the act of Oct. 6, 191

MASKVA KVIEČIA LENKUS 
TAIKINTIS.

Bando atsi t kratyti Anglijos 
tarpininkavimo.

VARŠAVA, liepos 20. — Šian
die lenku valdžia gavo iš Mask
vos bevielį pranešimų, kuris 
reiškia pasigailėjimo, kad Lenki 
ja, norėdama padaryti taiką su 
sovietų Rusija, matė esant rei
kalingu daryti tai per talkinin- 
k us.

Radiograma nurodo, kad pa
sitarimai šituo svarbiu klausi
mu turi būt vedfuni t k tarp 
Maskvos ir Varšuvos be jokio 
klausimos! ar atsižvelgimo į 
pašaliečius.

šito stebinančio bolševikų 
diplomatijos žygio knilbn kai 
kur sudarkyta perduodant ją 
radiogramai. Todėl Lenkijos už 
sienio reikalų ofisas tuojau pa
reikalavo, kad bolševikai jį pa
kartotų.

Opera torius lenkų militarinėj | 
radio stotyj, kuri įrengta į j 
šaurę nuo sostinės, tvirtovėj j 
ant Vislus upės, didž:ni buvo I 
mlstebintas, kuomet šiandie, 
trečią valandą po pietų, jis atsa- l 
ko klausimą ir tapo painfor
muotas, kad jisai kalbasi su ra
dio stotim, esančiu* Rusijos sos
tinėje.
Užsienio reikalų offeas sujudęs.

Keletą minučių vėliau Len
kijos užsienio reikalų raštinė 
stvėrėsi darbo. Tuoj sušaukta 
posėdis, kad pasitarus delei 
gauto pranešimo, kuris tečiaus, 
ačiū blagtMn orui, tapo perduo
tas nepilnai. Į mažiau kaip vie
ną valandą laiko atsiekia susi
tarimo pareikalauti, kad pa- 
siulymiG butų pasiųstas išna li
jo.

Kokios įtekmės šitasai radi- 
kalinės Rusijos “tiesiogin:s vei
kimas” padarys į Londoną ir 
Paryžių —į tai dar klausimas. 
Vis dėlto. Lenkijai bus svarbu 
sužinoti, būtent, ar premieras 
Lloyd George sutiks būti paša
lintu šitokiu budu, kuris yra 
neabejotinu nusižengimu prieš 
diplomatinę etiką.

Ar šiaip ar taip, Lenkijos pa
dėtis yra kebli. Ar Lenkija gali 
leisti sau tartis tiesiog su rusais 
ir todėl įžeisti Angliją ir Fran
ci ją. ar gal šitaip darydama ji 
gaus geresnių sau sąlygų? Tai 
klausimas, kuris šičia yra svar
stomas.

Sustiprina bolševikus.

Pasitinkant lenkų delegaciją 
veidas evidan, sovietų valdžia 
neužginčijamu budu tarybas 
padarytų netaip painiomis, ku
rios privestų prie, sustabdymo 
karo žygių vakariniame fron
te, ir save ji pastatytų daug 
stipresnėn pozicijom Jau buvo 
pranešta, kad Maskva- turi tik
slo reikalauti jstegimo so

vietų vadžios Varšavoj —

Varšava šiunčia frontan savo 
kariuomenę.

VARŠAVA, liepos 20. — Dvi- 
dešimtis bolševikų kariuomenės 
divizijų, apie aštuoniasdešimts 
tūkstančių Siberijos veteranų, 
persikėlė per Nemuno upę ir 
persilaužė per lenkų frontą tarp 
Suvalkų ir Augustavo. Jie įsi
veržė Lenkijon, kur by dieną 
jie gali įsteigti susisiekimą su 
Rytų Prūsijos rubežiu.

Tai nauji kariuomenės bū
riai, parinkti specialiai tam, 
kad sutriuškinti šiaurinį lenkų 
frontą ir briantis tolyn, linkui 

Varšavos.
Dalis Valšavos kareivių jau 

kely, kad atrėmus Įsiveržėlius. 
Spėjama, kad bėgiu sekamų 
dvidešimts keturių valandų iš
tiks stiprus susirėmimas.

Tūli karo ekspertai čionai 
yra tos nuomonės, kad įsiveržu- 
sioji kariuomenė nėra pavoju
mi Vokietijos teritorijai. Jie 
sako, kad bolšvikų koliumna 
veiklaus a skilsianti į dvi dalis.

kaip kad ji pienuoja pa
daryti Lietuvoj ir čcko-Clova- 
kijoj — kas tečiaus lenkams 
butų nestigromuliuojama.

Kuomet sovietų politikai 
tariasi tik apie paliaubą niti- 

Į šių, sovietų armija grūdasi to- 
li’.v.i į Lenkiją iš pietų ir šiau
rės, ypačiai gi pastarojoj vietoj, 
ir tokiu spartumu, kuris daro 
didelio susirūpinimo. Jie paėmė 
Lydą, ir bolševikų kavalerija 
jau pasirodė į vakarus nuo 
Gardino. Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus administracija jau 
apleidžia Raltstogę.

Puolimas ant Kovelio.
Pietuose bolševikų kavaleri

jos veikimas rodo, kad rengia
masi pult,' Kovelį. Šioje srityje 
bolševikai gavo naujų kavale
rijos sustiprinimų ir išrodo, 
kad jie koncentruojasi kiek 
toliau į pietus, kur lenkai tu
rėjo Mokių-tokaį laimėjimų. 
Mūšio linija tečiaus dar neatsi
mainiusi.

Lenkai vis dėlto nėra apdum
ti šituo vilkinimosi tarybų kc*i 
dėl paliaubos, kad delei to lei
dus veržtis pirmyn bolševikų 
kariuomenei. Aiškiai numato
ma, kad jų (bolševikų) arti
miausias tikslas yra — užimti 
Varšuvą. Reiškiama pasitikėji
mo Paderew.sk io įtekme, ku
riam tik-ką suteikta galios 
atstovauti talkininkuose balto
jo aro interesus.

“Bet,” pasak lenkų laikraš
čio Kurjer Poranny, “mes ne
privalome perdaug pasitikėti, 
jogei Lloyd George bus tasai, 
žmogus, kuris turės išgelbėti 
Lenkiją. Mes patįs privalome 
ruoštis gyvenimo ir mirties ko
vai.”

Viena josios dalis eisianti pa
sieniu, o antra patrauksianti lin
kui Lenkijos sostinės, kad čia 
užbaigus lenkų karą pirma, 
negu susiras naujų oponentų.

Pranešimas skelbia, kad 
Naugarduko srity, apie septy
niasdešimta penkias mylias nuo 
Gardino, lenkai traukiasi vaka
rų linkui. Į rytus nuo Baronud- 
čių, Sara upės kryptimi, kur 
lenkai naudojasi ruso-vokiečių 
defensyve linija, bolševikai da
ro pakartotinų infanterijos ata
kų tikslu sulaužyti lenkų besi
priešintam}. Visos atakos tečiaus 
Kitmušta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJA BUSIANTI 
NEUTRALĖ.

Nešimaišysi į rusų-lenkų karą.

RERLINAS, liepos 21.
Šiandie čia paskelbta oficiali® 
pranešimas, kuris sako, kad 
Vokietija išlaikysianti pilną 
neutralumą deki tos padėties, 
kuria sudarė dabartinis karas 
tarp Rusijos ir Lenkijos.

Pareiškimas pasirašytas pre
zidento Eberto ir užsienio rei
kalų m misterio Simons’o.

True translation filed with the posrt- 
master at Chicago,. Ill7 July 22, 1920 
as required by the act o f Oct. 6, 1917
AMERIKIEČIAMS PALIEPTA 

IŠSIKRAUSTYTI Iš LEN
KIJOS.

PARYŽIUS, liepos 21.
Franci jos m iii tarinių ekspertų 
patarimu, visiems amerikiečių 
darbuotojams, užsiimantiems 

šelpimo darbu lenkuose, tapo 
įsakyta būti prisirengusiems 
apleisti tą šalį prie pirmo pa
liepimo. Apie tai čia patirta šian 
die pq pietų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191 
VESNICO KABINETAS PUOLĖ

True translation wnn ihe nost- 
master at Chicago, 111., July 22, 1920 
si recpiired bv the f*ri of Oct. 6.1917

RUSAI SULAUŽĖ LENKŲ 
FRONTĄ.

BELGRADAS, liepos 21. — 
Jugo-Slavijos ministerių kab- 
netas, vadovaujamai preiniero 
Vesničo, įteikė savo rezignaciją. 
Tai pasekmė atstovų buto atsi
sakymo išreikšti pasitikėjimą 
ministerių kibinėtu — praeitą 
panedelį.

SAKO, GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKO NEBUS.

Gal bus tik “neteisėtų” streikų.

CHICAGO. — Vaikšto gandų, 
kad geležinkeliečių viršininkai, 
kurie čia dabar susirinkę, pri
ims Darbo Tarybos nustatytą 
t.ilgų skalę.

Kartu tečiaus kalbama ir apie 
tai, kad jeigu geležinkeliečių 
viršininkai ir sutiks priimti 
Tarybos pasiūlymą, tai vistiek 
gero nebusią: kilsią t. v. “nc- 
teisietieji” streikai. Dabartiniu 
padidinimu ffoleži nlcel ie
čiai esą laibai nepatenkinti.

PITTSBURGH, liepos 18. -T 
Vakar Čia buvo surengta didelė 
medžioklė. Jieškota svaiginamų 
jų gėrimų. Surasta apie aštuo- 
ni šimtai galionų degtinės.

Minnewaukan ,N. D., liepos 
20. -«r. Penki nepažįstami bandi
tai šiandie užpuolė Oburon ban
ką. Išsinešė 20,000 dolerių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 22, 1920 
as mpiired by the act of Oct. 6, 1917

Pekinas nebeturi 
maisto

Tai civilinio karo pasekmė.

TOKIO, liepos 21. Šiandie 
Čia gautomis Žiniomis, Kynijos 
sostinė Pekinas yra atskirtas 
nuo pasaulio ir nebetekęs mais
to. Tai paėsk m^ besiveržančių 
politinių frakcijų mūšio, kuris 
eina miesto lapyl nkese. Kainos 
maistui dvigubai pašokusios.

Kynai gyventojai Ci-Li pro
vincijoj yra apimti dideliausia 
baime, ,'r daugeliui grūmoja ba
das.

Kynų kareiviai Pekino apsk
rity pradeda užsiimti! plėšiniu. 
Pranešama, kad linkui Pekino 
vyksta neutralioji kariuomenė, 
Klia.nl pareiškus savo protesto 
valdžia’.

Vakarinis frontas, kurį laikė 
generolo Tuan-Či-Jui kariuo
menė, susmuko, o rytų frontui 
grumuojie intervencija stipria 
kariuomenė, kuri eina pietų 
link, iš Munžurijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bombarduoja Alba
nijos miestą

ITALIJOS LAIVYNAS BOM- 
BARDUOJA ALBANIJOS

MIESTĄ.

Siunčiu daugiau kariuomenės.

LONDONAS, liepos 21. — 
Londono Times gavo iš Milano 
pranešimą apie mūšį Avienoj, 
Albanuose. Itadijos karo laivai 
ir juros pakraščių artilerija 
bombarduoja* Albanų pozi
cijas, iš kurių atsakoma šautu
vų ugnimi.

Pranešimas pažymi, kad ital
ių armijos komanduotojas, ge
nerolas Triomese atvyko į San 
Giiovanni de Mcdua (apie ketu
riasdešimta penkias mylias nuo 
Avlonos), kad paskubinus siun
timą kareivių, kurių skaičius 
nuolat didinamas.

AREŠTAVO NEGRĄ PUGILIS- 
TĄ.

SAN DIEGO, Cal., liepos 21. 
—Federalės valdžios agentai 
vakar čia* areštavo paskilbusį 
negrą-pugilistą, Jack Johnson. 
Jisai busiąs pristatytas į Chi- 
cagą, kur prieš jį senai yra už
vesta byla dėl peržengimo t. v. 
Mann akto — įstatymo prieš 
baltąją vergiją.

HONOLULU, liepos 21. .. 
Japonijos valdžia nutarė pa
siųsti du kariniu laivu į Tient- 
siną, Kynuose. Tai “saviems 
interesams išlaikyti.”

PINKŲ KURSAS.
VAKAR, liep. 21 d., užsienio pinigų 

kalu*, maliau kalu uč
26,000 doleriu, banlr* buvo skAitoma 
Amerikos pinigais Utipi

Anglijos 1 svaras ............... $3.88 Vi
Austrijos 100 kronų ................... $0.70
Belgijos, už $1 ....... frankų $11.55
Finų 100 markių ................... $4.10
Francijos, už $1 .......frankų $11.24
Italijos už $1 ............... lirų $17.35
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.65

(įdėtuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas tdkfc-pat 
kaip Vokieti jos markių).

Lenką 100 markių ...... ........ $0.65
Norvegų 100 kronų .... ...... $16.50
Olandų 100 guldenų . ......... $34.50
švedų 100 kronų ................... $21.80
švoiranb Va $1 ..... frankų $5.70
Vokiečių 100 markių ............ $2.65

Reikalauja paliuo- 
suoti Debsą

Farmer-Labor partijos kandida
tais telegrafavo republikonų ir 
demokratų kandidatams, kad 
prisidėtų prie paliuosavimo So

cialistų Partijos kandidato.

DENVER, Cal., liepos 21. — 
Fnrinerių-Darbininkų partijos 

kandidates į prezidentus, Par- 
ley P. Crristensen, šiandie tele
grafavo republikonų partijos 
kandidfdui, senatoriui Hardin- 
gui, ir demokratų kandidatui 
Cox’ui, pasiūlydamas jiems
šitokį dalyką: visiems kartu
kreipts į prezidentą Wilsoną, 
idant jis tuoj paliuosuotų iš ka
lėjimo Socialistų Partijos kan
didatą, Eugenių V. Debsą.

Jo telegrama* yra sekama:
“Aš likau paskirtas Farnie- 

rių-Darbininku partijos kandi
datu į prezidentus. Mano tikslas 
yra ka p galima greičiau pradė
ti visoje ši’Jyje kampaniją už 
politinės ir industrinės demok
ratijos idealus, kurie apsklem- 
bti šitos partijos platformoj. 
Ret aš visiškai nenoriu pradėti 
tokią kampan ją, kuomet vie
nas mano oponentų yra Įkalin
tas, dagi kuomet jisai įkrdinta 
nė už jokį kitą nusižengimą 
kaip tik nuoširdų viešą jo poli
tinių pažiūrų išreiškimą. Aš 
turiu minty Eugeniu V. Debsą, 
Socialistų Partijos kandidatą.

Netoli du metai kaip pasibai
gė karas, ir jeigu buvo kokio 
nors pasiteisinimo valdžiai, 
atėmusiai Dėbsai jo laisvę karo 
metu, lai dabar po dvidešimt 
dviejų menesių taikos visa tai 
pranyko. Dcbsas, gali būt, la
bai klysta savo įsitikinimuose, 
būtent, kaip geriausiai visuo
menės reikalus sutvarkyti. 
Trčp, gali būt, yra ir su manim 
ir su tamsia. Bet mano supra
timas laisvės pripažįsta teisės 
galvoti kadir klaidingai. Aš ga
liu pasakyti ir Debsui ir ki
tiems, kurių nuomonėms aš
nepritariu, jskaitnnt ir republi
konų bei demokratų partijų 
kandidatus: ‘Ašai nepakenčiu 
jūsų įsitikinimų taip kaip kad 

nepakenčiu mirties, bet aš savo 
gyvastimi ginsiu jūsų teisę iš
reikšti jas.”
Reikrdauja būti sportsmenais.

“Ar tatai neišrodo jums 
esant paprastu teisingumo da
lyku, kad demokratų, republi
konų ir fairmerių-darbininkų 
partijų dandidatai į prezidentus 
turėtų visi kartu reikalauti 
Jungtinių Valstijų prezidento, 
idant tučtuojaus butų paliuo- 
suotas $ Atlantos kalėjimo So
cialistų Partijos kandidates? 
Kai dėl manęs, negali būt kal
bos, kad aš bučiau prisidėjęs 
prie persekiojimo by vieno 
žmogaus delei jo įsitikinimų. Ir 
aš turėčiau neišskirti ir pats sa
vęs nuo to, jeigu aš nedrįsčiau 
viešai pareikšti savo nepritari
mo įkalinimui Dėbso — kuo
met a&'datanr esiiii jo Icmnpoti- 
torius Jusų kaipo sportsmeno 
pajautimas, kuomet tamsta ta
pote nominuoti, turėtų prives
ti jus prie pagalvojimo kai dėl 
Dėbso padėties.

“Meldžiu tamstoj atsaky
mo.”

ORAS.

Chicago,į ir apielinkėee — 
Giedri, truputį vėsiau.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., July 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglija pasirengusi 
karan

LONDONAS, liepos 20.
Anglijos ministerių kabineto 
posėdis šiandie po j)ietų nuta
rė pranešti Rusijai, kad josios 
atsakymas delei lenkų notos 
yra nepatenkinant’s, ir kartu 
nutarė reikalauti, kad ji duotų 
statų atsakymą, būtent, ar ji 
taikinsis su Lenkija ar ne.

Kirbinėtas taipjau nutarė, kad 
jeigu Rusija pereis Lenkijos 
rubežių, tatai bus skaitoma 
kaipo karinis pasimojimas 
prieš talkininkus ir todėl bus 
padaryta reikiamų žingsnių, 
kad visu griežtumu vedus prieš 
juos karą.

True translation fileii with the post- 
master at Chicago, 111., July 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI GRŪMOJA KA

RO LAIMĖJIMAMS.

Taip pasakė Lloyd George Ang
lijoj atstovų butui.

U1NDONAS, liepos 21. 
Premieras Lloyd George, kal
bėdamas atstovų bute, šiandie 
pasakė, kad sovietų valdžios 
atsakymas talkininkams dilęi 
laikos su Jamk'jK* yra neaiškus, 
nenuoseklus ir turįs agitacinio 
pobūdžio. Kiek jisai gali suma
tyti, tai sovietų valdžia rodo sa
vo palinkimo tartis tiesiog su 
Lenkija.

Reto, premi<‘ras pareiškė, kad 
sovietų valdžia nori suteikti 
Lenkijai geresnių rubežių nei 
tie, kurių jai nužymėjo talki
ninkai. Lloyd George taipjau 
pasakė, kad sovietų valdžios 
atsakyme yra punktų rodančių, 
joge.i bolševikai yra prisirengę 
visą šitą reikalą rišti su prole
tarine vuldžia. Jis tečiaus pa
reiškė, kad sovietų valdžia ne
turi teisės diktuoti Lenkijai, 
būtent, kokią valdžios formą 
lenkai privalo turėti.

šalies laisvė yra būtina.
Premieras nurodė, jogei ne

priklausoma Lenkija yra buti- 
nai reikalinga visa' taikos ma
šinerijai sąlyga, ir kad talkinin
kai yra nusitarę neprileisti iš
ardyti Lenki ją ir sustabdyti bol
ševikų armijos maršavimą per 
Lenkijos teritoriją. Jeigu bolše- 

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 

taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne . 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 

, bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

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

1    ............................... i' ii iji m i ii ———i y

! vikai užguls Lenkiją, jie atsi
duriu ties Vokietijos rubežiais. 
O tatai, pr*iak Lloyd George, 
Vokietijoj su josios miiionais 
išlavintų vyrų įšauks didelę pa- 

!gundą.

Gali atimti talkininkų laimė
jimus.

Pasak premiero, Vokietijai 
butų labai lengva iššaukti nuo 
išpildymo si*vo pareigų. “Aš 
vieno tereikalauju, kad atstovai 
pagalvotų, ar tatai neprivestų 
prie to, kad talkininkams bu- 

1 tų atimta taip brangiai nusipirk
ti kero laimėjimo vaisiai,” 
pasakė Lloyd George.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Turkai sutinka pasi
rašyti taiką

Graikų armija įėjo Adrianopo- 
iin.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 21. šiandie oficialiniai 
paskelbta, kad Turkija sutinka 
pasirašyti taikos sutartį.

Turkijos kir»ro ofisui šiandie 
pranešta, kad pirmieji graikų 
armijos pulkai įėjo Adrįampo- 
iio miestan.

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS ITALIJOJ UŽSIBAIGĖ.

LONDONAS, liepos 21. — 
Čia gautomis žiniomis, Italijos 
geležinkeliečių ir tramvajų dar
bininkų streikas tapo užbaigtas. 
Samdytojai, kurie pradžioje la
bai spyrėsi, pagalios buvo pri
versti taikintis. Didžiuma dar
bininkų šilo laikinimosi pasek
mėmis esą patenkinti.

Streikm tęsėsi keliatą sąvai-
V • •etų.

ANGLIAKASIAI META DAR
BĄ.

Rekialauja didesnių algų.
ST. LOUIS, Mo„ liepos 21.

Apie dvylika tuksiančių anglia
kasių, dirbančių Franklin pa
viečių (Ill’nois valstijoj) ka
syklose, šiandie metė darbą. 
Streikas neautorizuotas, bet 
darbininkai šito nepaiso. Nori 
gaut didesnių algų. Angliaka
sių viršininkai vyksta VVashing- 
tonKtfi, kad palenkus valdžią 
dar kartą pasvarstyti apie padi
dinimą algų.

Paderew.sk
Klia.nl
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Saugumas
1

Patarnavimas
Kada jus deposituo- s 

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

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

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

The

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St 

C h i c a g o

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokituna 

reikalams

J. BAIW3
1414 So. 49th Court ■ 

Cicero, Iii.
i'ol. Cicero 2316

Kaip seniau, taip ir dabar.

Vienam naujieniečiui jo brolis 
rašo:

Dabnr jau trečia savaitė tęsia
si Kauno 

| streikas, 
giamojo 
lasvėmis,

Naudodamiesi Stei- 
Seimo paskelbtoms 

darbininkai streiko 
Ilaiku išleido savo laikruštį “Dar
bininku Gyveninių.” Valdžiai 
tas kukraštis nepatiko turbut 
dėlto, kad jame buvo raginami 
darbininkai kdkytis vienybės ir 
solidarumo streike prieš darb-

ir naktis jai ramybes neda- 
vis ateidavo klausti kur aš 
ir kada pareisiu jiems į ne
pasiduoti... Matai, broleli.

tik spėjus man išvažiuoti iš Kati 
no ,ten vėl pradėjo siausti re
akcija: r«reštuota daug darbiniu 
kų, tarp jų mano mažų dienų 

i drangas Jonas P. Pas 
[Marcelę ir buvo įsilaužę vidur
naktyje gauja budelių mane pa
imti, o neradę, dar kelias die
nas 

jvė: 
esu 
gus
kad Lietuvoje mažai’kas pakitė- 
po po kraugeringo caro laikų: 
kaip luta darbininkai ir laisvės 
trokštanti žmonės buvo gaudo
mi ir į kalėjimus kišami, taip 
ir dabar, kaip luome? visokio 
plauko juodašimčiai ir žmonių 
engėjai buvo valdžios pičaikomi 
ir ginami, taip ir dabar: teisys 
bę sakai, kad keno galybė to ir 
teisybė: dėlto darbininkai ir 
stengiasi gauti kiek nors galy
bės, — iškovoti teisybei.

Dabartinėm aplinkybėm esant 
■aš jum nė vienam nepatarčiau 
[grįžti iš Amerikos, jei nenorit 
čia vargo vargti. Musų gimti
nėje tudp pat dabar sunkiau gy
venti, kaip pirmiau. Karo laiku 
beveik per pusę sumažėjo nami
nių gyvulių: mėšlo mažai esant, 
laukai nualę* it} javai: blogai 
tarpsta. Arklys vos vienas be
išliko, ūkio padargai sumenke- 
ję, užtai laiką įsidirbti sunku.

T-’. ‘.I

Nariams ir Draugams
Amalgamated Clothing

VVorkers of America
Turim už garbę paskutinį kartą jums 

pranešti apie Joint Board 
9

Liepos 25=tą, 1920
Sharp Shooters G rovė

PALOS PARK, ILL.

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

Komisija rūpestingai rengiasi prie priėmimo 
musų narių ir draugų.

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

Herman Reese, lokalo 61, yra manadžeriu Kir
pėjų teamo ir Philip Schultz, lokalo 39, ves Siuvėjų 
pulką.

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

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

CHICAGO JOINT BOARD
AMALGAMATED CLOTHING WORKERS 

OF AMERICA.

Ketvergas Liepos 22 d., 1920

35 S. DEARBORN ST., CHICAGO.

Bailio Korp oracij a
Antros lubos, duris 206

SIUSKITE PINIGUS I LIETUVĄ
Division State Bank

KOL MARKES DAR PIGIOS

Su visais reikalais užeikite ar rašykite į

••

L

tDivision State Bank
, 27[49 W. Division St., near California Avenue,

j (arti Humboldt Park), Chicago, III.

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

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

SKELBIAMĄ/ KURSĄ.

Naujų įrankių ir gyvulių įsitai
syt nėr iš ko, nes nežiūrint į di
delį brangumų dar mokesčiai di 
deli užkrauta, be to, valdžia rei
kalauja javų ir kitokių produk
tų, už kuriuos pinigų ar šiaip at
lyginimo neduoda. Vienu žo
džiu tariant -- vargo žmonių 
padėtis labai, labai sunki.

“Tekinam spiritą, ale vis toks 
nėra, kaip seniau būdavo”.

Jurgiui, Mcd-skui į Chicago Ig 
rašo iš Papilio. Biržų apskr: £= 
“Nebėra su kuo taip pasilinks- U 
minti, kaip seniau ke«d būdavo U? 
pilnos aludės ir karkiamos. Ale 
aks.’randa tokių gudročių, kur ■ šs 
stwo kuknelėj pasidaro linksmy-į5| 
bes ir tuo biški markatnunią nu LJ 
varom. Dabar pas mus mažiau fsi 
ponų, nors ir ne kiek. Dabar (U 
mes nuo ponų atimama lazde- 
les, kur seniau ant sermėgos gu šg 
ziko užsikabinę po Biržus vr*ikš .‘S 
čiodavo, ir iš jų pasidarom du-| į§ 
delesl degtinei tekinti. Tekinam i 
iš ruginių miltų, įmaišoin, pri- ■ 
dedam mielių, paraginant ko- į 
kias penkias dienas, tada šutai- j ;:|Į

toks nerjh, kaip seniau būdavo. 
Dabar pas mus žemes yra dava- 
liai dvaruos, nors ne dykrd, bet 
dėlto yra nors avižoms. Ponai 
tokios sylos daba nebeturi kaip 
seniau”.

Kareivis neturi jokios teisės 
nei balso.

Motiejui Vilkui rašo jo drau- g 
gas-kereivis:
Kapitalistai nori padaryti 
taip, kAip pirmiau kad buvo, g 
kuomet šunį maine į žmogų, g 

| ale man rodos, kad nieko nepeš, g
Viso pasaulio darbo žmonės pa- 
budo iš miego. Ganė* jau dar- 
l)o žmonių kraujas begeri i. Ka
da pradėjo Lietuva tvertis, tai 
pradėjo savanorius džiuginti: 
girdi, rašykitės, eisime išvaduo
ti Tėvynę nuo priešų, ir bus lais 
va musų Tėvynė, ir žemes gau
site tiek, kiek katras norėsite. 
Ir srkė, kad mes kariaujame ne 
už ponus, ne už bolševikus, bet 
už savo nepriklausomybę.

O dabar koki laisve ir liuosy- 
bė, kąd kareivis nelur jokios tei 
sės, nei balso, o apie žemes da
vimą visai nebeužsimenama. Ir 
katram kare nunešė ranką ar ko 
ją, tai dabar tarbą užsikabinęs 
eina žmogelis ubagaudamas, ir 
kada paprašo duonos, tai dar 
gauna kalėjimo. Kada kareivis 
pasuko kokį žodį buržujui, tai 
tuojau kiša kalėj i man. Bet aš 
manau, kad neilgai taip bus.

j DR. C K. KLSAUGA
Dentistaa

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

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

OfiBo Tel. McKinley 76
DR. I. II. GINDICH 

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojarne 

Kalbame visas Europlškaa kalbas 
3804 S. Kedzie' Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki D v. vak. 
3325 So. HalMed St.. Chicajfo.

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

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

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

r •♦‘UV'. ’• • ..i \

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

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

Su pagarba,
JUOZAS M. BALTIS,

Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus.

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

Norfldamas gauti crragurna buvo 
skaudamoms, degančioms ir niež- 
tinčiems kojoms ir sus: abdytl par- 
didelį prakaitavimą bei prašalinti t ?4 
nemalonų kvapą, fndulkink j čeve 
rykus, paniekas ir kojinius.

3
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g (Saveros Milteliai Kojoms). Jie su- Į*
'.j teiks palengvinimą skaudamoms L 

kojoms, sugers drėgnumą, užlaikis ».i 
kojas sausomis ir euteiks joms 5/ 

$ smagumą. Gauk jų cąvo aptioitąjo. £•' 
Kaina 26 centai ir * c mokesčių.

;ci.oah;.hapu>s.-is»«a
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Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens micrą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui.^ Krasa- 
ženkliai primokama.

Tel. Boulevard 8329 i 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted M., Chicanc 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politikų, gamtos ir ki
tą mokslu; hygienų, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgeles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

EXTRA BARGENAS.
Chicagos Lietuviams sutau- 

pint daug pinigų nuo kožno siu'- 
to forničių.

Jus perkat forničius Storuose 
ir mokate dideles kainas, jie plė
šia kaip tik išmano iš jūsų. Tai
gi, pirm negu pirksite forničių 
Store, atoki it pas mus, ton kur 
mes patįs išdirbam visokius siu
tus. Mes gvarantuojam, kad 
padarysim $50—$60 pigiau ne
gu kaip jus mokate Storuose ir 
mes gvarantuojam darbą — 
padarysim geresnį negu fomi- 

čių Storai, ji perka iš didelių 
“piece work” dirbtuvių. Už tad 
nepamirSkite Šitos geros progos, 
o mes jum patamausim koge- 
riausiai. Atdara kasdieną nuo 
7 ryto iki 8 vakare.

I. G. WAS1LAUSKAS, 
704 W. 26-th St., arti Halsted 
St. Chicago, 111.

Tek: Yards 6235

Tai. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich 
AKUSERKA

Baigusi Akuia- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
*usi Pennailva- 
uijofi hespitaliL 
oe, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi- 
sokiosa ligose 

moterims ir 
merginoms.

8113 So. Halsted St. Chicago, UI. 
(ant sutrų*lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki v,

Rez. 1139 Independence Blvd. ('hicagu 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A^ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9603 /

Valandos: 10 11 ryto; 2- 3 po piet 
V)*k. Nedalioms 10- 42 dieną

telefonas—Boulevard 9199 
DR. C. KASPUTIS 

—DenUstas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III. 

3 Valandos: -
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P, M.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybi, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland j

Avė., C hicago, III.

■C
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mergas Liepos 22 d., 1920

Ligos paeinančios nuo 
prastų dantų.

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

(Tąsa)

The People’s Store
11201-3-5-7 Michigan Avė. Roseland.

RugpiučioAugust

4. P-lė V., 17 metų, turėjo už- 
sipuliavimą prie žemųjų kairių
jų krūminių dantų, šis aklas

'‘pųkavimas išsiveržė ant veido, 
sekųbmas retėžį kokliniu lymf- 
gyslm iki kaklakaulio, kurs jis 
vėl prasimušė per odų. Kairio
ji pažastis rodė ženklus užsikrė
timo; taipgi du galiniu kftulai 
ant rankų didžiųjų pirštų. Abu 
dančiu tapo prašalinta ir suge
dęs kaulas išdegintas.

5. Mergaitė, 14 metų, ruse, iš
buvusi šioj šalyj tik šešias sa
vaites'. Ji turėjo ištrauktų že
mutinį krūminį. Žaizda negijo, 
ir patologiškas ekza minavimas 
parodė, jog ten buvo mažoji aps 
kritų celių sarkoma. Procesas 
Migi m o buvo taip greitas, kad 
visas apatinis žandas turėjo būt 
išimtas iš sąnario. Kaulas bu
vo taip sutrupintas, kad turėjo 
būt išrinktas šmoteliais. Ji mi
rė trims mėnesiams praėjus po 
ištraukimo danties.

6. Kunigas S. <lr*ug> mėnesių 
buvo kankinamas korneos

NAUJIENOS, Chicago, III.

SO. BOSTON, MASS.414 BR0ADWAY

LIEPOS
TURTAS

Inmokėta

j;

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
ayksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph* 
thalmometer, Y- 
patinga <4oma at 
kreipiama j vai*

kus. Vai.: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
nedėliomis, nuo 9 iki 13 dieną 
«49 S. Ashland av. kamp.47 et

• Telephone Yards 4817 
Boulevard 8437

Pusmetine Atskaita
Lietuviu Prekybos 

Bendroves
1, 1920

ATSAKOMYBĖ

Dr, A. R. Blumenthal

The Peoples Store bus uždaroma 6 vai. vakaro 
kasdien išskiriant Subatomis. Subatomis atdara va
karais iki 9:30.

Double S. & H. Stampos kasdien iki piet.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spo- 

clalis gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir ueišsigy-

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai

kiurimu. Jo okulistas ncatsickū 
jokio rezultato gydyme. Ligonis 
buvo pasiųstas pas rašytojų (Dr. 
C. H. Oakmaną). Kadiografni 
parodė, kad keliolika dantų bu
vo užsikrėtę galūnėse ir reiškėsi 
užsipuliaviinas žandines tuštu
mos. Dantjs likosi ištraukia. 
Savaitei praėjus didelis pageri
nimas apsireiškė.

7. P-nas G., amžiaus 42 metų, 
buvo neurotinis melancholikas 
ir turėjo tendencija mirkčioti 
akimis. X- spinduliai parodė

Pinigai Bankose $207,418.96
(cash)

Pinigai ant Rankų 
(cash) 232.26

Mums skolingi 24,441.65
Skolingi ant notų 4,680.00
Bondsai ir 1.1. 70,856.29
Ofiso Intaisymai 
Tavoras prirengtas

6,576.72

siuntimui 7,875.00
Tavoras Lietuvoje 6,738.10
Lietuvos Vald. Bonų 
Investmentai į naujai

1,005.00

tveremas biznio šakas 18,545.00
Real Estate 1000.00
Neužbaigtas Insurance 299.05
Įvairių Turtų 342.02

Mes skolingi

Notos
Capital Stock: 
Pilnai užmokėta
Atpirkta

Perviršis

$350,010.05

686.01 
1,300.00

232,165.00
4,896.00

227,269.00
2,386.36

229,655.36
118,368.62

$350,010.05

-yffi Y/

fcrJ v
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žmonės sergantis laja bianrla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

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

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

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

DR. DICKSON
1645 VVest 47th Street.

tarp Mm shfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar* 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.

du neišdygusiu akiniu dančiu. 
)antįs buvo be dentagyvių ir 

vieno šaknis kišojo beveik žan- 
dinej tuštumoj. Regėjimas tuoj 

m Nigeri no po operacijos. Kitas 
dantis pasiliko neištrauktas.

istm nuo labai išsiplėtojusio 
kliraičio abiejose akyse. Per 

daugelį mėnesių tas suteikė jam 
didelį skausmą. Radiografai Ii 
<osi nuimti ir žemutinis antrns 
lirmkruminis pasirodė esąs prie 

žastimi ligos. Tas likosi praša- 
intas ir už dviejų dienų jo pa

dėjimas pradėjo gerėti. Po dvie 
jų savaičių jo akįs visai atsitai-

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 Moniroe S't. 
Crilly Bnilding—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.

9. P-lė II., 63 metų, mokytoja, 
buvo prastos sveikatos per ke
liolika motų. Nuo laiko jos ne
sveik i niuo jos dvi seserį pasimi
rė ir su baime buvo laukiama, 
kad ir ji nebeilgai gyvens. Ji 
buvo po daktaro priežiūra, bet 
nėjo geryn. Užsikrėtusi granu- 
loma tapo surasta viršuj pirmo 
ir antro krūminio. Prašai i iri
mas šito greitis suteikė pageri
nimą paciento sveikatai. Dabar 
ji jaučiasi sveiku esant.

(Bus daugiau)

ĮKAS TARNAVO ARMIJOJE?
■< Pasekmingai pajieškom DOVANAI (60 dol. “BONUS” kiekvienam,

■ kuris tarnavo kad ir tiktai vieną dieną Amerikos Armijoj) už “AL-
■ LOTMENTS” “Liberty Bonds”, PINIGUS UŽ ŽAIZDAS ir visokius
■ SUŽEIDIMUS. Jeigu pametėte “discharge” mes galime gauti kitą
■ čion! Kreipkitės ir su kitais reikalais. Kalbame lietuviškai.
■ L. MERKEN Kontoras Notaro

Šviesą Ir pajiegą suvedame I senus ir naujus namas, taipgi 
į dirbtuve*. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ I a e.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th Si Tel. Boulevard 1892. Chicago, DL

Mirė Veronika Žulpaitė, po 
vyru Veselienė, 20 d. Liepos 
(July), 9 vai. vakaro. Paėjo iš 

’ Kauno red., Mažeikių apskr., 
Tirkšlių parap., Pumpurų sodos, 
30 metų amžiaus. Laidotuvės 
atsibus Subatoj 8:30 vai. ryto iš 
namų 1955 Canalport Avė., į 
Apveizdos Dievo bažnyčią ir iš 
ten į šv. Kazimiero Kapines. Gi
minės ir pažįstami yra kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse per li
kusius dideliame nubudime bro
lis, dvi sesers ir jos vyras su 
dviem vaikais.

LEVONAS VESELIS.

J ..... - ----
\\ FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY

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

666 W. 18th Street, Chicago, IU. J

Specialiai šiam mėnesiui
G. K. ir Bridge work

Dantų traukimas be skaudėjimo
DR. B. L. GOLD, 

DENTISTAS
Atdara vakarais

2028 S. Halsted St., Cor. Canalport av.
Tel.: Canal 84

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Tel.: McKinley 4293 
Atlankykite savo kaimyną iš Lietuvos

LOUIS LEVIN.
SHOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dyeing of 
Ladies & Gents’ Garments

2502 W. 38th St., Chicago.

P. S. Patentai, rankraščiai ir kontraktai — $15,600.00.

Taupymo skyriuje ant 5% sudėtų ant knygučių pinigų $30,000.00.

Į tų atskaitų neįeina dėlto, kad patentų, rankraščių ir kontraktų vertė 
kartais gali būti keno kvesti jo nuojama. O taupymo arba Savings Depart- 
mento pinigai yra palei tam tikrus valdžios įstatymus vedami atskirai nuo viso 
kito bendrovės biznio. Jie su kitu bendrovės kapitalu jokiu budu negali būt 
maišomi. Taip reikalauja valdžia, bet jie biskį pelno bendrovei daro.

Iždininkas ir Vedėjas.
Fr. Virok.

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

iiiiiiiiiiiiiiiimim

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

Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 

’t* 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- 

į sidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
E pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
'• Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 
i; SALUTARAS CHEMICAL INST.

J. Baltrėnas, prof.
1707 Halsted St., CHICAGO, ILL.

į Užlaikome žoles nuo visokių ligų.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

.BBraS
rllllgfli IS

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistai

Aida egzaminuoja dyką.
Jus u galvot skaudi* 
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Lietuvon
s Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf-| 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšj ir Pielj, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

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

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.

Puritan Salyklos Sunka sa 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos 
grosemės, aptiekos delika- 
tessų krautuvės parduoda 
musų t a vorą.
30 N. Markei St. Chicago, III.

I S I D O R YACKTIS 
Lietuvys Advokatas 

(Reg. Liet. Valdžios Notaras) 
Parūpina pasportus ir padaro vi

sokius legališkus dokumentus.
Hay Bldng, 6-th & Washington St. 

Springfield, III.

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bito vieno ki- 

šeniui. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuos. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 

. ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
i orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliavs, 
$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 serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare.

SKAITYKIT IR PLATINKI! • Nedėliomis iki 6 vai. vakaro. 
“NAUJIENAS” 1416 So. Hah°t«PstN Chicago. III.

Dr, Charles Segal
Persikėle į savo Raują »fia< 
pa. 4729 Si. Ailand Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Ud 
19 rvtmetyj. nuo V Iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
dėliomis 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 

8149 S. Morgan r t., kerti 82 et.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS! 

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chronitkų Ligą. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 — 8 po pietą ir nue 

.6—8 vakare. Nedėliomis nue 
9—2 po pietą.

Telephone Y arda <87.

Telephone Tarda M82

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgas rt. Chlcaga

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 
ir ano * iki I vakare.

DR. S. BIE^IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W, 22nd St., kampu 
Leavittt St. Phone Canal fi222. Va
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 diena

DR. YUsKA ■
1900 S. Halsted St. ■

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

Tel. Prospect 34663149 So. Morgan Si.

Tek Canal 8222.
DR. C K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS
S2I1 W. 22nd & So. Leavitt Bta. I 

CHICAGO.
Valandoat 9:80 ryto iki 13 dieną, I 

nno 1 po pietų iki I vakaro.
1----------------- - j

DR. JOHN N . THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI

IMT W.11 8t ksmpJUnihfleK av 
Valandos: Iki f ryto; I Ud

4 Ir ik 7 iki I vakare* 
Tek Preepeel HM

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

B Tel. Boulevard 2160

Z Dr. A. J. KARALIUS I
■ Gydytojas ir ChirurgasJ VALANDOS: 9—12 ryto "

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

Chicago, III.

DR. I E. MAKARAS 
Lletavb Gydytoja* ir Chirurgas 
Roaęlande: 10900 S. Michigaa Avė. 
Telefonai, Pullman 842 Ir 8189 
Chlcagoa ofisu: 4518 S. Wood St 
Tik Ketvertą vakarais nao *:M 
-7. Tek Y arda 729.
---- --------------- -------------------- . -Į -P
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ĮM/ąJJ) ijilfc'H O S tvarką, bet duoda pinigų i
v3l. U Sf 4«-’ mišku ir kitokiu trorvhii

LITHUANIAN SA1LV NEWS

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

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST, 
. CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Ratas:
$S.O6 per year in Canada.
$7.0(1 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicafcs

8c per copy.

Entered as Second C&asa Maitot 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedūdienius. Leidžia Naujieną Beiu 
drovi, 1789 S. Halstod St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1606.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — paltu:

Metams ________ _______
Pusei metų .............. ............
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per nelieto jusi
Viena kopija   08 
Savaitei II
Mėnesiui----- ----------------  75

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltu:

Metama.......................................... $7.00
4.00 
2.00 
1.50 

.75

1.75
1.00

Pusei metų______________
Trims mėnesiams_________
Dviem mėnesiams_________
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užaieniuoMi 
C Atpiginta) »

Metams ............ ...................
Pusei metų ......... .
Trims menesiams ________

Pinigus reikia siųst palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
__ 4.60
.... 2.25

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 22, 1920 
as reųuirad by the act of Oct 6, 1917

Permaina bolševi
kų politikoje.

Pernai Rusijos bolševikų 
raudonoji armija įsiveržė į 
Lietuvą ir norėjo spėka įve
sti tenai komunizmo tvar
ką. “Naujienos” griežtai 
pasmerkė tą įsiveržimą, ir 
tai dėl dviejų priežasčių.

Viena, dėlto, kad “Naujie
nos” stoja už tautų apsis
prendimo teisę, kuri yra vie 
nas pamatinių demokratijos 
principų. Lietuva buvo pa
rodžius jau tuomet, kad ji 
nori savarankiškai valdy- 
ties, todėl, musų supratimu, 
Rusijos bolševikai neturėjo 
teisės brukti jai per prievar
tą savo valdžios formą. 
Kaip valdyties, kokią tvar
ką turėt — tatai nuspręst y- 
ra pačių Lietuvos žmonių 
reikalas, o ne atėjūnų iš sve
timos šalies.

Antra, “Naujienos” yra į- 
sitikinusios, kad komunis
tišką arba socialistišką tvar 
ką negalima įsteigti durtu
vu. Kad galėtų įsikurti so
cializmo tvarka, tai reikia, 
kad šalis butų prie to pri
brendus ekonomiškai ir kad 
tokios tvarkos norėtų did
žiuma jos gyventojų. Kur 
šitų sąlygų nėra, tenai nega- 
Ji būt kalbos apie socializ
mo steigimą.

Šitie dalykai, rodos, turė
tų būt patys savaime supran 
tami kiekvienam socialistui. 
Bet kada mes, pasiremdami 
jais, nupeikėme Rusijos bol
ševikus už jų įsiveržimą Lie 
tuvon, tai mūsiškiai vadina
mieji “kairieji socialis
tai” (dabar jau jie vadinasi 
“komunistais”) ėmė susi
riesdami keikti mus. “Nau 
jienos”, girdi, esančios prie
šingos socializmui; jos užta
riančios Lietuvos buržuazi
ją, ir tt.

O kaip yra šiandie?
Šiandie bolševikai jau ne- 

besilaužia spėka į Lietuvą. 
Jie ne tiktai nesistengia gin

klais nuversti Lietuvos val
džią ir įsteigti joje savo

nėra susipratusios, tai bent 
mes turime pasidarbuot, 
kad šiuo svarbiu Lietuvai 
momentu darbininkų prie
šai neužvaldytų ją. Kada 
Lietuvos buržuazija įsiga
lės, tai darbininkams bus 
daug sunkiau kovoti su ja.

pakelti ugnegiasiams 20 nuoš. už skolą, taip kad sutraukus vi- 
algos. Bet dabar streikus veda- sus mokesčiu, buvo rasta, jog 
ma ne tiek dėl algos pakėlimo, Dundulis kartą mokėjo jau ket- 
kiek dėl miesto valdininkų ir, virtame mėnesyje, 
valdžios tarybos nusistatymą

darbas. Pirm negu ką prade-1 vietas vyrams ir sugrįžo pas šei 
jus, reikia sušaukti Partijos kon 
fcrcncija, reikia visais klausi
mais nusistatyti. Trūksta žmo
nių, bet jų visuomet būdavo ne- 
perdaug. Nuolatinis ir ptstovus 
darbas gali duot ir išauklėt Par
tijos darbininkų, šitos taisyk
lės, žinoma, mesi neužmiršta
me. Bet svarbiausiai ko mums 
trūksta, tai partinės literatūros 
(knygučių, laikraščių ir 1.1.) Li
teratūros nedaug teturėjome ir 
senaisiais laikais, bet jos dabar
visai nėra. Jei senoš literatūros I Lygos darbuotojus ypač pasižy- 
ir butų, tai mums, šiuo momen- mėjo kurinio moterų profesnių 
tu, ji mažai tegelbėtų, nes dabar sąjungų. Mažiausia sėkmingos 
literatūra reikalinga visai kitais yra tos moterų unijos, kurias 
klausimais. Antra vertus, pa- sudaro moteriškų galvos parėdų 
čios sąlygos Lietuvoje netos, ku- dirbėjos arba madistės. Tos rų- 
rios buvo 10 metų atgal. Dabar šios darbininkės paprastai esti

ir 
miškų ir kitokių gėrybių 
Lietuvai, kad tiktai susitai
kius su ja; jie net savo gin
klais padeda Lietuvos vald
žiai atgauti žemę, kurią bu
vo pasigrobę'lenkai.

Taigi yra aišku, kad bol
ševikai jau suprato, jogei už| Reikia jiems padėti dabar!
kariavo politiką, kurią jie 
vartojo pernai sulig mažųjų 
tautų, yra niekam netikus. 
Jie dabar jau atmetė ją ir 
ėmė elgties taip, kaip reika
lauja demokratijos princi-į 
pai. Ir mes šitą permainą tai tūkstančių darbo žmo- 
jų politikoje nuoširdžiai nių prisidės prie Lietuvos 
sveikiname. darbininkų armijos. Bet jie

Sveikina ją ir visi Lietu- turi būt apšviesti ir suorgal turime daug daugiau inteligen-1 labai jaunos merginos, kurios 
vos žmonės. Taip pat visas nizuoti, — jeigu norime, kad tisk?8 jaunuomenės iŠ darbiniu- labiausia priklauso nuo samdy- 
darbininkiškas pasaulis džia jų nepasigautų į savo tink- kl> ir'nokMeivi^ kuriai prisieis l.ųuka^izo. Tiesa, svarbesnė- 
ugiasi, kad Rusijos valdžia lą atžagareiviai.
savo apsiėjime su silpnesnė-! Taigi padėkime Lietuvos 
mis tautomis daba
dė ne taip, kaip Vokietijos 
kaizeriškoji valdžia Brest 
Litovske arba talkininkų

Lietuva šiandie pasiliuo- 
suoja nuo Lenkijos ponų. 
Nauji dideli žemės plotai ir 
skaitlingi gyventojais mies
tai neužilgio bus galutinai 
prijungti prie Lietuvos. Šim

rnynas. Dalis jų gyvena sutau
sotais pinigais, kita dalis kelei
vių pensijomis, o likusios užsi
dirba sau pragyvenimų pardavi 
nėjtimu savo kūno. Kada šutau 
sojiniai išsisems (tatai įvyks šį 
rudenį), tai galima laukti bruz
dėjimo ir tarp moterų.

Profesinių sąjungų arba sin
dikatinis (taip vadinama Pranei 
joj) judėjimas užima vyriausią 
vietą. Mme. Gabrietle Duchene 
veikli Internacionalinės Moterų

Trys darbininkų pasiūlymai Ii 
ko Edgaso, žymaus Vaizbos Ta
rybos nario, altmeflti. Vietoj 
laikraščiai rėmė tuos pasiūly
mus, nes jie butų privedę prie 
greito susitaikymo. Dabar mies 
to valdininkai! skelbia, kad jie 
neturi tiesos pakelti algas. Esą 
valstijos legislatuna turinti asig 
nuoti pinigų tam tikslui. Bet 
streiko vadai sako, kad tai esąs 
menkos vertės pasitesinimas, 
kadangi praeityj Memphiso biz
nieriai visuomet gaudavo tai, 
ko norėdavo, nepaisant legisla- 
turos patvarkymų.

Nesant kitokių dokumentų, 
nė Dundulio mėnesinių mokes
čių knygutės, komisijai nieko ki 
to neliko, kaip sutikti su Stri
maičio įteiktais dokumentais ir 
ką jie parodo. Kartu aš pareiš
kiau seimui, kad komisija atsisa 
ko .spręsti apie pristatytųjų do
kumentų tikrenybę. Seimas ir
gi, neturėdamas nė Dundulio 
prirodymų, ne kuopos liudiji
mų, negalėjo niekuo kitu vado- 
vauties, kaip Strimaičio priduo
tais dokumentais.

Iš 129 kp. pareiškimo matyt, 
kad tautininkų vadai darė akl
inų, kad tik neprileidus Dundu
lio į sekretoriaus vietą; ir ne 
dėlto, kad Dundulis buk buvęs 
suspenduotas, bet kad Dundulio 
užėmimas vietos butų buvęs 
smūgiu amžinųjų viršininkų po 
litikoi.

Dabar S.L.A. nariams niekas 
kitas nelieka, kaip išnaujo nomi 
nuoti Dundulį ir remti jo kan
didatūrą, nes seimas/ nutarė, 
kad jei po teismo komisijos iš- 
liriinui pasirodys, jog Dundulis 
nebuvo suspenduotas, jis gali 
statyt siftvo kandidatūrą į sekre
torius. Aš nesakau, kad Dun
dulis yra pilnai tinkamu kandi
datu į sekretorius, bet kada kas- 
nors kėsinasi ant didžiumos va
lios, SLA. neriai turi tam už
bėgti už ekiu ir parodyti, kad 
S.L.A. nėra politinė organizaci
ja, ir kad jei kas tapo teisėtai 
išrinktas, tas ir turi užimti vie
tą, nors tas ir nepatiktų tūliems 
politikieriams. — J. Yuknis.

(Bet dar nėra ištirta, kodėl 
dokumentai apie Dundulį, pa
duoti seime, prieštarauja 129 kp. 
pranešimui. Jeigu tiesą turi 129 
kp. valdyba, tai reiškia, netei
singi buvo anie dokumentai; o 
jeigu tie dokumentai buvo tei
singi, tai klaidai yra kur-nors ki
tur. Tatai turi būti surasta, 
pirm negu bus galima apkal
tint vieną arba antrą pusę. Musų 
nuomone, to ištyrimo turėtų pa
reikalauti pats Dundulis, jeigu 
jisai jaučiasi, kad senasis centro 
sekretorius pasielgė su juo ne- 
teisingoi; urba to gali pareika
lauti 129 kp\—Red.).

ruošti visai kitokios rųšies lite- se Paryžiaus dirbtuvėse buvo 
ratura, būtent, rimtesnės eina- paskelbta, streikas. BeJ darbda- 
maisiais klausimais ir, žinoma, viai pasiskubino greit susita ky- 

pasiro-1 socialistams atlikti Šitą dide-1 taipgi bus reikalinga ir grynai t i su streikininkėms. Jie bijo- 
lį darbą. Aukaukime į Lie- agitacinio pabudžio literatūra. jo, kad kartais visos Paryžiaus 
tuvos Laisvės Fondą! visais šitais reikalais

tuojau prisieina rūpintis ii’ rim
tai prie to darbo ruoštis. Pir
miausiai čionai iškyla lėšų klau 
simas. Dabar Lietuvoje ne taip 
lengva yra šita klintis pergalėti, 
nes viskas baisiai brangu, ypač

[Specialė korespondencija “N-oms”]. | Pabrango popieris ii darbas, tai- 
šiuo momentu Lietuvos darbi- gi reikalingos labai nemažos lė- 

ninkams daugiausiai trūksta or sos. Prie periodinio laikraščio 
ganizocijos ir priemonių,* kurio- reikia vis pridėti, nckitaip yra 

®usiorgunizavimas pasic-| ir su brošiūromis ir knygutė
mis. Tikimės, betgi, kad ir ši
tas dalykas kaip nors susitvar
kys, ir mes turėsim vis tik tą 
darbą pradėti. Toliau minėti
na ir tai, kad Lietuvoje labai 

. Prisi
eina manyti net apie tai, kad 
perkėlus spausdinimą į Lcipci-j 
gą ar Miuncheną (Vokietijon),

jr OarbiniskiĮ organizavi-
mas Lietuvoje..riasparniai” arba “komuni

stai” nosis nuleidę. Jie 
džiaugtųsi, jeigu Rusijos ar 
mijabutų sutrempus Lietu
vos kariuomenę, išvaikius 
“buržuazišką cirkų” Kaune 
ir pasodinus Lietuvos sosti
nėje bolševikų komisarų vai 
džią “su drg. Kapsuku pry- 
šakyje”!

Da visai nesenai jie pra
našavo, kad taip bus, ir jie I 
laukė tos dienos, kaip išga
nymo.

Vienok randasi tokių ne
išmanėlių tarpe lietuvių dar
bininkų, kurie da vis mano, 
kad tie prasikeikusieji “ko
munistų” rėksniai rodo dar
bo žmonėms “teisingą kelią 
į ateitį”!

modistės nesusiburtų streiko 
paskelbimu. Tc&aus, kokiomis 
sąlygomis susitaikyta, — tatai 
nesekelbiama. O tai veda prie 
to, kad naujoms darbininkėms 
prisieina tenkintis senosiomis iš 
lygomis. Tas piktas butų gali
ma! labai lengvai pašalinti, jei 
tik darbininkės labiau rištųsi 
profesinėmis sąjungomis ir ko
ordinuotų savo veikimą.

Darbo Laukas
[Fedaruetoji Presai.

New York. — International 
Carpenters’ unija paskelbė strei 
ką. Reikalaujama $10 dienai ir 
40 valandų darbo savaitės, še
šios dirbtuvės jau sutikusios pri 
imti tuos reikalavimus.

Unija priklauso Centralinei 
Darbo Tarybai, kuri nėra prisi
dėjusi prie Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Remkime Lietuvos 
socialistus.

mokyklas, tarnauja 
jie naudojasi bažny- 
ir valdžios įstaigo-

Musų draugai iš Lietuvos 
rašo, kad jiems labai trūks
ta lėšų varyt organizavimo 
ir apšvietos darbą miniose. 
Jie prašo Amerikos lietuvių 
darbininkų pagelbos.

Padėkime jiems!
Lietuvos darbininkai ne

turi atliekamų turtų, kad 
galėtų jais leisti laikraščius 
ir knygas ir užlaikyt nuola
tinius agitatorius. Jų už
darbiai menki, o gyvenimas 
brangus. Jų padėtis yra 
daug sunkesnė, negu Ameri
kos darbininkų. Tuo tarpu 
darbininkų priešų rankose 
yra visi Lietuvos lobiai; tuk 
stančiai žmonių, išėjusių vi
sokias 
jiems; 
čiomis 
mis.

Lietuvos darbininkų prie
šus remia Amerikon atžaga
reiviai. Žiūrėkite, kokias 
milžiniškas pinigų sumas su 
sikolektavo per keletą pas
tarųjų metų klerikalai! Tas 
sumas jie siunčia savo sėb
rams į Lietuvą, šelpia jų 
spaudą, duoda jiems įmo
nių. Iš Amerikos lietuvių 
darbininkų jie prisikaulina 
tų pinigų, kad sustiprinus 
darbininkų priešus Lietuvo
je

Jau vien dėlto musų-parei
ga yra eiti į talką savo drau 
gams Lietuvoje. Musų ap
sileidimas yra, kad iki šiol 
da, musų brolių darbininkų 
minios šioje šalyje padeda 
klerikalams stiprinti darbi
ninkų išnaudotojus Lietu
voje. Jeigu tos minios da

mis
I kitimas.

Pastarieji metai sudarė tokių 
j apystovų, kad organizuotis veik 
nebuvo galima. Tam kliudė vo- 
kiečių okupacijų, stoka laike joslįTjJg Itoka’špaMtuvių.' 
žmjonių, kurie veik visi buvo 
išsikraustę Rusijon. Besibai
giant okupacijai, būtent 18 me-

. I gą itl IVIIUIIVUVIIČJ \ V ,
tais, nespėta buvo susiprganizuo j)Cį g||as sunianynias vargiai ga
li, nusistatyti, (Vilniaus L. S. jį įvykti, nes išgabenimas iš Vo- 
D. P. konferencija lapkričio 10- kietįj^ ]abai nepigiai atsieitų. 
16 dieną), kaip užpltido Lietu- Spaustuvninkai tu»ip yra užvers- 
vą rudonoji rusų armija. Vieš- H darl)Uj kad net Tnžgs ir Klai_ 
IKitaujant nekuriose Lietuvos pgd(ys spaustuves neapsidirba, 
dalyse raudonajai armijai, susi
siekimas visai sugriuvo — susi- I Nežiūrint} viso to, jau perngta 
žinoti veik nebuvo galima; ant- spaudai šios brošiūros. 1) Olto 
rajgi vertus, Lietuvos darbiniu- Bauero — Kelias į Socializmą, 
kams truko pajiegų, organizaci ~) K- Kautskio — Kas tai yra 
jos ir susipratimo, kad tinkamai Socializacija, 3) Šterno — “Die- 
sutvėrus Darbininkų Tarybas, vas”, 4) “Pasaka”, R. Kemeklio 
paėmus, kaip priguli visą vai- ir kilos.
tižios u.paratą vietose į savo ran- žinoma,tai tik pradžia,—
kas tuo tikslu kiekvienas mu- knygų reikia daug ir įvairiais 
sų draugas išsijuosęs dirbo, kad kla<usimais> nes tik nu$viesdami 
šiaip bei taip t^ spragą užkišus vįsus einamuosius klausimus, 

mes galėsime vesti pasekmingą 
kovą su Lietuvos klerikalais, 
priruošdami tai kovai armiją su 
sipratusių žmonių. Tikimės, kad 
jus draugai amerikiečiai šitame 
reikale, reikule musų proletarų 
kultūros, ateisite pagelbori ir 
talkon. K.—gas.

26 VI 20 m.

KANADA. 
Streikai.

[FvOerMtoji Presą]
Ottawa. — Bytinėj Kanados 

dalyj vis labiau ir labiau reiškia 
si darbininkų bruzdėjimas. No
va Scotijos kelių kasyklų dar
bininkai paskelbė streiką, per 
didelį vargą liko dšvengtas To
ronto galvekarių streikus.

()tta\vos Taryba, kuri tarpi
ninkauja deryboms tarp darbi
ninkų n' samdytojų, paskelbė 
įdomų faktą apie tai, kaip fab- 
rikininkai darę sąmokslų numa
žinti darbininkams algas. Strei 
kas jau tęsiasi geroką valandą 
ir darbininkai tvirtina, kad gau
namąja alga (jie gauna nuo 45 
ikr 52 centų valandai) negalima 
pragyventi. Nuo 1914 m. pra
gyvenimas Ottawoj pakilęs 100 
nuoš., o tuo tarpu algos nepakel 
ta * proporcionaiiai. Faktinai 
1914 m. žiemą ne vienas fabri
kas numušo 'savo darbininkams 
10 nuoš. algos.

William M. Wood, American 
Woolen kompanijos preziden
tas, kuris prašalino iš savo dirb 
tuvių 40,000 darbininkų, štai ką 
pareiškė savo buvusiems darbi
ninkams. Esą pasauliui labai 
trūksta drabužių, vienok nežiū
rint to, jis negalėjo gauti užsa
kymų. Tą pareiškimą reikėtų 
suprasti taip: Wood negalėjo 
gauti užsakymų augštomis kai
nomis.

New Haven, Conn. —Connec- 
tieuto valstijos Darbo Federaci- 
, a nusistatė prieš tuos kandida
tus, kurie, jų manymu, prieši
nasi darbininkų reikalams. Ves
ti kampaniją prieš tokius kandi
datus nutarta Federacijos mi
tinge, kuriame dalyvavo 60 lo
jalų delegatai. Valstijos Cent- 
ralinis komitetas, kurin įeina 19 
narių, išdirbs planų darbininkų 
politikos kampanijai.

Skaitytoju Balsai
ir nedavus visur ir visame ka
me kištis komisarams ir bolše
vikų “revkomams” (revoliuci
niams komitetams. Tokių vietų, 
kur vietos darbininkai, nežiū
rint bolševikų armijos, nesuge
bėjo suorganizuoti savo įstaigų, 
buvo labai daug dar ir tais lai
kais, kuomet raudonieji oku
pantai traukėsi iš Lietuvos; to
dėl nestebėtina, kad prisieidavo 
sudaryt išviršaus “revkomai”, 
arba skirti ypatingi komisarai. 
Buvo ir tokių vietų, kur tarybo
se viešpatavo stambus ūkinin
kai, nežiūrint “proletariato dik
tatūros”.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas

FRANCIJA.

Pasitraukus bolševikams, ne
kurtas vietas užėmė vokiečiai ,o 
paskui ir lietuviai. Įšėlus reak
cija siautė kuosmarkiausiai ir 
apie organizaciją ir darbą ne
buvo ko ir manyti. Pernai ru
deniop pradėta leisti “Socialde
mokratas”, pradėta manyti apie 
organizacijas, ir jų sudaryta 
vienoje kitoje vietoje, bet — 
ištiko “bermontininkų” okupaci 
ja, ir susidaręs Galvanausko ka
binetas visame krašte paskelbė 
karo stovį. Karo stovis daugiau 
šiai atsiliepė ant musų. “Social
demokratas” turėjo sustoti ėjęs, 
Partijos konvencija spalių 
men. buvo uždrausta ir prisiėjo 
ją daryti nelegaliau. Visa tai 
smaugte smaugė musų susida
riusias ir besitveriančias organi 
zacijas. Artinantis Steigiamojo 
Seimo rinkimams, buvo nuim
tas karo 'stovis, bet jau nelaikąs 
buvo organizuoti — reikėjo 
visomis pajiegomis stot' į rin
kinių kovą ir suvartoti jiems vi 
są energiją. Tik dabar šiaip 
bei taip galimą pradėti galvoti 
apie kūrimą L. S. D. P. orga
nizacijų.

Musų priešakyje stovi didelis

MARIE A. CZAPLICKA. 
[Federuotoji Presai.

Paryžius, birželio 15. — Ka
ro metu Francuos moterys pa
rode daug energijos ir sumanu
mo. Jos pramonėj pilnaiii pa
vėduodavo vyrus ir gaudavo vy
rų algas. Bet užtat unijų orga
nizavimo darbas visai sustojo. 
Moterų ir socialiniai klausimai 
joms niekuomet nekvaršindavo 
galvų, lodei nėra ko stebėtis dėl 
dabartinio jų indiferentiškumo. 
Franci ja yra viena iš nedauge
lio svarbesnių Europos šalių, 
kur moterys neturi teisės bal
suoti, nors pasižymėjusių mote 
rų yra įvairiose srityse..

Galima sakyti, kad 1917 m. 
pavasario generalinis streikas 
laimėta dėka moterims. Bet to 
negalima pasakyti apie gegužės 
streiką, kuriame moterys visai 
nedalyvavo. Tatai, gal būt, pa
reina nuo to, kad dabarties Frau 
cijos moterų ekonomine padėtis 
yra kibai bloga. Pradžioj pra
mones žinovų buvo manyta, kad 
karui pasibaigus 450,000 iš 900,- 
000 moterų-darbininkių bus pa
šalinta iš darbo. Bet dabartiniu 
nedarbo Franci joj lyg ir ne- 
sireiškia. Diduma moterų 
karui pasibaigus užleido savo

MEKSIKA.
Kviečia žurnalistus.

' Hermosillo, Sonora. — Guber 
na torius Flavio Barųuez reko
mendavimu Sonoros legislatura 
priėmė bilių, kuris turi tikslo 
paskatinti Jungtinių Valstijų 
laikrašlininlfts ir žurnalistus at
vykti į Sonorą. Esą tegul Ame
rikos laikraštiniąkaii patys įsiti
kina ir pamato, kas nuveikta 
Sonoroj nuo to laiko, kaip nu
versta Diazo valdžia. Manoma, 
kad žurnalistų atsilankymas iš
blaškytų kai-kuriuos nesusipra
timus ir pagelbėtų atsteigti drau 
giškus ryšius tarp Meksikos 
Jungtinių Valstijų.

[Už išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

s

Į Redakcijos Atsakymai

ir

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Ugniagesių streikas.

Memphis, Tenn. — Visi trys 
šimtai miesto ugniagesių paskel 
be streiką, reikalaudami dides
nes mokėsiies. Bandymai su
grąžinti juos atgal nuėjo nie
kais. Policijos komisionicrius 
J. B. Edgar paskelbė tikrąją prie 
žastį, kodėl miesto valdininkai 
nenori tarties su streikininkais. 
Mat, ugnegiasiai įkūrė uniją, 
kuri prisidėjo prie Amerikos 
Darbo Federacijos, užtat dabar 
miesto valdininkai ir deda pas
tangų, kad nuslopinus tą uniją.

Tuo tarpu Memphis neturi ai) 
saugos nuo gaisro. Daugelis pi
liečių — advokatai ir įvoirio 
plauko verteivos — Ii uosti noru 
eina ugnegiasių pareigas. Ki
tais žodžiais įsakant, jie streik- 
laužiauja. Streikininkai tvirtai 
laikosi. Spėjama, kad kitos imi 
jos irgi paskelbs streiką, idant 
parėmus ugnegiasius. Mašinis
tai jau tatai padare. Slrčikas 
paskelbta tada, kuomet komisio 
nicrius Edgar gricšlud atsisakė

APIE T. DUNDULIO 
SUSPENDAVIMĄ.

Naujienų num. 165 tilpo S. 
L.A. 129 kp. valdybos pareiški- 
n a s, kad T. Dundulis per perei
tus du metus buvo gerame sto
vyje ir nebuvo suspenduotas, 
r negalima tam pareiškimui ne 

tikėti. Vienok S.L.A. seimas T. 
Dundulio neužtvirtino, moti- 
vįlodamas tuo, kad pagal Stri
maičio priduotus dokumentus, 
Dundulis buvo suspenduotas 
pastaraisiais dviejais metais.

Dabar gali-pas L.S.A. kuopas 
r narius kilti abejojimas ir nc- 
lasitenkinimas ta seimo komi
sija, kuri tyrinėjo Strimaičio pa 
duotus dokumentus ir visu sei
mu, lųid jis atmetė teisėtai iš
rinktą ir visą laiką buvusį ge
rame stovyje sekretorių Dundu
lį. Todėl aš kaipo buvęs šeinio 
atsikirtos patikrinimui Dūmin
io suspendavimo komisijos na

rys, skaitau reikalingu, dėl nu
švietimo to viso dalyko, duoti 
sekamą paaiškinimą.

Komisija, kuri susidėjo iš Jur 
geliulės, Puišiutės ir manęs, ga
vusi iš Strimaičio dokumentus, 
negrinėjo netik Dundulio, 'bet 
ir kilų narių, kurie dėlei suspen
davimo buvo išbraukti iš kandi-

ilunkos buvo aiškios ir aiškus 
buvo jų suspendavimas, bet Dun 
dūlio mokesčių blankos buvo 
supainiotos, kad sunku buvo ką 
nors tikro iš jų spręsti. Labai

tos blankios. Sulig blankos, Dun 
dūlio mokesčiai vis buvo užvilk
ti ir buvo mokama, lai už vie
na, tai UZ (111 lllėnnviii lw>l vi<

Jeronimui Budraičiui. —“Tei
sybės Daina” netinka.

M. š—nė, Harrisburg, III. — 
Labai gaila ,bet Tamistos korės 
yondencijos negalime įskaityti.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoso 

taip ir civili škac te teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopisrasi
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Tel. Central 44U

DR. A. MONTVID
CHICAGO
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25 F. Washingtoa 8t.
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Pašovė judrankį.

Per pastaruosius dviejus me
tus turtingas italų pirklys An
gelo Grandį, 1138 S. Jefferson 
Si. gavo tris grasinančius laiš
kus, reikalaujančius padėti prie 
Jefferson ir Polk gatvių $1,000. 
Tai jis padarė kiekvienų sykį. 
Bet kada užvakar jis gavo ket
virtų laiškų, reikalaujantį dar 
$1,000, jaih jau buvo perdaug ir 
jis nusiskubino į policijų. Poli
cija patarė jam padėti reikalau- 
jamon vieton tuščių pakiukų ir 
eiti narna, kų jis ir padarė. Poli
cija gi tuo tarpu pasislėpė darži
nėje skersai gatvę ir laukė atei
nant rdsiimti pakelio. Apie vi
durnaktį atvažiavo automobi
lius su trimis vyrais, kurių vie
nas iššoko iš automobiliaus, pa
sigriebė pakelį ir įsėdęs atgal į 
tuilomobiliųi skul>ini nuvužinvo. 

Policija pradėjo juos vyties Sau-1 
dydama. Bešaudant vienas juod 
rank ų liko pašautas, kitas su
imtas, o trečias paspruko. Visi 
tiįs yra italių’.

Teta Y arda 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

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

Kalbos privedė prie 
saužudystės.

Dvejetas savaičių atgal slau
gytojų name prie 546 E. 34 St. 

i liko pašautai slaugytoja Mrs. He 
; len Fręmonding. iJ kaltino, kad 
I jų pašovė kilt'* slaugytoja Mrs. 
, King. Bet pastaroji užs'gyne ir 
tvirtino, kad Fremodig pati pa- 

į&iŠovė. Po to apie šaudymas! 
paėjo visokios kalbos ir Fremo 
dig liko pašalinta iš to namo. 
Vakar ncbepakęsdanuU vis dar 
vaigštančių kalbų, Mrs. Fremo
dig išgėrė nuodų ir liko nuga
benta į ligonbutį, kur galbūt 
mirs.

Neleis vaikų vakarais ant 
gatvių.

VVilmelte priemiesčio taryba 
nutarė uždrausti vaikams būti 

gatvėse ilgiau kaip iki 9:30 
vai. vasaros laiku ar iki 8:30 
vai. vak. žiemos laiku. Visi vai 
kai iki 14 m. iik tai vaalndai 
turi sugrįsti namo, jei jie nėra 
lydimi tėvų.

Sudegė mergaitė.

Marie Cantino, 5 m., 2622 S. 
Wells St. žaidė su degtukais, 
kada užsidegė šaknaitė ir lieps
na jų visa apsėmė. Ji neužilgo 
mirė baisiose kančiose.

10 min. darbo į savaitę savo 
pačiai.

Aviatorius Eddie Nelson turės 
dirbti kas .savaitę po 10 min. dėl 
savo pačios. Taip vakar nu-

Susipažinkite su musų

BANKA
PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI Už- j 

DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS J

Hepositers State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tomistų giminėms arba drau

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

tuva.
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

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

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

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

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

seprendė teisėjas Tude, šeimi
ni nių santikių teisme. Sekamas 
pasikalbėjimas įvyko prieš tei
sėjų:

Pati: •— Teismo įsakymu jis 
turi mokėti man po $10 savaitė
je alimonijos, bet jis nemoka.

Aviatorius. — Tai mano ne
apsižiūrėjimas, ponas teisėjau.

Pati. — Jis gauna po $1 į mi
nutę už .skraidžiojimų su past»- 
žieriais.

Teisėjas. — Įrašykite, į kad 
aviatorius turi dirbti 10 min. į 
savaitę dėl savo pačios.

Pati. — Bet jis skolingas man 
$291 neišmokėto^ olimonijos.

Teisėjas, -r- Pridėkite dar 291 
minutes darbo dėl įtviatoriaus.

A via torius (prieidamas prie 
prie savo advokato). — Ir ko
kiems perkūnams aš tave sam
džiau, kad tu nesumažinai nė 
vienu sudilusiu centu to, kų aš 
jai skolingas?

Pati (prieidama prie savo ad
vokato). ---- Ir kokioms pnra-
liams aš tave samdžiau, kad tu 
nieko daugiau nelaimėjai, kaip" 
senų skolų? Oi tie advokatai!

Aviatorius (seildliežuviauda- 
mas abieins advokatams)—Ar 
jus nenorėtum®! su manim bis- 
kį paskradžioti?

Abu advokatai (skubiai). — 
Negalime, neturime laiko, musų 
š’rdįs silpnos, ačiū.

Teisėjas. — Next !

Daugiau nebeplaukios.

šeši cvanslonicčiai nusipirko 
didelę žėglinę valtį ir liepos 11 
(L išplaukė iš Chicago į Racine. 
Kelyj juos patiko audra, kuri 
sulaužė stiebus ar išmetė juos į 
vandenį. Penki jų įstengė su
grįžti į valtį ir ten išbuvo tris 
dienas, kol lapo išgelbėti, šeš
tas užsikabino už stiebo ir taip 
išbuvo virš poros dienų, kol 
praeinantis laivas pastebėjo plū
duriuojantį stiebų ir jį ištraukė 
iš vandens.

Vakar visi išgelbėtieji laikė 
savo kaip ir bankietų, paminė
jimui to išgelbėjimo. Bankiete 
nebuvo nė lašo vandens,o ir jie 
visi nusitarė, kad “never again” 
plaukti valčių.

J ieško pačių.

Policijos viršflninkas Garrity 
vakar gavo laiškų nuo 8 karei
vių iš Texas, kuriame jie praš/> 
surasti jiems pačių. Jie neuž
ilgo busiu paleisti iš armijos ir 
sugrįšiu į Chicago, kur jie nori 
tuoj Bipsivesti.

Streikuoja.

Užvakar netikėtai sustreikavo 
250 gaso kompanijos gasomet- 
rų skaitytojų, reikalaudami pri 
pažinimo unijos. Kompanija 
žada nenusileisti iir gal b ut bau 
•dys atsigabenti streiklaužių. 
Tuo tarpu gasometrad nebus 
skaitomi.

Užmušė vaikų.

Nicholas Lay, 9 m., 1021 
VVebsler Avė. tapo užmuštas ne 
laimėje su dviračiu. Jis ir jo 
pusbrolis Robert Lay važiavo 
dvračiais sale omnibuso, kuo
met Nicholas dviratis susipina 
su Roberto ir pastarasis liko nu
mestas nuo dviračio, bet išliko 
sužeistas tik lengvai. Tuo tar
pu Nicholas( dviratis pakliuvo 
po omnibuso ratais, o pats Ni- 
choleu liko parmestas ant žemes 
ir prispausta savo dviračio. Ne
užilgo jis po to mirė.

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

organizacijų reikalais — apie susirin
kimus, mitingus etc. — nepakanka 
padėt parašų “Valdyba” arba “Komi
tetas”. Redakcija turi dar žinoti, 
kas pranešimų paduoda, o todėl as
muo paduodantis pranešimų, turi pa
duoti taipjau savo vardų pavardę Mr 
adresų Redakcijos žiniai. Kitaip, at
siųstas pranešimas nebus įdėtas.

Naujienų Redakcija.

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

MAS !» PIOIKt
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1920 metuose atsibus

Nedėlioj, 8 d. Rugpiučio-August, 1920 m
GARDNER PARK

West Pullman, III.

Prasidės 9 valandą ryto

Kaip visada taip ir šį kartą Naujienos rengia šį pikniką su geru programų dainuos pirmeiviški 
chorai, kalbės geri kalbėtojai, ir bus kitos pramogos sudarančios tikrą pikniką. Nėra čia reikalo daug 
sfikyt-i apie gerumą Naujiem; surengimų, praeitis yra geriausis liudijimas. Naujienos ir šį kartą užtik
rina publikų, kad turės “good time” už savo pinigus viename iš puikiausių daržų apielinkėj Chicagos.

P. S. Chicagiečiams važiuojant į pikniką reikia imti State St. karus ir važiuoti iki 119 nuo 119 St.
Michigan karus arba pėsti iki 123 St.—ten Gardner Parkas.

•t-T“ aSHE

Biiiiiiiiiiihuuim^^
SURAŠĄS PASIŲSTŲJŲ LIETUVON SKRYNIŲ 

PER LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĘ.
Priimtos Skrynios Kaune kada, kokios ir kieno.

Geg. 26 D. Klimas, Dom. Klimas,
Ragle 7, Box 144, St. Joseph, Mo.

Geg. 26 Antanas Kamslitis, Petronėlė Ramonienė,
28 Vine St., Aurora, III.

Geg. 28 Kaz. Acas, Petras Acas,
722 W. 17th St., Chicago, III.

Geg. 28 Pranas Gudas, Domininkas Gudavičius,
244 Broadvvay, S. Boston, Mass.

Geg. 28 Boginąs Tamošiūnas, Antanas Tamošiūnas,
48 Exchange St., Athdl, Mass.

Geg. 28 Mikolas Navickas, Pranciška Navickienė,
30 Warwick St., Nevvark, N. J.

Geg. 28 Petras Raudys, Veronicų Raudys,
Lithuania, x

Geg. 28 B. Janušauskas, Felix Janušauskas,
3329 S. Halsted St., Chicago, III.

Geg. 28 J. S. Senulis, Ambrozas Senulis,
1308 Mifflin St., Homestead, Pa.

Geg. 28 Elz. Baltušiutė, aKtrina Baltušaitė,
185 R. R. Avė., Bridgeport, Conn.

Geg. 28 Vladas Paulauskas, Izidorius Paulauskas,
136 Bowen St., S. Boston, Mass.

Geg. 28 Frank Lauraitis, Marijona Lauraitienė,
207 Andrcws St., Maspeth, N. Y.

Geg. 28 Anicedas Kazlauskas, Uršulė Kazlauskienė,
121 S. Fairmont Avė., Sioux City, lovva.

Geg. 28 M. Diomantąs, Mik. Diemantas,
1077 St. Catherino St., Montreal, Canada. \

Geg. 28 Antanas F. Kneizis, Jurgis Šokas,
244 Broadway, S. Boston, Mass.

Geg. 28 Juozas Pacekas,. Jonas Pocekas,
36 Washington St., Greenfield, Mass.

Geg. 26 A. Pranaitis, Barbora ar D. Budrius,
124 Ames St., Montello, Masa«

Geg. 28 J. Lucius, Magdalena Dudienė Kazicnė

126

460
465 N. Sheridan Rd.j Kenosha> Wis.

Geg. 28 Jokūbas Tuaskas, Kazimieras Tuaskas, 135
1088 Washiųgton St., Norwootl> Mass.

Geg. 28 Katrina Petraitė, Juozapas Banius, 4G2
19 Athens St., S. Boston, Ma8H>

Geg. 28 Adomas Zinonis, Elzbieta Židonis, 241
15 Millbury St., Worcester, Mass.

Geg. 28 Lietuvių Laisvės Sargų Kp., Lietuvos Raud. Kryžius 397 & 402 
39 Spring St., New Britain, Conn.

Geg. 28 Kazys Lukinskas, Jonas Lukinskas, 154
11 Linden St, Athol, Mass.

Geg. 28 Jonas Baronas, Emilija Baronienė, 254
20 Pine St., Athol, Mass. 

Geg. 28 Uršulė Paulukaitė,
112 Goki St., S. Boston, Mass. 

Geg. 28 S. Druskauskas,
204 Cardoni Avė., Detroit, 

Geg. 28 Antanas Ivaškas,
135 Bolton St., S Boston, Mas 

Geg. 26 Marcelė Žukauskaitė,
1 Grimes St., S. Boston, Mass. 

Geg. 26 Petras Vaitkus,
343 Foui’th St., S. Boston, 

Geg. 26 Julija Mamkaitė,
111 Battles St., Brockton, 

Geg. 27 Jurgis Masilionis,
366 Broadway, S. Boston, 

Geg. 27 Jonas Grubinskas,
3 J. St., S. Boston, Mass. 

Geg. 27 Aug. Sklenis,
Windsor House, Athol, Mųss. 

Geg. 27 Aleksandra Grubinskas, 
342 Broadway, S. Boston, Mass-

Geg. 27 Alexandra Miciulis, Marijona Pcčiuliute,
213 S. Diamond St., North Si^e> $ta- Pittsfurg, Pa.

Geg. 27 Jurgis Senukevičius, •......................
85 B. St., S. Boston, Mass.

Geg. 27 Ign. ir Antanas Kodiss, 
35 Intervale St., Montello,

Geg. 27 E. Makstelyte, 
20 Pine St., Athol, Mass.

Gog. 27 Teofile Kopustaite,
57 Bristo! St., Cambridgc, 

Geg. 27 Kaz. Kavalauski,
2918 S. Union Avė., Chicago, hl. 

Geg. 27 Dom. Karolis, , Domu
r- ^lab Ave„ Clevelan(l> Ohio.
Geg. 27 I amošius Baika, J

Was,lington St., Cambrigftc, Mass . 
Geg. 27 Petras Kevinas, T
r ?r 1Co"gre^ Ave- Waterbury, 
Geg. 28 Vai. Cepulionis, 
r oo ?? Morcer St., S. Boston, Mass. 
Geg. 28 Paulina Banzinienė, 
r oq D’ ASt3 Boston> Mass.
Geg. 28 Peter Andrijauskas', 
r oo?l87 Ru;T\St” De<*oit, Mich. 
Geg. 28 Dom. aMtuhs, 
r oo?/\S°UTth .Sf” Athol> Mass. 
Geg. 28 Peter Janakas, 
r oq 4aH Panf°i’d Ave., Hamtramck, 
Geg. 28 Antanas Davidonis, 

9fln5 Atho1’ Mass-Geg. 28 Dom. Petrulis, 
~ Bowen St., S. Boston,
Geg. 28 J. Pretkus, 
n oo9a2 Ma^in St., Haverhill, 
Geg. 28 Antanas Brazauskas, 
n oo« •1Hapffood Ad-« Athol» 
Geg. 28 Povilas Lauckas,

61 Story St., S. Boston, Mass. 
Geg. 28 Antanas Vaitekūnas, 
ri n,??0 Oakland Ave., Athol, Mass- 
Geg. 28 Kazimieras Muralis,

Sandora St., Athol, Mass. 
Geg. 28 John Chasas,

545 Main St., Cumbridge, Mass<

Pranciškus Kuckas,
Bronislovas Druskauskks, 

Mich.
Adomas Ivaškas,

Monika Žukauskiene,

Kazys Matulionis,
Mass.

Gruzilija Mamkienč,
Mass.

Magdalena Gritienė,
Mass.

Antanas Grubinskas,

Kazimieras Sklenis,

Valerija ęfrubinskaitė,

Marijona Pcčiuliute,

• Elzbieta Didžiulienė,

Benediktas Kodis, 
Mass.

Barbora Makseteliene,

Jokūbas Kopūstas,
M a ss. [

Pranciška Kavalauska,

Domininke Kolalienė, <b
Jonas Buika,

Jonas Kevinas,
Conn.

Anei i ja Kyeupa,

Jonas Visockis,

Povilas Adrijauskas,

Kaz. Matulis,

Jui^is Jariakac, 
Mich .
Stanislovas Einoris,

Magdalena Petrulienė,
Mass . ,

Juozas Pretlus,
Mųss. “ ,

Petras Tamkaitis,
Mass>Antanas Baronas, 

f

Juozapas Vaitiekūnas,

Vladislovas Murujis,

Ona Galiniene,

444

381

105

853

148

464, 463

361

182

466

425

416

88

317

398

45

469

411

273

401

535

368

177

399

298

473

232

Š82

540

428

478

244

52

Geg. 28 August Kubilius, ]
853 E. 5th St., S. Boston, Ma 88. 

Geg. 28 Antanas Morkūnas,
14 City Point Ct., S. Boston, 

Geg. 28 Anicestas Bawzinskas,
50 Wexford St., Brighton, 

Geg. 28 Juozas Motejunas,
24 Telegraph St., S. Boston, 

Geg. 28 Petras Morkauskas,
10 City Point Cuort, S. Boston, Mass. 

Geg. 28 Antanas Gečas,
752 N. Montello St., Brockton, Mass. 

Geg. 28 Petras Markevičius,
226 Washington St., New 

Geg. 28 Petras Raudys, 
Geg.29 Jokūbas Galacka,

624 E. 8th St., S. Boston, 
Geg. 29 Jokūbas Kazlauskas,

41 Colmer Park, Roxbury, 
Geg. 29 Veronika Kodis,

11 BMlevue Ave., Montello, 
Geg. 29 Antanas Kenašius,

20 Pine St., Athol, Mass. 
Geg. 29 Antanas Nevedomskas,

196 Sanders St., Athol, Mass.
Geg. 29 Kaz. Pakštis, ~ «

9 Lothrop Str; Brighton, Mass.^i 
Geg. 29 Juozas Stanislovaitis,

291 Third St., S. Boston, Mass. 
Geg. 29 Stanley Sharkin,

33 Litdnfield St., Brighton, 
Geg. 29
Geg. 29 P. O. Morkevičiutė,

,145 Main St., Athol, Mass. 
’ Geg. 29 Antanas Sutkaitis,

206 Cardoni Ave., Detroit, 
Geg. 29 A. Bendoraitis,

242 Broadway, S. Boston, Mass. 
Geg. 29 Juozas Pacekajus,

250 South St., Athol, Mass.
Geg. 31 A. Grigaliūnas, Povilas Grigaliūnas,

191 Sanders St., Athol, Mass.
Geg. 31 P. Zilaitis, Elz. Zilaitienė,

1110 Washington St., Norwood, Mass.
Geg. 31 K. Venis, Agota Venienė,

18 National St., S. Boston, Mass.
Geg. 31 J. Lakštas, Baltrus Rusas,

25 Story St., S. Boston, Mass.
Geg. 31 John Rakauskas, Adolfas Rakauskas,

3232'S. Halsted St., Chicago, m.
Geg. 31 P. Petrauskas, Liudvikas Petrauskas,

244 Broadway, S. Boston, MaTss.
Geg. 31 eGorge Paukštis, Petras Nitinas,

10501 Elbrook Ave., Roseland, 111.
Gegx31 Kaz. Tamašiunas,

4 Charles PI., Athol, Mass. 
Gog. 31 Antanas Gurskis,

72G W. 18th St., Chicago, III. 
Geg. 31 S. Kuprisauskas,

90 S. Athol Rd., Athol, Mass. 
Geg. 31 A. Bawzinskas, ’p ~. — - - .
Geg. 31 Rev. J. N. Zubryckis,
Geg. 31 Juliana Višinskas,

Geg. 31 Jeo Silgalis,
8833 Exchange Ave., 

Geg. 31 Kaz. Venys,
18 Naional St., S. Boston, Mass. (Jathuanie)

Geg. 31 K. Jonulis, ’ 7
2528 W. 46th PI., Chicago, 11). 

Geg. 31 A. Grigaliūnas,
191 Sanders St., Athol, Mass. 

Geg. 31 K. Pečiulis,
131 Inslie PI., Elizabeth, N. J.

Birž. 1 J. Bernotas,

Katrina Kubilienė,

Elz. Morkūnienė, 
Mass.

Pranciška Busma, 
Mass.

Antanas Motejunas, 
Mass.

Vindziunė Maskauskiutė,

Povilas Gečas,

Antanas Dabazinskas, 
Britain, Conn.

Veronica Raudienė,
Spricelienė,Viktoria 

Mass.
Mikolas 

Mass.
Elzbieta

Mass.
Lionginas Kenašius,

Kazimieras Nevedomskas,

Jonas Pakštis,
_ i

Martinas Stanislovaitis,

Petras Sakrina, 
Mass.

Feliksas Andriulis,
Jokūbas Morkevičius,

Kazlauskas, 

Kodienė,

Pranas Sutkaitis, 
Mich.

Simonas Bendoraitis,

Kastulis Pacekajus,

Juozas Trucinskas, 
Monika Gurski, 

Agota Kuprisauskienė, 

„ Stefonė Bawzinskienė, 50 Wexford_St., Bnghton, Mass.
a , Antanas Miliūnas,

c-o St. Andrians, Rectory, DeLancey, Pa.
x \ ’ ---> Tele. Višinskas,
49 I’leasant St., Gardner, Mass.

Elena Silgalienč, 
S. Chicago, III.

K. Venys,

Leokada Jonulienė, 

P. Grigaliūnas, 

Jonas Pečiulis, ( 

Marijona Bernotienė.
514 W. Saratoga St., Baltimore, Md.

Birž. 1 Petras Zujus, Pranas Zujus,I
Stanislovas Kondrotas, 

Mass.
Antanas Kaulenskas, 

a ss.
Tadeušas Alinskas, 

Braddock, Pa.
Mik., Knapskis,

Antanina Petrulis, 
Chicago, III.

Pranciškus Puišius, 

Ign. Sukurevičius, 
Mass.

Bernard Trebuliauskas, 

Adomas Yurgelun, 

Magdalena Padrežienė, 

Karolis Nevra, •?
Cambrid8°> Mass.

Juozas M i žara,

Birž.

Berž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

205

34

377

441

131

363

370

247
183

262

150

431

410

366

145

115

387
372

10

104

99

245

187

13

211

529

273

538

153
517

541

324

326 W. 6th St., Kewanee, 1Ų.
1 V. Jakovičia,

37 Jefferson St., Cambridgc^
1 V. Grinevičienė,
242 Broathvay, S. Boston,

1 V. Alinskas, 
937 Washington St

1 J. Knapkis,
Box 967, Port Angolos, Wash.

1 A. Petrulis,
1942 Canalport Ave.,

1 U. Puišiutė,
277 Silver St., S. Boston, Mass.

1 E. Sukaravičienė,
36 Portland St., Lawrence,

1 J. Trebuliauskas,
430 4th Et., S. Boston, Mass.

1 K. Yurgelun,
377 Broadway, S. Boston, Mass-

1 A. Uždavlnis,
4&Utica St., Boston, Mass.

1 M. Nervaitė,
877 Cambridgo St,

1 S. Mizaras,
23 Cammon St., Lavvrencu, Mass-

1 P. Smilgius, , A. Smilgiuvienė,
98t43p??v v1” Wat®rbury, Conn- (separate shipment)
2 J. Račkauskas, Tamošius Ališaimknc nipmenyj

1«8 Bolton St.,’ S. Boston, Ma«»- 442
2 R. Mazetis, Jonas Mazetis

Box 673, Ellsworth, Pa.
2 NaYakau8kas, Marijona Navakauskienė

106 Liberty St., Ansonia, ConiK
2 J. Kantautas, L. Kantaustas,
n’l?6 St,, Ansonia, Conn>.
2 K. Veiksis, Agota Vcikšis,

23 Star St., Ansonia, Conn.
2 Charles Šimanskis, Matusas Simnanski<s

504 Ames Ave., E. Hammond, In(l-
(Bus daugiau).

322

505

513, 352

75

316

81

57

510, 351

2
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REIKIA DARBININKŲ

NAUJIENOS, Chicago,. III

Paj ieškojimai MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ
PARDAVIMUI

Į "J.. UI1

RAKANDM

PASKELBIMŲ KAINA.
Nuo kovo 10 dienos visų, be skir

tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi- 
mų kaina (pasiųlymų ar pajieškoji- 
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai ui 
sykj patalpintą colį.

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

REIKIA —
KABELINIŲ DRATŲ 
INSULATORKŲ

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

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.

PARSIDUODA didelė knygų krau
tuvė, taip pat ir didelis skyrius ciga- 
retų ir cigarų. Geriausioj vietoj vi
sos Chicagos, tinkama spaustuvei. Ši
tas biznis yra pelningiausias iš visų 
kitų biznių, todėl gera proga turin
čiam pinigų. Pinigai betgi reikalin
gi tuojaus. Priežastis pardavimo, sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

Klauskit Naujienų ofise No. 118
ANT PARDAVIMO klining Storas 

(valymo ir taisymo drabužių) 
Hoffman prosinama mašina, labai 
g i ai.

Extra Extra
Sampeliniai Rakandui.

MOKYKLOS

MA5TER 
SYSTEM

Ketvergas Liepos 22 d., 1920

DRAUGIJOS

su
Pi-

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

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

Jaunų moterų operavimui 
mašinų, vartojamų apvynio
ja mui koloruota popiera va
rinių dratų. Darbas lengvas 
išmokti ir naujoms operator 
koms gvarantuojama 41c į _
valandą arba $20.45 j kiek- REIKIA moi.di.riv - 
vieną pilną sąvaitę. $22.00 ir TnAnR‘ ^i8^okurmoidorioaS,nų 
daugiau galima uždirbti į | ir Paprastų darbininkų, 
trumpų laikų. Turime vietų 
kaip naktimis, taip ir die
nomis. Musų samdymo ofi
sas atdaras visų dienų, pri
skiriant ir Subatoj po piet ir 
Utarninkais ir Ketvergaisl reikia — 
nuo 6 iki 8:30 vakare. , molderiųWESTERN ELECTRIC I Ant plieno, malleable .r žilos gele- 

CO.. (Ine ) WESTERN STEEL CAR
JRth Avc & 9dth EOUNDRY CO.,Avė., bt. ( 136 str. & Brandon Avė.

Hegewisch,

amato

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

JOL1ET, ILLINOIS

’. MIKALIUNAS, 
1803 W. 46th St.

PARSIDUODA —
Labai pigiai kriaučių šapų, lietu

viais apgyventoj vietoj; parsiduoda 
kartu ir gyvenimo rakandai. Parda
vimo priežastis, savininkas važiuoja 
Lietuvon.

W. P.
10715 So. Michigan Av., Roseland, III.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių 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- 
fcd. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

AUTOMOBILIAI ' NAMAI-žEMe

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo bildu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maži 
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvienų ateiti by-ku 
riuo laiku, dienų ar vakarais, pasi 
Žiūrėti ir pasikalbėti dcl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

TAUTIŠKA DR-STft MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, 1. Gaudutis,
10855 So. State St., Roseland, III. 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. VVabash Avc., Roseland, III. 
Iždininkas, .1. Ivanauskis,
122 E.Kcnsington Av, Kcnsingtonjll. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10440 S. Wentworth Av., Roseland.
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St., Roseland, III.

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

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, tar. rašt., 

12248 Emerald
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union
J. Gruzdis, ižd., 722 W. 120 St.
J. RiejiŠas, iždo glob., 

12048 Union
A. Mikalauskas, iždo gi.,

859 W. 122
Dr. A. L. Graičinnas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
1’. Laukis, niarš.-durininkas, 

12143 Green

Avė.

Avė.

Avė.

PAJIEŠKAU Martino Jankus, 
3 metai atgal dirbo karšapėj, Auro
ra, III., dabartės girdėjau dirba North 
Westem karšapėj. Meldžiu atsišauk
ti, ar kas žino pranešti už ką busiu 
dėkingas, nes turiu labai svarbų rei
kalą. Malonėkite rašyti ant šito ant
rašo:

Naujienos No. 116 
1739 So. Halsted Str., Chicago, 111.

REIKIA —
m.

PAJIEŠKAU Antoninos Kaščiukie- 
nės, kuri prasišalino nuo manės lie
pos 16 d., 1920 m.; palikdama mane 
dideliame varge su vaikeliais. Meld
žiu tavęs maloniai sugrįžti. Vaikeliai 
negauna ramybės be tavęs. Jeigu su
grįši į Lietuvą nevažiuosiu, sutiksiu 
gyventi pagal tavo užmanymus. Ger
biamoji! parašyk man laiškutį, jeigu 
nesusiruokuosųn gyventi, imsim per
siški rimų.

JOHN RAŠČIUKAS, 
2617 W. 40 PI., Chicago, III.

Stiprių merginų assemblini- 
ir.ui coil springs lovų springsų 
dirbtuvėj. Algos 28c į valandą 
irokinanties — 49 valandos į są
vaitę. Galima uždirbti $25 iki 
$28 į sąvaitę išmokus.

REIKIA —
Darbininko prie čeverykų 
taisymo. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

A. LAUCIUS, 
714 W. 31st Str.

PARDAVIMUI automobilius 
Elgin Six, modelio 1920, penkių 
pasažierių, visai naujas. Par
duosiu už gerinusį pasiūlymą.

Phone McKinley 1133.
4138 So. Artesian Avė.

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

1462 So. Michigan Avc.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

Atsišaukit pas —
1109 W. 37th Str.

KEIKIA DARBININKŲ

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

1710 So. Peoria Str.

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

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

VYRŲ

PAJIEŠKAU Pranciškaus Ix»nz- 
barko, 11 metų kaip Amerikoj. Jis 
atvažiavo j Bostoną. Meldžiu atsi
šaukti pats, ar kas pirmas praneš 
gaus $5.00.

L. ALEXANDER 
c-o O. U. Alilers

Dc Smet, So. Dakota.

REIKALINGAS vaikas iš 
nešioti Naujienas Roselando 
ir Kcnsingtono apielinkėse. 
Gabus vaikas galės uždirbti 
gerą algą.

Greitai atsišaukite adresu

REIKIA —
Vyro darbui muilo dirbtuvėj. 

$4.80 į dieną. 9 valandos die
nai. Pastovus darbas.

1319 W. 32nd Place
2 blokai į vakarus nuo Racine av.

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

1462 So. Michigan Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj.

ANT PARDAVIMO už bargenų 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 j garažų. Rendos me
tams $477. $3400, dalis cash. Savi- 
vininkas 4643 Wallace st. arti 47-tos.

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

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

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

R. F. D. No. 3

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

st.

st.

St.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

III.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

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

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

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė.
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229
Port. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St. 
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 
Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St.

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas, 
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trečių seredą 8 vai. vak., A. Če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUDO S.P.
Viršininkų antrašai 1920 nu

PAJIEŠKAU Jono Andrijeičio, Leo
no ir Franciškos sunaus, gyveno Ar
gentinoj. Pietinėj Amerikoj. Iš Lie
tuvos Kauno red., Laukuvos vals
čiaus, Selvestrų kaimo, šeši metai 
kaip negirdėjau nuo jo, gal jau ne 
gyvas. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
žinot malonėkit pranešti.

F. ANDRIJEITIENĖ, 
Eox 833

Washington Co., Daisytown, Pa.

PR. GRYBAS 
10500 Lafayette Avė., 
Telephone Pullman 3119.

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

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

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 Lafayette Avė.

i Nuo 9 iki 12 vai. dienos

BARGĘNAS.

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

LIET. TAUT. I)-Stė KUNIG. ALGIL 
1)0, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

PAJIEŠKAU Mikolo Jaseliuno, pir
miau gyveno La Šalie, IR. Malonės 
jis pats ar kas kitas apie jį pranešti. 
Aš turiu jam gerą darbų, lai tuojau 
man parašo.

J. PUSK EPĄ LAITIS, 
2060 Canalport Avė.

Chicago, III.

REIKIA —
VYRO NAKTIMIS
DARBUI BARNĖJ.
KREIPKITIES PAS:

563 W. Quincy Str.

PAJIEŠKAU Juozapo Žabelio. Pa
eina Tauragės miesto, Kauno red., 
Girdėjau kad gyvena Piedmont, W. 
Va. Meldžiu atsišaukti. Turiu labai 
svarbų reikalą iš Lietuvos nuo duk
ters ir motinos.

JONAS DREZA, 
1709 Ruble St., Chicago, III.

REIKIA porterių departa 
rrentinėj krautuvėj. Pasto
vis darbas ir gera mokestis. 
J. OPPENHEIMER & CO.

4700 So. Ashland Avė.

REIKIA —
Cafeterijos darbininkų.
Jaunų moterų ilgų ir trumpų va

landų darbui musų generalio ofiso ca- 
feterijoj. Valandos 10 ryto iki 6 po 
piet. ir 11 ryto iki 2:30 po piet.

Kreipkitės pas

PARSIDUODA —
Automobilius, Cole 4 — Delco Star- 

ter, nauji tajerai, gerame padėjime 
važevimui. parsiduoda už $450.

Atsišaukit pas:
3238 So. Hals|ed Str.

* Užpakaliniame garažiuje.

A. TRAUBE
1404 W. 18th Str.

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

Kreipkities prie savininko.
3219 Lo\ve Ave.j Tel«: Yards 6789

REIKIA —

RAKANDAI.
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

ANT PARDAVIMO — 2 na-
mai. Vienas 5 kambarių (cott-
age) ir 2 lotai 50x125 pėdų, ir

PAJIEŠKAU savo draugo Antano 
Vaitiekaus, paeina iš Kauno red., 
Šiaulių vals., Lūkės kaimo. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. Meldžiu at
sišaukti, ar kas žinot malonėkit pra
nešti ant šio adreso:

TEOFIL KIBART, 
1620 So. 6th Str.,

Minneapolis, Minn.

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Ker- 
šauskio, Ukmergės aps., Subačiaus 
vai., Lukonių sod. Turiu svarbų rei
kalų.

EMILIJA LEONIENĖ, 
10705 State Str., Chicago, III.

Molderių ir molderių 
padėjėjų. Sąueeges ant 
mašinų. Patyrusių ant 
misingio. Kreipkities

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Bučemė ir groser

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

1836 So. Halsted Str.,

Employment Division General Office 
U. S. Yards

Phone: Yards 4200, Local 136

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

pas:

BENEKE & KROPF 
MF’G CO.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė; yra gera vieta bizniui, lietuvių ir 
lenkų apgyventa. Taipgi jei kas no
ri gali pirkti sykiu ir automobilių, 
Fordų. Šių savaitę turiu parduoti, 
nes išeinu į kitų biznį. Parduosiu pi
giai.

4555 S. Paulina St.

kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. 
leidžiama išegzaminuoti- 

WESTERN FURNITURE
STORAGE, 

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

2 flatų, mūrinis namas, elektros 
šviesos, garu apšildomas. Ant 
lengvų išmokėjimų. Labai ge
ras bargęnas. Kas norite įsigy
ti šituos namus, atsišaukite grei-

Pirmin. Simonas Bružas,
Bnx 344, Mclrose Paik, 

Padėjėjas Roinašius Maziliauskas, 
Box 1079, Mclrose Park, III. 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avc., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškus Kazakau.skas,

Box 681, Mehose Park, III 
Kasierius Franciškus Lapinskas, 

Box 1109, Mclrose Park, III
1. Kasos globėjas Myk. ZankeviČia

Box 842, Mclrose Park, UI
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Mclrose Park, III 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Mclrose Park, III 
Teisėjas Julijonas RindŽius,

Park, III
Algirde 

nedčldie- 
1 vai. pc 
171r— 21

Box 1116, Mclrose 
Savo susirinkimus Kn. 

Draugystė laiko kas antrų 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 
pietų, Frank ir Jame svet., 
gatvė, kampas Lake gatvės.

III

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidns, 
3259 So. Union

G. Šarkaitis nut. rašt.
8412 So. Halsted St.

Finansų Raštin., A. Pužas, 
3537 So. Union 

Kusierius, J. Mazelauskas, 
3259 So. Union

Avė

Avc

D.

tu laiku.
4400 So. Kedzie Avė.
netoli Archer Avė.

J. N. ZEWERT.

Avė.

Avė

PAJIEŠKAU Ipolito Bikino iš 
Raguvos Užunavežių kaimo.

PAUL SLUCKA, 
Box 97,

Frankfort Heights, III.

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

PAJIEŠKAU savo pusseserės Mor
tos Pikšrukės, po vyru Petrauskienė, 
pirmiaus gyveno ant 18-tos gatvės, 
Chicagoj, dabar nežinau kur. Malonė
kit atsišaukti, ar žinantįs pranešti, už 
ką busiu dėkingas.

WILIMAS BLUVAS, 
10554 Indiana Avė., Roseland, III.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ
DIRBTUVĖS DARBUI.
PASTOVUS DARBAS.

LINK BELT CO.
89th & Stewart

PARSIDUODA —
Saliunas apgyventoj ko- 

lionijoj. Biznis geras. Savi
ninkas apleidžia Chicagą.

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

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

REIKIA —

R K J K IA DARBININKŲ
Kelių paprastų darbininkų.

MOTERŲ

REIKIA —

Nuolatinis darbas.

Merginų labelevimui. Pa
stovus darbas. Turi būti 16

JAMES B. CL0W & SONS 
534 S. Franklin St. 

arba
2338 S. Westem Avė.

PARSIDUODA restauranas, geroj 
vietoj, lietuviais apgyventoj kolionijoj. 
Tokio bizniaus arti nėra. Priežastis 
pardavimo — savininkas apleidžia Su
vienytas Valstijas. Atsišaukit 
10822 Michigan Avė., Roseland, III.

PARSIDUODA Blacksmith and Wa- 
gon Repairing šapa su visomis med 
džio ir geležies dirbimo mašinomis ir 
visais kitais reikalingais įrankiais. 
Biznis išdirbtas ir visiems žinomas 
per 40 metų. Priežastis pardavimo — 
noriu važiuot į Lietuvą. Norintieji 
kreipkitės greitai, nes parduosiu pi
giai.
720 So. Cicero Avė., Chicago, III.

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymų. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographų, rekordus ir 
deimanto špilkų, 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.

PARDAVIMUI medinis namas 5 
kambarių, sykiu ir krautuvė. Lotas 
yra didelis, 106 pėdos iš fronto. Taip
gi aplinkui yra labai daug medžių. 
Žodžiu puiki vieta. Tas namas randa
si 204-8 Kentucky Avė., Westville, III.

Kreipkities:
S. RIBICKI 

2906 Emerald Avė., Chicago, III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 nvetains 

Pirmininkas, S. Danilavičia,
.. 1617 Wtnchcster Avc.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

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

St.
Fin.

PARSIDUODA —

rašt., V. Briedis, 
1049 Marshfield Avė.

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

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

Kon

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
kas nori ir su namu. Biznis labai ge
rai išdirbtas. Parduodu iš priežas
ties ligos.

2722 W. 47th St.

PARDAVIMUI rakandai (fur 
niture) dėl 4 kambarių. Rakan
dai mažai vartoti. Parduosiu pi
giai, visus sykiu.

Moderniškas namas trijų flatų, ak
menų frontas, 5—6—6 kambariai. 
Elektros’ šviesa, maudynės, porčiai, 
aržuolinės grindjs ir trimai. Cemento 
basementas. Du lotai, užtikrinant die
nos šviesų į visus kambarius. Vienas 
iš geriausių budinkų šioj apielinkėj. 
Lowe Ava., arti 33rd Str. Tiktai $17,- 
500.00. Ignatius Chap & Co., 31st & 
Wallace Širs., vienatiniai agentai.

PARSIDUODA namas, 5 kamba
riai, elektra, gazas, ir t. t.,_basemen- 
tas, pastogė (attic), 150 pėdų lotas, 
visi “improvements” apmokėti, $300 
cash, likusius kaip renda. Kaina 
$2,650.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 DOuglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3833 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rait., 

20' N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
k>2p Ima vai. po pietų.

metų amžiaus arba senesnės. 
$16.00 į sąvaitę pradžiai — 
su greitu pakėlimu. Pusė 
dienos subatoj. Kreipkities 
pas Mr. Mc Curdy.

REIKIA —

BRADLEY &

Pardavėjo kalbančio Lie
tuviškai, Rusiškai ar Len
kiškai. Yra proga, padary
ti gerus pinigus.

Atsišaukit pas
M. H. EDUTIS

PARDAVIMUI barbeme 4 
krėslų, 3 stalai bolėms grainti 
(pool table). Viskas gerame sto
vyje. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo — liga.

364 E. 26th St.

2745 W. 43 St.
2 fl.

PARSIDUODA namas ant Bridge- 
porto. 2 pagyvenimai po 6 kamba
rius. Rendos neša $28 į mėnesį. Kai
na $2,600, galima gauti ant lengvi} 
šmokčjimų, arba galima mainyti ant 
otų. Savininkas gyvena žemai nuo 

užpakalio.
2841 Emerald Avė.

Avė

Avė.

St

VROOMAN CO. 1733 N. Francisco Avė.
2632 So. Dearborn Str. Phone Armitage 919.

PARSIDUODA —
Storas—3 mitingams salės— 

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

2525 So. Halsted St.

PARSIDUODA visai nauji rakan
dai, turi būt parduoti šių sąvaitę. 
Seklyčios setas, valgomojo kambario 
setas, komodės, fonografas ir karpe- 
tąi. Parsiduos pigiai, už tiek kiek 
kas teisingai pasiųlys. Tokia proga 
retai pasitaiko. Matyti galima kas 
vakarų nuo 6 iki 9 vai.

2912 W. 40th Place.

PARSIDUODA —
Grosernė su mūriniu namu ir lotu. 

Geras biznis lietuviams, ne lietuviais 
apgyventa. Priežastis pardavimo da- 
tir.sit ant vietos.

1627 Ncvvberry Avė.

St.

St.

c

PASKOLOS

Pri- PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios setas, gromafonas, lovos, 

karpetos, valgomojo kamb. setas pe
čius, gardynai ir daug kitokių stubos 
daiktų visus ar po vienų pigiai.

714 W. 80-th st. 2-ros lubos

PINIGAI SKOLINIMUI
Antram Mortgidžiui, prieinamomis 
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

są-

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DĖ STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS. 

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald 

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

Fin. Rašt., William Buishas, 
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

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

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

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th SI 

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

Draugystė laiko savo susirinkimus 
tas antrų subatų kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare .Jono Norvaišo sve- 
ainėje, 3338 So. Auburn Avė. No
rintieji prisirašyti prie draugys

tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

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.,

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

2121 N. Western Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmų sere- 

dų kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 VVabansia Avė.

, ____________ .-J.,.---------- —---
DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 

Valdyba 1920 metams:

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.

Iž.lininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St.

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras GarbaŠauskas

Susirinkimai laikomi trecią pėtny- 
ėių, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaicio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

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

Valdyba 1920 metams:

W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p., 2632 Francis PI. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Milvvąukee Av.

Susirinkimai laikomi pirmų ir tre
čių pėtnyčių kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

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

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

810 W. 19 St.
Fran. Gird\vainis, fin. rašt.

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

1744 N. Hoyne Avė.
D. Shemaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai buna kas mėnesį an

trų subatos vakarų, 7:30 vai. vakare. 
D. Shcmaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metama.
Pirm. Ant. Margevičia,

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

619 West 14th Place.
Prot. rašt. Iz. Jusčius,

1967 Canalport Avė.
Fin. rašt. Iz. Vedeckis,

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

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

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

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
Prot. 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. Ilarv(>v. 111




