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Lenkai jau bėga iš Varšavos
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Lloyd George smerkia
Lenkiją 

—•ę--- -—

Lenkai turį prašyti taikos
Lietuva atsisako dalyvauti Londono 

konferencijoj
Truc translation filed with the post- 
master at Chicajęo, III., July 23 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI BĖGA Iš VARŠAVOS.

VARšAVA, lepos 21. — Vi
sos militvtfines misijos ir pašal
pos organizacijos pasirengusios 
apleisti Lenkijos sostinę Varšu
vą.

Tūlas skaičius m°hTU f1111 
išsiųsta iš miesto kitus rengia- 
infG išvežti bėgiu kelių sekamų 
valandų. Tie, kur dar pasilieka, 
by vaivadą galės apleisti aves
tą, kadangi visa jų manta yra 
supakuota ir d džiuma sunkiųjų 
bagažų jau kely iš Varšavos.

Kai dėl amerikiečių, tai did
žiausios domės kreipiama j 
transportų Pocahontas’a, kurio 
laukiama atvykstant į Danugų 
bėgiu sekamų dviejų dienų, kad 
paimti dar vieną būrį HallerHo 
kareivių ir vežti atgal — Ameri
kon. Jeigu bus reiktdo, laivas 
bus panaudojamas gabenimui 
Amerikiečių, bėgančių iš Len
kijos.

Amerikiečiai kraustosi.
Amerikiečių pašalpos organi

zacijos jau apleido Balstogę, o 
Raudonas?* Kryžius šiandie 
perkelia tūlas savo kvatieras iš 
Varšiivos Krakovon, kur esant 
reikalui, bus perkelta visos to
sios organizacijos įstaigos.

Bolševikų kariuomene arti
nasi/ prie Bylų Prūsijos rube- 
žiaus ir trumpu laiku turės pa
aiškėti tikrieji bolševikų pienai.

Apskutliuojama, kad bolše
vikai savo žygiavime priekyn 
padaro ix> dešimt mylių į die
nų.
Mūšiai eina ant lenkų teritorijos

VARŠAVA, liepos 20. — Did
žiausias mušis, kurio senai lauk 
ta, jauprasidėjo — pietiniame 
fronte. Bolševikai pradėjo visa
tinį puolimų nuo Rumunijos 
rubežiaus iki Pripeto pelkių.

Bolševikų kariuomenės bū
riai persikėle per Zbruč upę, tuo 
bildu pirmų kartų prasidėjo ko
va lenkų teritorijoj.

Oficialinis pranešimas, pas
kelbtas šiand’e praneša apie at
kaklų muši Styr upės kryptimi. 
Visur bolševikų atakos atmuš
ta, išskiriant vienoj vietoj, kur 
bolševikai persimušo per upę. 
Į pietus nuo Voločinsko (kurs 
randasi į rytus nuo Tamtapolio) 
bolševikų infanterijai, po stip
raus artilerijos veikimo, pavyko 
persikelti per Zbruč upę — ryti
nės Galicijos rubežių.
Nuostoliai abejose pusėse dideli.

Butą didelių nuostolių — 
abejose pusėse. Infantėm vei
kimo metu, prie GsJicijos ru- 
bežiaus, būrys generolo Bude- 
nny’so kavalerijos užpuolė li
gonines traukinį, bet neužilgio 
tapo atmuštas.

Pranešima’ taipjau sako, kad 
Rovno srity eina atkaklus mu
šis, kur bolševikų kavalerijos 
žvalgai persilaužė per lenkų 
liniją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 23 1920 
as require<! by the act of Oct. 6, 1917

LLOYD GEORGE SMERKIA 
LENKIJĄ.

Ji apimta “kariniu pabludimu” 
1 —sako jis; bet taJkinikai jai 

padėsiu.

LONDONAS, liepos 21. — 
Anglija ir Francija davė žodį 
remti ir padėti Lenkijai jos ko
voj prieš Rusijos agresijas. Tt< 
nėra davinys premiero Lloyd 
George kalbos, kirių jis šiandie 
po pietų pasakė Anglijos atsto
vų bute; tai yra Spa konferen
cijos devinys.

Premjeras, atsakydamas į 
jam pėduotų klausimų, stipriai 
kritikavo Lenk i jų dėlto, kad ji 
nepaisė talkininkų patarimo 
pradėdama agresyvų karų prieš 
bolševikus.

“Jeigu kada nors istorijoj ko
kia šalis tapo apimta kariniu pa 
bludimu, tai ta šalis yra Lenki
ja” — pareiškė premjeras. “Da
bartinė Lenkijos valdžia neturi 
didžiumos gyventojų paramos 
ir aš sumėtau, kad ji neuž- 
ilgio turės pulti. Aš lečiaus pa
sitikiu bolševikų išmintingumu 
ir nusimsoiymu užbaigti karų, 
kuomet jie pamatys, kad talki
ninkų parama yra su lenkais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 23 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKIJOS PAS1UNTINIS 
BANDO UŽSIGINTI.

Jo šalis nesisiekusi užgrobimų.

NEW YORK, liepos 21. — 
Pirmasai naujosios Lenkijos 
ministeris Jugtinėse Valstijose, 
kunigaikštis Kazys Liubomir- 
skis, savo ofise W?«ldort‘*e šian
die pareiškė, kad Lenkija neve
dusi agresyviu karo, o tik, sau
sio mėnesy 1919 metais užpulta 
jos paveldėtojo priešo, visų lai
kų gynėsi ir troško pastovios 
taikos.

Lenkų kampanijų, kuria ta
po užimta Kievas ir daug 'kitų 
miestų ir kuri iššinukė rusų 
kontratakas dabar pastačiusias 
į pavojų pačių lenkų sostinę 
Varšuvą, jisai išaiškino šitaip:

“Sovietų Rusija įsiveržė į mu
sų žemę sausio mėnesy 1H19 
metais. Lenkija pažinojo Ru

siją iš karčių savo patyrimų. 
Aš norėčiau surasti istorijoj pa
aiškinimų apie tokių šalį, kuri 
atsisakė mūšio su savo mirtinu 
priešu neturėdama taikos. Len
kija neturi natūralinio rube
žiaus rytuose, už kurio ji ga
lėtų jaustis sinugia. Kare nepri
valo būti pertraukų.

‘‘Kuomet tamstą priešas bė
ga, tamstos privalote eiti pir
myn, taip kad nedavus jam at
sikvėpti —• kol jisai sutinka 
tartis apie taikų.”

[Bet lazda turi du galu. Da
bar patiemk lenkams nėra ka
da atsikvėpti! - - Red.]

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 23 1920 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI TURI PRAŠYTI 
TAIKOS.

Kad išbandžius sovietų valdžios 
nuoširdumų.

LONDONAS, liepos 22.
Lenkijai -paliepto kreiptis į Ru
sijos sovietų valdžių prašymu 
padaryti paliaubų mūšių. Tai 
dėlto, kad išbandyti nuoširdu
mų sovietų valdžios atsakymo 
Anglijai, būtent, kad Rusija yra* 
palinkusi daryti taiką su Len
kija.

_______________ 1_______
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 23 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
LIETUVA ATSISAKO DALY
VAUTI LONDONO KONFE- 

RENC1JOJ.

Atmetė Anglijos pakvietimų.
LONDONAS, liepos 22.

Anglijos ritstovų butui praneš
ta, kad Finlandija, Latvija ir 
Lietuva atmetė Anglijos pak
vietimų dalyvauti taikos konfe
rencijoj Londone.

True translation filed with tha posh- 
mastor at Chicago, III., July 23 1920 
as reguired by the act of Oot. 6, 1M7
TALKININKAI PADĖS LENKI

JAI.
''T * "■ *• i ‘ s » •

PARYŽIUS, liepos 22. —. 
Šiandie čia patirta, ktd talkinin
kai nutarė stvertis reikiamų 
žingsnių, kad, esant reikalui, 
suteikus militarinės pagelbos. 
Lenkijai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 23 1920 
as required by tho act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJOS REICHSTAGAS
SUSIRINKS PANEDĖLYJ.

■ .1 ■ ■■ ■ —

šiaukiama dėl prezidento rinki
mų pasitarti.

LONDONAS, liepos 22.
Exchange Telegrapji agentūra 
iš Berlino praneša, kad sekamų 
panedėlį šiaukiama reichstago 

posėdis.
Be kito* jisai turės nužymė

ti laikų prezidento rinkimams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 23 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191
ANGLIJA IŠVIJO NUORTEVĄ.

Siunčiamas Rusijon — Anglijos 
kariniu laivu.

WSAIHNGTON, liepos 22. — 
Gautomis oficialinėmis žinio
mis, sovietų agento Jungtinėse 
Valstijose, LudKvigo Mrrtenso, 
priviatnis sekretorius Santeri 
Nuorteva, kuris atvyko Angli- 
jon kaipo pirklybinio laivo dar
bininkas, jau deportuotas.

Jisai yra kely į Rusiją (per 
Liepoją) Veža jį Anglijos kari
nis laivas.

REIKALAUJA PADIDINTI 
KAINAS GELEŽINKELIAMS.

WASHINGTON, liepos 22. 
Geležinkelių kompanijos šian
die įteikė trpvidstivinei ko
mercijos komisijai reikalavimą, 
kad butų leista padidinti kainas 
geležinkeliams.

Kompanijos nori, kad už 
pervežimų proažierių butų leista 
imti 20 nuoŠ. daugiau nei kad 
imta iki šiol. Už vežiojimą pre
kių taipjau narima imti nuo M 
iki 10 nuoš. daugiau.

True translation filed wiin the post- 
iriaster at Chicago, 111., July 23 1920 
ub reuibrrd bj :■<« ui ud. 6,19!/■ ♦ I •* * t-

Bolševikai užėmė Ba! 
tstogę ir Gard ną

Varšava girdi kanuolių baubi-

LONDONAS, liepos 22. — 
Šiandie pranešta, kad bolševi
kai užėmė Baltstogę, esančią 
devyniasdešimta mylių atstu 
nuo Varšuvos. Jeigu šitas pra
nešimas bus oficialiniai patvir
tintas, liaukianva, kad Lenkija 
krv/psis j talkininkus duoti jai 
15,000 kavalerijos, kad a įrė
mus bolševikus^ Tatai čia pa
tirta iš autoritetingų šalti
nių.

Vakar naktį gauta oficialinis 
pranešima®, kuriai sakė, kad 
bolševikų kavalerija jau pasie
kusi Balstogę.

BERL1NAS, liepos 22. šian
die čia pranešto, kad bolševi
kų armijos žvalgų būriai jau 
esą apie keturiasdešimta mylių 
nuo Vokietijos rubežiaus. Ma
noma, kad bėgiu keturiawdc- 
šimts aštuonių valandų jis bus 
Rytų Prūsijos pasienyj.

Kartu su kalbamuoju bolševi
kų žygiavimu, šiaurinis lenkų 
armijos sparnas esąs visiškai 
.perblokštas. u

Varšava girdi kanuolių baubi
mą.

Puolimas Gardino, kas įviko 
vakar, gereą iliustruoju spartu
mų bolševikų veržimosi. Trįs 
bolševikų kariuomenės divizijos 
stumiasi linkui Varšavos, ir 
didžiųjų kanuolių baubime 
jau pradedama girdėti Lenkijos 
sostinėje.

“NEGEIDAUJAMI SVETIM
ŠALIAI.”

GHEYENNE, Wyo., liepos 22. 
—Praeitų seredų pro šį miestelį 
perėjo treoikinis pripakuotas 
“negeidaujamais svetimšaliais.” 
Siunčiami New Yorkan, iš kur 
bus deportuojami. Traukinys 
atvyko nuo Ramiojo vandeny
no krantų.

GENERALIS STREIKAS VE
RA CRUZE.

MEXICO CITY, liepos 22. - 
čia gautomis žiniomis, Vera 
Cruz prieplaukoj paskelbta gene 
ralis streikas. Laivų plaukioji
mas suparalyzuotas.

• Streiko priežastis neskelbia
ma.

ROMA, liepos 22. — Užvakar 
čia buvo surengta demonstraci
ja prieš randonosius. Ponai ir 
poniutės protestavo prieš gatve- 
karių darbininkus, kurie pas
kelbė streikų.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, liep. 22 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ią ne mažiau kaip už 
26,000 dolerių, bank< buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Haipi

Anglijos 1 svaras ................. $3.81
Austrijos 100 kronų ............... $0.70
Belgijos, už $1 ....... frankų $11.80
Finų 100 markių ................... $4.00
Franci jos, už $1....... frankų $11.68
Italijos už $1 ........... lirų $17.80
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.60

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

Lenkų 100 markių ..........  $0.65
Norvegų 100 kronų ........... $16.45
Olandų 100 guldenų .......  $34.38
Švedų 100 kronų $21.65

šveicarų, JįH ..... . frankų $5.70
Vokie&ų 100 markių $2.60

Naujas angliakasių 
streikas

Uždaryta pusė Illinois valstijos 
kasyklų.

CHICAGO, liepos 22. — Tu
rime naujų angliaki'oių streiką. 
Šiandie uždaryta pusę Illinois 
valstijos kasyklų: angliakasiai 
metė darba reikalaudami dides
nių algų. Viso stre kuoja dau
giau kaip penkialika tūkstan
čių angliakasių. Savininkai la
bai susirūpinę ir sako, kad iki 
panedėlio gal prisieis uždaryti 
visas šios valstijos kasyklas.

Streikas nėra autorizuotas. 
Patįs darbininkai nutarę mesti 
darbą, ir metę jį. Samdytojai 
jau kreipėsi į Washingtoną, 
kad lenai, butų padaryta “rodą.” 
Bei valdininkoi ’rgi nežiną 
kas čia padaryti: nei ką nubaus
ti nei su kuo tartis... Jeigu streL 
ką butų paskelbę unijos virši
ninkai, tada, girdi, butų galima 
su jais tart s arba indžionkše- 
no reikalauti, kad buvo
padaryta kiek laiko atgal. Sam
dytojai prirodinėja, kad jie tu
rį padarę kontraktą, bet kf»ip 
imsi ir nubausi visus darbinin
kus, kad kontraktas nėra pildo
mas. Dėlei to dažniausia trau
kiama atsakomybėn unijos vir
šininkus. O čia, kaip tyčia, vir
šininkai streiko nepaskelbė!

Pranašai! j amo, kad jeigu ši
tas streikas užsitęs, Chicaga 
susilauksianti tokio anglių ba
do! kokio nieks nebepaniena.

HARDINGAS PRABILO.

MARION,.., liepos 22. — Se
natorius Harding, republikonų 
partijos kandidatas į preziden
tus, šiandie paskelbė savo spy- 
Čių — pareiškimą priimont kan
didatūrą. Stipriai smerkia Wil- 
sono administraciją, pritaria 1 
moterų balsavimo teisei ir... 
persegsti darbininkus nesišiauš- 
ti prieš kapitalą.

“CIVILIZUOS” KYNIJĄ.

200 misionierių vyksta tenai 
skelbti “pagonims” savo “mok

slų.”

LAPORTE, liepos 22. — Se- 
kfiiną nedėldienį iš č;a išvažiuos 
Kynijon du šimtai misionierių. 
Vyksta “sviarbiais tikėjimo rei
kalais.”

Ten, matyt, dar yra vietos 
tiems “krikščioniškos civiliza
cijos” skelbėjams.

KAINOS MASTUI KĮLA.

WSAHINGTON, liepos 22. - 
Čia surinktomis žiniomis, bėgiu 
šešių mėnesių kainos aut įvairių 
maisto reikmenų pakilo dau
giau kaip 9 nuoš.

Bet genialingasai Washing- 
tono prokuroras PaJmer vis dar 
sako, kad “pragyvenimas pin- 
ga.

LODNONAS, liepos 22. — 
Čia gautomis žiniomis, praeitais 
metrus Anglijoj numirę badu 
apie dvidešimt penki kunigai. 
Kokia nelaimė!

CLEVEIAND, liepos 22. - 
Teisėjas Levine paliepė užsimo
kėti 200 dol. pr(baudos miesto 
policijoj viršininkui Smithui. 
Neparodys reporteriui pnlirijOs 
rekordų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 23 1920 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai atmeta An 
glijos pasiūlymą

Atsisako sustabdyti karų prieš 
Lenkiją.

LONDONAS, liepos 21. 
šiandie č'a gauta iš Maskvos 
Rusijos sovietų valdžios pa raiš
ki mm, atmetąs Anglijos įsaky
mą sustabdyti karą prieš Len
kiją.

Prie šito atsakymo dar pri
kergta tūlas atsišaukimas į so
vietų Rusijos bei Ukrainos dar
bininkus ir kaimiečius. Jisai 
pasirašytm premiero Lenino, 
karo ininksterio Trockio, užsie
nio reikalų ministerio čičerino 
ir justicijos komision erio Kur- 
skio. Sako:

“Liepos 11 dieną Anglijos 
valdžia pasiuntė mums pasiū
lymą: sustabdyti karą prieš 
Lenkija ir pradėti taikos tary
bas su Lenkija ir kitomis pr»- 
sienio valstybėmis, kartu priža
dėdama, kad lenkų kariuomenė, 
padarius paliaubos musių sutar
tį, turėsianti pasitraukti prie ru
bežių, kurie buvo nužymėti 
taikos sutartimi - praeitais 
metais.

“Toje pačioje notoje pasiū
lyta, kad generolas Wrangel ir 
jo prieglaiuia Kryme butų ne
paliečiami. Į visa tai mes, liau
dies tarybos komisarai, Edsako- 
me atmetimu.

“Jeigu Anglija negeidė karo, 
ji turėjo neduoti Lenkijai amu
nicijos ir pinigų. Angliju taria
si su mumis tiktai darydama 
nusileidimų savo darbininkams.

“Lordas Curzon (Anglijos 
užsienio reikalų ministeris) 
tiz«utų lygos vardu duoda mums 
pasiūlymų, bet Lenkija sudaro 
dalį šitos lygos — ta Lenkija, 
kuri pradėjo plėšikišką karą 
prieš mus.

“Visi tautų lygos nariai, ypa
čiai gi Francija, Anglija ir 
Amerika, eina rankc« rankon 
šitame provokatoriškame Len
kijos kare prieš Rusiją ir Uk
rainą.

Siūlo tiesioginę taikų Lenkams.

“Musų atsakymas tečiaus ne
reiškia,' kad mes būtume atmai
nę savo poziciją linkui Lenkijos. 
Maskva jau nekartą siūlė taiką 

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami j lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo, Skyrius išduoda 
savo draftus arba 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 Si, Chicago> III.

Varšuvai. Jeigu ji dabar kreip
sis tiesiog į mus, tarp Rusijos ir 
Lenkijos bus užmegsta draugin
gi santikiai, ū* tuo būdu dar 
greičiau ir geriau.

Jeigu Lenkijos žmonės, sako 
pranešimas, “trokšta gauti tei
singą taiką ir teisingą rubežų ir 
Jhisijos asmenyj m^to drau
gingą savo kaimyną, reikia to
dėl, kad jos (taikos) jieškotų 
jie patįs.”

Riaušės Irlandijoj
Trįs žmonės užmušta, 20 su

žeista.

BELFAST, Irlgndija, liepos 
22. — šiandie vidurdieny West 
Belfaste kilo kruvinos riaušės. 
Jų pasekmės tokios: išgriauta 
pašto trobėsis ir keli žmonės, 
jų tarpe vienas kareivis, •sužeis
ti.

Po pietų į naktį kilo susirė
mimų ir kitose miesto dalyse. 
Čia trįs žmones tapo nušauti, o 
dvidešimt sunkiau ar lengviau 
sužeisti - - prišauti.

PAŠTO BANKO KREDITORIŲ 
SKAIČIUS SUMAŽĖJO.

WAŠHINGTON, liepos 21. — 
Federalinis pašto bankas Cliica- 
goj neteko 2,658 kreditorių. 
Pernai čia pašto banke buvo 
pasidėję pinigų 22,748 žmonės. 
Šiemiel bankas teturįs tik 
20,090 kreidtorių. Kreditorių 
pinigų jisai betgi turi daugiau 
nei kad pernai.

NUSINEŠĖ 10 TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ.

NEW YORK, liepos 21. — 
Trįs apsiginklavę banditai va
kar čia užpuolė Borden Con- 
densed M i Ik kompanijos kaste
riu. Atėmė dešimt tūkstančių 
dolerių ir pabėgo.

Atsisako paliuosuoti darbininkų 
vadus.

LONDONAS, liepos 21. .. 
Karališkoji taryba čia nuspren
dė, kad Winnipego darbininkų 
vadai, kurie tapo įkalinti. Delei 
kilusio tenai streiko, nebus pa- 
liuosuoti. Turės puti kalėjime.

NEW YORK, liepos 22. — 
Vakar čia sustreikavo daugiau 
kaip 2,(MM) darbininkų, dirban
čių krutamųjų paveikslų teatre- 
liuose.
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Nariams ir Draugams
Amalgamated Clothing

Workersof America

Lietuvos Alstuvybos Amjrikoje 
Pranešimas.

I>elei įsteigimo Amerikoje Lie
tuvių Prekybos ir Pramonės 

Tarybos.

Turim už garbę paskutinį kartą jums 
pranešti apie Joint Board

nikĄ
Ateinančioj Nedėlioj,

Liepos 25=tą. 1920
Sharp Shooters Grove

PALOS PARK, ILL.

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

v
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. t '2..,

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 VVORKERS

< OF AMERICA.

W WWW.MI IRMIĮ «WI rrm " ■

4as Didelis Piknikas 
įvykinomas per 

FEDERACIJĄ LIETUVIŠKŲ KLIUBŲ 

Nedelioje. Liepos 25 d., 1920 
Pradžia 12 vai. dienos 

STICKNEY PARK, LYONS, ILL.

Įžanga ypatai 50c priskiriant “war tax” 
______________Muzika A. Angelus Jazzy Jazz Band 
Dovanos geriausiem šokėjams: 

Moteriškoms už Fox Trot $5.00 
Vyriškiems už Valcą $5.00 

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

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

..............................— ---------

7-TAS DIDELIS

Piknikas
DRAUGYSTĖS LIETUVOS MYLĖTOJŲ

i CICERO, ILLINOIS
t -----  Atsibus -----

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

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

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

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

Kviečia KOMITETAS

--- ------------------------------------------------------------- ——*
DIDELIS NAKTINIS PIKNIKAS

Rengiamas per
Pirmutinę Lietuvišką Tautišką Dr-stę 

Subatos vakare 24 d., Liepos (July), 1920 
ANTANO ZOPELIO DARŽE, SUMMIT, ILL.

Pradžia 5 vai. popiet.
Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites atsi

lankyti ir praleisti linksmai laiką ant tyro lauko i 
žaidžiant ir šokant prie geros muzikos.

Širdingai kviečia KOMITETAS.• — —

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
uieni s i.reit u graziaj ‘ H'JaI

Amerikos lietuvių laikraščiuo 
se yra tilpęs Lituvod Atstovy
bės Amerikoje pranešimas dė
lei prekybos ir pramonės bend
rovių registracijos. Iki birželio 
30 dienos apie penkiolika bend
rovės yra padavusios savo pa
reiškimus delei registracijos ir 
todėl birželio 30 dieną šių bend
rovių atstovams ir šiaip pavie- 
niems asmeninis. kurie ar tai 
patįs užsiimu prranone ar tai 
yra prekybos ir pramonės rei
kalų žinovais, buvo pasiųsta pa
kvietimas šiokio turinio:

“Liepos 3 dieną š. m. 6 v. v. 
New Yorke, Waldorf Astoria 
viešbuty, kviečiamas yra įsire
gistravusių iki šiol Lietuvių Pre 
kybos ir Pramonės bendrovių 
atstovų, Lietuvos Misijos norių 
ir šiaip Lietuvos Atstovybės pa 
kviestųjų asmenų pasitarimas 
Lietuvos prekybos ir pramonės 
reikalais.

Tasai susirinkimas, kaipo už
mezga busimos Amerikos lietu
vių įstaigos, kuriai turėtų rūpė
ti Lietuvos finansų reikalai ir 
prekybos! ir pramonės pietoji- 
masiv bus skaitomas prirengia
muoju susirinkimu, kuriame tu 
rūtų būti aptarti kaip tikslas, 
taip ir pagrindiniai dėsniai šios 
įstaigos.

Turėdama omenyje, jog Lie
tuvos Vyriausybė negdi paskir
ti Amerikon savo Konsulo, bei 
prekybos agento, iki nebus ji 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
pripažinta kaipo nepriklausoma 
valstybė, ir jog delei šios pa
čios priežasties nėra galima su
daryti platesnes organizacijos, 
kaip kokios yra Franciizų ir 
Amerikos arba Italų ir Ameri
kos Prekybos Kameros (Gham- 
ber of Trade and Commerce), 
Lietuvos Atstovybė yra tos nuo
monės, jog laikinai iš tarpo pa
čių bendrovių nr šiaip nusima
nančių prekybos ir pramonės 
reikalais žmonių reikėtų nusta
tyti nuolatina Amerikos lietu
vių prekybos ir pramonės Ta
ryba, kuri rūpintųsi Lietuvos 
prekybos ir pramonės plėtojimu 
si. Tokia Taryba rasit galėtų 
susidėti iš kokių 5 7 narių gy- 
vedančių įvairiuos? miestuose 
kuri laikinai turėtų prie Lietu
vos Atstovybes savo biurą.

Svarbiausiu tokios Tarybos 
uždaviniu turėtų būti jiriveizde- 
jimas budo ir formų pačių ben 
drovių tvėrimo ir darbo Ameri
koj ir suteikimas įvairių* in
formacijų, kokioj srityje tinka
miausiai Amerikos lietuviu ka
pitalai galėtų būti suvartojami 
Lietuvoje. Be to šios Tarybos 
rupesniu turėtų būti ir klausi
mas apie išgabenimą, įvairių pre 
kių iš Lietuvos į Amerikos rin
ką ir apie įgabeni iną kaikurių 
prekių ar išdirbytūs Lietuvon, 
kt»s Lietuvos Vyriausybės butų 
pripažinta.

Kalkinai tokia TDaa*y'ba, kaipo 
visuomenės Lietuvių organizaci 
ja, pasilieka savistovi organiza
cija, bet veikif* kontakte ir su
sižinojus su Lietuvos Atstovybe 
Amerikoje.

Visas reikalingas lėšas tokios 
organizacijos išlaikymui priva
lo pasižadėti suteikti pačios pre 
kybos įshaigosj prisidėjusios 
prie tos Tarybos sutvėrimo. 

Visi daromi Lietuvos Vyriausy
bės užsakynu«i| Amerikoje, ly
giai kaip ir visas iš Lietuvos im 
portas, turėtų eiti per tą Tary- 
M- . '

šitaip nusimanydama apie 
sutvėrimą busimos organizaci
jos, Lietuvos Atstovybė pasiuto 
susirinkimui priimti tokį dieno- 
tvarkį pasitarimui:

1. Susirinkimo cddarynias.
Lietuvos Atstovai pranešimas 

apie Lietuvos prekybos ir pra
monės padėtį ir apie Amerikos 
Lietuvių bendroves, kurios yra 
rudavusios pareiškimus delei 
registracijos.

Išrinkimas susirinkimo pir
mininko ir sekretoriaus,

NAUJIENOS, Chieago, Dl.
2. Kokiose pramonės ir pre

kybos srityse tinkam iausipi su
vartoti Amerikos lietuvių kapi
talai.

3. Ar reikalinga yra kokia 
nors prekybos ir pramonės rei
kalais Amerikos lietuvių organi 
zacija formoj tarybos, ir kokios 
turėtų būti funkcijos tos Tary
bos ir jos biuro prie Lietuvos 
Atstovybes.

• 4. Jeigu reikalinga yra tary
ba, lai kokiomis lėšomis kiek
viena Bendrovė gali prie to pri 
sidėti.

5. Laikinosios Tarybos ir biu 
ro išrinkimas.

6. Įnešimai ir sumanymai į- 
vairių susirinkimo narių.

Pakvietimų buvo išsiųsti'* 28. 
Kai-kurie pakviestieji delei 
trumpo laiko negalėjo atvykti 
susirinki man ir yra prisiuntę 
vien lik savo linkėjimų. Tokie 
pasveikinimai buvo gauti iš Gili 
cagos nuo J. Hertmanavičirois, 
d-ro Draugelio ir S. Rodžio. Kon 
ferencijoj dalyvavo Misijos na
riai Jonas Vileišis ijn Majoras 
P. Žadeikis, Lietuvos Atstovybės 
delegatas M. Vinikas, pavieniai 
iš užkviestųjų asmenys: J. V. 
Grinius, Vince# F. Jankauskas, 
Bernardas V. Slefan, M. L. Va
siliauskas ir Pelnas Steponas 
Vilmontas, ir pagedimi sekančių 
bendrovių atstovai, alfabeto ei
lėje:

1) Nuo Amerikos ir Lietuvos 
Audimo Korporacijos, P. J. 
Kazlauskas,

2) Nuo Baltic States Bank, at
stovas Jonas Lopata,

3) Nuo Baltic States Finance 
Corporation, atstovai F. J. Ba
gočius ir Antanas Ivaškevičius,

4) Nuo Liet. Amerikos Bubu 
Tšdirbimo Bendroves, atstovas 
\. Karsokas,

5) Nuo Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės trįs atstovai, Aleks. 
Stcpanaitis, A. B. Strimaitis ir 
\. S., Trečiokas,

(>) Nuo Lietuvių Mekanikų 
Sąryšio, atstovas Vincentas Vait 
kus,

7) Nuo Lietuvių Mekanikų ir 
Mašinistų Bendrovės, atstovas 
Vnt. Ivaškevičius.

8) Nuo Lietuvos Prekybos 
Bendroves du atstovu, Pranas 
J. Kaliniauska's ir Pranas VI- 
raks,

9) Nuo Progrėšs Avalų Išdir
binio Bendroves du atstovu, F.
I. Bagočius ir Petras K. Vaičiū
ną®,

10) Nuo Progress Valgomų
jų Produktų Bendrovės trįs at
stovai: A. K. Neviackas, A. B. 
Tumavičius ir Petras K. Vaičiū
nas,

11) Nuo “Vienybes“ dienraš
čio Bendroves, atstovas Vladas 
Lazdynas,

Toliau buvo atstovai nuo šių 
bendrovių, kurios iki šiol dar nė 
•a patiekusios pareiškimų delei 
regisi racijos:

12) Nuo Bostono Instrumen
tų Dirbinio Bendroves, atstovas 
F. J. Bagočius,

13) Nuo Lietuvos-Amerikos 
Prekybos Bendroves du atstovu: 
P. Molis ir J. S. Vasiliauskas,

14) Nuo Lietuvių Rubsiuvių 
Bendrovės iš Ballimorės, atsto
vas Petras1 .Tri<ras,

15) Uetnvos Garlaivių Bend
roves ,atstovas p. Živalkaiiskas,

Konferenciją atidarė Lietuvos 
Misijos Pirmininkas J. Vileišis, 
trumpa prakalba nurodydamas 
susirinkusiems priežastis ir tiks
lus, delei kurių buvo sušaukta 
ši konferencija ir, patiekdamas 
jos dienotvarkį, pasiūlė išrink
ti susirinkimo pirmininką ir 
sekretorių.

Kon f e re ne i j os Pi rm in in k u 
tapo išrinktas advokatas Jonas 
Lopai a, o sekretorium adv. F.
J. Bagočius.

Svarstydama patiektus dieno- 
tvarkyj klausimus, Konferenci
ja yra padariusi sekančius nu
tarimus:

1. Sutveri i Amerikos Lietuvių 
Prekybos ‘irJPranionės Tarybą, 
kurios funkcijos turėtų būti:

a) Lietuvių Prekybos ir Pra
monės bendrovių ir įstaigų 
kontrole ir priveizdėjimas,

b) Informacijų teikimas pre
kybos ir pramonės srity,

c) Rupesnis apie prekių gabe
nimą iš Lietuvos ir Lietuvon,

Atdara vakarais, {ėjimas dykai-nuo 9 ryto iki 10 vakaro
>

Čeverykai S1 «2 s3 $4 $5 «6 Ceverykai 
Keturių Milijonų Dolerių Apielinkes

• Ceyerykų Išpardavimas
Detaliai

f

Didžiausias Chicagos Parudavimo Namas
Prikrautas Augštos Vertės Ceverykų 

$1 $2 $3 U «5 «6 - aESNIŲ -
Visi bankai “apsirubežiavo“, to

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

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

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

Nebuvo — net pirm karės — to
kie puikus, naujausio styliaus, se
zoniniai čeverykai tokiomis kaino
mis. i ' r
,■, m- ■ ’ *■.*.»> ■ i f « « t t « i

Fabrikantams ir išdirbėjams 
dabar nėra klausymo apie kainą 
— jiems daba/ SKĘSTI AR IŠ
PLAUKTI — BANKRUTAS AR 
LAIMkJIMAS — PINIGAI AR 
SUNYKIMAS.

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

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

t

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

Čeverykai Visai Šeimynai Mažiau Negu 
Pusė Kainos su Nuostoliu Išdirbių

- COLISEUM DABAR

2. Išrinkti laikinąją Ameri
kos lietuvių prekybos ir pramo
nės Tarybą iš devynių narių ir 
pavesti jai paruošti statuto pro
jektą dėlei tokios nuolatinės 
Tarybos sutvėrimo,

a) Veikti išvien ir pasitarus 
su Lietuvos Atstovybe Ameri
koje,

b) Priimti visokius patari
mus nuo dalyvavusių konferen
cijoj atstovų delei statuto pro
jekto sustatymo ir patį darbą uz 
Uaigti dviejų savaičių begiu.

c) Nevėliau kaip už menesio 
per Lietuvos Atstovybę sušaukti 
antrą konferenciją pakvietus 
jon visas prekybos ir pramonės 
įstaigas, kurios bus įteikusios 
savo pareiškimus delei registra
cijos ir šiaip pavienius asmenis,

d) Konferencijos laiką ir vie
tą paskelbt užtektinai anksti, 
kad galėtų atvažiuoti atstovai iš 
tolimesnių miestų,

3. Nutarta rinkli laikinoji 
Amerikos lietuvių prekybos ir 
pramones 'laryba iš devynių as
menų, kurion sulig balsų skai- 
č'aus pateko, atsisakius p. Jo
nui Griniui ir P. S. Vilmontui, 
šie asmens: adv. F. J. Ragučius, 
adv. Jonas Lopata, A. B. Stri
maitis, Vincas Jankauskas, An
tanas Ivaškevičius, adv. F. J. 
Kalinauskas, A. S. Trečiokas, J.
S. Visiliauskas ir P. Molis.

4. Konferencija randa reika
linga, kad prie Lietuvos Atstovy 
bes butų sekretoriatas, geres
niam supažindinimui Amerikos 
lietuvių ir |||endi'ovių su da

bartiniais Lietuvos ekonomi
niais reikalais ir pasaulio rin
komis.

5.. Laikinoji Taryba išdirbs 
sąmatą ir nuolatinius mokes
čius, kokie bus imamai nuo fir
mų ir pavienių narių padengi
mui lesų, kurios bus reikalin
gos Amerikos Lietuvįų Preky
bos ir Pramones Tarybos užlai
kymui.

6. Kokioj pramones ir preky
bos srityj tinkamiausiai suvarto 
ta Amerikos lietuvių kapitalai 

—nutarta atidėti ant toliau, ka
da susirinks daugiau informaci
jų apie dabartinį Lietuvos eko
nominį būvį.

7. Konferencija atranda labai 
pageidaul.nti daiktu, kad ben
drovės, turinčios vienodus tiks
lus, juntųsi į krūvą, bendrintų 
savo veikimą ir tuomet galėtų 
greičiau realizuoti savo sieki
mus ir sutaupyti daug organi- 
zatyvių lesų ir tokiu bildu taptų 
nratdingesnes savo šėrininkams 
(pajininkams) ir Lietuvai.

Tuojaus {)o konferencijai Lai 
kinoji 'karyba turėjo savo pir
mą posėdį ir šiaip susiorgani
zavo': P rmininkas Jonas Lopa
ta, vice-pirm. P. Molis, sekreto
rius A. B. Strimaitis.

Konferencija užsidarė 11:15 
ve kare.

(Pasirašė) Jonas Lopatlo, 
Kon f erenc i j os pirm. 
F. J. ^įėgočius, 
Konferencijos sekr.

(Bus daugiau)

- Td7YardZ8654

Mrs. A. Micliniewich
AKŪ8EIOLA

Baigusi Akuia- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
rusi Pennsilva- 
nij»s haspitali. 
•«, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokios* ligose 

moterimi lx 
merginoms.

8113 So. Halsted St. Chicaro, Dl.
(ant aaz&firti lubig)

Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki vliaJ v.

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 88-th Street

Teisinga drabužią kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki- 

fieniui. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoŠ. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus, 
$82.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $80.00. 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.

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

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

S. GORDON
1415 So. Halsted St., Chieago, 111.
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The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Atskaita užbaigus biznį Birželio 30, 1920, sudaryta Auditoriui 
Public Accounts [Ilinojaus Valstijos

TURTAS
Paskolos ir atrokavi-

mai ........................ $1,491,322.75
Perdėtis v................................ 423.73
U. S. Bonai ir certifi-

katai .............................175,436.59
Municipal ir korp. bonai 765,764.12
Rakandai ir įtaisos ........... 5,967.71
Real Estate .......................... 982.75
Revenue stempos .................... 238.52
Cash ir kitų bankų sko

los ...........L.................. 438,434.66

i

SKOLOS
Capital stock įmokėta $200,000.00
Perviršis ..........................  10,000.00

Neišmokėti dividendai.' . ... 6,040.00
Palikta taksams ir procen

tams ..........................  8,231/**’
Depositų .................... 2,612,252.70

Viso privalumų .... $2,878,570.83
..........................  $1,112,666.48
............................ 2,612,252.70

Viso tuorto ........... $2,878,570.83
Sausio 2, 1918 — depozitai.......
Birželio 30, 1920 — depozitai ..

Priaugimas depozitų ..............................   $1,499,586.22
VIRŠININKAI

ASA VVIERSEMA, Prezidentas NICHOI.AS W. \VIF.RSEMA, Kas 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDF.RICK J. VVIERSEMA, p.-k 

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandi Asą Wierscma
Hermnn L. Barnes Catrines DeHaan
Theophilus Schmid Nicholas W. VViersetna
George Dalenberg Chas. E. Reading Frederick JAViersenui

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

= KAS 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 namus, taipgi 
J dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BR1DGEPORT ELECTRICCO, I n e.

A. BARTKUS. PrM.
161B W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. CkicaRO. IU.

i-

4

Rvnšm ir Tarkim* Vanos

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

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

I

v*

12th STREET 
Tel. Kedzle 8902.

3514-16 W. 12th ST
Ari| 8t. Locils Ava. 

CHICAGO. ILL-

25,000 Knygų Uždyką
L. K. MOKYKLA padovanoja 25,000 knygų visiems tiems, kurie 

nori sužinoti, kaip galima lengvai, greitai ir pigiai įsigyti MOKSLĄ. 
Siųskite savo antrašą ir 10c., kaipo prisiuntimo lėšas, adresuodami:

L. K. MOKYKLA, 2023 Saint Paul Avė., CHICAGO, ILL.

Capudine
Pamėgink tai

Visai Patikėtinas
Del Galvos Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

Kur Bakūžė Samanota
Gaidos vienam balsui

ir
Fortepianui

Parašė
Stasys Šimkus

Antra laida
Kaina 50 centų

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

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Ligos paeinančios nuo 
prastų dantų.

C. K. Cherrys, 1). I). S.

(Pabaiga)

10. P-n i T. C., 15 metų, turėjo 
operaciją dėl pan-hysterektomi- 
jos (išpjovimo gimdos), po 
kurios ji negalėjo vaikš
čioti be lazdų per keturius mė
nesius. Jos dėsi uis kelis buvo la
bai išpustas ir sąnaris sujung
tas. Ji buvo atsiųsta pas rašy
toją. Kliniškas ekzaminavimas 
parodė, kad ji turėjo pyorreą 
(užsipuliavimas apie dantis). 
X—spinduliai rodė praskiestą 
plotą gale viršutinio dešiniojo 
akinio danties. Pyorrhea liko
si išgydyti'*, bet nebuvo permai
nos jos opiame padėj’ine. Dan
ties šaknis tapo nupiauta ir užsi
krėtęs plotas išdegintas. Septy
ni sauginiai diepai (vaksinai) 
buvo, vartojami ir pora sandeli- 
nių čiopų, bet pa si gerini iii o ne
simatė. .Ii pradėjo rodyti me
lancholijos symptomus ir bijo
jo, kad jai ji niekuomet nebega
lės vaikščioti. Pagalios atėjo 
mintis pavartoti vaksiną 
kito ligonio, kuris turėjo pro
tiškus užgulimus, pr*einanč:us 
nuo dantų užsikrėtimų. Pen
kias dienas po antro įleidimo ji 
padėjo lazdas j šalį. Gerėjimas 
laipsniškai sekė iki ketvirtam 
įleidimui, kuomet jos ligra pra
nyko.

11. P-ni B., amžiaus 45 melų, 
kentėjo nuo sudėtinio artndčio 
per dvylika motų. Ji buvo ane
miška (mažakraujė) ir turėjo 
tešlinę :šv;’.izdą. Jos keliai, ri*’ 
šai, koja;, pečiai, rankos ir kak
las b ivo visi apimti. Vargiai 
galėjo vaikščioti arba judėti. Jai 
reikėjo imli dideles dožas ni-r- 
koto. Radiografai parodė dvi 
praretinti vieti apie pirmuosius 
krūminius, kurie likosi ištrauk
ti ir vietos išdegintos. Tikta’ 
mažas pasigerinimas pasirodė 
Operacija ant abiejų žandų tuš
tumų rsekė, kuomet ji pradėjo 
greitai eit geryn. Paliovė ji 
vartot vaistus ir dabar yra vi
sai sveika.

12. P-lė L., penkių metų, tu
rėjo išsivysčiusį alkią puliavi- 
mą ties šaknimis krūminio. Šis 
padėjimas ekzistavo per mėne
sius. Šeimynos gydytojas buvo 
kaltininkąs šiame atsitikime, 
nes jis patarė dėti priekabas ant 
veido, kas buvo daroma regu
liariai'. Kujomct periovsteus li
kosi pakeltas nuo kaulo, užsi
krėtimas ėjo greitai. Krūminiai 
likosi prašalinti ir žaizda išde
ginta. Pasirodė, kad ligo buvo 
perėjusi į kaulą ir apie colį kati 
lo tapo išplauta; bet padėjimas 
nesigerino. Daugiau sugedusio 
kaulo likosi prašalinta, bet užsi
krėtimo naikinimas tęsėsi, kol 
galop prisiėjo išplauti žandą 
nuo sąnario iki vidurinės linijos

Butų galima priskaityti dau
gybę panašių atsitikimų, kurie 
aii.škiai parodo, kad sugedusį 
dantjs suteikia įvairių nesmagu 
mų. Dabartinė dentisterijos ir 
medicinos literatūra yra užpil
dyta lokių atsitikimų ir kiekvie
nas praktikuojantis daktaras 
diena i šdienos susiduria su to
kiais ligoniais, kurių pasekmin
gam gydymui prisieina pirmiau 
šia prašalinti visus abnormališ- 
kumus “augščiau kalnieriaus”. 
Užtai dentisto ir mediko gimi
ningumas kasdien didėja. Sy
kiu veikdami jie lengviau atsie
kia pageidaujamų rezultatų.

Gydytojo profesionališkas šie 
kis yra sugrąžinti ligoniui svei
kata; ir jo morališka pareiga 
turi būt prašalinimas ligų ir 
skausmų iš žmonijos tarpo. Te- 
čiaus atlikti to jis negali. Patys 
žmonės turi rūpintis savo svei
kata.

Taigi šio rašinio tikslas yra at

mažiausia du sykiu metams don 
tistas apžiūrėtų ir nuvalytų dan 
tis. Tonsilių padėjimas irgi tu 
ri būt dabojamas.

švariai ii r sveikai užlaikant 
burną netik kad skausmai ir 
dantų praradimas nereikėtų pa
nešti, bei tikrai vidurių užkietė
jimas, virškinimo susirimas, į- 
vairios inkstų, kaipo ir širdies Ii 
gos sumažėtų; ir žmogus butų 
stipresniu atsilaikyti prieš kitas 
pavojingas infekcijas.

Laiškai iš Lietuvos
Reikia mokėti dideli muitai 

siuntiniams.
Vicentui Kimčiui į Chicngo 

rašo jo žmona.J
Ptiskui gavom žinią, kad ma-

iš Amerikos. Po trumpo susi
rašinėjimo su agentu aš nuvažia 
vau į Eitkūnus, Vokietijoj. Apie 
I dienas aš čia išbuvau, kol var- 
gų-vargais apturėjau siuntinį. 
Bet brangiai tos siutinis kašta
vo: muito sumokėjau 350 mar
kių, kelias su išlaidoms — apie 
250 markių. Viso tnpie 300 rub. 
irba 600 markių. Apturėjau 5 
nertines kamzolkas, 1 nertinę 
kepurę, 1 porą čeverykų ir 4 bon 
kėlės lašinių. Dovanos labai gra 
žios ir labai esame dėkingi, kad 
ir musų neužmiršai. Ypač vei
kučiai labai nudžiugo dovanas 
apturėję. Jeigu siųstumėt dar 
kartą mums kokią dovanėlę, tai 
siųsk tiktai iki 20 svarų svaru
mo, nes tokis siuntinis pareina 
paštr* į paskirtą vietą ir nerei
kia važinėties taip toli.

ir ypatingai dantų higieną. Šva
rumas yra pamatinis principas 
Po kiekvieno valgio burna turi 
uit plaunama ir dantjs valomi 
Dančiui pradėjus gesti, niekuo
met nereikia laukti, kol jis pre 
dčs skaudėti, bet turi būt sutai
sytas. Taipgi yra geistina, kad

AS, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI 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, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau, gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per (5 menesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt

Dainos Vienam Balsui
Parašė

Stasys Šimkus
Kaina — 35c.

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

Sekančias dainas galima gauti:
Lopšinė
Sunku man gyventi
Ne dėl tavęs aš, mergelė.
Pamylėjau vakar

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

Užsisakykit tuojau iš
NAUJIENŲ KNYGYNO 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

2.
3.
4.

Dr, A. R. Blumenthal

R

ra

BPBCIAUSTAn 
nlnaoja Dykai 

Gyvenimą* yra 
tnAčias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y< 
patinga dom* at 
kreipiama | vai* 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4*49 8. Aahland av, kamp.47 st. 

Telephone Yards 4917 
Boulevard 6497

DR. Al. HERZMAN
Starai lietuviam* liaomaa per 33 

txj kaipo patyrei gydytoja*, ahlrargaa 
tr akulerta.

Gydo aitria* tr ehroniikae liga*, vy
rų, moterų ir valkų, pagal naajauelae 
metodą* X-Ray ir kitokia* elektroe pria. 
taiaaa.

Ofisas ir iMbaratorlja i IMS V. Ut* 
St. meteli Pisk St.

VALANDOS: Nuo 1*—U pteM. N 
na. 6 Iki 8 vai. vakarai..

( Dienomis: Canal 
m . . —J 9110 arba 867 Taleph.Mll •< _ . “

«TVBWTMAS: 3413 B. HalaM Btreat 
VALAMDOi: 3—3 ryU. tlkUL’

LAIŠKAMS POPIEROS
Su eilėmis ir pagražinimais 

Pasveikinimas iš tolimos šalies 
Į Tėvynę grįžt norėčiau .......
Skriskite mintys ......................
Aš eisiu į kovą ......................
Į pačią ir vaikučius ...............
Mielas mano broli ......... .........
Miela mano mergele ...............
Mano mieliausia motinėlė .... 
Laiškelis tėveliams ................
Pas gimines ....... .......................
Pas merginas ..........................
Leiskit į Tėvynę ......................
Tik reikia mums mokslo šviesos 10c 
Kaip miela sulaukti ............... 10c
Aš Lietuvos dukrelė ............... 10c
Kur banguoja Nemunėlis ....... 10c
Daina Lietuvaitės ...........   10c
Mielasis karvelėli ................... 10c

12 laiškų sykiu už $1.00
Konvertai pridedama 

Pinigus siųskite su užsakymu.
V. SHILEIKA, 

4932 W. 14 St., Cicero, III.

10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c
10c 
10c 
10c 
10c

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo saują afišą 
P> 4729 So. Asland Avė. Iii 
gydo ligas vyrp, moterų Ir val
kų. Ofiso valandai nuo 10 Iki 
12 wtmetvj. nuo 2 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.

Kad butų nors vienas lašas 
tiesos, tuomet nebūtų tiek 

vargo ir skurdo.
M Žilinskaitė iš Šiaulių rašo 

\1. Martinui, (iii So. 17th St., 
Herrin, III.:

Prašai tainista parašyti apie 
Lietuvą. Plačią knygą apic\ ją 
butų galima parašyti, bet aš 
lors truputį parašysiu. Nepa
mintum dabar tamsta savo tė
vynės; iš vienos pusės ji visa 
beveik sudeginta, sunaikinta, 
žmones nuspurę nuskurdę. Ži- 
lama, nekalbu r»pie nesudegu
sius ūkininkus, bet apie mies- 
iečius. Apleidus priešams-vo- 

kiečiams Lietuvą atsikvėpėm 
’iuosai, kaip iš kokių spąstų 
aaleido. Neilgai teprisiėjo liuo
bai kvėpuoti — užėjo bolševikai, 
prasidėjo sunkios rekvizicijos, 
Mėšlinai. Darbo jokio, o bran
dumas beįsus, gerinus pasakius, 
kad nieko nebuvo galima gau- PAIKI FYPFI I FP

s.

Skausmus ir galimus nutildo

A l» k*.

DATR1JOTIZMAS
* Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršiu 

|120,
£. Cor. Fourtk anm 

Jackum Sts.
SIOVX CITY, LL

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
gavo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukegan, UI.

JOHN KUCHINSKAS

Telephon* Y*rd« 6092

Dr. M. Slupnicki
1107 B. Mortai at Chleata

▼AIANDOS: Nuo 9 Iki 11 ryto 
ir nuo i iki 9 vakar*.

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kam n m 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va- 
]andosi 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

ti pirkti, nors badu mirk, bet ir 
denis išsinėšinus iš Lietuvos ne 
ilgai liuosiems prisiėjo būti. Už
plūdo gaujos plėšikų bermonti
ninkų, kurie kaip žvėrys be jo
kio pasigailėjimo piešė, naikino, 
legino ir be jokio reikalo šau
lė žmones. Vakare žmonelei 
Ireba ir laukiu* baisių svečių. 
Lštikro tai buvo koks tai baisus 
tapnas košmaras, čia musų 
karžygiai pasidarbavo, baisiai 
.umušė bermontininkus, kurie 
minutę, kad turi dalyką ne su 
amdyla kariuomene, bet su tik 
•ai mylinčiais savo tėvynę sn- 
uimis ir bėgu Vokietijon.

No.ęs ir sunkus dabar gyveni- 
nas Lietuvoje, bet visgi savo 
krašte savo tėvynėje, lengviau 
viską pakelti. Be to, tikimės, 

• kad ateis geresni laikei— ne vi
suomet gi taip bu^J

Malonu girdėti kur, eini j 
kokią įstaigą visur skamba pri
imta kalba ir poneliai, kurie 
kuomet tai drovėjosi ištarti lic- 
uviškai žodį, dabar didžiuojar 
i moką lietuvių ktnlbos. Mo

kyklose, gimnazijose visur pir
moje vietoje lietuviškai visi da-

Vftlibaženklls užreg. S. V. Pat. Oflie.

DRAUGAS REIKALE

Tel.: McKinley 4293
Atlankykit savo kaimyną iš Lietuvos 

LOUIS LEVIN.
SHOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dyeing of 
Ladies & Gents’ Garments

2502 W. 88th St., Chicago.

MMTHVIS ADVOKATAS 
89 SO. LA SALE STREMT 

CHICAGO, ILL.
Talephaiui Central 9684 

Valandos: 9 ryta iki 6 vakar*.
S ubą tomis i 9 iki 1 po plati 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
EaaAmi**oju Abstraktu 

BMkant.
arba pardaodant narni, l«ti ar
ba fanna Ir padirba visokiu 
Logaliikua Dokumentus. Sutei

kia patarimu* ir skolinu pinigu 
ant Pinui Mortgedii ant lengvi 
*aiyn.
Weet Side ofisas atdaras vaka

rais nu* 7 iki 8 valandos.
Vilium Metropolitan State Ban
kus, 2201 W. 22nd Street
Cer. Leavitt. Tel. Canal 8561.

Te!. Canal 8291.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTA8 
w, 32nd & So. Leavitt

i 19 dieną,
lykai mokinami. Labai brangi 
lietuvių kalbai viena valanda 
lietuvių kalbod pamokos kainuo . 
ja 30 auk. (15 r.). Tik blogi* gy-' 
venti darbo žmonėms. Nes jo
kio uždarbio ėnra, o brangumas 
beprotiškas: vienas mąstąs me
džiagos kainuoja 180 auksinų 
(90 r.), batukų pora 400 auks. 
(2M rub.) Amerikiečiai gailisi 
siavo vEirgo brolių ir siunčia 
maistą, medžiagą ir kitą ką, bet 
yra geresnių, kurie visą tą su
vartoja, darbininkas gali ir juo
dą duoną valgyti, ir nuplyšęs 
vaikščioti.

Kad butų nors • 
tiesos, tuomet nebūtų tiek var- Valandos^lO^H ryto;”2-^3 po piet

CHICAGO.
1 Valanda* < 1:80 ryto iki 

nuo 1 po pietų iii

Telefonas Pili man 858
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
19801 S. Mickigan A v., Roseland 

Valandos:-9 iki 9 vakare.

- DR. YUšKA =
: 1900 S. Halsted St. S

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

Rezidencija: 2811 W. 63 St 
Tel. Prospect 3466

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j Peopie Teatrą

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

6 iki 8 vak. Nedčl. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 VV. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

y

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ra
JJ Tel. Boulevard 2160
S Dr.A. J. KARALIUS a
■ Gydytojas ir Chirurgas
S VALANDOS: 9—12 ryto i 

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

Chicago, III.
h

Rez. 1139 Independente Blrd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

vienas lašas Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
, _ Telephone Drover 9693 >

_ ...  ........... * ■ 2 j 1
i'- kuilio (;.iii;i k'iii L;ull|i. 1....10 i” į

DR. I E. MAKARAS 
Uetnvb Gydytoja* ir CHrirgM 
BoMlande: 10900 8. Michlgai Are, 
felefonai, Piillman 942 ir 918B 
Chicago* ofise*: 4516 S. Wood St. 
Tik Ketvergi vakarai* nio *:99 
-7, Tel. Yards 719.
■I m viii ||«W——rw—iii     wii iwny■■ iim*—j   n i; ii I ąpVĮraF

----- "n y

DR. JOHN N. TRORTO 
GYDYTOJAS IB CmUMAB 

1997 WJ1 BL ka**JUr*M!eld ar
V«lan<io«t Iki 9 ryto; B (M 

4 Ir gi* 7 Dd S vakare.
Tek Frea***l
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Published Daily earaept Sunday by 
tha Lithuanian Newa Pub, Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1789 SO. HALSTED ST, 
. CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Ratas:
$8.08 jer year in Canada.
$7.0C per year outside of Chicago.
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vos Šelpimo Fondo tiks-(tikslui netiesą? Toks elgi- 
lams.”
Toliaus p. Vileišis rašo;

“Pinigai pavedami ne 
kokiai nors valstybės įstai

* gai, ne pačiai Valstybei, 
bet keletai žmonių, kurie, 
tarsi Lietuvos vardu, pri
valo nustatyti, kokiai or
ganizacijai tie pinigai pa
vesti.”
Apie kitu du fondu p. Vi

leišis nesako, kad bent vie
nas jų “visados buvo vien 
tik partyvia organizacija”;
priešingai, jisai nurodo, kad tiktai didžiumos Rusijos gyven- 
ir Tautos Fondo ir Neprigul to^’ 0 ^surado didžiumos ir

masi visai neparodo, kad vai 
stybės įstaigos (kaip, pav. 
Lietuvos Atstovybė Ameri
koje) yra bepartyvės organi
zacijos.

Į Apžvalga Į
600,000 NARIŲ.

senaiBolševikų priešai jau 
nurodinėjo, kad Rusijos komu
nistų partija turi ne dauginus 
kaip keletą šimtų tūkstančių na
rių, ir kad todėl ji neapima ne
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Fondų kritika.

tai turi visą valdžią savo ran-įsirengę atsteigti jų įstagoms 
koše; savo agitacijai ji panau- demokratiningumą. Demokra- 
doja visas valstybės priemones, tijos privilegijos Alsace’o gy- 
ir be pasigailėjimo persekioja vi ventojams šiandien reiškia dau
sas priešingas partijas. Būti giau, negu teisę vartoti savo dia- 
komunistu Rusijoje yra ne tik- lektą visuomeniniuose susirin- 
tai išrokavimas, o dažnai net kimuose. Jie brangina vieti- 
vienintelis būdas gyventi, nes į nius papročius, bet pirm visko 
valdiškas vietas, į visokius ko- jų būtis pareina, nuo industri- 
misariatus, komitetus ir tt. yra jos. Tos tai priežasties delei 
įleidžiami tiktai komunistų par-1 jie yra pasiryžę visais galimais 

' l savo industrines

Darbo Laukas ji dalis didžiumoje buvo išvaži
nėj usi į kitus miestus.

8. Tą streiklaužių listą rašo 
ne mašinistų unija, (Internatio
nal Union of Machinist), bet 
misingio išdirbystes unija (New 
England Workers Ass’n), kuri 
nieko bendro neturi su mašinis
tų unija ir mašinistais darbi
ninkais.

Taigi T. Matas nėra jokią 
streiklaužys. Jį įtraukė į streik 
laužiu sąrašą komunistėliai ty
čiomis, kad duoti progą “Lais
vei” papliauksti ant socialistų. 
Dar reikia priminti, kad į tą 
dirbtuvę, kur T. Matas dilba, 
visi “Laisvės” plauko komunis
tai sugrįžo sąvaitę laiko pir
miau, negu T. Matas, bet jų 
vardų nėra streiklaužių sąraše.

Taipgi paaiškėjo, kad vienas 
iš komunistų prašė poros (o gal 
ir daugiaus) vaikinų, kad apsi
imtų liudyt, jog T. Matas juos 
kalbinęs grįžti į darbą, kad pas
kui vėl galėjus scfcialistus šmeiž 
ti. Mat tuomi rengia minias 
prie “proletarų diktatūros”.

L. S. S-gos 34 kp. valdyba: 
Org. J. S. Prusalaitis, 
Sekr. Pranas Dapšys, 
Ižd. Antanas Nainis. 

Waterbury, Conn.
17 d. liepos, 1920.

[Federuotoji Presą].
Paterson, N. J. — Petersono 

šilko fabrikų darbininkai, kurių 
čia yra iki 34,000, turi pasirink
ti vieną iš dviejų: vesti ncorgar 
nizuotą streiką arba pradėti mil 
žinišką kompaniją, kad suorga
nizavus visus darbininkus. Ne
darbas šiame mieste vis labiau 
ir labiau plečiasi. Daugelis dar 
bininkų jau nedirba kelias su
vaitos.

Laikomi masiniai susirinki
mai po atviru dangumi. Kalba 
Amalgamatcd Textile Workcrs 
ir United Tcxtile Warkers uni
jų kalbėtojai. Derbininkams 
tvirtiniama, kad darbdaviai tol 
bandys mažinti algas, kol darbi
ninkai nepakels protesto. O 
protestą galima pareikšti tik vi
suotinu streiku rrba įkūrimu 
stiprios organizacijos, su kuria 
darbdaviams prisieitų skaity
bos.

Iki šiol Petersone susibūrė tik 
30 nuoš. visų darbininkų. Jung
tinė unija jau vedė keturius 
streikus, o Amalgamatcd—poa
kius. Abi uniji sako, kad darb
daviai dėde* pastangų sunaikin
ti unijas ii4 numušti darbinin
kams algas.

tijos nariai; komunistai yra pri- budais ginti 
vilegijuoti žmones. O komunis- teises, 
tų priešai yra persekiojami; at
vira agitacija prieš komunistus' 
yra be vi ik negalima, nes už tai I 
baudžiama aštriausiu budu. Rei L 
kia pridurti prie to da ir tą fak-1, 
tą, kad komunistų prešai visai 
neturi savo spaudos, nes visas 
spaustuves bolševikai paėmė į 
savo rankas.

Ir nežiūrint to viso, per pus
trečių metų vešpatavimo bolše
vikams pavyko įrašyti į savo 
partiją tiktai 600,000 narių to
kioje šalyje, kuri turi daugiau 
kaip šjmtą milijonų gyventojų! prancūzams ir vokiečiams. Vie- 

Pažvelgkite į Vokietijos Ne
priklausomuosius Socialdemo
kratus.
ryje jie turėjo tiktai 300,0001 ne’° upės kranto gręsia jiems 
narių, o jau rudenyje tų pačių Pavoju, ale kapitalistų naudoji- 
metų, t. y. pusmečiu vėliaus, jų ma®- Ir prieš tą priešą jie ban- 
partijoje buvo 750,000 — nežiu- do sudaryti kovojantį frontą, 
rint to, kad jos vadus valdžia *Be gerai permato prie ko veda 
areštavo, jų laikraščius uždari- nacionalistinė propaganda, ku- 
nėjo. ri turi tikslo pagimdyti nepakan

Nepriklausomiejie Socialde- P0^ tarp žmonių, priklausančių 
mokratai, nors ir valdžios per- dviem skirtingom tautom. Į tą 
sekiojami, per pusę metų dasi- ProPa£and3 darbininkai atsako 
varė iki 750,000 narių; o Rusi-1 atatinkamai prirengtais lape- 
jos bolševikai, turėdami visą valM^is. lapelio špalta, spaus
džios galę savo rankose ir be dinaYna franeuziškai, o kita vo- 
atsižvelgimo panaudodami jąp<1^ai- 
savo partijos tikslams, per dve- Alsace-Lorraine’o darbhun- 
jus ir pusę metų įgijo tiktai kai ne tik kad priešinosi nacio- 
600,000 narių! nulinei agitacijai, bet jie atre-

šitoks bolševikų “pasiseki- nii<a visas pašte algas pasėti ne- 
mas” faktiškai yra didžiausias apykantą tarp atskirų apygar- 
fiasko, kokį tik galima sau įsi- dų. Pereitais metais provincijoj 
vaizdinti. įvyko du generaliniu streiku ir

Tiesa, Rusijos socialdemokra-1 daug mažesnių streikų, kuriuo
se Milkouse‘o audinyčių darbi
ninkai ėjo ranksi į ranką su ge
ležinkeliečiais ir Lorraine‘o mai 
nieriais. Kova prieš Francijos 
kapitalistus vedama taip jau aš
triai, kaip pirma kad buvo ve

dama prieš Vokiečių anglies ir 
geležies baronus. Priedams atsi
rado da naujų parazitų pelna- 
gaudų pavidale. Iš Francijos 
prisiplakė visokių avanturislų, 
kurie nori šeimininkauti kai pa
vergtoj šalyj. Jis užmiršta, kad 
Alsace-Lourraine yra pusė mi- 
lio ir ant abiejų Rheine’o kran
tų šimtas tūkstančių gyventojų, 
kurie nori naudoties savo ša
lies turtais. <

Vyriausias reikalavimas vi
suose AIsacc-Lourraine‘o dar
bininkų streikuose buvo ka

syklų ir potašio guolių nacio
nalizavimas. Darbininkai veda 
kovą prieš dabartinę suirutę 
provincijoj ir reikalauja ge
resnio industrijos sutvarkymo. 
Francijos valdžia pavedė kasyk
las ir pramone francijos kom
panijoms. Didžiuma tų kompa
nijų yra nekompetentinės ir ne
gali tinkamai sutvarkyti pra
monės reikalų. Dėka tani reiš
kimui gamtos turtai eikvojama 
be jokio reikalo, o tuo tarpu 
visoj Europoj nepaprastai rei
kia įvairių dirbinių ir kuro. 
Čiabuviai gyventojai ir-gi reika
lauja, kad jiems butų 
balsas jų šalies pramonės 
sykių tvarkyme.

Strassburgo Socialistų 
Freie Presse”

Pirm negu 
® | nė industrija 

ventojus jau 
organizacijos dvasia, 
novės bendrijų dvasia šiek- tiek 
modernizuotoj formoj užsiliko 
net iki šios dienos. Apie pusę 
miliono Alsace-Lorraine’o dar
bininkų yra susirišę profesinė
mis sąjungomis, kooperatyvė- 
mis ir apsaugos draugijomis. 
Lorraine’o geležies kasyklų (di
džiausių kasyklų Europoj) ka
sėjai priklauso dviem tautom —

atsirado moderni- 
pas Alsace’o gy- 
buvo išsivysčius 

Ir ta se-

apėmęs visą Lietuvą”. Tuo| nurodymus bolševikų 

bildu is jo išvadžiojimų IŠ- žuazišku melu”, bet dabar jau ir 
$4*81 ina’ Lietuvos šelpimo jie yra priversti pripažinti, kad 

' ! Fondas buvęs partyviausias I tai yra tiesa. Paskutiniame 
UŽ visus. Rusijos komunistų partijos su

važiavime tapo pranešta, kad ta 
Bet tai yra netiesa. Pri- partija turi 600,000 narių. Apie 

I minsime čionai keletą faktų, tai rašo oficialis sovietų orga- 
kurių p. Vileišis gal nežino. nas Amerikoje, “Soviet Rus- 
Lietuvos Šelpimo Fondas bu- sia”; taigi ir bolševikų garbin- 
vo ne partijos įsteigtas ir ne UŽgi"’
partijos kontroliuojamas; jo Kadangi bolševikai mėgsta pa 
komitete nuo pat pradžios sigirti net ir nebūtais dalykais 
buvo tik apie pusė socialistų, (atsimenate, kaip jie da nese- 
Net ir tada, kada iš Šelpimo na\skelbdavo, buk industrijos 
Fondo pasitraukė tautinin- L”as*!^s. . pakilęs
kai io komitete nasiliko ke- 100%!)’ tal nėra Joklos abeJQ- Kai, jo Komitete pasiiiKo Ke nės> kad augščiaus padUotoji 
lėtas nesociahstų, tarp jų, pa skaitlinė yra ne sumažinta. Ru- 
vyzdžiui, iždininkas Šidlau-| sijos komunistų partija veikiau- 
skas.

Toliaus, L. š. F. buvo vien 
tiktai šelpimo organizacija; 
politika buvo visai atskirta 
nuo jo. Steigiant tą fondą 
tapo nutarta, kad iš jo ne
gali eiti nė vienas centas po
litikai, ir nė vienas centas iš 
jo nėjo politikai. Jisai turė
jo šelpti nukentėjusius nuo 
karės Lietuvos žmones, ne
atsižvelgiant į religines ar
ba politines jų nuomones. Ir 
jisai taip elgėsi.

'O dabar paimkime kitu du 
fondu. Tautos Fondą įstei
gė vien tiktai klerikalų par
tija, ir jisai visuomet buvo 
vien tiktai klerikalų partijos 
rankose; o Neprigulmybės 
Fondas yra grynai tautinin
kų partijos įstaiga. Be to, 
tuodu fondu skiria savo pi
nigus ne tiktai šelpimui, o 
ir politikai.

Taigi kaip tik šituodu fon
du yra ir buvo “vien tik par- 
tyvios organizacijos”, o ne 
Lietuvos Šelpimo Fondas, 
kaip pasakoja p. Vileišis. 
Gaila, kad Lietuvos atstovas 
rašo apie dalykus, kurių nė
ra ištyręs. •

Jisai, beje, turi gana kei
stą supratimą ir apie party- 
vumą. Kaipo partyvumo pa
liudijimą, jisai paduoda tą 
faktą, kad L. š. F. pavedė li
kusius jame pinigus “ne ko
kiai nors valstybės įstaigai, 
ne pačiai Valstybei, bet ke
letai žmonių”, kad jie nu
spręstų, kokiai organizaci
jai tie pinigai turi būt ati
duoti Lietuvoje. Reiškia, pa
gal p. Vileišį, tai ne party- 
vios yra tiktai valstybė ir 
jos įstaigos! Išrodo, lyg kad 
jisai butų negirdėjęs, jogei 
be valstybės da yra tiek ir 
tiek visokių visuomenės or
ganizacijų, kurios mažiaus 
priklauso nuo partijų, negu 
pati valstybė. Valstybė tai 
kaip tik dažniausia ir yra 
po tos arba kitos partijos 
kontrole!

Mes suprantame, p. Vilei
šio norą atitaisyt tą nesusi
pratimą, kuris įvyko tarp jo 
ir klerikalų delei Tautos Fon

2.M
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Nesenai Lietuvos Atsto
vas Amerikoje truputį susi
kirto su klerikalais delei jų 
vadinamojo Tautos Fondo. 
Jisai norėjo patirti, kiek 
tasai fondas davė pinigų Lie 
tuvos valstybės reikalams, 
ir šituo klausimu kreipėsi 
prie jų, o jie nedavė jam at
sakymo ir net ėmė jį savo 
spaudoje barti.

Teiraudamasis apie kleri
kalų fondą, p. Vileišis palie
tė ir tautininkų Lietuvos Ne 
prigulmybės Fondą, kuris 
taipgi nepranešė visuome
nei, kiek jisai davė pinigų 
Lietuvos valstybės reika
lams. Dabar p. Vileišis no
ri atitaisyt tą nesusiprati
mą.

Jisai išsiuntinėjo laikraš
čiams naują raštą tuo pačiu 
klausimu. Šitame rašte ji
sai peržvelgia visų Ameri
kos lietuvių fondų veikimą 
ir duoda sumanymą įsteigti 
vietoje jų visų, arba šalę jų, 
naują — “Valstybinį Ame
rikos Lietuvių Fondą”, ku
rio tikslas busiąs remti pini
gais “valstybinę akciją A- 
merikoje”.

Apie šitą sumanymą mes 
čionai tuo tarpu da nekal
bėsime, bet norime tarti ke
letą žodžių delei tų išvadžio
jimų, kuriuos Lietuvos At
stovas daro apie senuosius 
amerikiečių fondus.

Vienoje vietoje savo, tik- 
ką išsiuntinėto laikraščiams, 
pranešimo p. Vileišis sako:

“Lietuvos šelpimo Fon
das, kurio apyskaita nuo 
spalių 1 dienos 1914 m. iki 
birželio 20, 1920 m. yra 
tilpusi ‘Naujienose’, visa
dos buvo vien tik partyvia 
organizacija. Likusias 
savo lėšas, $2,620.88, Lie
tuvos Šelpimo Fondas pa
vedęs yra parvežti Lietu
von K. Šidlauskui ir įsa
kęs jam, pasitarus su pp. 
Andrium Bulota, Step. 
Kairiu ir Pranu Butkum, 
pavesti tokiai draugijai ar 
ba organizacijai, kurios

šia neturi nė tų 600,000 narių, 
kuriais ji giriasi.

Bet jeigu ji ir ištiesų turi tiek 
narių, kiek ji paduoda, tai aišku, 
kad bolševikų priešų tvirtini
mai apie juos buvo teisingi. Bot 
ševikdi Rusijoje yra ne didžiu
mos, o mažumos partija. Reiš
kia, ir jų valdžia yra mažumos 
valdžia.

Bolševikų pritarėjai tečiaus 
stengiasi šitą nemalonę jiems 
išvadą iš bolševikų partijos na
rių skaičiaus atremti visokiais 
“aiškinimais”. Kad ir Rusijos 
komunistų partijoje yra tik 
600,000 narių, bet ją, girdi, re
mia daugybė žmonių, nepriklau
sančių prie partijos — darbinin
kai, susiorganizavusieji į unijas, 
ir šiaip žmonės, kurie šalinasi 
nuo dalyvavimo partinėje orga
nizacijoje; ir tuo budu, girdi, ta 
partija yra daug galingesnė, ne 
gu parodo narių skaičius.

Vienok šitokie “aiškinimai” 
gali suklaidinti negut tiktai ma
žą vaiką. Rusija yra ne vienin
telė šalis, kuri turi politines par 
tijas, ir todėl yra nesunku iš ki
tų šalių patyrimo atspėti, koks 
yra santikis tarp partijos na
rių skaičiaus ir tikrojo partijos 
stiprumo, štai imkime Vokie
tiją. Ji turi dvi dideles socia
listines partijas, kurių spėkas 
mes gana gerai žinome.

Vokietijos Socialdemokratų 
(didžiumiečių) partija priskai
to suviršum 1,000,000 narių; o 
Vokietijos Nepriklausomųjų So
cialdemokratų partija — apie 
800,000 narių. Taigi kiekviena 
šitų dviejų partijų yra daug 
skaitlingesnė nariais, negu Rusi
jos komunistų partija. O ar 
bent viena jų turi savo pusėje 
didžiumą šalies piliečių? Nieko 
panašaus. Kaip paskutiniai Vo 
kieti jos rinkimai parodė, jiedvi 
net abi kartu neturi didžiumos!

Abidvi Vokietijos socialdemo
kratų partijos kartu priskaito j 
kokius 1,800,000 narių, t. y. 
tris kartus daugiau, negu Ru
sijos komounistų partija; o bet
gi jiedvi gavo rinkimuose į reich 
stagą tiktai apie 40% visų bal
sų, reiškia, daug mažiaus negu 
pusę!

Tuo-gi tarpu Vokietija yra 
daug mažesnė šalis, negu Rusi
ja. Jeigu Vokietijoje tos dvi 
partijos toli gražu da neatsto
vauja didžiumos žmonių, tai 
kaipgi gali bolševikų partija, 
turinti trissyk mažiaus narių už 
jas, ir tai daug didesnėje šaly
je, skaityties didžumos atstove? 
Juk tai yra sičiai juokai pasa
kot tokius dalykus.

Be to, reikia atsiminti, kad

nok jie veikia sutartinai. Jie 
gerai žino, kad ne armijos įsi- 

Pereitų metų pavasa-1 veržimas iš vieno ar kito Rhei-

tai ir socialistai revoliucionieriai 
stovi da prasčiau, ir mūsiškiai 
bolševikuojantįs rėksniai labai 
tuo džiaugiasi. Bet šitos parti
jos juk buvo ir tebėra persekio
jamos bolševikų! Jų organiza
cijos yra slopinamos, visi jų lai
kraščiai yra uždrausti; prieš jų 
agitatorius net buvo vartojama 
mirties bausmė. Kas-gi tad nuo 
stabaus, kad jos tapo sutriuš
kintos? Bolševikai sutriuškino 
socialistų partijas, o patys neį
stengė į savo partiją pritraukti 
mimų. Tai toks yra jų politi
kos rezultatas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

ALSACE-LORRAINE’O DAR
BININKŲ JUDĖJIMAS.

MARIE A. CZAPLICKA. į
[Federuotoji Presą]. i

Stassburg, birželio 18. — Al- 
sace Lorraine’o darbininkai da
bar yra labiau susidomėję algų 
klausimu negu rubežių nustaty
mu. Per penkias dešimtis me
tų Francija negalėjo ramiai 
žiūrėti į “Vosges spragą”. Ji Į 
troško savo rubežius nustumti 
nuo Vosges iki Rhine’o ir tuo 
budu atgauti prarastas provin
cijas. Nacionalinė Vokiečių 
valdžios garbė skatino Vokieti
ją laikytis Vosges rubežių. Tai 
buvo vokiečių imperijos galybės 
ženklas. Dabar imperija sug
niužo ir Francuzai vėl atsidūrė 
ties Rheine’u.

Bet sentimentas tuo klausimu 
persimainė net atgautose pre
vencijose. įmonės reiškiasi ne
pasitenkinimas. Perdaug jau il
gai jiems teko kentėti dėl dvie
jų tautų nacionalinės garbės. 
Vienas Alsace’iečių cininiai pas
tebėjo: “Mes visuomet galime 
rengti apvaikščiojimus, nes vi
suomet mes priklausome laimė
jusiai pusei”. Apvaikščiojimai, 
žinoma, yra geras daiktas, bet 
čiabuviams gyventojams dabar 
labiau apeina įsigyti kuodau- 
giausia teisių ir atatinkamai iš
spręsti gimstančias problemas. 
Jie priešinosi vokiečiams todėl, 
kad pastarieji norėjb suprusin- 
ti jų vietos demokratines įstai-i 
gas. Jie pritaria Prancūzams

duota 
ir ka-

laik
raštis “Freie Presse” perspėja 
Franciją, kad ji taip jau klau
sytųsi žmonių balso, kaip kad 
Vokietija klausėsi prieš karą. 
Balandžio 21 d. tame laikrcštyj 
buvo pasakyta: “Iki šiol Fnan- 
cija mums buvo reprezentuoja
ma Afrikos kareiviais, plėšriais 
kapitalistais ir ankštelis valdi
ninkais. Visi tie reprezentantai 
yra labai išdidų* ir paiki. Bet 
Francija mums yra laisvės, idė
jų ir progreso žemė. Tai yra 
Robespicrrc’o ir Jaures’o žeme. 
šk'»i kodėl mes tikime, jog mes 
veikiame Francijos naudai, kuo 
met mes giname savo laisvę ir 
teises.” v

...... . .A . ..................... . ........ ——

SKAITYKIT IR PLATINKIT

New York. — Pabaigoj šio 
mėnesio New Yorko nėrinių dar 
niunkai rengiasi paskelbti strei 
<ą, jei tik darbdaviai nepripa
žins unijos ir norės įvesti 48 ver
andų darbo savaitę. Taip nusi

statė savo laikytame susirinki
me 400 dirbtuvių atstovai, kurie 
reprezentavo 10,000 darbininkų, 
^Įklausančių Knit Goods Wor- 
<ers unijai. Be to, nutarto į- 
rengti visą eilę susirinkimų, kad 
gavus paramos tų darbininkų, 
<urie nepriklauso unijai. Tokių 
darbininkų esama ir-gi apie 10,- 
000.

Cohes, N. Y. —Nerimo fabri
kų streiklaužiai yra lydžirnni po 
icijos. Mat, jie saugojama nuo 

streikininkų. Unija varo kam
paniją, kad surinkus $1,000,000 
apsigynimo fondui.

John Golden, unijos preziden 
tas, pareiškė, kad darbininkei 
yra pasiryžę kovoti iki pat galo. 
Jo manymu, fabrikininkai greit 
uresią nusileisti.

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

PAAIŠKINIMAS ANT “LAIS
VĖS” PLIAUŠKIMO.

Jau ne kartą “Laisvė” buvo 
pastatyta prie gėdos stulpo už 
. os įvairius prasimanimus ir 
pliauškimus ,bet tas jos nė kiek 
nepataisė ir ji savo darbą varo 
po senovei. štai iš liepos 9 d. 
numeryje ji pripleškino redak
ciniame straipsnyje virš špaltos 
pliauškalų apie Lietuvių Socia- 
istų Sąjungą, buk tai esantį 

streiklaužių Sąjunga ir t. p., už 
tai, kad Waterbury’o streiklau
žių surašė užtiko vardą T. Ma
to, o T. Matas yra Liet. Soc. Są
jungos Pildomojo Komiteto na
rys.

Kadangi tokis įtarimas žemi
na kaip organizacijos vardą, 
taip lygiai ir asmens, todėl L. 
S. S-gos 34 kuopa savo susirin
kime, laikytame liepos 16 d. nu
tarė paaiškinti visuomenei (ži
noma ne “Laisvei”, nes 
nereikalinga) apie tikrą 
stovį.

1. T. Matas dirba 
Foundry & Machine Co.
tūlame skyriuje perdėtiniu — 
foremanu. Tokie foremonai nė
ra priimami į uniją ir unija ne
reikalauja, kad foremanai strei 
kuotų ir todėl jei foremanai dir 
ba, juos nevadina streiklaužiais.

2. Nežiūrint to, kad T. Motui, 
kaipo foremanui, nebuvo reika
lo streikuoti, bet jis išėjo kar
tu su visais darbininkais ir 
streikavo šešes ir pusę savaitės 
ir sugrįžo tik tada, kada jau di
džiuma darbininkų buvp sugrį
žę, t. y. iš 1000 darbininkų virš

jai tas 
dalykų

Farrel
Jis yra

L.D.LD. Reikalai
ATIDAI L. D. L. D. NARIŲ.

• " ' """ Lr"" J
Gyvenimo aplinkybių verčia

mas, rezignuoju iš L. D. L. D. 
sekretoriaus vielos, kurios pa
reigas pildžiau nuo pradžios 
sausio mėn., 1920 m.

Priežastis mano rezignavimo 
yra, ta kad aš nusprendžiau per
keisti mano gyvenimo vietą, lai 
yra apsigyventi ant ukes.

Taigi su visais paliečiančiais 
L. D. L. D. sekretorių reikalais, 
meldžiu daugiau į mane nesi-

D. iždininką d. K. Liutkų, 131 
Grand St. Brooklyn, N. Y, iki 
nebus nuskirtas naujas sekreto
rius.

Visus pas mane buvusius L. 
I). L. 1). dokumentus, kaip tai: 
knygas, archivą ir visą korespon

<ui.
Buvusia L. I). L. D. Laikinis 

Sekretorius M. J. Iškauskas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Stungietei. — Jau buvo paaiš
kinta Redakcijos atsakyme, kad 
apie tą patį dalyką mes jau bu
vome gavę ir patalpinę vieną ko 
respondeneiją; lodei Jūsų korės 
jondcncijos nesuvartosime. Ma
žų rankraščių nelaikom po kele- 
ą savaičių; jeigu nesuvartoja- 

me, tai sunaikiname.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas:

3121 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai i 

127 I. Beirtam St 
1111-13 ttnltyBM t* 

Tel. Central J411

O

A. PETRAVIS S FABIJONAS

A. PETRAT1S & CO.

o

Eu^opun American Burbau
SiunėU Pinigus. Parauodi L»»voKort»»

NrTAUr JtsAb jįĮajffi..

J249 bo. f alsicJ Mrte: M Illinois
Teliphone Boulevard 611

DB, A. MONTVU)
CHICAGO

LietMTls Gydytoja* Ir ChlrvfgM 
Xi E. WMhiBftoB st 
Manhall Jield Aaaoz 

18th a Raimaa 1817 
Phoao Coatral IMI 

Valandoa: bbo lt iki 12 lyti

2121 North Westera Are. 
Valandos: 6 iki I vakar#.

2-Splnduliai. PIiobo Armitaf# Itl® 
Rezidencijos telef. Albany 871(1

Telephone Drover IBU

Dr. A. J uozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki I vai vakd 
re. Nedaliomis pagal sutari b ><•.
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^Žnyčia Liepos 23 d., 1920

l ioiuviu Rateliuose
NAUJIENŲ „ BENDROVĖS 

Direkcijos posėdis įvyks suba
toj, liepos 24, kaip 1:30 vai. po 
pietų Naujienų name.
Visi Direkcijos nariai prašomi 
susirinkti laiku.

* VALDYBA.

tas delei Naujienų Bendrovės 
rengiamo pikniko Gardens’ Par 
ko rugpjūčio 8 d. Tt'ip nutarė 
Draugijų Sąryšio delegatai su
sirinkime liepos 13 d., Aušros 
kambariuose.

Nutarta surengti kaukių (mus 
ku) balių rudenyje. Pinigų pa- 

j laikymui knygyno dar yra apš-
ČM1,

ROSELAND
Lietuviu darbuotė.

Draugijų Sąryšio rengirtfnas 
naudai viešojo “Aušros” kny
gyno išvažiavimas su dovano
mis liko perkeltas iš rugpjūčio 
8 d. į rugpjūčio 29 d. toj pačioj 
vietoj— Washington Heights 
miškuose. Išvažiavimas perkel

L.S.S. 137 kp. susirinkimas.
Liepos 15 d. Aušros kainbu- 

riuose buvo L. S. S. 137 kp. su
sirinkimas. Išrinkta įvairių ko
misijų. Taip jau buvo svarsto
ma apie pakėlimų mėnesinės 
mokesties iki 50s ir renkamas 
pildomasis komitetas, literatū
ros komitetas ir sekretorius- 
vertėjas. Vienbalsiui balsuota 
už pakėlimų mokesties iki 50c 
mėnesyje, o į sekretorius-vertč- 
jus balsuota už d-gę M. Jurge-

M A G D A L E NA ZURINIEN L 
Misiulyčia

Mirė Ketvergė, 22 d. liepos, 
1920, 9 vai. iyto. Kauno rady
bos, Šiaulių apskričio, Žagaras 
valščiaus. Amerikoje išgyveno 
15 metų. Paliko vienas sūnūs ir 
dvi dukterįs. Romelius, Zofija 
ir Julijana. Vyras jau buvo mi
ręs dveji metai tam atgal. Lai
dotuvės įvyks subatoje, 24 d. 
liepos, iš namų 134 So. 12 Avė., 
Mayvvood, III., 10 vai. ryto į 
Lietuvių Tautines Kapines. Gi
minės, draugai ir pažjstami 
kviečiami yra dalyvauti laido
tuvėse. < •

Lieka nuliūdę ir verkianti'vai
kai :

KORNELIUS, ZOFIJA 
IK JULIJANA.

Reorganizavo L. D. L. D. 79kp.
Po L.S.S. 137 kp. susirinki

mo tapo atste.igta Frainos drau- 
giį-kortiunistų išardytoji L.D.L. 
D. 79 kp. iš penkių narių. Pir
mininkų išrinkta A. Grabelis, 
raštipinku Pr. Grybas, iždinin
ku J. M. Varekojis. Norintieji 
prisirašyti prie minėtos kuopos, 
galitę laiduoti užreiškinuj pas 
bile kurį valdybos narį. Metinė 
mokestis $1.10 ir 5c kuopos rei 
kaldins. JJraugai ir draugės, ku 
rie buvote pametę minėtų kuopa 
delei keletos rėksnių, dabar at
eikite ir prisirašykite.

—P. Grybas.

Mir® Veronika žulpaite, po 
vyru Veselicnė, 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 bažnyčių ir iš 
ten į šv. Kazimiero Kapines. Gi
mines ir pažįstami yra kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse per li
kusius (lideliame nuliūdima bro
lis. dvi sesers ir jos vyras su 
dviem vaikais. ■

LEVONAS VESELIS.

JONAS M. TANANEVIČIUS
TURIS EITI KALĖJIMAM.

Nusibankrutijęa bankijerius pra
laimėjo pastangose ištrukti nuo 

kalėjimo.
Nusibankru lijęs lietuvis ban- 

kierius John M. Tananevičius, 
buvęs savininkas privatinio ban 
ko prie 3253 S. Morgan St. ir 
laikraščio “Katalikas” leidėjas, 
neįstengė išsigelbėti nuo kalėji
mo.

1917 m. teisėjo Hugo l^am 
teisme Jonus Tananevičius tapo 
nuteistas 3, iuctanLs....kulejiinaiu 
ir užsimokėti $280 pabaudos už 
priėminejimą depozitų, kada 
bankas jau buvo ant kranto ban 
kruto. Su tokiu teismo' nuo
sprendžiu Tananevičius nesuti-

r
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ko ir kad išsigelbėjus nuo kalė
jimo, padavė apeliacijų. Te- 
čiauB apeliacijų teismas jo ape
liacijų atmetė. Tada jis perkė
lė bylų į Illinois valstijos augš- 
č’ausįjį teismų, bet ir tasis už
tvirtino žemesniojo teismo nuo
sprendį. Pralaimėjęs augščfctu- 
sianie Illinois teisme, jis perkė
lė bylų į Jungt. Valstijų augš- 
čiausįjį teismų—augščiausį teis
mų visoje šalye. Bet ir augš- 
čieiusias šalies teismas patvirti
no Patu teismo nuosprendį ir 
Jonas M. Tananevičius turės da
bar eiti kalejiman, nes jis jau ne 
beturi kur daugiau kreipties. ■

Tikimus!, kad dar šiandien jis 
bus suimtus ir išgabentas Joliet 
kalėjimam.

Jono M. Tananevičiaus banko 
bankrutijimas nuskriaudė apie 
3,000 lietuvių depozritorių. Jie 
viso pralaimėjo arti pusės mi- 
liono dolerių.

Chicago šlapia, skundžiasi 
Darlymple.

Chicago’visiškai šlapia, o po
licija negelbsti prohLbicijos vy- 
kinimui, skundžiasi paskilbęs 
majoras Dalrymple. Nors esu ir 
kiti miestai yra šlapi, bet Chica- 
go pralenkianti juos visus. Esu 
Chicagoje tiek put lengva gauti 
alaus ir degtinės, kaip ir pirma.

Blogiausia esą tai, kad poli
cijai visai nė nemano gelbėti į- 
vykinimų prohibicijos ir slapių
jų visai nepersekioja; O Dal
rymple turi tik 21 pagelbininką, 
taigi vieną agentų ant 128,000 
gyventojus. Vienas agentas tiek 
gyventojų “sausumo” negali pri 
žiūrėti. Bet visgi esu gerai tiek, 
kad nors 21 agentų jis turi, bet 
jau spėjo patraukti 600 prasi
kaltėlių prieš sausumų teisman.

Betgi jis tikisi, kad neužilgo 
privers: ąs ir policiją veikti, ir 
tai nežiūrint ar ji to norės, ar 
nenorės.

“Ar tu sutinki grįšti ir gyven
ti krūvoje?” parašė teisėjas ant 
popierėlės.

“Taip”, žemiau paraše Lena.
“Aš verčiau eisiu, kalėjiman”, 

parašė Mi^hnan.
Tada teisėjas parašė Muilina

mi i:
“Tu mokėsi savo pad ai $18 

savaitėje”.
«

Nelaimė be aukų.
Užvakar vakare ant Wauke- 

gano kelio Lake Forest ištiko 
didelė nelaimė, kuri vienok ap
siėjo be aukų.

Dettinanų automobilius, ku
riame viso buvo 3 žmones, su
sidūrė su didėliu traku ir liko 
numestas ant Mflhvaukcc gat- 
vekario bėgių. Greit ėjęs gat- 
vekaris iš dviejų vagonų, nustū
mė etutomoibilių kokias 50 pėdų 
ir nusviedė jį atgal ant automo
bilių kelio, kur jis apvirto. Pa
ėjęs keletą pėdų, nuo susidūri
mo, pirmas vagonas gatvekario 
nušoko nuo bėglių ir atsistojo 
skersai automobilių kelią.

Vienok visuose šituose blan
kiniuose niekas neliko sužeistas 
ir tik buvusieji nulomobiliuje 3 
žmonės biskį apdraskyti, kada 
jie lipo iš ix) apvirtusio automo
bilio. Miegojęs trake troko šo
ferio pagelbininkas nė neišbuao 
nuo susidūrimo su automobiliu. 
Tik gatvekaryj moterįs buvo su 
kėlę panikų ir buvo pradėję šok 
Ii net per langus.

Bombarduoja negrus.
Užvaksr į namus prie 4660 

Prairic Avė, atsikraustė negrų 
šdimina. Sekamų naktį po tė 
namo prieangiu sprogo bombes 
kuri suardė namo priekį, bet 
iš žmonių niekas nenukentėjo. 
Langai daugelio ųamų apiclin- 
kėje ištrupėjo.

"Come out of the beattn paih.”
Ištikimi RAKANDAI ant lengvų išmokėjimų

' COLON1AL stiliaus, 
Į 2 col. kampiniai stul- 
Z pai, 4% col. vazose, 2 
H col. filleriai, su sunkiais 
H apdčjimais; satino ir
■ polet aptlailiniinais. Spe
■ cialiai Raudonos Raidės

S $48.75

U

STALAS
MAHOGANY ir quar- 

tered oak apdirbimo; 
didelis apvalainas vir
šus su stalčium; sunki 
papėdė; Kolonialio pe- 

ri0,'°' $82.75

KOMODĖS 
AMERICAN wal- 
nut ir rudo ma- 
hogany, Queen 
Anne stiliaus, di
delė su keturiais 
stalčiais papėdė, 
apdailinti viršaus 
kraštai, sunkus re 
mai užlaikantis 
didelės mieros 
Francuzinio stik
lo veidrodį; spe- 

C1 $79.75

$269.75

PUIKIAI išdožinėti ir geriausiai nu^v«vjrvi, 
sprenžinų sėdynės su išpintu dugnu; dvi padud- 
kos ir vienas pasilsiui ritulys; mulberry mėlyno 
velour apmušimas; labai specialiai Rainuojamas 
Raudonos Raidės pa.davimui i ““

VALGIAMS 
cvrALAS 

a IKRO aržuolo; 
42 colių viršus; 6 
pūdų prailgini
mas; didelė papė
dė; specialiai kai
nuojamas

$28.75
VALGIAMS STALAS

WILLIAM and Mary stiliaus, 
didelis apdailintas viršus, 6 pė
dų prailginimas, sunki nutekin
ta papėdė, tikro aržuolo, Jacob-' 
ean apdirbimo; 
donos Raidės 
pardavimui

KRĖSLAI, Spanish skuros sė
dynės, pritinkami prie stalo, 
Raudonos Raidės Jg Jg

specialiai Rau-

$48.75

LEDINIČ1OS su 
trimis durimis, 
užlaiko 60 svarų 
ledo, padarytos iš 
pietinių uosių, vii 
nonė insuliaclla, 
perdėminė šalto 
oro cirkuliacija; 
tobulos ledinyčios 
specialiai

$29.75
L. I\h'iti 3 čhik 11.

KŪDIKIU 
LOVELĖS

SU atlenkiamais 
šonais; pilnai plie 
ninių triubelių; 
baltos ir Vernis 
Martin; kilpinių 
dratu sprenžinos.

Reikėjo gelbėti gelbėtoją.
Vienrankis Gus Hjelum, 1632 

Berwyn Avė., pamatęs skęstan
tį savo brolį Reed, šoko į van
denį- ir bandė jį gelbėti. Bet nors 
ir geras plaukikas jis seniaus 
buvo, bet su viena rankai ne kų 
padarysi. Butų abu prigėrę, bet 
taiku atvyko pagelba ir abu 
skęstantįs liko išgelbėti.

grąžinami į tų šalį, iš kur atėję. 
Atsiimt galima kasdie (išski- 
rian šventadienius) iki 9 vai. 
vakaro.

502vAdas Frank
504 Antanancie Aleksandria
50(5 Bartkus Ignacas
512 Bolis Mrs. Emily
514 Brodeliui Dominikai
520 Čepulis Edvard
521 Chaponis Povilas
525 Danes Mrs. Sofya
528 Dorvinskieni Ana
529 Dikcenč Zofya
530 Dimša Jonas W.
535 Dybos Stanislavv

> 537 Enzeliros Povilas
547 Gečas T. Jonas,
548 Gendvilas Joe
550 Gionis Kazimieras 
553Graurcaz Andrius
558 Grybui Pranui
559 Gudionis Joseph
571 Incas Ludvik
572 lakas Petras 
574 Jandulo Anton 
577 Jocius J.
579 Kaires Kalojis
582 Kaminskas John
582 Kanapeckas Stapanas
584 Kannauski Kazimer
586 Kasciukas Jonas
587 Kasper Adolph
589 Kazemikaitis Frank
590 Karinauskui K.
591 Keinis Cronos
594 Klowas Justin
611 Kruszos M r.
622 Lubortas Petras
C23 Ludvikas Lucius
629 Marinici Andras
631 Mazoiris Kazimerun
633 Moilus A.
637 Misius Piter 1
638 Miskinini Mateušas
640 Memenąs Alex
642 Motojus Ziegmont
644 Naravas Alcx 2
653 Palionis Frank
655 Paukšta Mihail
656 Peterait Adam
658 Petrulis Paulas
661 Petocis Paul
664 Povilonis Čiaudo
665 Povilius Felix '
667 Proniuskas St.
670 Puidokas Antanas
673 Putcius W.
675 Raudonius Kazys^._
678 Radrevičia J.
682 Runlautiene Elona
685 Sabanckis Feliksas 2 •
686 Samulos Jan
698 Sobolionč Marė
705 Stulgin Jonis

*707 Stulpinaitei Teodora (2)
709 Sudint Peter.
712 Svvebordu Jonas
713 Syrtovtas Jonas
723 Vaiculis Ignas
725 Venckus Jonas
726 Vimutis Anton
727 Walunas Jaspar
729 Wasilewskas Albin
739 Wurgolits Charles
743 Zitys J.
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SURAŠĄS PASIŲSTŲJŲ LIETUVON SKRYNIŲ 
PER LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĘ.
Priimtos Skrynios Kaune kada, kokios ir kieno.

Diena
Biri.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.
Birž.
Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Siuntėjas Kas priėmė Bakso No.
P. Kiryelavičius, Silvestras Kirvelavičius,

130 Mangolia Avė., Elizabeth, n. jt
2QmtZnblkai’i y n t ivr Juozas Žibikas,

366 Broadway, S. Boston, Mass
^rn' Kansavičia, r, Kansavičia,

53 Brook St., Lawrence, Magg
2 S. Gražis, *g Gražjs

2607 Dodge Avė., Sioux City, Iovva< ' ‘ ’ (Lithuania).
V?“*?8’ a* o n ė Petras Sadonis,

261 Athens St., S. Boston, Mass.
2 P. Jurelonis, , A jureiOnis,

35 Ford St., Methuen, Mass.
2oiUr0ZmutS?Uoi°rio x Josie Paulauskienė,

215 Lhird St., S. Boston, Mags
^ J’ ^asperayičius, Antanas Kasparavičius,

117 Granite St., S. Boston, Mass.
2«>I9A1AUH?y82 <3 n ė M Marijona Dapšienė,

224 Athens St., S. Boston, Mags
3K. Tvarkunas, ‘ Ignotas Tvarkunaa,

158 Lumkin St., Hamtrack, Mich.
bukasiavičius %, Marijona Lukasiauvičiene,

2<K‘n Petronėlė Smilgienė.
230 Cardom Avė., Detroit, Mų^

2«nnVaiČiQ7^S’ a* w ♦ r x Marijona Jeserskienė,
800 — 24th St., Waterhet, ją Y

F,eįik^,všimkur8’ X r Stansilovas Šimkus,
15 Millbury St., Worcestcr, Mass.

4 Zigmantas Sangaila,
282 Gold St., S. Boston, Mass.

4 Pranciškus Tuliekis,
130 Bowen St., Boston, Mass.

4 J. Žalis,
250 Athens St., S. Boston, Ma

4 B. Klimavičienė, ___ _ ____________
343 Fourth St., S. Boston, Mass.
Y* Jbmša, Julius Rimša,

46 Perry Avė., Worcester, Mass.
3 A. Razmas, Juozas Ramzas,

52 Porter St., Montello, Mass.
3 B. Prakapiutė, Stepanija Prakapiutė,

185 R. Road, Bridgeport, Mass.
3 J. Grikėtis,

4613 S. Wells St., Chicago,
3 J. Daukantas,

65 Vine St., Montello, Mass.
4 J. Gailiunas,

The Lithuanian Store, Athol,
4 U. Stelingis, __________ o„r

244 Broadvvay, S. Boston, Mass.
4 J. Žalys, Kaz. Šukienė,

162 Bolton St., S. Boston, Mass.
4 Stasys Daunoras, Adomas Daunoras,

10 2nd St., Girardville, Pa.
4 A. Vaisauskas, Marijona Vaisauskienė,

14 Moore St., Cambridge ,Mass.
4 Rev. Zubryckas, Vincas Zubryskas,

c-o St. Andriaus Rec., De Lancey, Pa.
4 Kostantas Klonauskas, Monika Klonauskienė,

33 Wolcott St., Brooklyn, N. Y.

Petras Sangaila,

Tarnas Tuleikis,

Kaz. Šukienė, 
ss.

Teklė Pažarauskiutė,

. Ona Griketienė, 
III.

A. Daukantienė,

Anelė Gailiunienė 
Mass.

Jonas Stelingis,

IŠDUOTA SKRYNIOS KAUNE.
8 Jonas Maslauskas,

63 Gatės St., S. Boston,
8 K. Lenkovičas, „
204 Columbia Rd., Ca

8 A. Stankus,
138 Athens St., S. Boston

s.
Adelija Jenkevičiukė, 

idge, Mass.
Ona Stankienė, 

Mass.

Jokūbas Maslauskas,

5-21-20

Jam per trumpas gyvenimas.
“Žmogaus gyvenimas yra per 

daug trumpas, kad praleisti jį 
su viena moterimi”, pasakė Dr. 
Louis Grear iš Ciucinnati savo 
pačiai. Vakar jo pati pranešė 
apie tai teisėjui David ir gavo 
perskilus. Dabar daktaras turės 
tikrai pasijieškoti kitos mote
ries.

' Per dideli ratai irgi negerai.
“Aš važiavau tik 25 mylias į 

valandų. Taip rodo spidomet
ras”, teisinosi James prieš tei- 
lėją Boyer iš Evanstono.

“Bet tavo ‘tairai’ yna labai di
deli, taip kad tu važiavai tuo k ii 
ku 30 mylių į vai. Penki dole
riai ir kaštai”, atsakė teisėjas.

Ir James turėjo pridėti $8 prie 
savo didelių ‘tairų’.

Sugriovė namų.
Dvi seserjs mokytojos Petcr 

turėjo nuosavų namų prie 5967 
Rače Avė. Ktda jos sumanė tą 
namų parduoti ir atvyko apžiū
rėti, rado vien ėdriausias sienas. 
Viskas kitas: durįs, langai, med
žio .išdirbiai buvo išimta, suar
dyta ir sumesta ant grindų.

Klausinėjant/ kaimynų, išsi
aiškino, kad panedėlyj ir utar- 
ninke buvo atvažiavęs vežimas 
kokios tai ardymo kompanijos 
su 10 darbininkų, kurie viskų ir 
išardė. Niekas iš kaimynų ne
atkreipė į tai aSdos ir kompa
nijos vardo nepastebėjo. 'Pe
čiaus vandalai nieko nepaėmė, 
tik išardė, apgriovė.

Geriau kalėjimas, negu pati. 
Wm. Mallmun yra kurčias, o jo 
pati Lena netik kurčia, bet kar
tu ir nebylė. Vienok tai nepa
šalino tarp jų barnių ir jie per- 
šiskire. Vakar prieš šeimininių 
santikių teisėjų Trude jie rišo sa 
vo nesutikimus. Viskas' buvo 
atliekama labui 
popicros.

Suvažinėjo vaikų.
Joseph Simons, 9 m., kuris 

gelbėjo savo tėvui išvežioti daig 
tus, šoko nuo tėvo vežimo ir pa
puolė po ratais kf.to autoinbi- 
lio. Bevežant į ligonbutį vaikas 
pąsinaire.
Gaso darbininkai sugrįš į darbą. 
Gaso kompanijos gasometrų 
skaitytojui, kuuįe dabar strei
kuoja už pripažinimą ’ unijos, 
neužilgo sugrįš į darbų. Buvo 
skelbiama, kad ir visi kiti or
ganizuoti kompanijos darbinin
kai sustreikuos, bet paskui uni
jos viršininkai sutiko palaukti 
sugrįžtant kompanijos preziden 
to Stnmuel Insull, kuriam jie 
buvo prižadėję neskelbti strei
ko, nebus paduoti jam reikala
vimai. Kartu laukiant sugrįžimo 
(nsuilio, bus atšauktas ir gaso- 
metrų skaitytojų streikas.

Nužudė pačių ir pats nusižudė.
Walter Wa'sniewski, 2600 W. 

23 St. labai šėlo, kad jo pati ne
žinia kur vakare ir grįžta tik 
apįp vidurnaktį. Tas nuolatos 
privesdavo prie burnių ir muš
tinių, bet ji niekad nesakydavo, 
kur ji būna tuo laiku. Pagalios 
užvakar Walter išsiuntė šarvo 
vaikus ant gatves, ir pasiliko 
vienas su pačia. Kas tada atsiti
ko niekas nežino. Tik kada vai
kai sugrįžo, rado motinų nušau
tų, o tėvą mirštantį, su kulka 
"aivoje. Vienoje rankoje jis lai
ke revolverį.

Tyrinėjam t pasirodė, kad ji 
vakarais dirbdavo tūloje dirbtu
vėje, kų daryti draudė Walteris, 
nes jam esu sarmata, kad pati 
turi dirbti.

Keturi nedideli vaikai liko 
našlaičiu s.

Nepristatyti Laiškai
Žemiau paduodame surašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškaį pri
klauso, tegul kreipiasi j vyriau
si j į paštų, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobej nuo Adams 
"atvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke-

tykiali — ant
turiolikų dienų nuo paskelbimo. 
Jei per tiek laiko adresantai ne
atsišaukia ir ncątsiinia, laiškai

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

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

Sekr. St. Klastauskas.

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, 111.

Tele Yards 6492

AKUšERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone Ir kūdi
kį laike ligos.
8255 So. Halsted 
SL Chicago, 111

Birž. 8 P. Kamenas,
313 Columbia St., Cambridge, 

Birž. 8 W. Sarmukšnis,
Box 447, Nanty Glo, Pa.

Birž. 9 J. Katauskis,
615 W. 18th St., Chicago, III. 

Birž. 9 (X Smilgienė,
22 Tremont St., Nonvood, Ma 

Birž. 10 J. Mitrikevičia,
40 8th St., Cambridge, Mass. 

Birž. 10 A. Stankūnas,
33-35 Harding St., Cambridge, 

Birž. 10 J. Vilkas,

Marij. Adomaičiukė, 
Mass.

V. Saemukšnis,

Vincentas Pečiulis,

Rafolas Milickas,

Ona Mitrikevičienė,

Mikolas Stankūnas, 
Mass.
Jonas Vilkas,

42

33

404

389

9

174

445

77

24

142

349

6-2-20

440 Sixth St., S. Boston, Mass.
Birž. 10 A. šialkis, Pranas Calkas,

108 Sheridan St., Gardner, Mass.
Birž. 10 P. Somavičius, Juozas Gradeckas,

1657 Moron St., Hamtramch, Mich.
Birž. 10 PI Liabikis, Juozas Tervidis,

366 Broadway, S. Boston, Mass. y
Birž. 11 A. Skopinskas, Mass. Simonas Skopinskas,

363 Portland St., Cambridge, Antanas Pizarskas,
Veronika Balkaitis,

Birž. 12 A. Balkaitis,
949 W. 34th St., Chicago, III. Jokūbas Ardzijauskas, 

Birž. 12 P. Ardzijauskas, ,
213 Second St., Girardville, Pa.

Birž. 12 Stanley eGnis, Karolina Genienė,
202 Adams St., Westvillo, 111.

Birž. 12 A. Gimbutis, Eva Donienė,
3226 E. Emerald Avė., Chicago, 111.

MAISTO SKRYNIOS IŠDUOTA KAUNE.
Birž. 8 E. Žitkevičiūtė, Magdė Žitkevičiene,

1345 E. 66th St., Cleveland, Ohio.
Birž. 8 A. Mankus, Barbora Mankienė,

61 Hight St., S. Boston, Mass.
Birž. 8 J. P. Vaitkevičius, Baltrus Vaitkevičius,

20! Millbury St., Worcester, Mass.
Birž. 9 Bronė Valentukė, Pranciška Saparnienė,

414 Broadvvay, S. Boston, Mass.
Birž. 9 M. žemaitis, Mikolas Žemaitis,

1239 Buttonvvood St., Pliila., Pa.
Birž. 10 A. Mozunka, Elz. Mozuknienė,

46 Perry' Avė., Worcester, Mass.
Birž. 11 A. Paleckis, Tam. Paleckis,
> 1539 Penn. Avė., Pittsburgh, Pa.
Birž. 11 J. J. Paleckis, Vincentas Paleckis,

1539 Penn. Avė., Pittsburgh, Pa.
Birž. 11 Teodore Paliukas, Vincuzė Paliukienė,

939 Avė. D., Rochester, N. Y. 1
Stanislovas Gricevičius

N. J .
Juoz. Vinckis, 

Elizabeth, N. J... *
Pranas Stanislovaitis,

Birž. 11 Marijona Gricevičienė,
131 Inslee PI., Elizabeth,

Birž. 1J Ig. Griciunas,
131 Insle PI.,

Birž. 11 F. Stanislovaitis,
1823 S. 49th Ct., Cicero, III.

5 Kum J. Paskauskas, Jurgis Paskauskas,
12259 Emerald Avė., Chicago,UI.

5 Marijona Brikaitė,
47 Vale St., S. Boston, Mass.

5 S. Būdvietis,
22 Ward St., Worcester, Mass.

5 Marė Svitogicnė,
12 Clapp St.,

7 Marė Svitogienė,
12 Clapp St., Worcester, Mass.

7 P. Simiatis,
60 E. 95th St., Chidago, III.

7 M. KaValiunas,
1529 Oregon Avc., Cleveland,

5 J. Trihulas,
2272 Russell St., Detroit, Mich.

5 V. Apulskis, Pran. Apulskis,
2329 S. Hoyne Av., Chicago, IH.

M. Brikaitė, Juozas Gumbakis,
47 Vale St., S. Boston, Mass.

7 Juozas Enkevičius, Andrius BaddonaviČius,
33 Tremont St., Nonvood, Mass-

7 J. Petronis, Povilas Petronis,
4 iCty Point Ct., S. Boston, Mass.

7 S. Mažeikis, . ..........................
111 Myrtle St., Lavvrence,

7 J. Manstis,
Box 98, Montello, Mass.

7 Julė Milcikiutė,
20 Pine St., Athol, Mass.

7 Juozapas Stankūnas.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Birž.

Borž.

Katrina Gumbakienė,

Ona Budvieticnė,

Vincentas Blusevičius,

Aogta Miniotienė,

Aniclė Tuttinienė, 
Ohio.
Jadv. Dominauskaitė,

Liudvikas Vileišis, 
Mass.

Povilas Stavinskas,

Motiejus Mileika,

Juoz. Skandunas,
R. F. D., Box 34, S. Mihvauk®®* Wis.

341

31

267

192

276

448

210

451\

48

62

197

112

218

260

44 
427 
522

248

384

208

&

395

403

356

386

38

327

147

272

385
AVI x DUA O. lUinvdUK' ’

Magdaliena Siuzdienė, Kaisedorių miestas ,Zabina gatve No. 4 7
Lietuvių Prekybos Bendrovė.

Fr. V i rok, vedėjas,
(Toliau bus daugiau).



6 NAUJIElVOS^Chicago,. UI
SKAITYTOJAU.

Didžiausias čeverykų išpardavimas 
pasaulyj dabar atidarytas Chicagoje. 
Keturių milijonų dol. vertes naujų če
verykų; viena pora beveik kiekvie
nam Chicagos gyventojui yra sudėti 
į tūkstančius baksų Coliseume, 15 St. 
ir \Vabash Avė.

Durįs dabar yra atdaros ir tūkstan
čiai žmonių gali įeiti į konvencijos 
salę dykai ir pirkti tiek porų kiek 
tik nori kol bus parduoti visi čevery- kai.

žemiausia čeverykų kaina — vie
nas doleris.

“Vienas doleris”, jus atkartosite. 
Jus patraukysit pečiais kelis syk. “Ko
kius čeverykus gali nupirkti už dole
ri”?

Už vieną dolerį jus nupliksite če
verykų porą kurią nešiosite, abelnai, 
du metu. Kiti bus pritaikyti ranka 
siutais Goodyear guminiais padais. 
Motorų styliai labiausiai yra pritai
komi. šiuos čeverykus pardavinėja 
po $5 šiaip krautuvėse.

Už du doleriu galima nupirkti mo
terų čeverykus, kurie tinka pasirėdy
mui ir šiaip nešiojimui. Už šią kainą 
yra visokių čeverykų vaikams.

Už tris ir keturis dolerius galima 
rasti satin, kid ir patentuotos sku- 
ros oxfordų ir pumps tinkamų baliams 
ir vestuvėms. Daug yra jų vėliausios 
mados ir franeuziškomis kulnimis, ku
rios kainuoja išdirbėjui $1 vien pri
dėjimas jų. t

Augščiausia kaina ' čeverykų yra 
$7.00. Čia galima rasti tūkstančius 
poni čeverykų, kurios didmiesčio 
krautuvės ima nuo $14 iki $21.50 už 
porą ir karės taksus. Faktiškai kai
nos yra taip geros, kad daugelis krau- 
tuvninkij planuoja pirkti čia tiek kiek 
gali, o paskiau pardavinėti savo krau
tuvėse didesnėmis kainomis.

“Ar tas yra mielaširdystė”? — pa
klausite.

Ne. Kuomet kainos taip augštai 
pakilo, žmonės nustojo pirkę. Tas pa
darė, kad dirbtuvės liko prikrautos iki 
stogui, puikiausių čeveiykų šio ir se
kamo sezono, padaryto iš brangaus 
mateiijolo. Krautuvės negali pirkti, 
todėl kad jos negali parduoti.

Fabrikantams reikia pinigų toles
niam biznio varymui. Jūsų bankie- 
rius gali pasakyti jums, kad pinigų 
marketas liko sutrukdytas — negali
ma gauti paskolai pinigų bizniui. To
dėl jie nutarė paaukauti tuos tūk
stančius poni čeveiykų už mažiau ne
gu padirbimas kainuoja.

Čeverykai yra atvežti Chicagon va
gonais ir sudėti Coliseum svetainėn. 
Tuojau vidurmiesčio krautuvės pradė
jo kampaniją, kad sustabdžius šį iš
pardavimą.

“Tas suardys musų biznį” — jie 
šaukia. Didlapiai anglų laikraščiai 
atsisakė garsinti šią progą. Bet su
tartis liko padaryta su “Naujienomis” 
ir kitais pirmos klesos laikraščiais, 
kurie pasako jums kaip, sumažinti 
augštas kainas čeverykų-

čia rasite visokio styliaus ir geriau
sių išdirbiščiu čeverykus vyrams, mo
terims ir vaikams. Ateikit.

(Apgars.)

ASMENŲ^JIEšKOJ IMA I
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 j Lietuvą nevažiuosiu, sutiksiu 
gyventi pagal tavo užmanymus. Ger
biamoji! parašyk man laiškutį, jeigu 
nosusiruokuosini gyventi, imsim per- 
si.ikirinia.

JOHN 1 
2G17 W. 10 PI.,

REIKIA DARBININKŲ
MOTEBŲ

REIKIA —

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Pranciškaus Lenz- 
bnrko, 11 metų kaip Amerikoj. Jis 
atvažiavo į Bostoną. Meldžiu atsi- 
š; ūkti pats, ar kas pirmas praneš 
gaus $5.00.

L. ALEXANDER 
c-o O. U. Ahlers

Dc Smet, So. Dakota.

55“ Pėtnyčia Liepos 23 d., 1920
RE IK/A DARBININKŲ AUTOMOBILIAI RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ

Stiprių merginų assemblini- 
mui coil springs lovų springsų 
dirbtuvėj. Algos 28c į valandą 
mokinanties ----- -1O valandos j sa

ikivaitę. Galima uždirbti $25
$28 j savaitę išmokus.

Atsišaukit pas —
1109 W. 37 th Str.

Senuose namuose elektrinių dratų 
sudėjimas mu.*ų opecialumas 
IMPERIAL ELECTRIC CO. 

Registruoti Elektrikieriai
Išdirbėjai žiburinių įtaisymų 

Jūsų parėmimas pageidaujamas 
4903 W. 12th Str., Cicero, III.

Telefonas—BoHlevnrd 9199
DR. C. KASPUTIS

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

DR. C. K. KLIAUGAI
Dantistas

1821 So. Halsted SU C hicago, BĮ. 
kampas 18th St

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

Telephono Yards 5834

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

Paj ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

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

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

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

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

PAJIEŠKAU Martino Jankus, 
3 metai atgal dirbo karšapėj, Auro
ra, III., dabartės girdėjau dirba North 
Westem karšapčj. Meldžiu atsišauk
ti, ar kas Žino pranešti už ka busiu 
dėkingas, «es turiu labai svarbų rei
kalą. Malonėkit® rašyti ant šito ant
rašo:

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

VYRŲ__________
IA—

Vyro darbui muilo dirbtuvėj. 
$4.80 j dieną. 9 valandos die
nai. Pastovus darbas.

1319 W. 82nd Place
2 blokai į vakarus nuo Racine av.

REIKIA -
Bučerių, dešrų darytojų, kimsėjų, 

sklepinių vyrų ir paprastų darbinin
kų. Gera mokestis.

Kreipkitės pas
AG A R PROVISTON CO., 

310 N. Green St.

PARDAVIMUI

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

3126 So. Lowe Avė. 
ant 8-čių lubų

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 17YKA1

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

2912 W. 40th Place.

RAKTAS PRIE 
PASaSEKIMO 

žemė ir namai pardavimui 
ar mainymui.

Dviejų augštų mūrinis namas pie
tinėj dalyj, 5 ir 6 kambarių, garu 
apšildomas, modemiškas, augštos kle- 
sor anielinkė. Kaina $R,5OO.OO, ne- 
tlaug C£lbH, likusius kaip renda.

12 flatų mūrinis namlis arti Jack- 
son parko, modemiškas, $5,300.00 me
tinė renda. Kaina $25,000.00, $5,000.00 
cash, likusius po $2,000.00 ant metų. 
Nepraleiskit šio Bargeno.

DAIŠDAVIMUI rakandai (fur 
niture) dėl 4 kambarių. Rakan
dai mažai vartoti. Parduosiu pi
giai, visus sykiu.Deimanto adata Ir 

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

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

2745 W. 43 St.
2 fl. 6 flatų namas, metinė renda $3,- 

500.00. Kaina $16,000.00. Namas ran
dasi ant kampo.

NAMAI-ŽEMĖ Mūrinis namas dviem šeimynom 
ant Bridgeporto, toiletai, gazas, mau
dynės. Kaina $2,500.00.

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

1836 So. Halsted Str.,

Merginų virš 16 metų len
gvam, čystam darbui, kaip: 
labelevimui, įvyniojimui etc. 
Patyrimas nereikalingas. 
Pastovus darbas ir gera mo
kestis su greitu pakėlimu. 
Pusė dienos Subatoj.

Šalie,Malonės | Kreipkitės pas Mr. McCurdy 
BRADLEY & I 

VROOMAN CO.
2632 So. Dearborn Str.

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

F. ANW
pranešti.

DRIJEITIENĖ, 
Box 333

Washington Co., Daisytown, Pa.

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

PAJIEŠKAU Mikolo Jaseliuno, pir
miau gyveno La !
ji; pats ar kas kitas apie jį pranešti.
A’? turiu jam gerą darbą, lai tuojau 

parašo.
J. PUSKEPALAITIS,
2060 Canalport Avė.

Chicago, III.

n: a n

------------ę-------- ----
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 už bargeną pir
maeiliame įladėjime 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 barnė, ga
lima paversti j garažą. Rendos me
tams $477. $3400, dalis cash. Savi- 
vininkas 4643 Wallace st. arti 47-tos.

4 flatu namas ant Bridgeporto, 
moderniškas. Kaina $5,600.00.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

PAJIEŠKAU Juozapo Žabelio. Pa
eina Tauragės miesto, Kauno red., 
G įdėjau kad gyvena Piedmont, W. 
V.i. Meldžiu atsišaukti. Turiu labai 
s\arbų reikalą iš Lietuvos nuo duk
ters ir motinos.

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

PAJIEŠKAU savo draugo Antano 
Vaitiekau^, paeina iš Kauno red., 
Š tūlių vals., Lūkės kaimo. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. Meldžiu at- 
si aukti, ar kas žinot malonėkit pra
nešti ant šio adreso:

TEOFIL KIBART, 
1620 So. 6th Str., 

Minneapolis, Minn.

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Ker
ši uskio, Ukmergės aps., Subačiaus 
vi i., Lukonių sod. Turiu svarbų rei
ki lą.

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

PAJIEŠKAU Ipolito Bikino iš 
Raguvos Užunavežių kaimo.

PAUL SLUCKA, 
Box 97,

Frankfort Heights, III.
PAJIEŠKAU savo pusseserės Mor

tos Pikšrukės, po vyru Petrauskienė, 
pirmiaus gyveno ant 18-tos gatvės, 
Chicagoj, dabar nežinau kur. Malonė
ki atsišaukti, ar žinantįs pranešti, už 
ka busiu dėkingas.

VVIL1MAS BLUVAS, 
16554 Indiana Avė., Roseland, III.

PAJIEŠKAU savo draugo Joe Na- 
v< rdausko. Gyvenom abudu VVestville 
ir Leadford, III. 10 metų atgal per
si kyrėin ir nežinau kur jis yra. Tu
riu laišką iš Lietuvos ir taip daug 
Žinių, 
ar kas 
re su:

Malonėkit jis pats atsišaukti, 
žinote kur jis yra pranešti ad-

R. R.
JOE MEIZIS,

1, Box 9, Harrisburg, III.

E E I KI A DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA vyrų, merginų ir 
moterų darbui po No. 5306 
S o. Federal Str. Gera mo
lę ?stis

NATIONAL RAG & 
METAL CO.

5306 So. Federal St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
KABELINIŲ DRATŲ 
INSULATORKŲ

Jaunų moterų operavimui 
mašinų, vartojamų apvynio- 
jimui koloruota popiera va
rinių dratų. Darbas lengvas 
išmokti ir naujoms operator 
koms gvarantuojama 41c į 
valandą arba $20.45 j kiek
vieną pilną sąvaitę. $22.00 ir 
daugiau^ galima uždirbti į 
trumpą laiką. Turime vietų 
kaip naktimis, taip ir die
nomis. Musų samdymo ofi
sas atdaras visą dieną, pri
skiriant ir Subatoj po piet ir 
Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 6 iki 8:30 vakare.

WESTERN ELECTRIC 
CO.,’ (Ine.,) 

48th Avė., & 24th St.

REIKIA —
Merginų pakavimui džiovin

tos jautienos. Darbas nuo štu- 
kių. Geros darbo sanlygos.

BAKER FOOD PRODUCTS 
49th & Halsted Sts.

REIKIA —
Merginos ar moteries 
abelnam namų darbui.

1326 Greenleaf Str., 
Evanston, III.

REIKIA DARBININKŲ
' VYRŲ

PARSIDUODA arba ant išmainy
mo grosemė ir bučemė geroj lietu
viškoj apielinkėj. Biznis yra veliamas 
suvirs 15 metų, randasi ant kampo, 
pigi renda, leasas da ant dviejų me
tų, su privilegija pratęsti 5 metus. 
Biznis yra cash, kreditų nėra, dieni
nė įeiga $300.00 aplamai. Nepraleis
kit šito bargeno. Atsišaukit pas 840 
W. 33 rd Str., Chicago.
Tol.: Cicero 236

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

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

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

. R. F. D. No. 3

5 flatų mūrinis namas ant Union ' 
Avė., toiletai, maudynės ir gazas. Na
mas yra pirmaeiliame padėjime. $6,- 
500.00, nedaug cash, likusius mažais 
išmokėjimais.

šitas visas propertes mainysim ant 
mažesnių ar didesnių, farmų ir tuš
čių lotų. J’aipgi paimsim automobi
lius, grosernes, bučemes, kaip pirmą 
įriokėjimą. Ateikit ir pasikalbėkit su 
ponu Bemeika po No. 840 West 33rd 
Str., Chicago, III. Tel.: Blvd. 2437.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ
DIRBTUVĖS DARBUI.
PASTOVUS DARBAS.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

H-♦—'
PARSIDUODA minkštų gėrymų 

dirbtuvė, priežastis — turiu kitą biz
nį ir negaliu apeiti vienas. Turi būti 
parduota greitu laiku.

Atsišaukite pas:
F. SKORDOVSKI, 

3231 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 6823

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 1,5 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčiij rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui. | 3223 Wallace St., 2nd Apt.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

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

Pasiteiraukit po No.

ILLINOJAUS FARMOS
60 akrų farma, 7 kambarių namas, 

baimė, vištinyčia, ir kiti būdinkai. 1*4 
mylios nuo miesto, laukas lygus, pa
dalintas į 7 dalis. Mainys ant miesto 
propertės. Kaina $6,000.00.

78*4 akrai juodžemio, 5 kambarių 
namas, gera barnė ir kiti geri budin
kai, reikalingos tvoros ir skerstvoros, 
derlius, gyvuliai ir mašinos, $7,000.00, 
$3.000.00 cash, likusius ant 5 metų 
6%.

BARGENAS.

Extra
Sarnpeliniai Rakandai.

Turime paaukauti puikų 80 akerų 
Į ūkį su visomis moderniškomis trio- 
bomis, tiktai 38 minutos kelevimo nuo 

rr-^ . vidurmiesčio ant Chicago, Burlington
& Quincy gelžkelio. Lengvos išlygos. 

Į Tolespių informacijų atsišaukit ar ra
šykit.

40 akrų, 7 kambarių namas, gera 
barnė, ir geri kiti budinkai. $4,000.00, 
$2,000.00 cash, likusius ant lengvų iš
mokėjimų.

REIKIA —
MOLDERIŲ

Ant plieno, malleable ir žilos gele
žies.

WESTERN STEEL CAR 
& FOUNDRY CO., 

136 Str. & Brandon Avė.
Hegewisch, III.

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

3432 S. Morgan St.

A. TRAUBE 
1404 W. 18th Str.

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

A. LAUCIUS,
714 VV. 31st Str.

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

1710 So. Peoria Str.

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

Kreipkities — M r. Tilly.
BENJAMIN MOORE 
Green & Kinzie Sts.

YPATIŠKAI—BUKIT GYDYTOJAIS 
PATĮS SAVUS.

Stebuklingas Violetinių Spindulių 
Generatorius

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

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

arba jūsų namuose
Tel.: Randolph 2100. Reikia Agentų

N. D. B. TALMADGE COMPANY

123 410

MOLDERIŲ

Ant plieno, malleable 
žilos geležies.
WESTERN STEEL CAR

& FOUNDRY CO.,

ir

136 Str. & Brandon Avė.
Hegewisch, III.

REIKIA —
Bučerio tuojaus.

FR. DELINIKAS, 
2138 Coulter Str.

REIKIA —
Senyvo vyro už sargą. 
NATIONAL RAG & 

METAL CO.
5306 So. Federal Str.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

Elgin Six, modelio 1920, penkių 
pasažierių, visai naujas. Par
duosiu už geriausį pasiūlymą.

Phone McKinley 1133.
4138 So. Artesian Avė.

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

14S2 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

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

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

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

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj. •

SPECIAL1S PARDAVIMAS
Perdirbti Mitchell ir kitų darbo au

tomobiliai.
Mėnesinių išmokėjimų plianas.

Išmokėjimai 
$45 į mėnesį 
50 
55 
65 
75 
85 
95

' IŠLYGOS 
Rankpinigiai 

$350
400
500
600
700 
800 
900

Kaina 
$900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
NUOŠIMČIŲ MOKĖTI

mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį

!
i 
i
i

__  ... i 
NUOŠIMČIŲ MOKĖTI NEREIKIA. 

MORTGEDŽIŲ TŠKAŠČIŲ MOKĖTI 
NEREIKIA

UŽ PERVEŽIMĄ MOKĖTI 
NEREIKIA

TAKSŲ MOKĖTI NEREIKIA 
INSURANCE MOKĖTI NEREIKIA 

Kiekvienas karaa yra apdraustas 
nuo ugnies ir pavogimo ant 80 nuo
šimčio jo vertės ant vienų metų be 
apmokėjimo.

Jūsų senąjį automobilių (no senes
nį kaip 1920) priimsim 
bus priskaitytas prie rankpinigių.

VISI PERDIRBTI MI------------
YRA GVARANTUOJAMI LYGIAI 
KAIP IR NAUJI.

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

2328 2884
Michigan Avė. Michigan Avė.

Atdara vakarais ir Nedėlioj
Tel.: Victory 3800

mainus ir

CHELLIAI

PARSIDUODA automobiliai nauji 
ir vartoti, cash arba ant išmokėjimo. ♦ 

1917 Chandler 
Overland — model 9 
Hudson 1914

Automobiliai gerame stovyje, kaip 
nauji, 
čiau.

Kaina nuo $400.00 ir augš-

P. VIZęjRDAS
6445 So. Western Avė.

80 akrų farma, nauji budinkai, pui
kus derlius javų, geri gyvuliai ir vi
sos mašinos reikalingos ant farmos. 
$12,000.00. $5,000.00 cash, likusius ant 
lengvų išmokėjimų.

Visos šitos augščiau minėtos fer
mos randasi Lietuviškoj kolonijoj, ar
ti Chicagos, gerame miestelyj. Lietu
viai turi savo kliobus, bažnyčias ir 
mokyklas. Jeigu norite farmos, jus 
negalite rasti geresnių kaip šitos. Da
bar yra pats laikas pamatyti javus, 
gyvulius ir masinas. Daugiau infor
macijų atsišaukit pas First National 
Roality Co., 840 West 33rd Str., Chi
cago, Illinois. Tel.: Boulevard 2437.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų Į PARSIDUODA mūrinis namas 2 ir 
visokiu išdirbysčių, rugsai, ir lovos 4 kambarių, naujas, gerame padėji- 
Stebėtini balnai Geriausiam pasi- ^ni^08-
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai Kreipkities prie savininko, 
didelės mieros phonographas už $42. 3219 Lowe Avė., Tel.: Yards 6789 
su rekordais deimanto špilka — už Į ----------------------- ---------------- -—
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE 

2102 W. 35-th St. arti Archer Avė.
Atdara nuo^ki^9, nedelloj nuo. GRAŽ1AUSIAME DESPLAINES 

arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Į Cook County Auginamojo miškyno.

’ *"( nuo pat vidurmies- 
traukiniai kas-dien.

I akro ..................................... S275
% akro ..................................... §425
1 akras ...............   §550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirkt vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, Žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. I8th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

(S®ira Naojfi®nna IRa-1 čio, 54 traukinii 

kaiHidu Pirkėjams*
Kostumeris kartą man pasa

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

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

Seklyčios setai nuo $30.00 iki 
$152.00.

Valgomojo kambario setai 
nuo $50.00 iki $125.00.

Mieg-kambario setai nuo $75 
iki $17Į5.OO.

Lovų springsai ir matracai 
nuo $18.00 iki $100.00.

Atskiri dresseriai ir Chifonie- 
rai $27.50 ir daugiau.

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

perdaug čia paminėti.
Visos kainos yra užrašytos aiškiom 

skaitlinom.
Už dastatymą tavoro mokėti nerei

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

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.
CURTIS FURNITURE 

EXCHANGE
6203-5-.7 Wentworth A ve.

Tel.: Wentworth 6996
P. S. Iškirpkit šį apgarsinimą 

ir atsineškit su savim. Aš nu
teisiu 5% ant visų pirkinių.

PARSIDUODA —

Modemiškas namas trijų flatų, ak
menų frontas, 5—6—6 kambariai. 
Elektros šviesa, maudynės, porčiai, 
aržuolinės grindįs ir trimai. Cemento 
basėm entas. Du lotai, užtikrinant die
nos šviesą į visus kambarius. Vienas 
iš goriausių budinkų šioj apielinkėj. 
Lowe Avė., arti 33rd Str. Tiktai $17,- 
500.00. Ignatius Chap & Co., 31st & 
Wallace Strs., vienatiniai agentai.

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

J. MCDONNELL 
3517 Archer

SYSTEM, 
Avė.

PARSIDUODA —
Grosemė su mūriniu namu ir lotu. 

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

1627 Newberry Avė.
PARSIDUODA grojiklis pianas vi

sai kaip naujas. Turi būti parduotas 
į trumpą laiką, nes apleidžia Chica- 
gą. Kreipkitės vakarais po 5 vai. po 
piet., o subatoms ir nedėlioms visą 
dieną. Kam yra reikalingas atsišau
kit šiuom antrašu} J. Mažeika, 4216 
N. W. Henderson Str., arti Mihvau- 
kee Avė. ir Cravvford Avė.

GERAS BARGENAS
Parsiduoda 3 kambarių (cottage) 

su 2 lotais už $1,350.00. Savininkas 
apleidžia Šį kraštą.

Atsišaukite nedėlioj po No. 
4980 Archer Avė., 

prie Crawford (40) Avė.

PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

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

714 W. 30-th st. 2-ros lubos

PARSIDUODA —
Trijų augštų namas ir na

melis užpakalyj. Tik-ką iš- 
malevotas. Kaina $2,400.00.

1627 So. Morgan Str.

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

ELMER JORDON AND CO. 
2419 West 63rd Street.

PIGIAI IR GERAI
Parduodam Ir mainom namus lo

tus, fermas ir visokius biznius. Pas 
mus gtlima gauti visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

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

Atsišaukite į savininka
H. MOCKUS 

534 W. 33 St. 
Phone Yards 1437.

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

2841 Emerald Avė.

MOKYKLOS

Vyrą ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desifning Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
Jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
tnato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig nueros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku-

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kaanlcka, Vedėjas 

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

•205 8. Halsted, 2407 W. Madison, 
. 1810 N. Welh 8L

Moko Siuvimo, Patternų jUrpl- 
Designing bizniui h- na

mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
ątmokėjimais. Garantija už 110 
išmokinti sinti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.
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