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usu-Lenku tarybos == liepos 30
Reikalaus, kad lenkai 

nusiginkluotų
Talkininkai svarstys Rusi

jos pasiūlymą

Latvija veja lauk svetimšalius
True translation filed with the post- 
0?6l *LZ ^lnf ‘‘III I®
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
RUSŲ-LENKŲ TARYBOS — 

LIEPOS 30.

Tarybos busiančios Baronai
čiuose.

LONDONAS, liepos 26. — 
Taikos konferencija tarp Rusi** 
jos ir Ix*nkijos' bus laikoma Ba
ronaičiuose, aštuoniasdešimts 

penkias mylias atstu nuo Mins
ko. Konferencija prasidės liepos 
30 dieną. Tą pačią dieną prasi
dės paliauba mušiu — armisti- 
cija.

Apie tai sužinojusi Associated 
Press agenSj i.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, 111., July 27, 1920 
as reąuired by the art of Oct. 6. 1917

REIKALAUS KAD LENKAI 
NUSIGINKLUOTŲ.

Nenori, kad lenkai pasinaudotu 
mušiu paliauba — naujam puo

limui prieš bolševikus.

VIENNA, liepos 26. — Iš 
patikėtinų šal’inių pranešama, 
kad pirma negu bus pradėta 
toikos tarybos su Lenkija, bol
ševikai pareikalaus idant lenkai 
kuopilniaus'a nusiginkluotų, 
taip kad tarybos nebūtų pa
naudotos tik pailginimui laiko 
—kol atvyks nauji froneuzų ar 
anglų kariuomenes sustiprini
mai.

Sovietų armijos komanda 
pasiuntė I/Cnkijos prezidentui 
ir lenkų kariuomenės vadui, 
generolui Pilsudskiui bevieli 
pranešimą, būtent, kad butų 
nurodyta vieta, kur sovietų val
džios pastovai galėtų pasimaty
ti su lenkais ir prisiruošti prie 
mūšių paliaubos tarybų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI SVARSTYS 
RUSIJOS PASIŪLYMĄ.

Lloyd George tarsis su Mille- 
randu.

LONDONAS, liepos 26. — 
Rusijos valdžia sutiko, kad vi
satinės taikos konferencija bu
tų laikoma Londone. Apie tai 
šiandie po pietų pranešė atsto
vų butui premieras Lloyd Geor
ge. Premieras dar pastebėjo, 
kad Anglijos valdžia stoja UŽ 
tai, idant toji konferencija įvyk
tų.

Ryto premieras Lloyd George 
vyks Boulognon, kad pasitarus 
su Frnncijos premieru Millc- 
randu.

šiandie po pietų gauta iš 
Paryžiaus žinia sako, kad Fran- 
cijos užsienio reikalų ofisas 
pareiškęs, jogei Franci ja toje 
konferencijoje nedalyvausianti, 
kol joje nedalyvausiančios ir 
Jungtinės Valstijos.

Manoma, kad šitoj konferen

cijoj bus atstovaujama seka
mos valstybes: Lenkija, Fin- 
landijes Estonija, Lietuva ir, 
gali būt, Rumunija.

Reikalauja, kad Wlangelis 
pasiduotų.

LONDONAS, liep. 26. — Pa
sak vietos dienraščio Daily Mail, 
Rusijos sovietų valdžia painfor
mavo Angliją, jogei ji pasiren
gusi dalyvauti Londono konfe
rencijoj, kad pasitarus su talki
ninkais apie taiką. Bet pirma 

j negu tatai bus padaryta, ji rei- 
| kalauja, kad anti-bolševistinės 
kariuomenės vadas pietuose, ge
nerolas Wrangel, pasiduotų so
vietų valdžiai. Sovietų valdžia 
užtikrina jam asmenį saugumą.

Toje pačioje notoje, kaip sa
ko minetasai laikraštis, sovietų 
valdžia rodo palinkimo daryti pa
liaubą musių su lenkais ir pa
reiškia savo nusistebėjimo delei 
Anglijos žygių pertraukiant ta
rybas kai dėl atnaujinimo pirk
ly bos su Rusija.
Prezidentas VVilsonas nuspręs 

Jungtinių Valstijų dalyvavimą.
VVASHINGTON, liepos 26. — 

šiandie čia buvo pareikšta tokia' 
mintis, jogei Jungtinių Valstijų 
dalyvavimas proponuojamojoj 
taikos konferencijoj su Rusija! 
yra abejotinas. Klausimas apie 
Amerikos dalyvavimą, vis dėlto, 
pasilieka prezidentui VVilsonui 
nuspręsti.

Lenkai jieško vokiečių talkos.
BERLINAS, liepos 24 (suvė

linta). — Nepriklausomųjų so
cialdemokratų organas, Die Frei- 
heit, šiandie išspausdino žinią, 
kurioje be kita sakoma, 
jogei esą daroma pakartotinų 
bandymų, kad išprovokavus Vo
kietiją imti dalyvumo rusų-lenkų 
kare — padėti Lenkijai. Laik
raštis sako, kad už šitą talką Vo 
kietijai siūloma sugražinti Poz- 
naniaus provinciją.

Talkininkų pasiuntiniai 
Varšuvoj.

VARŠAVA, liepos 26. — De
vyniolika specialiosios angly ir 
franeuzų misijos narių, kurie čia 
siųsta ištirti militarinę Lenkijos 
padėtį, šiandie jau atvyko Var
šuvon. Kelintas pasitarimų jau 
įvyko.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 191 

LAUKIA NAUJO SUKILIMO 
VOKIETIJOJ.

BERLINAS, liepos, 25. — Vo- 
ietijoj kas dieną laukiama 

naujo radikalinių elementų su
kilimo. Tai pasekmė sovietų 
armijos pergalių jos kovoj prieš 
Lenkiją.

Saksonijos nepr’klasuomieji 
socialistai įtaria trJkininkus, 
kad jie siunčią anglus kareivius 
į Lenkiją. Siunčią per Vokieti
jos tori tori jas neva kaipo čeko- 
slovakų belaisvius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

LATVIJA VEJA LAUK SVE
TIMŠALIUS.

Mažai vokiečių begyvena lat
viuose.

BERLINAS, liepos 26. — Vie
los laikraštis, Lokal Anzciger, 
šiandie paskelbė žinių, kad Lat
vijos premiero, Karolio Ulma- 
nio, valdžia visiems svetimša
liams įsakiusi apleisti tą šalį.

Tns visai nelauktas patvarky
mas, sako, pabosiąs didelį skai
čių neutraliųjų vaišijų piliečių, 
o kariu ir pačių talkininkų, ku
rie čia atvyko biznio reikalais.

Latvijoj šiuo metu labai ma
ža vokiečių begyveną, kadangi 
vokiečių-latvių taikos \ sutartis 
dar neesanti ratifikuota.

Čia gautomis žiniomis, Ry- 
gon atvyko Anglijos torpedinių 
laivų flotila.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

GRAIKŲ KARIUOMENĖ 
UŽĖMĖ ADRIANOPOLĮ.

Turkų armija bėga.

ATĖNAI, Graikija, liepos 26. 
— Vakar naktį oficialiuiai pa
skelbta, kad graikų kariuomenė 
vakar užėmė svarbų Turkijos 
miestą Adrianopolį. Pranešimas 
sako, kad Graikijos karalius 
Aleksandras žadąs apsilankyti 
Adrianopolin sekamą panedėlį.

Užėmė ir Eski-Babą. *
KONSTANTINOPOLIS, liep. 

26. — Čia gautomis žiniomis, 
praeitą subatą graikų kariuome
nė užėmė Eski-Baba miestelį, 
Trakijoj, kuris yra susisiekimo 
punktu tarp Konstantinopolio ir 
Kirk-Kilisseh. Po to graikai tuo- 
jaus pasitraukė palei geležinke
lį — Kirk-Kilissęh linkui. Kita 
koliumna einanti linkui Adriano- 
polio. Turkai rodo visai menko 
pasipriešinimo. Jie traukiasi 
prie Adrianopolio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

UKRAINOS “VALDŽIA” 
KRAUSTOSI.

VIENNA, liepos 26. — Uk- 
rainų presos biuras šiandie pa
skelbė, jogei Ukrainos valdžia 
tapo iškelta iš Kamenec-Podol- 
sko — vakarų link, į Tarnovą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

UŽDRAUDĖ SIŲSTI UŽSIE
NIN GINKLUS.

BERLINAS, liepos 26. — Vo
kietijos valdžia vakar išleido 
niaują patvarkymą, kuriuo drau 
džipma vežti Rusijon ar Lenki
jon ginklus bei kitas karo med
žiagas.

MILITARISTŲ VADAS BAN
DĖ NUSIŽUDYTI.

LONDONAS, liep. 26. — čia 
gautomis žiniomis, Kynijos mi- 
litaristų vadas, generolas Tuen- 
Či-Jui, bandęs nusižudyti, palei
dęs savin kulką, žaizda tečiaus 
esanti nepavojinga. f

Tai dėlto, kad šito generolo 
kariuomenę ytin stipriai suplie
kus respublikos šalininkų armi
ja.

Angliakasių streikas
Indiana valstijos angliakasiai 
meta darbą; Kansas valstijoj 

taj pats.

TERRE H.0UTE, Ind., liepos 
26. - Indiana valstijos anglių 
kasyklos šiandie susilaukė lo 
paties, kaip ir Illlnoise. Anglia
kasiai urmu meta darbą. Tik 
vil noj Terre Iloule npielinkčj 
metė darbą apie penkiasdešimts 
kasyklų darbininkai.

Indiana angliakasių Unijos 
prezidentas telegrafavo United 
Mine Workers unijos preziden
tui reikalaudamas, kt'»:i tuoj bu
tų sušaukia bendra kasyklų sa
vininkų ir darbininkų konfe
rencija kilusiam ginčui išrišti.

INDIANAPOLIS, liepos 26.— 
Čia gautomis žiniomis, Kansas 
valstijos angliakasiai jau pradė
jo mesti darbą. Streikas neau- 
torizuota®. Ar daug darbininkų 
metė darbą, dar nepatirta.

Didžiausio susirūpinimo te
čiaus daro Illinois valstijos ang- 
liakti.iali. Toj valstijoj kone 
visi angliakasiai streikuoja, ir 
kol kas visa rodo, kad anglia
kasiai darban grįžti nemano.

United Mine Workers unijos 
prezidentas vakar visą dieną 
tarėsi su kitais unijos viršinin
kais apie angliakasių streiką. 
Ka« nutaria, nežinoma, kadangi 
unijos viršininkų konferencija 
laikyta uždarytomis durimis.

Washingtonas sujudęs.
WASHINGTON, liepos 26. — 

Kilęs angliaktfiių streikas su
judino kone visus federalinės 
valdžios departamentus. Valdi
ninkui tariasi kaip ir kokių 
įmonių panaudojus, kad paša
linus grūmojantį krizisą indus
trijoj. Žadama stvertis tean tik
rų įmonių, kad tinkamai sut
varkius anglių pristatymą ten, 
kur jų labiausia reikia. Blogiau
sia dalykai stovį Anglijoj. Ta
tai pirmiausiu reikėsią aprūpin
ti ją. Paskui — kitus.

Streikas plėtojasi, bet kasyk
lų savininkai kol kas dar nero
do palinkimo taikintis su savo 
darbininkais. Vakar kažkas bu
vo paleidęs grndų, kad Illinois 
valstijos kasyklų savininkai esą 
palinkę daryti “taiką.” šiandie 
tečiaus visa tai užginčijama.

COLLINSVILLE, ILL., liepos 
24. (Nuo musų korespondento) 
—Liepos 22 ir 23 dd. čia sus
imą kavo angliakasiai. Reikalau
ja didesnės mokesties dienos 
darbininkams, nustatymo kainų 
sprogstančioms niedegoms ir tt.

Manoma, kad bėgiu kelių se
kinių dienų sustreikuos anglia
kasiai visose Jungtinėse Valsti
jose, o jei ir nevisose Jungtinė
se Valstijoje, tai bent visoj Illi
nois valstijoj.

—Laisvės Mylėtojas.

' PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, liep. 26 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ................... $3.80
Austrijos 100 kronų ............... $0.65
Belgijos, už $1 ........... frankų 12.15
Finų 100 markių ................... $4.02
Francijos, už $1 ....... frankų 12.97
Italijos už $1 ..................  lirų 18.15
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.45

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarklai; ių kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenku 100 markių ................... $0.64
Olandų 100 guldenų ........... $34.40
Norvegų 100 kronų ............... $16.45
Šveicarų, už $1 ........... frankų 5.76
švedų 100* kronų ............... $21.55
Vokiečių 100 markių............... $2.45 

True translation filed vvith the post- 
I master at Chicago, III., July 27, 1920 
j as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

RAUDONASAI NAPOLEONAS 
TURIS TRIS MILIONJJS VYRŲ

PARYŽIUS, liepos 26.— Pas
kutinėmis žiniomis, sovietų Ru- 

1 s'jos armija, kuri sustabdė sa
vo stiprųjį pasimojimą ir ku
rini nedaug tereikėjo, kad atsie
kus milžiniSkoo pergales, susi
dedanti iš trijų milionų vyrų. 
Nurodoma, kad ji yra gerai dis- 
c'plinuota ir visu kuo aprūpin
ta.

Prieš Šitą armiją Lenkija te
turinti apie šešs šimtus tūks
tančių nusiminusių ir prastai 
aprūpintų kareivių.

Sig. Sierali, paskilbusis italų 
laikraštininkas, kuris tik-ką 
sugrįžo iš Rusijos, laikraštyj 
Avanti pareiškė, jogei bolševikų 
armija ešanli- puikiausia' orga- 

I ni<iota karo mašina visame 
pasaulyj.

Sovietų Rusijos generalissi- 
mo, Mielinei Tuchčcvski, visoje 
Rusijoje esąs vadintamas “Rau
donoji! Napoleonu.” Militarin’ų 
ekspertu manymu, jisai esąs 
didžiausias einamojo šimtme
čio genijus. Jisai turįs tik dvi
dešimt septynis melus am
žiaus.

Tuoj prieš pradčsiant tartis 
apie paliaubą mušiu jisai buk 
pasakęs, kid 1 d. rugpiučio jo 
kariuomenė busianti Varšuvoje. 
Gi po to jis tuč tuojau apsidirb
siąs su Wrangelio anti-bolševi- 
kine armija Kryme. Jo pasaky
mas padare dideles įtekmės į 
žmones, kadangi jisai yrn žino
mas kaipo toks žmogus, kuris 
niekuomet nemėgsta svaidytis 
tuščiomis frazėmis.

IR COX NENORĮS, KAD 
DEBSAS BUTŲ PA- 

LIUOSUOTAS.

DAYTON, liepos 26. — šian
die čia patirta, kad demokratų 
partijos kandidatas, Ohio valsti
jos gubernatorius Cox, Farmer- 
Labor partijos kandidatui į pre
zidentus, Christensenui, atsaky
siąs lygiai taip, kaip kad jam 
atsakęs republikonų partijos kan 
didatas Ilardingas. Kitaip — 
atsisakysiąs reikalauti, kad bu
tų paliuosuotas Socialistų Parti
jos kandidatas, drg. Bugenius 
Debsas.

PAGAVO BANDITUS.

Buvo užpuolę Hart, Schffner ■ 
and Marx dirbtuvę.

_

CHICAGO. — Penki apsigin
klavę banditai vakar buvo už
puolę Hart, Schaffner and 
Me»rx kompanijos dirbtuvę prie 
4612 W. 22 gatvės. Pasigrobę 
apie dešimt tukstnčių dolerių 
banditai pabėgo.

Banditams bėgant j juos buvo 
paleiski kelintas šūvių. Manyta, 
kad keli jų yra pašanti. Ti'dp ir , 
buvo. Nakti policija gavo žinių,' 
kad name 4324 Washtenaw i 
gatvėj du banditai yra pasislč- ( 
pę. Pasiųsta buris policistų, ku-: 
ric juodu suėmė. Vienas bandi
tas, sako, mirtinai pašautas. Ki
tas gal pasveiksiąs.

Banditus išdavė daktaras, 
kuris buvo pašauktas prie pa
šautųjų.

Pinigų pas juos tečiaus ne
surasta. Matoma, juos pasiėmė 
nepašautieji.

NEBESUMANO KAIP 
MELUOTI.

Sako, kad socialistai kėsinęsi 
užmušti jį.

NEW YORK, liepos 26. — Pa
skelbęs New Yorko valstijoj re
akcininkas, assemblymenas Lou- 
is Cuvilier, vakar čia pasakė, 
kad pora savaičių atgal “įduku- 
si gauja socialistų” kėsinosi jį 
užmušti. Kaipo paliudymą šito 
“baisaus pasikėsinimo” CuvHier 
parodė du išmuštu dančiu. Cuvi
lier sako, kad šitos “vaišės” jam 
surengta užtai, kad jis pereitą 
žiemą “nuoširdžiai” pasidarba
vęs už pašalinimą penkių socia
listų assemblymenų.

Stebėtina tečiaus, kodėl jis 
visa tai iki šiol slėpė?

NAUJAS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS LOS ANGELES.

LOS ANGELES, liepos 26. — 
Šį rytą Los Angeles’e ir vėl jau
sta ytin stiprus žemės drebėji
mas. Keliatos triobėsių kaminai 
nuvėrsta, bet šiaip didelių nuo
stolių nepridaryta. 

» _
REDDING, Cal., liepos 25. — 

Fall upei klonyj vaktir jausta 
stiprus žemės drebėjimas. Nuos 
tolių tečiaus nepadaryta jokių.

True translation filed vvith the post- 
mHHter at Chicago, Hl., Jnly 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
FRANCUZŲ KARIUOMENĖ

PAĖMĖ DAMASCUS’Ą.

PARYŽIUS, liep. 25. — Fran
euzų kariuomenė, vadovaujama 
generolo Geribel’o, šiandie po 
pietų įėjo į Damascus’o miestą. 
Įėjo po to, kai jį šturmu užėmė 
Ęekka Ridge, svarbiausią miesto 
apsaugą ir išvaikė reguliarinę 
Syrų kariuomenę.

PALAIDOJO KETURIAS 
PAČIAS.

Su penktąja “parunijo.”
LOUISVILLE, Fla., liepos 26. 

—<Septyniasdešimts trijų melų 
senis, George Gilespies, vakar 
pabėgo iš čia su kito vyro mo
terim. Abudu tr<ip įs’myleję, 
kad be viens kito nebegalėję gy
venti. Romantingasai senis jau 
pergyvenęs čielas keturias mo
teris. Visos mirusios. Policija 
dabar tos “jaunosios porelės” 
jieškanti.

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 į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berldne, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 

i ir pasidėti pinigų Liętuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos; o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

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

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Karo stovis Ryty 
, Prūsijoj

Lietuvos kariuomene užimanti 
Suvalkus.

BERLINAS, liepos 25. — Vi
soje Rytų Prūsijoje paskelbta 
karo stovis. Vokiečių, italų ir 
anglų kareiviai sujudę.

Pranešama, kad Lietuvos ka
riuomenė užimanti Suvalkus ir 
visą apskritį, susisiekiantį su 
Rytų Prūsija, tuo sudarant neu
tralu sieną tarp lenkų ir rusų 
kariuomenių.

BANDITAS VILLA KONFE- 
RUOJAS SU PREZIDENTU.

EAGLE PASS, liepos 26. — 
Čia gautomis žiniomis, paskilbu
sis Meksikos banditų vadas, 
Franciscoi Vilko, vedąs ilgų pasi
kalbėjimų su laikinuoju Meksi
kos prezidentu, de la Huerta. 
Konferuoja — šnekasi telegrafu.

Vaikšto gandų, kad Vilią galų 
gale nutaręs pasiduoti.

ŠIEMET DRABUŽIAI BUSIĄ 
PIGESNI.

Taip sako krautuvninkai1.

CHICAGO. — Paluur Hou- 
se’j dabar laiko savo metinę 
konferenci ją t. v. United Mer- 
cantile Stores asociacijio. Josios 
prezidentas vakar be kita pa
reiškė, kad sekamą žiemą kai
nos drabužiams “truputį nu
puls.”

Trįsdešimt metų buvusi “vyru.”

LONDONAS, liepos 26. — 
čia pasimirė tūla Dora Hansen, 
vokietė. Per trįs dešimts metų 
ji či'o gyveno ir nieks nežinojo, 
kad ji yra moteris. Visa tai 
sužinota tik tuomet, kai ją nu
gabeno į ligoninę.

ASHVILLE, N. C., liepos 26. 
— Čia prasidėjo pietinių 
valstijų laikraščių leidėjų kon
vencija. Tarsis apie padidinimą 
laikraščiams kainų.

t ORAS.

Chicagoj ir apielinkėse 
Giedri, truputį š:lčiau.
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Laiškai iš Lietuvos«

Povilaitis iš Lekėčių kaimo, 
Šekių apkr., rašo savo seseriai 
Marcelei Urban į Chicago:

...O politika vos kiek dar austo 
jo kunkuliąvus.Mat, dabar buvo 
visi, nuo mažiausio iki seniau
sio senelio ar senutės, susirūpi
nę vadinamu — Steigiamuoju 
Seimu. Pirmiau lik kų vienas, 
anlrtK kalbėjo, jog bus “Stei
giamasis Seimas“. Paskui kaip 
pradėjo nuo visokių partijų 
oratoriai važinėt po bažnytkie- 
miiis ir skleist savo partijų ge- 
ruosius žadėjimus, — paslėpda
mi kas juoda, žinot, ke«ip su
silėkdavo keli oratoriai priešin
gų partijų vienam bažnylkie- 

min, tai ko nesusipešdavo savo

šunybes viens antram prirodine 
dima. Lcimė tik jų viena, jog 
bobų klegėsyj ir tratėjime visa 
siuniŠdavo... O kunigėliai ktdp 
įsiuto skleist savo politikų rišda 
nu su krikščionybe, tai ne tik

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaienklis uireg. S. V. Pat OflM.

Ganus per daugiau kaip 
50 metų,

Tėmyk jkaro (Ancker) Yaizbaienkiį.

Senuose namuose elektrinių dratų 
sudėjimas musų specialumas 
IMPERIAL ELECTRIC CO.

Registruoti Elektrikieriai
Išdirbėjai žiburinių įtaisymų 

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

r 
l

K

šiai davatkėlial gaivu sumišda- 
vo. Tik skambėjo žodžiai: — 
“Krikščionys demokratai nepa- 
siduokim.” Bet laimė, kad nors 
musų bažnytkiemyj jie pralai
mėjo, o iškurnėjo “Valstiečių 
Sąjunga”. Kuomet atėjo rinki
mų diena, būtent — 15 balandį 
mėn. plūdo iš visų pusių žmo
nės į bainytkiemius virtinėmis. 
Pasibaigus balsavimui, kuris 
tęsėsi dvi ištisi dieni ir jxidarius 
vietinei komisijai tpyskaitą 

pasirodė gauta “Valstiečių Są
jungos” 1117 balsų, “Krikšč. 
deni.” 76-1 bals., “Sočiai liaud. 
apie 50 bal. O kitos visos parti
jos tik kelius balsus tegavo. 
Ačiū musų neuoliam klebonui 
Garmui, jog jis tik dabar su- 
prc»to^ kad pramiegojo. Ir “Vals 
stiečių sąjungos”, pritarėjus ne 
priima išpažinties ir šaukia ci- 
cilikais. Labai gaila, jog musų 
parapijoj turės į 1117 asmenų 
palikt be tikėjimo. O kitur vi
sur abclnai “Krikščionys deni.” 
laimėjo, nors laikinei. Ir - su
žinojus galutinąjį vyriausiąjį 
Lietuvos rinkimų. Steigiamojo 
Seimo komisijai sąstatą rado
si, jog Krikščionys demokratai 
gavo — 59 vietas parlamente. 
Sočiai liaudininkai demokratai 
ir Valstiečių sąjunga — 29, So-

cial demokratai — 13t žydai— 
6, Lenkai— 3, Vokiečiai 1, Dar 
bininkų sąrašas — 1, viso turės 
būti 112 asmenų.

Tai sesele tiek jums galiu 
norą stambesnius nuotikius, ne
minint smulkmenų, apie musų 
Steigiamų j į Seimų pabriežti, ku
rio I posėdis turi įvykti 15 d. 
gegužės š. m. Šiaip kast iš poli
tikos nejauku talpint į laiškutį.” 
Mat, per musų jaunos Lietuvos 
sienas maži dar turbūt plyški. 
Taigi įžymesnes politines! naujie 
nos ir pasisprendžk* belyzdamos 
Jau aš turbūt pasimokinau su 
anuo laiškučiu, jei tikrai jo ne
gavote.

Nepataria važiuoti Lietuvon.

Juozas Vaicekauskas iš Žiež
marių rašo Praiųii Kazakevičiui 
į Inkerman, Pa.:

...Rytoj, t. y. 15-V Seimo ati
darymo diena bus iškilmingai 
švenčiama visoj Lietuvoj. Apie 
Seimo rinkimus ir jo sąstatą ne
rašysiu, nes iš laikraščių grei* 
čiau sužinosit. Primenu, kad 
Seime abelnai pusė socialistų, 
pusė klerikalų, žmonių tamsu
mas Lietuvoj dar didelis, bet so? 
cialistinės idėjos su pasisekimu 
prigydinėja. Lietuvos kunigai 
dirba išsijuosę ir liežuvius iŠkį 
šę, kad suturėjus žmones nuo 
pirmyn ėjimo, bet, matyt, kad 
neišlaikys plcciaus. Socialistai 
ir Valstiečių Sąjunga auga. AŠ 
už darbavimosi socialistinėj diiS 
voj žinomas visoj apylinkėj kai- 
..........................  —■ ■■ ■■■-<£

* z*

po “bedievis”. Aš gi nepaliauju 
kunigams iš rankų ginklų išmuš 
dinėti.

Išrašyk tu man, brolau, Ame
rikos Jaikraščių kairiųjų parti
jų (už Lietuvos nepriklausomy
bę stovinčių visgi),’ nes Ameri
kos laikraščiai pas mus su žin
geidumu skaitomi.

Tavo motinėlė labai nori, kad 
tu sugrįžtum namo, ir manęs 
prašo, kad aš rašyčiau tau apie 
tai. Bet aš, brolau žiuriu ne į 
senų žmonių svajones, bet į 
praktiškų gyvenimą. Jeigu di
delio patraukimo grįžti į Lietu
vi} neturi, ir reikalo nejauti, ir 
nemanai sugrįžęs kitko užsiimti, 
kaip tik žemės dirbimu, tai ir ne 
grįžk, nes čia sugrįžęs rasi th, 
kų išvažiuodamas palikai; vadi
nas kaimiečio balakonų, klumpes 
ir pant| susijuosti, ir botagų pa
ėmęs šmogavosi po plika dirvo
nų.

Lietuvos Atstatymo
Bendrove

LITHUANIAN IEVELOPMENT CORPORATION

ICommunity Shoe Sale

Visai Naujas PRVPDVVIT Augščiausios
— Sandėlis VEVEniAŲ Vertės

Didžiausis istorijoj čeverykų išpardavimas yra trenksmingu pasisekimu! Tūk
stančiai bargenų naudotojų pripildo didelį Coliseumą kasdien pasirinkimui čevery
kų už juokingai žemas kainas.

Išdirbijai ir perkapčiai čia reprezentuojami turi gauti pinigų. Augštos kainos 
pagadino Čeverykų marketą ir jie yra priversti parduoti savo 1920 ir 1921 metų 
sandelius įgijimui cash. 5

Departamentinės ir čeverykų krautuvės gana bandė sulaikyti šį išpardavimų, 
dėlto kad jie negali susilyginti nė su kainoms, nė vertėmis, nes negalima tai pa
daryti.

.1

Visoki ką galima 
įsivaizdintu stiliai ir 
micros.vyrams, mo
terims ir vaikams. 
Juodi ir rudi červery- 
kai iš kid, veršio, 
eruko, satino ir pa
tentuotos skurų. 
Pumpsai, oxfordai ir 
gatviniai čeverykai 
su augštoms ir že
moms kurkoms. Pil
na eilė augštų ir Ža
rnų audeklo sportinių 
čeverykų. V a. i k. vj
mokslaininiai, žaisli

niai ir partijiniai Če- 
vei*ykai.

COLISEUM
1513 So. Wabash Avė. Tarpe 15 ir 16 Sts.

Šimtą pardavėjų laukia jus.
Jus galite pasirinkti iš $4,000,000 sandėlio su užtikrinimų pritaikymui jūsų 

kojoms.
Jus gausite juos už pusę to kų vietiniai vertelgos turi mokėti.
Reputacija trisdešimties didelių išdirbėjų yra užpakalyj musų produkto — Su

sivieniję Išdirbėjai ir PerkupČiai.

Visai Naujas PCA/CDVIZIT Augščiausios
Sandelis vLYCIVlIvŲ Vertės

F. Laurinaitis, nesenai sugrį
žęs iš Amerikos, rašo iš Antabu- 
džio kaimo, Griškabūdžio vals
čiaus, Šakių apskr., savo gimi
nėms į Lewiston, Me.:

...AŠ dabar gyvenu Lietuvoje 
ant kaimo ir dar kolkas niekuo 
neužsįimu. Mano sesutės labai 
pavyzdingai gyvena, turi viso
kio turto užtektinai ir visi lau
kai užsėti. Ant laukų šįmet iš
rodo bus geri metai. Bet pats 
gyvenimas ypač amerikonui, la
bai keistas, žinot, ant kaimo. 
Su manim parkeliavusieji, kaip 
matyt, norėtų grįžti. Bet aš da 
manau mėgint gyvent Lietuvoj, 
žinoma, kurie parvažiuoja ir ne 
turi kur prisiglausti, labai nuo
bodu. Mat visgi Lietuvoje vis
kas pusėtinai brangu. Bet pats 
maistas čia daug pigesnis negu 
Amerikoj, — reiškia duona ir 
mėsa. Pereita savaitę buvau 
Kaune, šia savaitę — Naumies
tyje, iš Naumiesčio parašiau 
laiškų jūsų giminėms į Murinus, 
jeigu greit neatsišaukts, tai ki
ta nedėlių pats ten busiu, ir per
duosiu labas dienas su dovane
lėmis.

Prisižiūrėjus j išgriautus mie
stus ir giliau į patį gyvenimų 
pasirodo, kad daug visko trūks
ta Lietuvoje. Brangumas vis
gi didokas, o kaip pažiūri į tų 
darbininkų uždarbį, kurie dirba 
raštinėse — departamentuose, 
tai algos labai mažos, pertai ne
siskubinu gaut kokį kitokį užsi
ėmimų, kaip ant kaimo. Be
veik ant ūkio yra geriausiai. 
Tik tas negerai, kad man tokis 
užsiėmimas nepriprastas.

Galutinai negalima pasakyti, 
kaip ilgai truks kol viskas su
sitvarkys, niekas negali žinot 
ateities. Da gali Lietuva būt 
vėl apiplėšta, pertai amerikie
čiams kolkas patartina laukt da 
kokius metus. Nors kurie turi 
daug pinigų labai būt geistina, 
kad važiuotų užimti, atpirkti ir 
atbudavoti visokias įstaigas kol 
jas da nepaėmė svetimtaučiai.

Areštai prieš rinkimus.
Iš Jurbarko rašo p-niru 
iller, Cricago;

Lietuvos 'klerikalinė valdžia 
pasekelbė rinkimus į Steigia
mąjį Seimą. Rinkimai busią vi
suotini ir slapti, neskiriant tau
tos, lyties ir tikybos. Bet kaip 
tik paskelbė rinkinius, tuoj pra 
dėjo kišti į kalėjimus darbinin
kų veikėjus. Kaune į vieną die 
ną suėmė kelis kovotojus, “Dar
bininkų Gyvenimo” redaktorių 
ir visus Profesinės Sąjungos 
Centro narius. Tad mes, darbi
ninkai, pasilikome be savo spau 
(los ir vadovų. Padavėme ke
lis reikalavimus, kad juos pa
leistų iš kalėjimo, bet tai nieko 
negelbėjo.
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Jau Galutinai Nustatė 
Tikrus Kelius, Kuriais

SIUNČIA PINIGUS
r,

t- i

Paliuosuotas Nuo Lenką 
Vietas, Prusą Lietuvą 

ir Kitas Šalis

Sulig Pigiausio Dienos Kurso
Lietuvos Atstatymo Bendrovė dastato kotrumpiau- 

siu laiku pinigus per Savo Skyrių Kaune j kiekvienų Lie
tuvos paštų, iš kur išmokama tiesiog priėmėjui j rankas 
grynais pinigais, o ne čekiais.

Už Pinigų Saugumą Lietuvos 
Atstatymo Bend. Gvarantuoja

Lietuvos Atstatymo Bendrovės Skyrius Kaune turi 
valdžios leidimų atlikinėti visus bankinius reikalus ir to
dėl su pinigų išmokėjimu nėra daugiau jokių kliūčių.

o-o-o-o-o

Lietuvos Atstatymo Bendrovė atjieško dalis, liku
sius turtus žuvusiųjų ar mirusių giminaičių, padaro pir
kimo aktus, įgaliojimus ir kitus notarialius dokumentus.

Lithuasiian Developmenl 
Corporation 

LIETUMS ATSTATYMO BENDROVE
Home Office

om n
< ■•'K! į.; 1-

tl

Tol. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS 

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

CICERO, JLL.
Valandos nuo 9 ryto iki 0 vak. 

išskiriant nedėlias ir seredas.

Tol. Carui 1 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 VV 22nH & So. Leavitt Sts. 

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

nuo I po pietų iki 9 vakare

i\

; >

1712 Washington St., Wilmington, Del
Ncw Yorko Ofisas:

LITHUANIAN BEVELOPMENT CORPORATION
294 -- 8th Avė., New York, N. Y.

< A v.- .. i ■. t!r..
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Indulkmk i 
čeverykus.

Severai 
Foot 
Powder

Norėdamas gauti smagumą savo 
skaudamoms, dalančioms ir niež- 
tinčioms kojoms ir su^tabdytl^poj- 
didciį prakaitavimu bei prašalinti t?, 
nemalonų kvapą,- indulkink į Čeve
rykus, paniekas Ir kojinius.

(Severos Milteliai Kojoms). Jio su
teiks palengvinimą skaudamoms 
kojoms, sugers drėgnumą, uilaikis 
kojas sausomis ir suteiks į 
smagumą. Gauk ji| savo tpticT 
Kaina 25 centai ir I c mokesčių

veros Gyduolo^fi

KORESPONDENCIJOS
555^=5------ ----------------------------------------—

—..................... ..

D. A. R. Blumenthal

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE

BANKIERIAI
' Tarnauja lietuviams 

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

PARDUODAME
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

J LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

I Užrašome Lietuvos laikraščius.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Are., Chiohgo, III.

.OUNDatLAST! 
I $ELF-ADJUSTING 
O^AJUSPUL 

BRASSIEPES

SttNDER
**■ **-■■■”

IffiSTOUT

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
Ženkliai primokama.

RACINE, WIS.
Nužudė lietuvę moterį.

Keletas dienų atgal, lietuvių 
šeimynoje ištiko baisi tragedi
ja. Sulietuvėjęs lenkas Narau- 
skas (kitur vadinosi \Vnorows- 
ki) nužudė savo pačią lietuvę ir 
paskui pats bandė nusišauti. 
Dabar jis guli ligonbutyj, bet 
veikiausia irgi mirs. Pasiliko 
tik 4 m. mergaitė, į kurią jis ir
gi turbut šovė, bet ar nepataikė, 
ar ji spėjo pabėgti.

Narauskas jau keletas mėne
sių. kaip buvę su savo pačia per 
siskyręs teisme. Ji gavo per- 
skiras kaltindama jį žiaurume. 
Bet ir persiskirus pas juos pasi
liko draugiški santikiai. Tūlą 
laiką atgal jis buvo išvažiavęs 
Pennsylvanijon. Ji taipgi buvo 
nuvažiavusi pas jį. Tik dar ke
lios dienos, kaip jis buvo iš ten 
sugrįžęs. Ji irgi beveik kartu 
su juo sugrįžo į Racine. Betgi 
jie gyveno atskirai ir tik laiš
kais susirašinėdavo. Sakoma, 
kad pastaruoju laiku ginčai pas 
juos kįlo už neužlipdinimą ant 
laiško užtektinai k rasos ženkle
lių. Ji pajuokusi jį už tai, o jis 
taip įpykęs ant jos už tą pajuo
ką, kad atėjo pas ją į namus ir 
ją nušovė, paskui 
šaudamas.

Pats Narauskas 
! bet norėdamas su
lenkiškai lietuve apsivesti, pra
moko lietuvių kalbos ir nuo to 
laiko tik su lietuviais ir suseida- 
vo, reiškia sulietuvėjo. Paliko 
virš $1,000 turto pinigais.

pats persi-

yra lenkas, 
nemokančia

Sušelpkime drg. Joną 
Perkūną.

Gerbiamieji draugai! Jau j 
bus netoli pora melų, krdp d. J. 
Perkūnas, yra kankinamas bai
sios neišgydomos ligos. Per taip 
ilgą laiką sergant ir gydantis, 
jam išsibaigė sutaupinti centai, 
ir dabar jisai jau nebeturi kuo 
begyventi. Beliko tik du keliu, 
kurias jis gali eiti, būtent, mir
ti badu, arba pasiduoti į mies--. 
to prieglaudos namus. Kitokios

sigaminli, nes sveikata tiek yra 
ii apleidus. kad jokį darbą ne
begali dirbti; o jus žinote, <lrr«ii 
gai, kad negalinčiam parduoti 
savo spėkas darbininkui kito 
šaltinio, nėra kad galėtų pra
gyventi.

nariai 12 d. liepos kuopos susi
rinkime sutvėrė drg. .Jono Per
kūno sušelpimui “Batelį”. Ra
telio bus vienintelis tikslas su
šelpti d. .1. Perkūnų. Neriai mo 
kės mėnesines duokles, aukos 
patys ir kitus lagins aukoti, pa
gal išgalę. Ratelis išrinko val
dybą iš trijų narių, kuriems pa

surinkus užtektiną sumą p’nigų 
užlaikymui d. J. Perkūno.

šiuomi žemiau pasirašiusi Ra 
lėlio vt ’dyba kreipiasi į visus 
draugus ir pažystamus, prašy
dama, kad paaukotų kiek išga
li d. J. P. sušelpi mu. Kur ran
dasi keletas draugų, ten butų 
gerai kad susitvertų ratelio kuo
pos, tuomet darbas, daigeliui 
dirbant butų lengvesnis ir pasek 
mingesnis.

Draugai, mes neturime rei
kalo aiškinti Jums apc d. J. 
Perkūnų, nes jis, būdamas svei
kas ir dirbdamas per eiles me-

i mc, pats save geriausia jums už 
( rekomendavo. Musų komenta- 
irai nereikalingi. Mes tik drįs-

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

■ kuris tarnavo kad ir tiktai viena 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. 1

L. MERKEN Kontoras Notaro !
B 710 West 14-th St., Chicago, III.
MBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBnBBHIIBBBB

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

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

Naujienų pinigu gitintimo įkyrius
Prijima Pinigus 

Pasidėjimui

Lietuvos Bankeli
e

Dabar verta ir apsimoka padėti pinigai Lietuvos Bankan. Naujienų Pinigų Siunti
mo Skyrius priima pinigus pasidėjimos Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankan Kau
ne, arba jo skyriuose Šiauliuos, Panevežyj ar Raseiniuose.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas moka nuošimtį geresnį negu Amerikos 
bankai.

Q mokami už padėtus pinigus iš-
0 ėmimui su pirmu pareikalavimu.

mokami už pinigus padėtus iš
ėmimui ne anksčiau kaip už me
tų po padėjimui.

70 mokami už pinigus padėtus iš- 
ėmimui ne anksčiau kaip už dvie-V jų metų po padėjimui.

Pasidėjusiems pinigus išduodamos yra ne bankinės knygelės, bet kvitai — tokie, 
kaip žemiaus parodytas.

50 
o

Pavyzdys kvito, kokį iš
duoda Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Bankas tau
pyto j ams.

Čia parodytas kvitas, 
yra vienas iš tų, kurie at
ėjo iš Lietuvos banko pa
sidėjusiems pinigus per 
Naujienų Pinigų Siunti
mo Skyrių.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas 
gavo i§ ^V/CHt-4- 0 // ........... ..........

Nr.5/tf£
K a u nas, 192 metų

Pirektorius

PINIGUS PASIDĖJIMUI LIETUVOS BANKON REIKIA SIŲSTI PER NAU
JIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ.

Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius yra pakviestas Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Banko tarpininkauti pinigų pasidėjimo reikale tarp Lietuvos banko ir amerikiečių.

Norint pasidėti pinigus į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankų, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikacijų, kurių išduoda Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kacijų pasiniu iame kiekvienam kas tik jos pareikalauja.

Jau nemažai amerikiečių lietuvių yra pasidėję pinigų Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankam. Dabar-gi dar daugiaus žmonių galės pasidėti visokių sumų pinigų tau
pymui Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankan, kada pinigų pasidėjime tarpininkauja 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

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

NAUDOKITĖS PROGA, KOL DAR MARKĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pini
gus ir pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia pinigus Lietuvon vienutiniu tiesiu 
ir greitu budu.

Naujienų P. S. Skyrius atdaras vakarais iki 9 vai.: Utarninke, Ketverge ir Suba- 
toj. Kitomis dienomis atdaras iki 6 vai. vakare. Nedėlioj nuo 10 v. ryto iki 2 vai. po piet.

la me paraginti, jus, kad pasi
stengtumėte jam atlyginti už jo 
gerus darbus darbininkų klesai.

Draugai! Jis buvo ir tebėra 
atsidavęs savo Visa siela darbi
ninkų labui. Jis dirbo dėl mus 
vi>sų, tad mes nors mažą dalelę 
savo darbo paaukaukime jam, 
o tuomi išgelbėsime savo drou

Visas liukas prašome siųsti, 
išrašę čekį Ižd. K. Liutkaus var
du; o laiškus su aukomis siųs
kite sekr. P. Paškevičiui, 66 So. 
9th St., Brooklyn, N. Y.

Drg
Ratelio

Pirm. M. M. Račiutė-Herman,
Sekr. P. Paškevičius 66 So. 

9th St.. Brooklyn, N. Y..
Ižd., K. Liutkus, 131 Grand 

S t., Brooklyn, N. Y.
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U ADOMAS A. KARALIAUSKAfi, SEKANČIAI RA4AU.
Ai labai sirgau per S metus, nuslabnftjea pilvelis buvo. Dispep 

sija.uevirinimas pilvelio, nuslabnSjima*. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
nhelnas spėkų uustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amo- 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- j 
mutizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
iinyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa- ’ 
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa- j 
mačiau tok| skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- į. 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnaa. Prof.

Į 1797 80. Halsted 8U Telephoae Canal <417. Chicago, UI, 1
r.r,yji. iiim.-rns-s;u^v.r;g-.aar.--.fnr----  jraa-.'-rr-r.^

J. Perkūno šelpimo 
Komitetas:

JŲ SPECIALISTAS' 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thaimometer. Y- 
patinga doma at- 

. kreipiama j vai
kus. Va!.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. k am p. 47 St.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 35?

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAT,ANDOS: 8—9 ryto tiktai

Telephonai:

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

>149 S. Morgan et., kerti >2 st 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS!

MoteriAni ir Vyriikj, 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 — 8 po pietų ir nue 

fl—8 vakare. Nedaliomis nue 
9—2 po pietą.

Talephone Yards <87,

Telephone Yards <012

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgą* <t Chieggo

; YAI^ANDOS! Nuo S Iki 11 ryto 
fr ano i iki I vakara.

DR. S. BIElIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nu® 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St Phone McKlnley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną
f B B BBBBBBBBBBfliBBBBM

: DR. YUsKA :
" 1900 S. Halsted St. !

Tel. Canal 114
a Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 h 
g vakare.
■ Rezidencija: 2811 W. 63 St.

Tel. Prospect 3466
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

PRANEŠIMAS

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

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12M^te 
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

IBBBIBBIBIBIBBBBBBBI
Jj Tel. Boulevard 2160
S Dr.A. J. KARALIUS S
B Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto i 

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

r DR. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė.
Telefonai: Pullman 342 ir 3189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel. Yards 723

V <

Tel.: McKlnley 4293
Atlankykit savo kaimyną iš Lietuvos 

LOUIS LEVIN.
SIIOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dycing of 
Ladies & Gents’ Garments

2502 W. 38th St., Chicago.I
SERGANTI ŽMONES

Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl prt- S 
vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing i
IMMBaMMHHHMHHHHHBHaMMaBaHMHBHaMMV

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157V—■■■■........ ■ ■/
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bo Unijų Federaciją. Į ją 
Į įeina didžiosios beveik visų 
I Šalių darbininkų unijos, pri- 
I skaitančios daugiaus kaip 
pusantros dešimties milionų 
narių.

Šių metų birželio rhėne- 
syje Haagoje susirinko iš 
įvairių šalių krikščioniškųjų 
unijų atstovai ir įsteigė sa- 
vo tarptautinę organizaciją, derlių. 'Nors buvo gerai ii

so valstijai!. Tuo laiku jie mo
kinama kautis. Mokytojas turt 
priruošti juos tam darbui. O 
merginos, kuomet jos užauga, 
privalo žinoti, kaip mokyti savo 
sūnus, kad jie galėtų kautis dėl 
F rancijos”.

“Kautis dėl Francijos! Vėdi
nasi, jus laikotės tos nuomo
nes, kad naujas karas yra neiš
vengiamas?” 4

“Visai ne! Daugiau karų ne
bus— bet jeigu kiltų karas, mes

of Ciuc*go, LU., undor the act of 
March 8rd, 1879.

>8.00

1.75
. 1.00

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nadUdienius. Laidiia Naujieną Ben- 
drovl, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1606.

Uialsakomoji Kainai
Chicago je — paltu:

Metams.......................
Pusei metų_________ ___
Trims mlnesiams t 
Dviem mlnesiams . 
Vienam minesiui------------

Chicagoje — per neliotojuai
Viena kopija ......... — 08
Savaitei ___ —- -------- -------- - -- - 18
Mėnesiui ...........- — ............. - - 75

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltui

Metams----  ------. ------ >7.90
Pusei metų .......................... ......4.H
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Uetuvon ir kitur užsieuiuoMi 
(Atpiginta)

Metams___________________
Pusei metų________________
Trims mėnesiams _____—...

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu su ulsakymu. 

į į ■ ..j. i ■ i—w

18.00
_ 4.30
. 2.25

True translation filed with the posfc- 
master at Cnicago, III., July 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Artinasi visuoti
noji taika.

Rusai sutiko daryt taiką 
su Lenkija ir pradėt taikos 
derybas su talkininkais. Tai 
reiškia, kad neužilgio bus 
visuotina taika.

Iki ji įvyks, bus dar, žino- 
ihh, gtttčų ir nesusipratimų. 
Nelengva bus suderinti rusų 
ir lenkų reikalavimus; dar 
sunkiau bus prieiti prie su
tarties talkininkams su ru
sais. Bet taika bus padary
ta, kadangi be jos Europa il- 
giaus nebegali apsieiti.

Ir reikia tikėties, kad šita 
taika bus visai kitokia, ne
gu ta, kuri buvo padaryta 
Brest-Litovske arba Ver- 
sailles’iuje.

Brest-Litovsko taika tapo 
panaikinta — tada, kada tai 
kininkai sumušė Vokietiją. 
Versailles’aus taika, kuri bu 
vo padaryta tokiais pat pa
grindais, kaip Brest-Litov
sko, jau yra visiškai diskre
dituota, nes pasirodė neįvy
kinama gyvenime. Ji ne
įstengė padaryt galą karei.

Taika, kuri nustatytų nor
malinius santikius tarpe vi
so pasaulio tautų, negali būt 
paremta plėšimu ir pavergi
mu; ji turi būt ne imperiali
stinė, o demokratinė — to
kia, kokios visą laiką reika
lavo darbininkų klesa visose 
šalyse: taika be aneksijų, be 
kontribucijų ir su tautų ap
sisprendimo teise.

Šitokios taikos būtinai rei
kia pasauliui, kadangi tiktai 
ji yra tikra taika. Ir ji da
bar turės ateiti. Jau ir pa
tys imperialistai įsitikino, 
kad jie nepajiegia įvykdinti 
tokią taiką, kokios jie norė
jo-

Ir jeigu greitu laiku nebus su
stabdytas išvežimas grudų, tali 
žmonėms teks importuoti kvie
čių labai aukštomis kainomis iš 
kitų šalių. Kuomet Australijos 
kviečiams anglai moka $1.32 
bušeliui, tai Australijos gyvento 
j am s, kad kokios, reikės pirktis 
Argentinos kviečių mokant su 
atvežimu apie $6.00 bušeliui.

Palyginus su kitomis šalimis 
Australija turėjo didelį kviečių
.v - Ino- _ _

Pagal raportą, duotą tame ma, kad anglai moka aukštas I privalome būti prisirengę prie 
suvažiavime, krikščioniško- kainas kitoms šalims už kvie
stos darbininkų unijos, at-|^u.s’t tečiaus , Au8*™.11?08, kvic?
siuntusios savo delegatus, tu 
ri visos kartu 2,820,756 na
rius; bet referento nuomo
ne, šita skaitlinė esanti per- 
žema. Tikras narių skaičius 
turįs būti apie 3,500,000.

Taigi jau gyvuoja du dar- 
bininkų unijų Internaciona- j $100 bušeliui. Vėliaus, kuo 
lai. Bet kaikuriems žmo
nėms to da negana. Jie no
ri, kad butų sutvertas da vie 
nas darbininkų unijų Inter
nacionalas.

New Yorko vokiečių laik
raštis “Volkszeitung” iš
spausdino atsišaukimą, ku
riame raginama darbinin
kai pasitraukti iš senųjų 
unijų, jeigu jie neįstengia iš
plėšti jas iš atžagareiviškų 
vadų rankų, ir susivienyt 
naujame unijų internaciona į 
le, kuris busiąs vadinamojo | 
Trečiojo (komunistinio) In
ternacionalo dalim. Po tuo I 
atsišaukimu padėta parašas 
Zinovjevo, komunistų Inter
nacionalo pildomojo komite
to pirmininko. Bet “Volks-

I zeitung” nepraneša nei kaip 
[jisai gavo tą atsišaukimą, 
nei kada jisai tapo išleistas; 
todėl (lelei jo gali kilti abe
jonių.

Bet jeigu komunistų In
ternacionalas ištiesų išleido 
tokį atsišaukimą, tai reiškia, 
jisai mėgina sutverti da tre
čią darbininkų unijų inter
nacionalą. Atsiekus šito 
tikšto, tarptautinis darbinin 
kų unijų judėjimas butų su
skaldytas į tris sroves.

Tie žmonės, kurie tam 
pritaria, sako, kad naujojo 
unijų internacionalo suma
nytojai einą Markso pėdo
mis, nes, girdi, Marksas sten 
gėsi Pirmam jam Internacio
nale suvienyti ir politines 
darbininkų partijas ir uni
jas. Bet tai yra ignorantų 
arba darbininkų mulkintojų 
pasaka. Marksas stengėsi 
pritraukti prie Pirmojo In
ternacionalo ne vienos ko
kios nors srovės darbininkų 
partijas ir unijas, o visas 
darbininkų organizacijas, 
kurios tiktai šiokiu ar tokiu 
budu dalyvavo kovoje už 
darbininkų būvio pagerini
mą ir pasiliuosavimą. Pir
masis Internacionalas sten
gėsi suvienyti darbininkų 
klesą, o šių dienų komunis
tai stengiasi suskaidyt ją.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

10.
—.. . ... . t_

Trps unijų inter
nacionalai?

Pereitą vasarą Amsterda
me įvyko tarptautinis dar
bininkų unijų kongresas, ku
ris įsteigė Tarptautinę Dar-

AUSTRALIJA.
Kaip valdžia rūpinasi žmonių 

gerbūviu.
W. FRANCIS AHERN

• [Federuotoji Presą] 
Sydney, N. S. W., birželio

—Australijos anti-darbininkiš- 
ka valdžia nepasitenkindama 
tuo, kad pardavė Anglijai už pu 

: sę kainos ūkio produktų ir tuo 
budu nuskriaudė ūkininkus ma
žiausia ant $250,000,000, 
bar ryžosi išvežti liš Australijos 
likusius grūdus. Toks žingsnis 
privestų prie to, jog Australi
jos žmonėms pritruktų kviečių.

kietuoti dirbtuvę. Charles Kofi- 
neck, streikininkų įgi'Motinis, 
pareiškė, kad streikininkai ne- 
nusiženge prieš įstatymus ir to 
dėl drausmė yra neteisėta.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

MARIAMPOLfi.

jo”.
“Ar jums niekuomet neatėjo 

mintis, kad apsaugoti nuo karų 
gaili tik Europos tautų federaci
ja. Priešingame' atvejyj karų

čiai buvo parduodami juokingai 
žemomis kainomis. Tai baud
žiama, turbūt, Australijos ūki
ninkai už tai, kad jie priklauso | nebus galima panaikinti”. 
Anglijos imperijai. Kuomet An
glijos kviečiams buvo mokama 
$2.16 bušeliui, Kanados ir Ame
rikos apie $2.00, — tai Australi
jos kviečiiMUs buvo mokama

“Tai nesąmonė! Federacija su 
Vokietija? Tatai negalimas da 
lykas! Jei lieka tik tokis pasi
rinkimas, tai mes turime pasi
rinkti karą”. J

“Karą su visomis jo baiseny
bėmis?” i

“Žinoma. Ir tei daug geriau

! Birželio 27 d. automobiliu iŠ 
Kauno atvyko į Mariampolę 
Ministeris Pirmininkas d-ras K. 
Grinius, Krašto Apsaugos Mi
nisteris K. Žukas ir vienas žy
mesniųjų Naujbrko dienraščių 
(New York Evening Post) ko
respondentas, p. Rol. Ministe- 
rius ties apskrities valdybe* pa-

I si tiko ir sveikino valdžios ir sa
vivaldybės įstaigų atstovai.

Birželio 28 d. Ministeris Pir
mininkas apsilankė Apskrities 
Valdyboj), kur surinkę buvo 
vietos valdžios ir savivaldybės 
įstaigų atstovai, ir klausinėjo 
juos, kurios reformos f*r page
rinimai reikalingi milicijoj, 
teisme, savivaldybėse švietime 
ir t.t. Paskiau Ministeris Pir-

mot Anglijos kviečiai buvo par
davinėjama $2.24, Kanados ir 
Amerikos apie $2.50, o Argen-1 negu taikytis ir draugauti su 
tinos $3,50, — tai Australijos vokiečiais”.
kviečių bušeliui buvo mokama “Prildiskime, kad jus, kaipo 
vos $1.32. Ir mažiausia npie mokytoja, tikite, jog paasulio iš- 
tai žinojo Australijos ūkininkai, ganymas yra intemacionalinia-|mininkas papasakojo susirinku- 
Valdžia įvedė aštriausią cenzu- me darbininkų susibūrime”.
rą (ir gyventojams nebuvo žino- “Jie prikergtų man bolševiko 
ina, kokiomis kainomis parsi- vurdą. O to pilnai pakaktų, kad 
duoda kviečiai svetur. Bet ?»p- pašalinus mane”.
linkiniais keliais žinios visgi pra “Pr i leiskime, kad jus tiketu-
dėjo pasiekti Australijos žmo-| te į tai ir skelbtute savo įsitiki-1 pulkininkas Žukas ir korespon- 
nes.

Kada aš rašau šią žinutę, — 
tai Australijos kryptimi plau
kia dr.ug Anglijos laivų, kad pa I tykios 
ėmus likusius Australijos kvie
čius. • Tuo tarpu šiais metais 
Australijoj labai menkai teuž- 
derėjo kviečiai. Ir gyvento
jams lieka pasirinkti vienas iš 
dviejų — arba išsižt dėti par
duotų kviečių ir patiems badau 
ti, arba neduoti anglams išvežti 
kviečių. Žinoma, yrą ir* kita 
išeitis — gabentis iš Argentinos 
kviečių. Bčt tie kviečiai atsiei
tų penkius kartus brangiau.

Australijos Darbo Partija ren 
giasi kovoti dėl to dalyko su an- 
ti-darbininkiška valdžia. Uni
joms irgi galima pilnai pasiti
kėti. Jei vrddžla bandys išvežti 
kviečius, tai darbininkai net 
spėka bandys nedaleisti to. Vie
nas dalykas aišku — jei valdžia 
nenusileis, tai šalyj neišvengia
mai kils suirutes.

nimus mokiniams.”
“Patys mokiniai imtų juok- 

! tis, švilpti ir išvytų mane iŠ mo- 
os. Pirm karo Vokietijos 

socialistai kalbėjo apie interna
cionalizmą, ir daugelis musų 
žmonių pritikėjo jiems. Bet kuo 
met Francijos socialistai pama
tė vokiečių socialistus maršuo- 
jant per Belgiją, jie suprato, 
kad visos tos kalbos buvo tik 
akių dūmimas. Dabar mes at- 
sikratėme nuo to inlemacionev 
lizmo. Internacionalizmo idė
jos daugiau nebebus skel
biamos mokyklose ar kur 
kitur. Mes stovime už Franci- 
ją. O kas dėl karų, tai Fran- 
cija Visuomet jų turėjo, ir jei 
prisieis vėl vėsti karas, tai Fran 
ei j a bus prisirengusi”.

Truo translation filc<l with the pest- 
master at Chicago, III., July 27, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA.

Darbos Laukas.
tT-------------

[Federuotoji Presą].
Seattle. — Merginos, dirban

čios dentistų ofisuose, kuria imi 
ją. Didžiausi “Paiinless Dentist” 
kompanija nesipriešina unijos 
kūriniui.

siems apie dabartinę Lietuvos 
padėtį užsieny, apie musų Tai | 
kos Delegacijos darbus Mask
voje ir Mtaąją Lie,tuvų. Birž. 28 
<1. Krašto Apsaugos Ministeris,

dentas Rol važiavo į Vilkaviškį.

MARIAMPOLfi.

Šiemet vielinę valdžios 8 kla
sių vyrų gimnaziją baigė 7 žmo 
nes. Taip pat 8 kl. moterų gim 
naziją baigė 13 žmonių. Vie
tinę. 7 kl. realinę gimnaziją 
baigė: Lietuvių krdba 16 žmo
nių ir rusų kalba, nelietuvių,— 
20 žm.

KAUNAS.

Atvyko į Kauną iš Amerikos 
per Rygą Konrad lloffman, 
“Young Men’s Christian Asso
ciation (Jaunų Vyrų krikščionių 
susivienijimo) sekretorius. Jis 
oficialiniai pakvietė Lietuvos 
studentus į tarptautinį krikščio
nių studentų kongresą, kuris 
įvyks liejos 31 d. — rugp. 7 d. 
Ženevoje (Šveicarijoje.) Toliau 
jis nori įkurti Lietuvoj įvardinai 
tos draugijos skyrių.

“PIRM KARO TAI BUVO GA
LIMA. O DABAR—NEBEGA

LIMA”.
MAX W0RTH 

[Federuotoji Presą],
Havre. — “Pirm karo tai bu

vo galima, o dabar—nebegali
ma”.

Columbus, O. — Vaizbos Ta
ryba nusistatė prieš ^unijas. Ji 
bandys jas panaikinti.

—tipine Francijos mokytoja, ku 
ri išguldinėja anglų kalbų dar-

Chicago. — Jonės Foundry 
kompanija stvėrėsi paprastų į- 
monių: gavo iš teisėjo Dcnnis E 
Sullivano drausmę prieš strei
kuojančius molderius. Sulig 
drausme, streikininkams draud
žiama pikietuoti.

Drausmė išduota prieš Mol-

Lietuvos Misijos 
informacijos.

Įvykiai Lietuvoje.

šian-
“mes visi esa-

apkaltinta Chcslcr A. Seunple, 
unijos biznio agentas, ir septy
niolika kitų streikininkų. Molde 
riai rengiasi vesti kovą prieš 
drausmę.

mokytojo padėtį Francijos mo
kyklų sistemoj. Esą mokyto
jams dabar nebegalima liuosai 
rdikšli savo nuomones interna
cionalizmo klausimu, 
dien
me patriotai pirmoj vietoj. To
dėl kiekvieno mokytojo vyriau 
si pareiga yra įkvėpti patriotiz
mą savo mokiniams. Tai yra 
svarbiausias mokytojo uždavi
nys”. , 11!

Aš pareiškiau savo nusistebė
jimą. “Ar tai galima” klau
siau aš, “ky»d Francijos žmonės 
po| visų karo baisenybių pasiten 
kinių patriotizmu? Negi jie nie
ku kitu nesidomėjo, kaip tik pa 
triotizmu?”

“Kaip tik patriotizmu?” Jos 
hallsas reiškė nusistebėjimą. 

“Be patriotizmo nieko negali 
būti. Tai tautinio gyvenimo šir 
dis. Be patriotizmo neguli gy
venti joki tauta, štai kur pra
sideda mokytojo darbas. Kada 
mokytojas bando įskiepyti tuos 
dalykus mokiniams, lai jis at
lieka labai naudinga darbą savo 
šaliai”.

“Kodėl?”
“Kodėl? O! į tai labai lengva 

atsakyti. Visi vaikinai, sulaukę 
20 metų, trims metams priklau-

Charlotte, N. C. — Pietinėse 
valstijose kuriama didelė unija 
—Southern , Tcxtile Workcrs’ 
Association. Tos asciacijos kū
rimui jau gauta leidimas. Spė
jama, kad unijon prisidės apie 
70,000 darbininkų iŠ North Ca- 
rolinos, South Carolinos, Geor- 
gia, Alabama, Mississippi, Ten- 
nessee ir Texa».

Detroit, Mich. — PldĮnberių 
streikas eina sėkmingai. Kal
kintos kompanijas jau sutiko 
mokėti ploni bėriams $1.25 va
landai, t. y. reikalaujamų strei-

Columbus, O. — Laukiama 
gatvekarių streiko. Vaizbos Ta 
ryba ir-gi pradeda veikti: ji no
ri gauti skobų, kad galėjus ope
ruoti gatvokariais.

Milwaukee. — Cigarų kom
panijos sreikininkai žada nepai
syti drausmės ir po senovei pi^

Šiomis dienomis svarbus įvy
kiai Lietuvoje seka vienas po ki 
to žaibo greitumu. Liepos ine- 

| nesyje išsivysčius Sovietų ofen- 
I sivai Šiauriniame lenkų-bolševi- 
kų fronte, Lenkai atsiunčia Lie
tuvon (Kauni ui) delegaciją 
kviesdami lietuvius talkon prieš 

i bolševikus, siūlydami už tai ple 
I biscitą Vilniaus ir Gurdino Lie
tuvai, neišsižadėdami betgi nu
dėvėtos unijos idėjos. Lietuvos 
valdžia, stovėdama krašto rei
kalų sargyboje, atmetė lenkų vi 
liugingus pasiūlymus, ir vietoje 
sutarčių su lenkais pasirašė 
Maskvoje taiką su Rusų Sovie
tais. To reikalavo realus Lie
tuvos krašto reikalai. Sutrau
koje šių dienų įvykiai laiku bė
gant vystėsi sekančiai:

10 Liepos: Lenkų kariuome
nė pradėjo trauktis iŠ Lietuvos 
okupuotų vietų. Lietuvos ka
rino menė sekdama lenkų pėdo
mis užima Dukštus, Tauragius, 
Kukutiškį, Skudutiškį, Paki
nius, Aluntą, Širvinta, Šešuo
lius. Grąshiami iš dviejų pusių, 
lenkai pradėjo evakuoti Vilnių. 
Aliantų Konferencijoje mieste 
Spa (Belgijoje) lenkų premje
ras prašo pagelbos. Lietuvos 
reikalus konferencijoje atsto
vauja Milašius.

11 Liepos: Bolševikai iš vie
nok pusės užima Dvinską, iš ki
tos — Minską. Lietuviai gi už
ima Keikmlus ir gelžkelį iki 
Drisvetų ežero. Persikrauštę į 
šią pusę Dauguvos, latviai lai
kosi Burugdene-S'krusdelynes^ 
Kapliavos linijoje.

12 Liepos: Lietuva pasirašė 
sutartį Maskvoje su Rusijos so
vietų) valdžia. Lietuvai pripa
žinta: Vilnius, Gardinto, Lida, 
Ašmena, Braslovais. Lietuvos 
kariuomenė veja lenkus į iiau-

| rę nuo gelžkelio Kaunus-Vievis- 
Vilniuu ir, matomai, laikosi 
pieno užimti visą gelžkelį Dvins- 
kaS'-Vilnius. Pietiniame bare 
Varėnos link dar jokios rkcijos 
nesimato. Visoje Lenkijoje pa
skelbta karo stovis ir sutverta 
nacionale krašto apsaugos tary 
ba su diktatoriškomis teisėmis.

Į Aliantai iš Spa pasiūlė bolše
vikams padaryti ginklų paliau
bą ir suvažiuoti į Konferenciją 
Londone drauge sų atstovais 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estonijos ir Finlandijos.

13 Liepos: Lenkija pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę, nie
ko neminėdama apie ribas. Pra 
nešama, kad Kaune lietuviai su- 

| sekė naują pledų lenkų suokalbį
Į prieš Lietuvos Valstybę, kom
promituojantį Lenkijos val
džią. Lietuvos kariuomene už
ima Malelus, Instruką, Dubin
gius, Paberžę, Maišiogalą (apie 
25 verstų lig Vilniaus). Bolše
vikai užima Molodečną (už Lie
tuvos rubežių) ir Švenčionis 
(Lietuvos ribose,—apie 70 vers 
tų nuo Vilniaus).

Aliantų Konferencijon atvy
ko Padercvskis, maldauti pa- 
gclbos. Kalbinama Rumuni
ja.

14 Liepos: Lietuviai plačiu 
frontu susidūrė su bolševikais į 
šiaurę nuo Vilniaus. Lietuviai 
pastūmė lenkus 'iš Vievio (45 
verstai nuo Vilniaus). (Kalba
ma apie bolševikų inčjimą Vil
niun, betgi žinia dur nepatvir- 
tita).

15 Liepos: Lietuvos kariuo
menė nusivarė lenkus iki Land- 
varavo (17 verstų lig Vilniaus) 
ir užėmė Nemenčiną (15 verstų 
lig Vilniaus). Ant vieškelio Mai 
šogala-Vilnius nuginkluota visa 
lenkų brigada. Lenkų ginki, 
jiegos apleidžia Vilnių ir susi
mėto Landvaravo apielinkėje, 
spirdamids prieš lietuvius. Tuo 
tarpu bolševikai, matomai, iš 
Švenčionių pusės įeina pietų lai
ke Vilniun, nesutikdami pasi
priešinimo.

Varšavoje lenkai pareiškė, : 
kad, jie, girdi, Vilnių lietuviams 
“užleidžiu”.

16 Liepos: Lietuvos kariuo
menė įveikė lenkų ariergardą 
Landvfirave. Užstojusi kelią į ' 
Vilnių, nuginklavo ir internavo 
apie 2,500 legionistų. Vakarop, 
'lietuviai įžengė Vilniun. Lie
tuvos kareiviams įeinant Vil
niun, bolševikų komisaras sakė 
prakalbą, pareikšdamas, kad ru 
sų kciriuonienč veikiai apleisian
ii Vilnių ir kitus apskričius su
lig padarytos taikos sutarties.

Į rytus nuo Vilniaus, pusiau
kelėje ligi Smorgainių ėjo dar 
kovos bolševikų su lenkais, iš 
kur lenkai, matomai, turėjo 
trauktis Lidos link.

17 Litepos: Lenkai prisipažino 
netekę Vilniaus, ir tvirtina, buk 
mušėsi (?) su bolševikais Vil
nimis gatvėse. Del atgavimo,— j 
Kaune įvyko milžiniška mani
festacija. Lietuvos kariuomenė 
fipSupa visas Vilniaus aipiclinkes 
užima N. Trąkus dr miestelį 
Sorak Ta tarus į pietus nuo Vil
niaus. Toliau į pietus užimą1 
dalį gelėkelio Vilnius-Gnrdinas 
ir miestus: Druskininkus. Mer
kinę,- Varėną, Marcinkonis ir 
Valkininkus, šiauriniame gi ba
re, —» artinasi prie Vidžių. Lie
tuvos valdžios delegacija taria
si Vilniuje su bolševikų kariuo
menės vadais dėl paėmimo val
dymo funkcijų bolševikų pta- 
liuosuotanie Lietuvos plote. .

Iš Maskvos gryžo lietuvių lai
kos delegacija.

18 Liepos: Sulig neoficialių 
žinių, Lietuvos prezidentu iš
rinktas T. Norus (Naruševi
čius). Lietuviai atvadavo 25,000 
kvad. kilometrų savo žemes. 
Vilniuje musų ir bolševikų ka
riuomene. Bolševikų konrsa- 
ras užrubežio reikalsdns čičeri- 
nas savo telegramoje tvirtina, 
kad raudonoji armija veikiai ap 
leisianti Vilnių.

Rusų kariuomenė užėmė Li
dą. Vokietijos valdžia pareiš
kusi, kad lenkų-bolševikų imti
nose laikysianti neutralitetą.

19 Liepos: Rusijos sovietų 
valdžia davė atsakymą į Alian
tų pasiūlymą. Bolševikų atsa
kyme pasakyta tarp kitko, kad 
aliantai “persimurus” rubėžiue 
lenkams paskyrė. Bolševikai 
pasižada tinkamesnius jiems 
rubežius nustatyti. Prie Alian
tų pasiūlymo bolševikai, mato
mai, šiuo tarpu nėra linkę.

Puskiausioji “Eltos” telegra
ma iš Kauno 19 liepos praneša, 
kad musų derybos su bolševikų 
kariuomenės vadais Vilniuje 
dėl perėmimo Vilniaus ir apie- 
linkių administracijos dar te
besitęsia. Tos musų delegaci
jos nariai: Seimo Atstovu Kai
rys ir Požėla ir gen. Katche, su- 
gryžę iš Vilniaus tariasi su Mi- 
nisterių Kabinetu Kaune.

Bolševikai užima Baranavi- 
čius.

20 Liepos: Lenkai laikosi dar 
Gnrdino ir Suvalkų apielinkėse. 
liems gresia apsupimo pavojus 
iš šiaurės irKryt-pielinės pusės.

21 Liepas: Eina jau gandai 
apie evakuaciją VVaršavos.

Maskvos skelbia, kad po smer
kiu musių bolševikai užem€ Gar 
eliną. Dabar laukiama pilnes
nių žinių dėl Vilniaus ir Gardi
no padėties ir apie paliuosavimą 
Seinų, kurie jau randasi musų 
rnnkose.

Partijos Žinios
NAUJAS SOCIALISTŲ 

DIENRAŠTIS.

Nuo rugp. 16 d. Oklahoma Ci
ty mieste pradės eiti naujas so
cialistų dienraštis “Oklahoma 
Leader”. Jį leis tam tikra so
cialistų sutverta kooperacija 
ir tikimąsi, kad jis turės didelę 
cirkuliaciją netik Oklahoma Ci
ty mieste, bet ir kituose piet
vakarių miestuose.

Jau bus trįs metai, kaip so
cialistai sumano sutverti savo 
dienraštį ir tam tikslui neatlei- 
džiai visą tą laiką dirbo. Pavie 
ni asmenįs ir unijos sudėjo 
$200,000, tapo nupirktas namas, 
reikalingos mašinos, surinktas 
redaktorių štabas, galinis, gauta 
popieros ir dabar dienraštis pra 
dės eiti. Socialistai dabar džinu 
ginsi matydami pirmuosius sa
vo darbo Vaisius.

Kazimieras Gugis

Mleeto Ofisai?

117 I. DesrMm tt.

Te!. Central 4411

Veda visokias reikalas, kaip kriminaliikuoso 
taip ir civiUSkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentas ir popierost
Narnų Ofisas:

1321 S. Rilsted IL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

3249' Sb. vHalst

'a. ftrRAns.

A. PETKA'

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 
Marshall Eicld Annęx 
18th fi. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westcrn Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5952

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. NedSliomis pagal sutarimo.
3261 So. Hnlsiėd St., Chicago, III. j

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS’

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
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perėjo vakar užbaigiamą j un
laipsniu. Liudijimed užsibpigė 
ir prasidėjo atvokatų kaltina
mosios ir ginamosios kalbos j 
grand jury.

Vakar laike pirmąją kaltina
mąją kalbą prokuroras Barn- 
rart. Jis ki'rip įmanydamas 
smerkė komunistus ir maldavo 
kad jury butą “amerikiečiais” 
ir nubaustų tuos “nedorėlius” 
teisman, nes to “reikalaujanti” 
visa valstija ir visa šalis. Esą 
“visos musų įstaigos ir musų 
konstitucinė atstovybės vtfdd- 

žios forma yra pavojuje.” nes 
jie (kaltinamieji) norį sukelti 
revoliuciją, įsteigti Čia sovietus 
ir sovietų valdžią ir, kas bai
siausia “jie nori paimti musų 
turtus be jokio atlyginimo už 
juos.”

šiandie kalbės apgynėjai ad
vokatai Forrest ir Ciarence Da
rom. Paskui, ant pabaigos, kal
bės dar du prokurorai. Ginamų
jų advokatas visai nekalbės.

CH1CAG0S
ELEVATORIŲ KARFERAI 

PAKELTI.

r NAUJIENOS, Chicago, ffl.

ŽINIOS
KOMUNISTŲ DARB1EČIŲ 

BYLA.

Prasideda advokatų kalbos

20 Komunistų Darbo partijos 
narių byla prieš teisėją Hebei

So. Halsted
Chicago, III.

Tel. Yards 6492

AKUSERKA 
A. SHUSHG

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

10c. karteris bus mokamas nuo 
rug. 1 d.

....
Patiria yru, kad public Utili

ties komisija apie paskelbimą 
naujų karterio kainų ant Chi- 
cagos elevatorių. Naujasis kar
teris bus 10c., bet perkant t i kie
tais iškalno — trįs tikietui už 
25c. Tąsi patvarkymas įeis galėn 
rugpiučio 1 d., kada užsibaigia 
dabartinis • patvarkymas apie 
karterius.

Naujasis patvarkymas dar 
nėra paskelbtas, kadangi komi- 
sionicriai dar negali susitarti 
apie niekurius dalykus paskel
bime.

Mirtingumas Chicagoje 1919 m.
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Susipažinkite su musų
BANK-A

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS J

Depositors State Bank
ŲŽ padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau- 

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

1 tuva.
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

pasportų ir Jus galite gerai važiuoti į Lietuvį per geriau- 
Į sias linijas.

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

, MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
f <

Ateikite ir susipažinkite su

Į Depositors State Bank
4633—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.L  ----- —  ---  _ - —I

SVEIK STA TAI TURTAS IR LAIME

■ •*<

Pirma

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
Jabęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išniokodavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepa>> 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne
dirbamas pilvalio ntidab- 
nejimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir H. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTE1US ir j 6 menesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatų, K 
audruti ns vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus- S 
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, K 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yrtf labai naudingu E 
nuo infhitpzos ir nuo l:ilų>igų. Pertai jį gali visur laikyti ir par- B 
davinėti, kaip aptiekose. karčiemoso ir tam panamose vietose ir jis yra 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka B 
il.uO; 2 b. *3 011; 4 b. 85.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau- jį 
Ii, tai reikalauk tiesiai iš Salules Manufacturing Co. Taigi norėda- Į 
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl j 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi- I 
me dėl tamilų reikalaujamų gyduolių. . |
Pasarga: Pnsiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- f 

suoksi laiy: SALUTES MANUFECTURING, k
B y P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351 g

,r

Chicagos sveikatos departa
mentus paskelbė palyginimaaias 
skaitlines apie mirimus Chica
goje 1918 ir 1919 m.

1$ tų skaitlinių matyt, kad 
Chicagoje pereitais, 1919 m., mi 
re viso 33,494 žmonės, kuomet 
1918 m. mirė 44,605 žmonės, 
taigi pereitais metais Chicagoje 
žmonių mirė daugiau kaip 10,- 
000 mažiau negu užpereitais 
metais.

Dauginusiu žmonių mirė nuo
šių ligų:

Plaučių uždegimas .... 2,353
Plaučių džiova .......... 2,795
Vėžys ...................  !į,547
Influeuza................... \ 1,757
Diifterija ..................... 592
Širdies ligos .............. 3,853
iživatavimas (vaikai) . 2,909 
Inkstų uždegimas .... 2,031 
Kraujo užplūdimas sme

genų ..................... 1,563
Išsigimimas....................2,109
Nusižudė ..................... 415
Žuvo nelaiminguose atsi

tikimuose z.............. 1,706
žmogžudysčių buvo .... 307
Išėmus pinučių uždegimą 

(kuris pereitais metais buvo vi r 
tęs epidemija) ir įvairias chro
niškas širdies ligas, Chicagol 
ją nuo džiovos miršta 
daugiau žmonių, negu nuo 
kokios kilos ligos (vi
so nuo tos ligos pereitais me
tais, įskaitant visas džiovos for 
mas, mirė virš 3.000 žmonių). 
Vienok miestns labai mažai rū
pinasi sumažinti tos ligos siau
timą. Jis tik pabudavojo vieną 
sanatoriją, bet tai tik lušas van
dens juroje, kovoje su la “bal
tąja plėga”. Seniau Chicagoje 
daug žmonių mirdnvo nuo karš 
tinių (typhoid fe.ver), bet mies
tas išleido keliolika milionų do
lerių kovai su ta liga, taip kad 
pereitais metais nuo tos lituos 
mirė vos 31 žmogus.' O kovai 
su džiova, nuo kurios daugiau 
žmonių miršta, ikišiol išleista 
tik miEonas dolerių prJnidavo- 
jimui sanatariumo.

Kodėl taip yra? Džiova mat 
yra “socialu liga.” Kad su ja 
sėkmingai kovojus, reikia pir
miausia pakelti visų gyventojų 
gerbūvį, pagerinti gyvenamuo- 
s:us namus, padaryti visą mies
tą švaresniu, sveikesniu. Jei 
žmonės gyvena pusbadžiai, gy
vena susigrūdę tamsiuose, ne
švariuose, nesveikuose laužuose 
(kurių Chicagoje tiek daug 
yra), jei jiems ’istokuoja tyro 
oro, džiovos panaikinti neguli
ma. Todėl tai ir mažai, daroma 
kovai su džiova, o jei ir daro
ma, ta kova neduoda didelių pa
sekmių.

Nesulaukė stebuklo.

Prie 39 ir Califomia gatvių 
yra “stebuklinga” šv. Onos katu 
likų bažnyčių. “Stebuklinga” 
ji tuo, kad joj yra neva šv. Onos 
(menamosios motinos šv. Mari
jos) kaulas. Tas kaulas esą 
pagydąs, ypač kada ten būna 
devynių dienų novenos. Tada 
suvažiuoju daug žmonių, ypač 
ligonių iš įvairių vietų ir mel
džiasi per bus 9 dienas, laukda
mi stebuklo — lygiai kaip Lie
tuvos Šidlavoje.

Šiemet irgi buvo tokios nove
nos. Jos užsibaigė pereitą ne- 
deldienį su didelėmis ceremoni
jomis ir vaigščiojimais gatvė-

SIUSKITE PINIGUS I LIETUVĄ
Division State Bank

‘a k '

KOL MARKĖS DAR PIGIOS
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Siunčiame pinigus į Lietuvą sulyg žemiausio dienos kurso, greitai ir teisingai. Parašus da- 
rodanČius aplaikymą pinigų dastatome į kaip greičiausią laiką.

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

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

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

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

Su pagarba,
JUOZAS M. BALTIS,

» ’ Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus.
Su visais reikalais užeikite ar rašykite į

Division State Bank
2749 W. Division St., near California Avenue, 

(arti Humboldt P ark), Chicago, III.

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

' ' •» ® I
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Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠEKKA 

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak- 
Ukavosi Penn- 
Ulvanijos hos 
pitalčse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v
✓

mis. (Tie vaigščiojimai gatvė
se daromi, kad surinkus duu-

Nors daug ligonių buvo suva
žiavę ir visi labai karštai mel
dėsi, bet stebuklo vistiek nebu
vo — dar negirdėt, kad kas butų 
pasveikęs vien delei to “stebuk
lingojo” kaulo. Bet bažnyčia 
tikrai ‘^pasveiko” — kunigpd pa 
darė gerą biznį.

Suėmė nužiūrimą žmogžudį.

Pirm kelių dienų New Yorke 
buvo gauta skrinia iš DetroitCT, 
išsiųsta iš ten kokio tai Leroy. 
Niekiun neatsiimant tos skri- 
nios, ji tapo atidaryta ir joje 
rasta lavonas jaunos moteries. 
Prasidėjo j ieškojimas siuntėjo 
ii’ pastangos identifikuoti nu
žudytąją moterį. Taipjau pra
sidėjo ir jieškojimas galimo 
žmogžudžio. Patirta, kad ta 
moteris yra Katherine Jackson, 
žinoma kaipo Mrs. Eugene Le
roy. Betgi pats Leroy dingo. 
Jis išvažiavo iš Detroito tada, 
kada liko išsiųsta skrinia.

Vakar Chicagoje tapo areštuo
tas buvęs armijos aviatorius 
Roy Millen, kurį policija nužiū
ri esant menamuoju detroitiškiu 
Leroy, kadangi jis apie tą laiką 
kaip tik lankėsi Detroite kartu 
su kokia tai mergina. Bęt jis 
užsigina to ir sakosi nieko neži
nąs apie tą skrinia su lavonu.

(Tąsa ant 6-lo pulep.)

PRANEŠIMAS
Po mirties A. A. F. A. Golubicko, jeigu pas k$ nars rastųsi už

silikusių kokių nepabaigtų reikalų, malonėkite atsiiaukti į tą patį 
ofisą, o mes patarnausime jums dykai atliekamą darbą visokiose pro- 
vose. Turime patyrimo per 20 metų.

P. A. MAŽEIKA
su

Lyno, Raliam & Korn 
LAWYERS 

1306-07 Ashland Block 
Clark & Randolph Sts. 

Chicago, 111. 
Te).: Central 45

Residence: 3315 Auburn Avė.
Tel.: Yards 1138

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
į dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

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

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

VIMNATINIS BBG&ntUOTAS BDflAft IPTDCKORIUH 4NT RniBCMVO*TQ

VY1RĄM® IR SUAUG5EMS
Akiniai ankan nw> M.00 ir Uk
gkčiau. Sidabro rfenuovo nuo $1.0* te 
anirieiau. Pritaikanti* jfcfntn* uMŽM. 
Atminkit: couft/innt.*, nrrvltku-
km, akiq ukmuHjiiuaa, kr
tt. >ra vftbinfo įvairių lira, kurio* ga> 
U būvi praftsiinto* r*rq aktn+a prft».ky. 
mm. ifcyrtMM tftttykį, Jei p«rtti *r 
tkaad* akta. Jai jn® raudono*. j«i mi
ra j«< blogai matai, jai aki* mlp« 
kta, Ugian. o jhikok pogolbo*
aptiokoj, kur ki«lrvt«nam pribuk oro* a- 
kinhii uldykrj. Atmink, kad mm ko*« 
na m rvarantuojara akiniu* ir iriakvio* 
nam carai prirankam-

g. M. «n»lHOrr, KK»p*rta* Optika., 
J*i ««vat« ir raikalaujat* patarimo arba vaiatu. aU’.kit pa* man*. Al taVM a> 
tickonua Kinijoj viri 10 matu, Amerikoj 16 matų. Al duodu patarimu* DYBAL OaUa • 
padaryti blle koklu« ru o Liktus vataiua. Ai rakvraand uolu tik GKHUB Aaktaru*. Al «*m 
iraugM iutonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

rtmM» «>Kyk*, jirt pvrfttl v

Telefonas Pallman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietavis Dentistas 
111801 8. Mickigan Av^ Roueland

▼slasdos: 9 iki 9 vakare.

i Telephone Yards 5834

' Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir uuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted SU Chicago.’ k, ... - . . —

1199 htdupenrfencc Blvd. ChicAfo
Telephone Vau Bures 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 pa piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 di e n ą

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILTj.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mi) Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
Wcst Side ofisas atdaras vaka

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

Tel. Canal 2552.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistą*

Aldu egsamlnuoja dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyt) aiškiai

I
 gali būt prašalinti.

Dr. GUser’a afišą ą*t S labąi 
3149 So. lUrgaa St 
*■" -...........  m* ui u*i

r.,.wr,......
Specialiai šiam mėnesiui
G. K. ir Bridgc work 

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

DENT1STAS
Atdara vakarais

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

Teisinga drabozių kaina.
Kainos kurios tinka bilo vieno ki- 

! Seniui. Gvarantuojame, kad sutaupy- 
I sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 hųoš. 
, 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, 
$32.50 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 ii* vaikų siu
tai i r_ overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno sorge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

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



e w NAUJIENOS, Chicago, III.
(Tqsii nuo 5 pusi.).

Policija irgi pradeda manyti, 
kad jis nėra tuo j ieškomuoju 
Leroy. Betgi jis vis dar laiko 
mas kalėjime.

Plėšikai užpuolė dirbtuvę, 
atėmė $10,000.

Keturi ginkluoti plėšikai va
kar užpuolė ant Hari, Schaff- 
ner & Marx dirbtuvės, 4612 W. 
22 St., kada du Brink’s Express 
Co. ir vienas dirbtuvėj darbi- 
ninkt'G nešė iš automobilio į 
dirbtuvę pinigus išmokėjimui 
darbininkams algų.

Plėšikai pastojo jiems kelią 
ir paliepė iškelti rankas. Kada 
lieji iškėlė rankas, plėšikai pa
griebė pinigus ir nubėgo prie 
savo automobilio. Tuo tarpu 
ekspreso kompanijos darbinin
ke*! išsitraukė revolverius ir 
pradėjo šaudyti į plėšikus. 
Plėšikai irgi paleido keltą šū
vių. Kompanijos darbininkas 
Haubrock tapo tanui persišau- 
dime sužeistas. Manoma, kad ir 
du plėšikai irgi liko* pašauti, j 
nors jie ir paspruko.

Ex-čampionas Johnson areš
tuotas.

Buvęs kumštininkas čanipio- 
nas negras Jack Johnson, visa 
laiką gyvenęs užrubežyje, nedė
lioj bandė sugrįžti į Chicago, 
be! netoli Chicago tapo nuimtas 
nuo traukinio ir nugabentas į 
Joliet kalėjimą. Jis yra nuteis
tas vieniems metams kalėjimai! 
už peržengimą Mann akto, bet 
pabėgo užrubežin. Dabar jis 
stengsis užsistatyti kauciją ir 
atnaujinti savo bylą. Jis sako
si jaučiasi gerai ir bandysiąs at
gauti savo čamplonytę, kurią jis 
keletą metų atgal prarado Ha
vanoje. Bet jis sako, 
pralaimėjo šttfnponystę 
mis, už pinigus, ir. neva 
Willardui jį nuveikti.

Jo baltoji pati atvyko kaitų ir 
apsigyveno Chicagoje.

kad jis 
tyč'O- 

leidosi

Surado savo vyrą.

John P. Sanches susi j ieškojo 
sau merginą ir apsivedė. Bet 
po trijų dienų, delei nežinomos 
priežasties, jis pasiėmė $1,200 
pačios pinigų ir pabėgo. Bet ap
siriko. Jis nežinojo, kad jo pa
ti yra labai gabi jieškotoja, ypač 
kada einasi dalykas apie vyrą. 
Ir ji surado jį. Surado jį Ne\v 
Orleans, La. Dabar jis yra ten 
areštuotas ir laukia tos nesma
gios dienos, kada jam prisieis 
aiškinties prieš pačią, kuri pas 
jį vyksta. O dar nesmagiau 
bus, — kada jam reikės aiškin
ties už savo pabėgimą prieš teis
mą.

Džiovininkas nusinuodijo.

Richard Yeltemer iš Paduch, 
Ky. jau nuo kelių metų sirgo 
džiova. Prieš 4 metus mirė ir 
pati. Kad turėjus kam prižiū
rėti vaiką, jis apsivedė su kita 
moterim, bet toji patyrusi apie 
jo ligą, greit su juo persiskirė. 
Jis vėl liko vienas su vaiku. Tuo 
tarpu liga didėjo ir jam sunku 
buvo rasti vietą gyventi. Jis 
atvažiavo į Chicago, bet ir čia 
tą patį rado. Tada jis pasiun
tė savo vaiką atgal į Kentucky, 
pas gimines, o pats nuėjo j kar- 
čiamą prie 955 Madison St. ir 
ten nusinuodijo.

Du žmonės užmušti auto- 
mobiiu.

Pereitą nedėldienį nelaimėse 
su automobiliais, du žmonės liko 
užmušti ir keli sunkiai sužeisti, 
du jų galbūt miltinai.

Viso Chicagoje nuo sausio 1 
d. iki pereitam nedėldieniui au
tomobiliai užmušė 259 žmones.

Mirtingumas Chicagoje.
Savaitėje nuo liepos 10 iki 17 

d. Chicagoje viso pasimirė 541 
žmonės. Tuo pačiu laiku susir
gimų užkrečiamomis ligomis bu
vo 859.

Daugiausia žmonių mirė nuo 
širdies ligų, džiovos i? yjžia

Suvažinėjo policistą.

'Motorcikeletinis polidstas 
Hanna iš Lake Forest, vijosi 
greit važiuojantį automobilių. 
Besivydamas jis nepatemjio ki
to priešais atvažiuojančio auto
mobilio ir ant jo užšoko. Po- 
licisto motorcikelėte apvirto ir 
užsidegė, sudegindanla patį po- 
licistą. c

Fordas ekspliodavo; 4 ligon- 
hutyje.

Edvvard Jacobson užmiršo 
“pagirdyti” savo Forduką, de
lei ko radiatorius įkaito ir Lin
coln parke automobilius eksplio
davo, sunkiai sužeisdamas 4 
žmones. Vienas ar daugiau su
žeistųjų galbūt mirs.

Gatvekariai susidūrė.

Pora desetkų žmonių liko Sli
žį ista susidūrus dviems gatyc- 
knriams prie Harrison ir Sang- 
nion gatvių. i

po 
| amžių vargų ir priespaudą ji 
silpnutė. Padėk jai sutvirtėti. 
Padėk jai apginti nuo bado ir 
mirties nors dvi kapas tukstan- 

l čių našlaičių. Ji laukia, kada 
Amerikos lietuvis atliks savo 
šventą didelę pareigą ir suteiks 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
savo pažadą $100,000.00.

Amerikoje yra įsikūnijęs Lie
tuvos Raudon. Kryžius Ameriko
je )X) vardu: Lietuvai Gelbėti 
Draugija (L. G. D.), čion tai 
ir privalo visi Amerikos lietu
viai sunešti savo aukas, kad su
šelpus vargan įpuolusios Lietu
vos piliečius ir našlaičius.

L. G. 1). skyriai meldžiami 
subruzkit prie darbo, prie 
rinkimo aukų Lietuvos Raudon. 
Kryžiui $100,000.00

Kas pirmas duoda — daugiau
siai duoda; sako lietuvių priežo
dis, todėl Centras L. G. D. lau
kia, kaip nuo savo skyrių, taip 
ligiai ir nuo pavienio asmens au
kos Lietuvos Raud. Kryžiui.

Dr. A. L. GraiČunas,
Centro Sekr.

Lietuva prikelta! Bet

Pranešimai
Chicagos Liet. Vyrų Choro susirin

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

Sekr. St. Klastauskas.

LSS. VIII Rajono kuopos dar 
nevisos yra paėmusiog Rajono išleis
tų Socialistų Partijos Platformų. 
Kurios kuopos dar noturi 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.

S. L. A. 2-ras Apskritis turės savo 
suvažovimą pėtnyčioj, JJepos 30 d., 
Cicero, 111., po No. 4837 W. 14th St. 
ir 49th Avė., antros lubos. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Suvaževimo svarba 
—tai Rekomendavimas S. L. A. cen
tro raštininko, nes sekantį mėnesį bus 
nominacijos. Kuopų raštininkai ma
lonėkit paraginti savo delegatus, kad 
jie dalyvautų šiame suvažovime. Ku
rios kuopos neturi delegatų, tad jų 
valdybos gali dalyvauti.

Apskr. Rašt. K. KALNIETIS.
-------------- -------------- '------------- - =-«s9S3raH9BMH9

Paj ieškojimai
* II IĮ ■III—M—I Ii

PASKELBIMŲ KAINA.
Nuo kovo 10 dienos visų, be skir

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

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

PAJIEŠKAU savo vyro Vincento p < • v ♦ ■« • . — -Y
nęs birželio (June) 
r............. ;
nčk sugrįžti atgal 
verkia ir serga ir pasirokuosime

Mičeikio, kuris prasišalino nuo ma- 
) 19 dienų, 1920.

Paliko dukterį 4 metų amžiaus malo- 
1 nes duktė labai 

apie

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

Mrs. M. Mičeikienė,
4509 So. Paulina St., Chicago, I1L

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI' NAMAI-ŽEMĖ
Utarninkas, Liepos 27 d., ’20

■ ' “ -     ’ ■■ ' 11 - 1 1 . " 11    ■samaną

DRAUGIJOS
Plioškiene gyvenanti Liepojui pa- 

jieško Barboros ir Emilijos Ploškai- 
čių, gyvenusių Brooklyne, N. Y. Ma
lonėkit jos pačios atsišaukti, ar kas 
žinote pranešti ant sekančio adreso:

ANTANAS BENĮ K
341 Kensington Avė., 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Gervilaus iš Kauno red., Jurbarko pa- 
rap., Raseinių apskr., Kaimo Krice- 
visk. Pirmiau gyveno Anglijoj, 11 
Spring Bank, Dgk Shotts, Scotland. 
Girdėjau atvaževo Amerikon 1917 m. 
Prašau atsišaukti, ar kas žinot pra
nešti.

FRANK GERVILAS, 
635 Twombly Avė., 

Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU Wilemo Jodvalkio, 
Kauno red., Utenos apskr., Daugailių 
vals., šlepečių sodžiaus. Kas praneš 
gaus $5.00, ar jis pats lai atsišaukia, 
turiu labai svarbių reikalų.

K. M. RUKŠTELA, 
2304 Russcll Str.,

Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU Jono ir Juozo 
Navickų, yra laiškas iš Lietuvos 
nuo jųjų motinos.

JOHN ZALSKIS, 
6102 Fa r r Str.,

Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 35 metų. Aš 
esu 38 metų našlys. Esu amatnykas. 
Su pirmu laišku malonėkit prisiųsti 
paveikslus. Platesnių žinių suteiksiu 
per laiškų.

A. UMBRAZAS, 
194 Maybury Gr. Avė.

Detroit, Mich.

MERGINOS neturinčios vaikino 
teiksitės susipažinti su manim. Gei
stina kad butų linksmaus budo ir dai
lios išvaizdos nuo 18—27 metų am
žiaus. Rašydamos prisiųskite paveik
slų, kurį ant pareikalavimo sugrą
žinsiu.

P. GUST,
1136 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario pas laisvus 

ir gerus žmones bile dalyj miesto, tik 
ne prie pat stokjardų. Butų geistina, 
kad gaspadinč pagamintų valgį, arba 
kad pačiai butų tai galima padaryti, 
taipgi kiul butų galima savo drapa
nas išsiplauti. Sutiksiu būti ir su ki
ta mergina viename kambaryj, 
turite švarų kambarį malonėkite 
nešti šiuo antrašu:

MISS L. BUIDIUTE, 
5428 South Park Avė. o ,

rFikia darbininkų
MOTERŲ

REIKIA —

VYRŲ

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
DIRBTUVES DARBUI.
PASTOVUS DARBAS.

LINK BELT CO.
39th & Stevvart

PARSIDUODA didele 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

parsiduoda —
$1,600.00 nupirks plytų ir medžio 

namų (cottage). Gerame stovyj. 
ros gatvės. Arti 39tos ir Halsted

C. J. FAHRNER, 
Ofiso te!.: Victory 3700. 
Namų tol.: Kildavo 787.

Ge-
Str.

Kas 
pra-

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

Atsišauk it pas —
1109 W. 37th Str.

REIKIA —
MOTERŲ ir MERGINŲ

Su šiokiu-tokiu patyrimu nuo
latinėms vietoms lengvam dar
bui ant mašinų. Turi kalbėti 
Angliškai.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA* —
POPIERINIŲ
INSULATORKŲ
Jaunų moterų operavimui 

mašinų apvyniojančių da- 
žuotą popierų ant čysto va
rinio drato. Darbas lengva 
pramokti ir naujoms opera- 
torkoms gvarantuojama 41c 
į valandų, arba $20.45 už pil
nų sąvaitę. Į trumpų laikų 
galima uždirbti $22 ir dau
giau. Musų samdymo ofisas 
atdaras visų dienų, priski
riant ir subatoj po piet ir 
utaminke ir ketverge vaka
rais nuo 6 iki 8:30.

WESTERN ELECTRIC 
CO., Ine. 

48th Avė. & 24th Str.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
Naktinių ir dieninių janitorių 

ir janitorkų. Atsišaukit pas 
Chief Janitorių. Michigan Bou- 
levard Building. 30 N. Michigan 
Avė.

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 — Mr. Tilly.
BENJAMTN MOORE 
Green & Kinzie Sts.

PARSIDUODA —
Saliun'as su “lunch ruimiu.” Gera 

vieta, priešais 5 dirbtuves, kur dirba 
apie 15,000 žmonių. Biznis gerai ei
na. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos.

AUGUST HURTIG 
716 W. 22nd Str.

Tarpe Halsted St. ir Union Avė.

PARDAVIMUI kriaučikkas Storas; 
greitu laiku ir labai pigiai. Biznis 
išdirbtas nuo seniai; kas pirks — lai
mės. Parduosiu su rakandais arba 
be rakandų.

K. KUTULIS
1410 So. 49 Ct., Cicerot, III.

NORIU mainyti fanną ant auto- 
mobiliaus. Mane galit matyti nuo 5 iki 
12tai valandai vakare.

P. R.
317 West 105 I’lace

Chicago, III.

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.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

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

1719 N. Hannitage Avc.
L. Ashmnnta, nut. raštininkas,

810 W. 19 St.
Fran. G!r<lwainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
M. Yamilaitis, kent r. rašt.

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

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesį an

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

REIKIA —
Bučerių, dešrų darytojų, kimsėjų, 

sklepinių vyrų ir paprastų darbinin
kų. Gera mokestis.

Kreipkitės pas
AGAR PROVISION CO., 

310 N. Green St.

PARSIDUODA grosemė ir 
kendžių krautuvė labai pigiai. 
Vieta yra išdirbta per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — noriu 
apleisti šitą miestą.
4544 So. Paulina Str., Chicago

PARSIDUODA namas labai pigiai 
lietuviais a pgy ventoj vietoj. Labai 
lengva pertaisyti ant biznio. Randasi 
po No. 908 W. 35th Place. Priežastis 
pardavimo pigiai—savininkas negyve
na ant vietos. Kam reikalinga atsi
šaukite pas

JONAS BUDRECKISA 
3353 So. Morgan Str.

REIKIA —
Pečkurių. $85, kambarys ir 

valgis. Kreipkitės pas Chief 
Engineer.

CHICAGO BEACII IIOTEL 
51st & Cornell Avė.

PARSIDUODA smuiką, turinti ge
rų balsų ir gero modelio, iš Italijos 
partraukta. Per tris metus buvo var
tojama ant teatro.

JOHN PETRAITIS, 
1609 N. Wood Str., Chicago, III. 

ant 2-rų lubų iš fronto.

PARSIDUODA 3-jų augštų 
medinis namas — 7 flatai — 
neša rendos $120.00 į mėnesį. 
Kaina $8,000.00.

BERG
5156 So. Marshfield Avė.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metama.
Pirm. Ant. Margevičia, 

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

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

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

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

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

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

REIKIA —
Ileaterių ant bolting ir for- 
ging furnacų.

ARTHUR J. O’LEARY & SON

5757 W. 65th St.

REIKIA »—
Molderių ant benčiaus ir f bo

ro. Geros darbo sanlygos.
Kreipkitės pas

MASON DAVIS & CO.,
7740 South Chicago Avė.

REIKIA —
Paprastų darbininkų ir sklepi- 

nių vyrų. Labai gera mokestis ir 
nuolatinis darbas. Kreipkitės pas 

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

REIKIA —

Stiprių paprastų darbinin
kų pilimui metalo. $5.00 į t ' Į . | ' j
dienų ir bonai.

1710 So. Peoria St.

REIKIA —
Vieno kepėjo ir vieno mokintis kep

ti baltą duonų ir keksus. Darbas nak
timis. Gera vieta geriems vyrams.

C. NEFFAS
542 E. 43rd Str., Chicago, III.

REIKIA —
Kriaučiaus ant moteriškų ir vyriš

kų rūbų. Parduosiu pusę intereso biz- 
lyje geram vyrui, kuris kalba Angliš
ku. Malonėkit rašyti:

CHAS. GREGAS,
Benton Harbor, Mich.

REIKIA — 
Shearmanų 
Yardmanų

ir
Teamsterių serap 
iron varde.
ALTON IRON & M ETA L CO.

2122 So. Loomis St.

ĮEIKIA
VYRŲ

$5.00 j dienų; 9 valandų dienų. Pa
stovus darbas. Muilo dirbtuvėj.

1319 West 32nd Place.
2 blocks Wcst of Racine Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA —

Geležinių prekių (hardware) 
ir drabužių smulkmenų krautu
vė. Priežastis — savininkas turi 
apleisti Chicagą.

6816 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI kukninis pe
čius, kūrinamas anglimis ir ga- 
zu. Kaip naujas. Vertas $150, 
parduosiu Už $75.

5628 Justine Str.
Phone Prospect 4339

PARDAVIMUI duonkepykla, 
crautuvė ir 6 kambariai. Rendos 
$30 mėnesiui.* Dabar ten prasi
deda naujai apgyventi lietuviai. 
Puiki proga ateičiai. Parduosiu 
pigiai.

5946 Wentworth Avė.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

iry—Deimanto adata 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 

flliHliiMRi naujas, vertas $155 
»’ž $42. Gvarantuotas 

įO | ant 10 metų. Taipg
M daugel
■ pigiaiDM ’ Turime labai gražių
kH sulyg šios dienos ra-

kandų s e k 1 y č i o m s 
lt tyti, kad apkainavus.
“ Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiama per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

VVESTERN FURNITURH 
STORAGE,

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

PARSIDUODA: 6 kambarių mūri
nis karštu vandeniu apšildomas mo
derniškas Bungalovv namas, pastogė 
su grindimis, apdirbtas aržuolu, gazo 
ir elektros šviesa, cemento skiepas ir 
takai.
Artesian
gius. Kaina $7,500.00. 
cash.

ELMER JORDON
2419 West 63rd

Aikit ir apžiurėkit 4445 So.
Avė., atsineškit rankpini- 

Išlygos pusė

AND CO. 
Street.

kitų daiktų 
parduodamų.

EXTRA — EXTRA
Parsiduoda puikus namas puikiau

sioj apielinkėj prie Humboldt parko, 
3 augštų, 5—6—6 kambarių, fųrnace 
heat. Namas ant loto ir puses, ga- 
indžius nuo užpakalio, elektros švie
sa, maudynės. Kaina $13,500 ant leng
vų išmokėjimų. Savininkas.

F. E. AUGA IT! S, 
3241 Limo St., Chicago, III.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
Prot. Rašt. Antanas Bernotas, 
Fin. Rašt. Mikolas Walcnta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

Petras Wašelkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjus Petras Daknis.

‘ Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa
skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
GonČiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Ilarvey, III.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

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

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

PARSIDUODA 3-jų fintų mūrinis 
namas ir du lotai gerame padėjime, 
nauji toiletai ir vanos. Galima nu
pirkti su mažai pinigų, savininkas 
duoda mortgečių. Rendos $75.00 mė
nesiui. Kreipkitės prie savininko 
3734 So. Emerald Avė., Chicago.

Tel.: Drover 9836
aji'-i"-1.1;- '-lį-jį jgi.L'2!lumat

J^ASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Moitgidžiut, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m. 

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

Pirm, pagelb.,* K. Katkevičiene,
2252 West 22 St.

Nutarimų rafit., H. BuchinskienS,
2252 West 22 St.

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

HdininkS, P. Baleckienč,
8333 So. Wallnce St.

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
8810 So. Lowe Avė.

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

MOKYKIX)S

DR-STft LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 nu 
Pinnininkas, J. Grakauskis,

4508 So. Paulina St.
Vice-pinninlnkas, J. Ragauskis, 

4435 So AVood St.
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas, 

3259 So. Union Avė.
Finansų Rašt., S. Stankus, 

6418 So. Justin St.
Kasierius, A. česna,

4509 So. Paulina St.

Extra Extra
Sampeliniai Rakandai.

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

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

PARDAVIMUI rakandai (fur
nitūroj dėl dviejų kambarių, 
nauji; parduosiu visus sykiu ar
ba kožno kambario skyrium.

2 floor
• K. IMELIS
3204 Emerald Avė.

Vyrų ir Moterą Rūbą Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema Ir mokymo budi 
jus trumpu laiku išmoksite viso a 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo, designlng ir siuvimi 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero& 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašl 
uos varomos elektros Jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOl
J. F. Kssnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kumpas Luke St., ant 4-tų lubų.

* ----------------------- X—--------------- —^3^—^
* VALENTINE DRESMAKINti

COLLEGES
S. Halsted, 9407 W. 

m® N. Weik St.
137 Mokyklos Jungt. Valstiioae.

Moko Siuvimo, Pat temų Kirpi
mo, Desigųing bizniui ir na
rnama. Vielos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atiuokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

DDRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m. » 
Edvardas Čepulis, pirmininkas, 

4028 Artesian Avė. 
Beni Pasanka. padėjėjas,

1417 So. 50th Avė., Cicero, III. 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,

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

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

1329 So. 50th Ct., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi antrą ncdėl- 

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

CICERO VYRŲ IR MOTERŲ 
AP6VIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 nv
Juozapas Takažauskas, Prezidentas

1404 So. 48th Ct., Cicero, III. 
Ant. Klainis, Vice-prezidentas

1526 So 49tb Ct., Cicero, 111. 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avc., Chicago, III. 
Telefonas Vau Burcn 3005 

Stop. J. Tverijonas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 

Marijona Bartkienė, Iždininkė
2001 So. Cicero Avė., Cicero, 111.

Susirinkimai laikomi paskutini 
nedėldienį kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. )>o pietų, J. Ncffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

PARSIDUODA —

Moderniškas namas trijų fintų, ak
menų frontas, 5—6—6 _ kambariai. 
Elektros šviesa, maudynes, porčiai, 
aržuolines grindis ii’ trimai. Cemento 
basementas. Du lotai, užtikrinant die
nos šviesų į visus kambarius. Vienas 

.iš geriausių budinkų šioj apielinkėj. 
Bowe Avė., arti 33i’d Str. Tiktai $17< 
500.00. Ignatius Chap & Co., 31 st & 
Wallace Strs., vienatiniai agentai.

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

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

. ..........  u .1___ ui.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 m.

D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St. 
h*. Dikšas, Vice-pirm.,

2053 Binghani St.
J. Kaldino, Nutar. Rašt.,

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

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis. Ižd., 1604 W. Nortb Av.
)r. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Western Avė.
Susirinkimai atsibuna pirm;) sere- 

dą kiekvieno mėnesio LiuosybCs 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

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

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

728 Park Ct.
>■ Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

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

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis. Pirm., 1619 Girai d St.
Ą Muson, Vicc-p., 2632 Francis PI.

Juozapavičių, Rašt.,
1547 N. Wood St.

J. Katilius, Ižd., 1685 Milvvaukee Av.
Susirinkimai laikomi pirmų ir tre

čių pelnyčių kiekvieno mėnesio Uni- 
os salėj, 1561 N. Robey St., kaip 

7:30 vai. vak.

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

t’irinin. Simonas Bružas.
Box 344, Melrose Paik, III. 

Padėjėjas RomaŠius Maziliauskas,
Box 1079, Melrose Park, III. 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avc., Mayvvood, III. 
Fin. raštin. Franciškur. Kazakauskas,

Box 681, Mehosc Park, Iii. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia,

Box 842, Melrose Park, 111.
2. Kasos globėjas Petras Apcravičia,

Box 514, Melrose Park, III. 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Hox 403, Melrose Park, III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, III. 
Savo susirinkimus Kn. Algirdą 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nl kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet., 171 — 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.
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