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Lietuviai
True translation filed with the post-master at Chicago, III., July 29, 1920 as required by the act of Oct. 6,1917•• !

tariasi su bolševikais
Nustatyta demarkacijos linija
Talkininkai rems Lenkiją

Lenkų kariuomene dar traukiasi
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LIETUVIAI TARIASI SU 
BOLŠEVIKAIS.

Tarybos dar neužbaigta.

Lietuvos Atstovybe Ameri
koje aplaikė sekama oticialį 
“Eltos” kablegramą:

Kaunas, liepos 19, 1920.
“Lietuvių delegacijos dery

bos delei priėmimo paimtųjų 
bolševikų kraštų administraci
jos liko neužbaigtos. Delegaci
joj dalyvauja General-leitenan- 
tas Katche ir Seimo nariai Kai
rys ir Požėla, kurie du grįžo iš 
Vilniaus, kad pranešti derybų 
rezultatus Ministerių Kabine
tui.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
as reąuired by the act of/Oct. 6, 1917

NUSTATYTA DEMARKACI
JOS LINIJA TARP LIETUVIŲ 

IR RUSŲ.

“Elta” prisiuntė Lietuvos At
stovybei Amerikoje sekantį 
oficialį kablegramą:

“Kaunas.— Vyriausybė sutiko 
laikinai nustatyta su Rusų kar. 
vadais demarkacijos linija, ei
nančia per Gardiną — Varėną 
—Naujus Trakus — Švenčionė
lius. šią demarkacijos liniją pa
ima saugoti musų kariuomenė. 
Tebesiderama apie Lietuvos ei- 
vilinėsNadmbnistracijos anapus 
demarkacijos linijos organiza
vimo klausimą. Išvažiavo Ry
gon musų delegacija iš Naruše
vičiaus, Rosenbaumo ir pulk. 
Klesczynsko tartis su bolševi
kų delegatais, esančiais Rygoj, 
apie Vilniaus ir kitų Rusų pa
imtų kraštų reikalus.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
TALKININKAI REMS LEN

KIJĄ.

Nepasitiki bolševikais.

LONDONAS, liepos 28. — 
Teukininkai šiandie pastatė 
griežtą klausimą Rusijai -— 
klausimą taikos ar karo rys- 
tynėje Europoje. Anglijos ir 
Francijos nusistatymas delei 
Rusijos yra vienodas. Toks su
sitarimas pasirašyta Boulog- 
noj — premierų Lloyd George 
ir Millerando konferencijoj, ku
ri užsubaigė praeitą ne*ktį.

Maskvon tapo pasiųsta nota.

■ ........

“NAUJIENOS” VĖL 
SULAIKYTOS.

Vakar vietinis pastas 
pranešė mums, kad 
“Naujienų” 176 num. ta
po sulaikytas, dėlto kad 
nepridavėme vertimo 
straipsnio “Lietuvos Mi
sijos Informacijos”. Pa
gal pašto reikalavimą, 
vertimą padarėme ir 
pristatėme jam.

Redakcija.

kuria sovietų valdžiai prane
šama, kiul Rusija privalo, da
rant taiką su Lenkija ir kitomis 
pasienio valstybėmis, sušaukti 
generalines taikos tarybas, ku
riose dalyvautų r talkininkai.

Bijosi netikros taikos.
Talkininkai prisibijo, kad 

Rusija gali padiktuoti niaują 
“Brest-Litcvsko taiką,” jeigu 
tose tarybose nebus talkininkų 
diplomatų, kurie apgintų Len
kijos ir kitų mažųjų valstybių 
interesus.

Išrodo, kad Rusijos pasiūly
mas daryti taikos tarybas siekė
si tik talkininkų užgyrimo. O 
tuo tarpu sovietų vrJdžia ban
do padiktuoti savo sąlygas — 
vengdama talkininkų bendra
darbiavimo.

Dabar laukiama atsakymo 
į talkininkų notą, kuri reike»- 
lauja pripažinti teisės dalyvau
ti konferencijoj ir talkinin
kams.

Nujaučiama, kad į talkinin
kus padarė įtekmės Rusijos vil- 
kin imasi sustabdyti karinį vei
kimą po to, kr*da tapo priimta 
Lenkijos prašymas daryti pa
liaubą musių.

Praeitą subatą, kada apsi
mainyta notomis tarp Varšu
vos ir Maskvos, mūšiai trum
pam laikui buvo pasiliovę. Bet 
po to gauta žinių apie naują 
Rusijos armijos veržimąsi len
kų fronte. Sovietų Rusijos karo 
ofisas, vietoj tuojaus pardėti 
tarybas dėl paliaubos mūšių, 
pranešė, jogei jos (tarybos) ati
dedame* iki liepos 30 dienos.

Maršalo Foch atsilankymas 
Boulognon rodo, kad ten buvo 
svarstoma apie panaudojimą 
utilitarinių įmonių Lenkijai gin
ti, jeigu tik Lusų-Lenkų karas 
ir vėl pradės siausti.

Francija stoja už neatlaidų 
gynimą Lenkijos —- neatsižvel
giant į jokias aplinkybes: ir tai
kos taryboms prasidėjus ir ka
rui besitęsiant. Jeigu Rusijt* su
tiks laikyti visatines taikos kon
ferenciją, kurioj ims dalyvumo 
ir talkininkų diplomatai, Fran
cija tose tarybose turės sulošti 
vadovaujamąją rolę — nusta
tant taikos sąlygas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI DAR TRAUKIASI.

Rusai, tur būt, užims Suvalkus 
ir Balstogę.

VARšAVA, liepos 27. — Pas
kutinėmis čia gautomis žinio
mis, lenkų traukimąsi tebesitę
sia — visu frontu.

Gauti iš bolševistinių šaltinių 
pranešimai rodo, kad bolševi
kų kariltomenė, pirm nei biis 
pradėta tartis apie paliaubą mū
šių, yre* pasiryžusi užimti Su
valkus, penkiasdešimts mylių į 
šiaurvakarius nuo Gardino, ir 
Balstogę — keturiasdešimta tris 
mylias į pietvakarius nuo to pa
ties miesto.

Dabar bolševikai esą tik de
šimts mylių nuo Baltstogės.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Nuvertė Syrijos 
valdoną

Emirui FeisaTui įsakyta apleis 
ti Syriją; arabai priešinasi.

BEIRUT, Syrijts liepos 26 
(suvėlinta). - Praeitą nedėl- 
dienį franeuzų kariuomenė įėjo 
Damascus’an. Naujoji valdžia 
sutiko priimt' visas sąlygas, ku
rių jai įteikė franeuzų armijos 
komauduotojas, generolas Gou- 
rr*ud. Svarbiausieji reikalavi
mai, be kita, yra: tuč tuojaus 
nusiginkluoti ir padaryti galą 
emiro Fcisulo viešpatavimui. 
Jisai, beje, paprašytas apleisti 
šalį.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 27 (suvėlinto*). — Padėtis 
Syrijoj ir vėl nebeaiški. Tai 
dėlto, kad arabai atsisakė pri
tarti toms sąlygoms, kur įteikė 
generolas Gouraud ir kurias 
priėmė Syrijos cm iras Feisul.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 29, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
NORI, KAD TARYBOSE DA

LYVAUTŲ IR VOKIETIJA.

BERLINAS, liepos 28. — Vo
kietijos užrubežinių reikalų mi- 
nisterio, Dr. Walter Simons’o, 
manymu, kurį jis pareiškė rei- I 
chstagui, praponuojamoj taikos 
konferenčijoj Londone turėtų 
būt atstovaujama ir Vokietija.

“įdomu bus pamatyti,” pt> 
reiškė m misteris, “‘ar siūlomo
se tarybose, kurios neužilgio 
turės prasidėti tarp talkininkų 
ir sovietų Rusijos rytų klausi
mui išrišti, — ar jose talkinin
kai ir vėl padarys tą pačią klai
dą, kaip kad Versailles’e, kur . 
jie tarėsi išrišti rytų Europos 
klausimą, tariamai, be Vokie
tijos talkos. Jeigu taip atsitiktų, 
taika rytuose pasidarytų tik po
pieriniu nameliu, dar nepatva
resniu už Versailtes’o taiką.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
“PRAŽUVO” TURKIJOS TAI

KOS DELEGACIJA.

PARYŽIUS, liepos 28. — Jei
gu Turkijos taikos delegacija 
nėra kur nors sulaikyta jos ke
ly iš Konstoaitinopolio į Pary
žių, ir suspės atvykti laiku, tai
kos sutartis galės būt pasirašy
ta kaip pienuota — ketverge, 
Scvres’e.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Paryžius patenkintas Boulognos 
konferencija.

PARYŽIUS, liepos 28. — Pa
ryžiaus spauda labai patenkinta 
Boulognos konferencijos pa
sekmėmis. Didžiuma laikraščių 
šitas pasekmes apibudina seka
ntai: “Garbės vainikas puošia 
Millirando galvą.” Nurodoma, 
kad tai jis palenkęs Anglijos 
premjerą pritarti franeuzų nu
sistatymui — ir Rusijos ir ang
lių (iš Vokietijos) pristatymo 

i klausimu.

PARYŽIUS, liepos 28. Čia 
surinktomis žiniomis, Pary
žiaus apskrity gyvena nema- 
žiaus kaip tūkstantis penki šim
tai Jungtinių Valstijų armijos 
dezertirų. , į

Vilta jau pasidavė Gaisras skerdyklose
Valdžia grąžina jam piliečio 

teises; duos pensijos.

EAGLE PASS, Tex., liepos 28 
— Meksikos konsulas šiandie 
č a gi'tvo žinių, kad paskilbusis 
Meksikos banditų vadas, Fran- 
cisco Viilla, jau pasidavęs de ta 
Huertos valdžiai. Pasidavęs be
sąlyginiai. Delei to Vilią ir vie
nas vadžios atstovas, genero
las Martinez, laikę ilgą kon
ferenciją. Pagalios Vilią su
tikęs pasiduoti.

Sako, kad Meksikos valdžia 
grąžinanti Viltai visas piliečio 
tę sęs ir priedais dar prižadėju
si duoti pensijos.

Vilią grjžšiąs į Chihulhua 
valstiją ir apsigyvensiąs ant 
ūkės.

Tomis pačiomis žiniomis, 
visoje Meksikoje dabar iškil
mingai pažymima šitas pasida- 
vimen. Mat banditų vado žy
driai perdaug buvo įkyrėję tai
kiems Meksikos gyventojams, 
ir dabar jie jaučiasi atsikratę 
šito slogučio.

Ir pati Meksikos valdžia iš 
to turėsianti naudos: atsikra
čiusi Chihur*hua bandito’* ji da
bar galėsianti kreipti daugiau 
domės į kitų valstybės reikalų 
tvarkymą.

Netik Vilią gavęs “griekų at
leidimą,” bet ir visi kiti jo se
kėjai. Jų, kaip spėjama, esą ne
mažai — nuo 300 iki 3,000 vy
rų. Visiems grąžinama piliečio 
teisės. Tik pensijos jie, tur būt, 
neginus...

MEKSIKO CITY, liepos 28.— 
Laikinojo Meksikos prezidento 
ofise šiandie pareikšta, kad už 
kokių trijų dienų Vilią atvyks 
į šalies sostinę, Mexico City. 
Čia jisai pasiduos į valdžios ran
kas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

GAL PANAIKINS BOIKOTĄ 
PRIEŠ VENGRIJĄ.

Darbininkų organizacijos nusi
tarusios atnaujinti transportą.

VIENNA, liepos 27. — Čir* 
gautomis žiniomis, boikotas 
prieš Vengriją, kurį keliatą są- 
vaičių atgal paskelbė gretimųjų 
Vengrijai šalių transporto dar
bininkai, kad tuo užprotesta
vus prieš vengrų valdžią už ta
riamąjį persekiojimą tos šalies 
dfrbininkų, gal būt tuoj busi at
šaukta. Suprantama, kad pcaita 
rimasi, kurių turėta su Am
sterdamo darbininku organiza
cijomis ir tokie jau pasitarimai 
Budapešte dr*vė tų pasekmių, 
jogei už kokių dviejų sąvalčių 
boikotas turės užsibaigti.

i

$3.78
$0.66
12.10
$4.05
12.84

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, liep. 28 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... i...
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos, už $1 ...........frankų
Finų 100 markių ...................
Francijos, už $1 ........  frankų
Italijos už $1 ..............  lirų $18.15
Lietuvos 100 ąuksinų ........... $2.55

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių
estmarldai; jų kursas toks-pat 
kaip Vekietijos markių).

Lenkų 100 markių ............... $0.72
Olandų 100 guldenų ..... ..... $34.38 « ,
Norvegų 100 kronų .............   $16.35 j Trakijoj tebetęsia savo veikimą
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.79 (ir
Švedų 100 kronų $21.60 .
Vokiečių 100 markių............... 1

Dešimt ugnagesių užtroško; 
nuostolių pridaryta už 300,000 

dolerių.

CH/ICAGO. — Vakar, apie 
trečią valandą ryto, Armour 
kompanijos skerdyklose, prie 
44 ir Packcrs gatvių, kilo gais
ras. Užsidegė -vienas penkių 
augštų triobėsis, kur buvo suk
rauta daug mėsos ir skurų. Tik 
po keturių valandų pi įvyko su
valdyti Šėlojančią ugnį, ir ne 
be nuostolių ugnagesiams. De
šimt ugnagesių užtroško. Kelis 
jų prisiėjo vežti ligoninėn ir 
ten atgaivinti.

Sako, kad gaisras pridaręs 
apie už tris šimtus tūkstančių 
dolerių nuostol o.

DAR KRŪVELĖ SKAMBIŲ 
ŽODŽIŲ.

NORTHAMPTON, liepos 28. 
—Republikonų partijos kandi
datas į vice-prezidentus, Massa- 
chusetts valstijos gubernatorius 
Coolidge, vakar čia pasakė spy- 
čių — priimant nuo partijos 
vedų jam skiriamą vietą-kandi- 
daturą.

Pirmiausia republikonų par
tijos statytinis papasakojo apie 
tą reakciją, kurią iššaukė ka
ras darb:ninkuose. Paskui 
“griežtai smerkė” dabartinę der 
mokratų administraciją, “išaiš
kino” savo paziciją kai dėl bu
simosios (suprantama, repub
likonų) administracijos ir — 
visa.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
ąs reąuired by tue tul of Oct. 6,1917

VOKIETIJA NESUSIVIENI- 
SIANTI SU BOLŠEVIKAIS.

Taip sako jos užsienio reikalų 
ministeris.

BERLINAS, liepos 27.— Nu
rodymas, kiod Vokietija gali būt 
pagundyta susivienyti su sovie
tų Rusija, idant ištraukus savo
pareigų,'šiandie tapo užginčyta 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisterio, Dr. Walter Simons’o— 
jo kalba reirhstage. Prie tos 
progos jis dar kartą pr*reiške 
apie Vokietijos neutralumą dėl 
rusų-lcnkų konflikto.

Dr. Simons pareiškė, 
jeigu Vokietija remtų 
tokiame
teritorija pasidarytų “mūšio* 
lauku tarp rytų bolševizmo ir 
vakarų imperializmo.,, Jo ma
nymu, Lenkija* tečiaus nepriva
lo būti pertvarų tarp Vokietijos 
ir Rusijos, 1x4 greičiau tiltu 
tarpe tų dviejų valstybių.

kad 
Rusiją, 

atsitikime Vokietijos

Užgriebė 500,000 galionų alie
jaus.

WASHINGTON, liepos 28. — 
Federalinės valdžios įsakymu 
užvakar San Francisco mieste 
užgriebta 500,000 g£ lionų alie
jaus; užgriebta remianties t. v. 
Levcrin aktu.

True translation filea with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

GRAIKAI MEDŽIOJA TURKŲ 
NACIONALISTUS.

ATĖNAI, Graikija, liepos 26 
(suvėlinta). —> Neveizint dide-’ 
lių karščių, graikų kariuomenė

turkų nacionalistų

True translation filed with the post-master at Chicago, III., July 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191-

LIETUVA PADARĖ TAIKĄ SU RUSIJA.
Atgavo Vilnių ir didelius žemės plotus, 
kuriuos laikė užėmę Lenkų legionai!

Pažymėjimui šitų svarbių atsitikimų, Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Taryba rengia dideles prakalbas rug
pjūčio (Augusto) 6 d. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 
Place.

Kiekvienas “Naujienų” skaitytojas tegul pasižymi 
tą prakalbų dieną ir pasako apie ją savo draugams.

KOMITETAS.

FARMER-LABOR PARTIJOS 
KANDIDATAS IR VĖL “BA- 

DERIUOJA” COX’Ą.
Reikalauja atsakyti), ar pritaria 
palliuosavimui Dėbso; pašiepia 

republikonų kandidatą.
SALT LAKE CITY, liepos 28. 

—Farmer-Labor partijos kan
didatas Parley P. Christensen 
ir vėl kreipėsi į demokratų 
partijos kandidatą, Ohio valsti
jos gubernatorių Cox’ą. Jisai 
pasiuntė Cox‘ui telegramą rei
kalaudamas atsakyti, būtent, ar 
jis sutinka reikalauti, kad butų 
paliuosuotas iš federalinio At
lantos kalėjimo Socialistų Par
tijos kandidatas, drg. Eugenius 
V. Debsas. Savo telegramoj 
Christensen sumini ir republi
konų partijos kandidato, Har- 
dingo, atsakymą. Jisai, ku*ip jau 
buvo pranešta, griežtai atsisakė 
reikalauti, kad butų pailuosuo- 
la Debsas. Bet, tur būt dėl “ma
dos,” republikonų partijos kan
didatas pasisakė, kad ir jis esąs 
žodžio ir spaudos laisvės šali
ninkas. Delei to Christensen sa
ko:

“Iš jo pasakymo aš supratau 
tik tiek, kad jisai stoja už žod
žio laisvę tik republikonų par
tijos senatoriams... SocMstams 
konstitucija garantuotųjų lais
vių reikšti savo politinius įsiti
kinimus jisai nepripažįsta.”

Christensen dar kartą pa
žymi, kad Dėbso politiniams 
įsitikinimams jisai nepritaria. 
Bet to neveizint jis stojąs už 
t'.ni, kad Socialistų Partijos kan
didatas butų paliuosuotas. To- 
dėl Farmer-Labor partijos kan
didatas prašo, kad Cox*as vei
kiai atsakytų į jo pasiūlymą.

Reikia manyti, kad ir demok
ratų partijos kandidato atsaky
mas bus toks pat, kaip ir jp sėb
ro, republikonų partijos kandi
dato. Meška su lokiu — abudu 
tokiu!

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 lenktj užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

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

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191

Rumanija grūmoja 
^revoliucija

KONSTANTINOPOLIS, lic- 
pos 28. — Pabėgėliai iš Kon- 
stanzos, kurie čionai atvyko 
šiandie, papasakojo, knd Ruma- 
nijai grūmoja bolševistinė re
voliucija. Tai Busi jos bolševikų 
kariuomenės, esančios Ruma- 
nijos pasieny, padarinys.

Rumanijoj kilo generalinis 
streikas. Jisai — bolševistinio 
pobūdžio. Geležinkelių ir fcėvų 
komunikacija suparalyžuota.

Dideli žmonių būriai apleid
žia šalį. Šitasai bėgimas labai 
primena rusų bėgimą iš Odesos.

PAŠOVĖ UNIJOS AGENTĄ.

Policija įieško žudeikų.

CHICAGO. — Nežinomi pik
tadariai vakar naktį mirtinai 
pašovė Structural Iron Workers 
unijos agento padėjėją, Alesius 
Kearney. Pašautasai veikiausia 
mirs. Sąryšyj su tuo policija 
dabar jieškc<nti tūlo John Anni- 
poulist.

ITALIJA SUNINKA ATIDUOTI
ALBANAMS AVLONĄ.

ROMA, liepos 27. — Giornale 
D’Ilalia ir Corriere D’ItoJia iš
spausdino pranešimą, kad Itali
ja esanti nusitarusi užleisti Av
ienos miestą, Albanijoj, alba
nams.

Ir vyspupas liko “nebeištikimu”
LONDONAS, liepos 27. — 

Anglij os premjeras Lloyd Geor
ge vakar atstovų butui be kita 
pareiškė, jogei valdžia nusitarė 
neįsileisti Anglijon Australijos 
arkivyskupo J. Mannix: Jisai 
likęs nebeištikimu...



MILDA
. MILDOS TEATRAS atsi
darys SUBATOJ, Liepos 31, 
1920) 6:30 vai. vakaro.

Liepos 5 dieną tapo užda
rytas delei padarymo reika
lingų pataisymų ir dekoraci
jų, kurios jau yra užbaigia
mos. Iki Sūbatai viskas bus 
ęilnai užbaigta ir MILDOS 

E ATRAS atsidarys kaipo 
vienas iš puikiausių ir gra
žiausių teatrų mieste Cbica- 
go. Visi kurie mate dekora
cijas Mildos Teatro sako, 
kad kito tokio gražaus tea
tro Chicagoj nėra. Subatoj 
kiekvienas iš lietuvių galės 
pamatyti ar tikrai lietuviai 
turi gražiausi Chicagoje tea
trą. Jeigu tas pasirodys tik
rai, tai iš to galės visi lietu
viai pasididžiuoti. Yra tai 
pirma didelė lietuvių teatra
lė įstaiga, ir jos pasekmin
gas vedimas parodo jog lie
tuviai gali sugebėti vesti di
deles gražiojo meno įstaigas.

Atsilankusiems į Mildos 
Teatrą atkreipiame atydą į 
dvi ypatingas dekoracijas, 
padarytas ant drobės, artis
to p. Kramer, baigusio Mu- 
nich’o dailės akademiją. Vie
na didelė dekoracija yra tai 
ant sienos stačiai ineinant į 
teatrą, taip vadiname “Fo- 
yer”, kur yra reprezentuo
tas sceniškas menas: — Szo- 
kėja. Antras didesnis pa
veikslas ant drobės randasi 
ant “Prescenium Arch”, ant 
lubų. Tas paveikslas repre
zentuoja dramą ir muziką. 
Be tų dviejų didelių artistiš
kų paveikslų ant drobės, rei
kia tėmyti visą dekoracijos 
darbą nuo pat “Laby” iki 
ložų. Ant sienų, iš abiejų 
pusių, ant balkono, reikia 
pastebėti rožių vainikus, nu
pieštus aliejaus spalvomi.

Kas Dedasi Lietuvoj
■ ---------------- ..................... .................. ... trr

KAUNO KRONIKA.
Del gaisrų. Miesto taryba bu

vo susirinkusi birželio 18 d. tar
tis padegėlių reikalais. Ji įga
liojo miesto valdybą kreiptis į 
ministerių kabinetą su prašy
mu paliuosuotf miestą nuo duo
damos armijos reikalams rekvi
zicijos ir tuos pinigus, kurie bus 
išjieškoti iš neatmokėtos rekvi
zicijos, suvartoti mrkentėjib- 
siems dol gaisrų. Toliau buvo 
svarstomas butų klausimas. Ta
rybos nurodynu'ds, mieste esa
ma dar namų, kuriuose galėtų 
apsigyventi padegėliai, bet tie 
namai užimti kariuomenės, pa
vyzdžiui žydų elgetyno namai 
ir kt. Taip pat buvo kalbama 
apie teč, kad būtinai esą reika
linga įsigyti daugiau įrankių 
gaisrui gesinti. Visi tai kaštuo
tų apie 500,000 auk. Paaiškėjo, 
kad Kauno miestui nepakanka 
vienos ugnegiasių komandos. 
Vyriiuisybei esąs būtinas reika
las turėti karo ugnegesių ko
manda.

tuo ir teužsiima kad gaudo, tar
do ir krečia šaulius. Tik Pa* 
nevėyžje ir kitur, kur komen
dantai ir milicijos vadai yra 
žmoniškesni, šaulių orgi*nizavi- 
mo darbas eina daug sparčiau. 
Pavyzdžiui, Panevėžio šaulių 
būrys, susidedąs dauginusia jš 
moksleivių, gražiai gyvvna su 
vietinės kariuomenes dalimis, 
iš kurių gnuna pasiskolinti šau
tuvų mokymosi arba mankšty- 
mosi darbam^. Atsimokėdami 
už tai, šauliai padeda kareiviam 
šviestis ir rašto mokytis. Vis 
dėlto ir tose vietose, kur šau
liai buvo persekiojami, šaulių 
darbo idėjų* nebuvo žlugusi, ir 
tenai tekdavo pereskiojainiems 
šauliams atremti lenkų burių

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvergas, Liepos 29 d., ’20
MM-. U

XV .' i n < l o
3214 South Halsted Street

šiandien vakare
Bus loštu dvi juokingiausios komedijos po du kartus j vakarą.

“Meilės Parodija” ir “Knarkia Paliepus
Šios dvi komedijos yra dideliai juokingos, kas kartą mate, tas ir antrą kartą nori matyti, o kuris dar nėra matęs, tas būtinai 

ateis.
• Nežiurtkit, kad oras šiltas, smagiai jsijuokęs užmirši apie šilumą ir kitus nesmagumus. Ateik j VVANDOS TEATRĄ. Pirmas 

lošimas prasidės lygiai 7:30, antras lygiai 9-tą vai. vak. Lošia gerai išsilavinę artistai: P. Stogis, V. Misevičiutė, S. Telksmis, Ant. 
Simanavičiūtė. x Rižisorius, M. DUNDULIENft.

iimiiiniiiiiiiiiiiiiiinHiniiiii

tai, ginti Lietuvos nepriklauso
mybes reikalus nuo priešų pasi-

Šaulių sąjungos suvažiavi
mas.. Birželio 27 d. 2 vai. po 
pietų Šaulių sąjungos bute buvo 
atidarvtas šauliu burių atstovų 
suvažiavimas. Atidarius suvt- 
žiavima ir nutarus suvažiavimo 
vardu pasveikinti Steigiamąjį 
Seimą, buvo einama prie toli
mesnių dienotvarkes punktų. 
Pirmiausia buvo pranešimai iš 
vietų. Jie vis dėlto buvo įdo
mus, nes kai kurie vtuzdžiai nu 
piešė kai kurių komendantų, mi 
licijos viršininkų ir apskričių 
viršininkų atsižvelgimą į Šau
lių sąjungą.’ Buvusio vidaus 
reikalų ir krašto apsaugos mi- 
nesterių žinioje esantieji valdi
ninkai vienur ar kitur labai per
sekioję šaulius, įtardami juos 
esi.nt bolševikus ar kitokius ple 
šikus. Pavyzdžiui, Ukmergės 
apskrities rajone šauliams labai

KLAIPĖDA.

Pagaliau leista, gretn vokiečių 
kalbos oficialiniai vartoti lietu
viu kalba. Dabartiniai valdi
ninkai beveik visi nemoka lie
tuvių kalbos. Pašalinti tam tru
kumui norima steigti tam tikri 
lietuviu kalbos kursai.

Klaipėdoj eina derybos tarp 
Lietuvos valdžios atstovų ir kraš 
to direktorijos dėl panaikinimo 
muitinių sienos tarp Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto.

ANTRAS LIETUVOS PROF. 
DARBININKŲ SĄJUNGŲ AT

STOVŲ SUVAŽIAVIMAS.

priartinamai galima pažymėti, 
kad šis suvažiavimas reiškė at
stovybę 30,000 organizuotų dar
bininkų.

Šalo gyvumo profesinio judė
jimo idėjos darbininkų miniose 
reikia pažymėti ir antrą mo
mentą, būtent norą ir aiškias 
pastangas, iš kur tai einančias, 
tą judėjimą trukdyti ir slopin
ti. Į trd nurodo ištisa eilė fak
tų iš profesinio judėjimo pro
vincijoj ir aiškus noras suardyti 
patį suvažiavimą birželio 20 d., 
kinibant prie įvairių formalu
mų ir trukdant paties suvažia
vimo eigą niekuo ne pateisina
ma suvažiavimo atstovų pasų 
kontrole.

Šiuo tarpu neteks pilčiau kai 
būti apie paties suvažiavimo dar 
bus ir priimtąsias jo rezoliuci
jas. Apie tai teks plačiai pakal
bėti artimuose musų laikraščio 
numotuose, dabar gi lik bend
rais možiais apie suvt»žiavimą
tekalbama. Ir tuo žvilgsniu rci-l DR. A.A.ROTH 
kia štai kas pasakyti. ! RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų »

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

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

9
InduUkmk i 
čeverykus.

Norėdamas gauti tmagumą naro 
skaudamoms, degančioms ir niož- 
tinčioms kojom# ir sustabdyti por- 
didelį prakaitavimu boi prašalinti tą 
nemalonų kvapą, indulklnk į čevo- 
rykus, pančekas ir kojinius.

!SMM«

M 
t;

■f

i

<ez. 1139 IndependenceBhd. Chicago 
Telephone Van Burcn 294

Severą9®
Foot
Powder

(Sovoros Milteliui Kojoms). Ji© už
teiks pftlzngvinimą aknudamomn 
kojoms, sugers drėgnumą, uilaikis 6 
kojas sausomis ir suteiks joms L 
smagumą. Gauk jįj saio aptiskojo. 
Kaina 26 centai ir 1c mokesčių. w

TA! TURTAS IR LAIMt

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nu> 
Labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek utdlrb- 
davati tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepar* 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilrallo nuslaf)- 
nėjimas, skilvio nemallmas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą. po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagclbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTEHIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar Čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tuksiančiai Žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dčkavoja jo Geradėjystei, 

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

Scenoje statomi keturi ak
tai: 1) Burg Bros. — “Hand sunku buvo organizuotis, nelei- 
Balancing”; 2) Mohn & Eld- džinma buvo 
rige, — “Nifty Nonsence”;
3) Duel & Wordward, —
“Bits of Vaudeville”; ir 4) 
Kepper & Classy Cupids, — 
"Whirlwind Dancers.”

Be to bus duodami gražus

Įžanga: Balkonas 17 cen
tų, apačioje 28 centai.

Nedėlioj teatras bus atda
ras nuo 1:30 po pietų, iki 
10:30 vakaro.

MILDOS TEATRO 
BENDROVĖ,

J. J. Hertmanavičius, Sekr.

net mankštymų 
6if» prieš šaulius 

I griežtai buvo nusistatę tiek aps- 
Ikrities viršininkas, tiek komen
dantas ir milicijos vadas. Kė
dainių komendantas irgi labai 
kliudęs šauliam organizuotis. 
O Gūžių būrys buvo net po teis
mus tąsomas, bet skundikai pra- 
lošę. Šaulių rajone kai kurio
se vielose taip pat daug vargo 
turėjo su administracijos atsto
vais. Vienu žodžiu, klausant iš 
eiles visų tų p it •nešimų, atrodo.

Birželio mėn. 20 dieną, nors 
labrti sunkiai, galima sakyti var
gais negalais, įvyko Kaune ant
ras visos Lietuvos profesinių 
darbininkų sąjungų suvažiavi
mas. Nors suvažiavo iš provin
cijos iš visų Lietuvos kampų 
arti 200 atstovų, bet suvažiavu
siems teko pradėti posėdis vie
ton 10 vai. ryto birželio mėn, 
20 dienos tik 7 ved. Vakare. Su 
važiavęs atstovų skaičius aiškiai 
rodo, koks didelis yra užsiindo- 
mavimas profesiniu judėjimu 
plačiose Lietuvos darbininkų 
bežemių ir mažažemių miniose. 
Juo labiau tas reikšminga, kad 
nežiūrint tų sunkių aplinkybių, 
kuriomis teko steigtis ir veikti 
esamoms profesinėms sąjun
goms, ką jos yra pridariusios, 
tai yra sutraukusios į vielos pro 
fesines sąjungas geroką skaičių 
darbininkų. Nors tiksliai ir ne

kurie apskričių viršininkai tik stovavo šis
čių organizuotų darbininkų at- 

suvažiavimas, bet

ATEIKITE IR PERSITIKRINKITE
jį y mmaraTOM ■!■■ ■!■ !!!■ II III BBaSS2SB3B®C?Sre«Bni5B^^

Kad Pinigus į Lietuvą

Di vision State Bank
siunčia sulyg žemiausio dienos kurso greitai ir teisingai.

r*l

Parduodame Markes, Rublius ir kitų tautų pinigus kaip pigiausiai. Taip- 
pat perkame kitų tautų pinigus ir mokame augščiausias kainas. NE PIR
KITE ARBA PARDUOKITE MARKES KUR KITUR, PAKOL NEDASIŽI- 
NOSITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MUSŲ KAINAS. Tas yra la
bai svarbu, nes mes žinome kad užsičėdysit pinigų. ATEIKITE IR PERSI- 
TIKRINKIT.

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 ParkX Chicago, III.

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

Suvažiavusieji draugai važia
vo į suvažiavimą aiškiu liksiu: 
gauti iš suveaiavimo aiškių di-1 
rektivų, gauti atsakų į ištisą ei- ■ 
lę pribrendusių įsopejtįsių klau
simų. Ar tuos draugus, bent jų 
didžiumą, šis suvažiavimas pa
tenkino, reikia paabejoti. Nežili 
rint savo skaitlingumo, suvažia
vimas vis lik buvo per silpnai 
organizuotas. Visca suvažiavi
mo darbas darė įspūdžio pasku
bos darbo, darbo ant greitųjų. 
Tai ir suprantama. Kuomet 
suvažiavimas šaukiamas ant | 
greitųjų (šis suvažiavimas buvo ■ 
sušauktas j tris savaites) ir ne
galima buvo ko kita laukti. Vi-

Ar nori išvažiuoti į Lietu
vą Rugpiučio mėnesyj?

Tad ateik pasiteirauti pas
ALEX DARGIS

726 — W. 18th Street
Siunčiam .pipigus į Lietu

vą ir duodam draftus.

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudruiins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinta ir strėnų skaus
mą ir abclnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Sukilęs Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me <lel tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prlsiūsklte tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTE ANAS CO.

610 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

butų duota galimybes svarslytic 
ji šiame suvrJiavime klausiniai, 
išspręsti vietose, ir kad jtai su-

ne savo asmeninį tais ar kitais 
klausimais nusistatymą, bet ben 
drą nuomonę juos siunčiančių* 
ių draugų didžiumos. Suvažia
vusieji draugai ai važiavo aiš
kių nurodymų, konkrečių rezo
liucijų, o išvažiavo su bendrų 
bendriausiomis rezoliucijomis. 
Tokiu budu reikia spėti, kad tuo 
žvilgsniu suvažiavimas nedavė 
to, ką galėjo ir turėjo duoti. Už 
lai kilu žvilgsniu atvykusioms 
draugams suvažiavimas davė 
ditug. Būtent visiems paaiškėjo 
viena: darbininku klesos laimė
jimas kasdieninėj kovoj už sa
vo būvį ir kovoj už šviesią atei
tį turi būti remiamas ir pa
matuojamas stipriomis darbi
ninkų organizacijomis.

Fedcralės Agentūrų Kompanijos 
PINICIŲ TIKRAS KURSAS1 

ŠIANDIE, JULY, 29 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

-LIETUVOS 109 auksinų ...... $2.65
LATVIJOS 100 markių ..... $2.65
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.65 
LENKIJOS 100 markių .....  $0.70

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą j pinigų 30 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

Teisinga drabužią kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno kl

ientui. Gvarantuojame, kad sutaupy
simo jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vytų 
ir iaunų-vynj gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
m diržais, su liemeniu, formaliai pii- 
tinkami, ir konservatyvio styliavs, 
>32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
522.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Molyno serge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu- 
ai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
celinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialis nupiginamas 5 nuoš. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun- 
5.iamas Europon. •

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

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

pūslės
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IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, II!
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

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

po piet.

STPAIGUT
IO

aš

Laiškas apie žemės 
atėmimą.

Vaikeli mano! Klausi, ką 
atmenu apie Tarpučių kaimo
panaikinimą ir iš musų kaimo 
gabalo žemes atėmimą.

Nors jau aštuntą dešimtį me
tų einu, bet nedaug i’<pic tai gir
dėjau. Mane tėvelis mirdamas 
9-nių metų paliko, bet atmenu, 
kai jis pasakodavo, kad Lest- 
nislvos dvaro ponas (Naumies- 
čio-Vladislavo parapijos, Šakių 
apkr., toj vieloj, kur dabar gy
vena Pdypauskas, seniau gyve
no Kristupas, dar seniau Ploro- 
navičia), pasisavino Tarpučių 

kibimą, o iš jo sau padarė “pa- i
livarką” — Tarpučius. Buvusis olų kaimo 5^ margų 
to kaimo ūkininkus: Bagdoną įlėniimą. 
atvarė, į Liepalotus, atrežiant 
jam iš ĮJcpalotų žemės 50 mutr- Į ’nę atgauti, 
gų. vieną Kasiulaitį 
Rainoniškius, antrą Kasiulaitį į

šedvygus ir trečių KasiulaitĮ į 
Gudaičius. Daugiau negirdė
jau, ar ten buvo dar kokių ūki
ninkų t'<r ne.

Nuo Lcsnistvos link Rudžių 
važiuojant; lies Tari)ličiais dvar- 
”0 lauke dar ir dabar matosi 
Genies įdubimai, lai buvusio 
kaimo prūdų vielos. Senyvi 
duonos prayažiuojant rodydavo 
jauniems, sakydami: čia Tar
pučių kaimo vieta, kurį, dvaras 
pagrobė...

Tai tiek aš atmenu mpic Tar
pučių kaimą ir iš musų, JJepa- 

žemės
Dabar būt gerai mu

lų kaimui iš dvarininko tą žc- 
Bet kas jirai atiin- 

nukelė j j! ta, kasžin ar kada grįš!?
A. S. 73 metų senas.

MELBA IO* 
STRAfGHT

, .1—<

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I. LEVVIS CIGAR MFG. CO. NovarkUJ.
Laigest Independerit Cįjar padoru inlhe World

Tol.: McKlnley 4293
Atlankykit savo kaimyną iš Lietuvos

LOUIS LEVIN.
S1IOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dyeing of 
Ladies & Gents’ Garments

2502 W. 38th St., Chicago.

Telefonas Pellnian 858
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roaeland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akla egzaminuoja ai dyki.
Jūsų galvos skaudė
jimus Ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaaer’g ofise ant g labi 
3149 So. Morgan Si.

r—..........—.......
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Męs savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Eu r opi š kas kalbas 
3804 S. Kedrte Avė. Chicago, III.

Arti 38-th Street

I S I D O R Y A C K T I S ' 
Liet avys Advokatas

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

sokius legališkus dokumentus. 
Hay Bldnu. <Lth & WaKhinjc<on St.

Sprin&field, UI.

Tol. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Stg.

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakarti

specialiai šiam mėnesiui
G. K. ir Bridge work

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

DENTISTAS
Atdara vakarais

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

Te teplione Yards 5834

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

Telefonas—Roulovard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Den tįstas—
3331 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Valandos:—

k
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Saugumas i 
Patarnavimas

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

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

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

The
STOCKYARDS

SAV1NGS BANK
4162 So. Halsted St., 

C h i C a g O

JOHN KUCHINSKAS ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 p.o 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
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų.

West^ Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksyte, Columbijos
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

ORKESTRĄ—BENĄ
Pampina visokiems 

reikalams’

1414 So. 49th Court 
Cicero, UI.

i ei. Cicero 2316

J. SALAKAS

Senuose namuose elektrinių dratų 
sudėjimas musų specialumas
1MPERIAL ELECTRIC CO.

Registruoti Elektrikieriai

Išdirbėjai žiburinių įtaisymų
Jūsų parėmimas pageidaujamas

4903 W. 12th Str., Cicero, III.

KORESPONDENCIJOS
WATERBURY, CONN.

Streikas pralaimėtas.

Liepos 22 d. įvyko gal jau 
paskutinis streikierių susirinki
mas, kuriame dalyvavo apie 50 
žmonių iš pirmiau buvusių tūk
stančių streikierių.

Streikas jau paįro, tapo prt- 
i laimėtas ir nedirba tik kelintas 
tų, kur e turi sunkiausius dar
bus ir nesiskubina grįžti, ir tie, 
kurie ir pirmiau nelabai paisė 
apie darbų.

Tokį nesėkmingų streiko už
baigimų galima buvo matyti iš 
pradžių, nes streikas buvo pas
kelbtas be jokio prisirengimo 
ir be apsvarstymo savo jiegų. 
Streikavo daugiausia vien tik 
ateiviai lietuviai, italai ir 
rusiu. Amerikiečiai gi ir airai 
prie streiko neprisidėjo ir visų, 
laikų dirbo.

Pirmame delei streiko su
šauktame susirinkime baland
žio i 1 d. didži diame Auditoriu- 
me dalyvavo apie kokie 8 lukš
tą?*' ai žmonių Maniau, kad 
susirinkimas nuodugniai aps
vies *ys apie skelbimų streiko, 
orgai izuosis, apsvarstys apie 
savo jiegas ir ar patoguš yra 

i laikas streikuoti. Bet kur tau. 
Vi ą laikų viešpatavo tik did- 
ž/ailsias triukšmas ir šiuksmas 
“Strike! Strike!”

Centralinis pirmininkas drg. 
J. Josys (kuris buvo vienas iš 

J rimčiausių streiko vedėjų) dar 
bandė atkreipti susirinkusių 
domę į tai ir kvietė apsvarstyti 

i savo pajiegibs ir patogumų lai
ko streikui. Jis nurodė į pereitų 
metų streikų, kur taipgi strei
kavo vien ateiviai, o amerikie
čiai tik daužė streikieriams gal
vas. Jis bandė patarti, kad šie
met ateiviai nesiskubintų pir
maisiais stoti streikan, bet kul 
palauktų tokio pat žingsnio iš 
amerikiečių ir airių pus^ Nu- 

i rodymai buvo labai vietoje ir 
reikalingi, bet kur tau susirin
kusieji klausys jų. Jie pakėlė 
didžiausį riksmų ir jeigu drg. 
J. Josys nebūtų sustojęs kalbėti, 
tai gal būt butų sumušę jį. Mat 
susirikusieji turbūt manė, kc«d 
jeigu lengva ištarti žodis “Stri
ke,” tai taip pat lengva yra 
nugalėti organizuota kapitalų.

Kokia buvo pradžia, tokia ir 
pabaiga streiko. Bet jis turėtų 
pamokinti darbininkus elgties 
atsargiau ateityje.

Lietuviu prie streiko prisidėjo 
labai karštai. Plakė savuosius 
kaip įmanydami, ar reikia, ar 
ne, mušė, naktimis langus dau
žė. Ir tai darydami neatsižvel
gė net ir į tai, kur dirba, ar jo 
darbas turi kų-nors bendra su 
streiku. Nukentėjo net ir tokie, 
kurie buvo gavę darbų prie ge
ležinkelio, ar kur nuošaliai dir-
bo. Visai neatkreipto į tai do
mės: bile dirba, tai jau ir lau
žo streikų. Tuo tarpu amerikie
čiai ir airiai dirbo sau ramird, 
niekieno nekliudomi, nors ir 
streikuojančio] dirbtuvėj.

Lietuviai ilgai atsimins šį 
streikų, nes delei didelio bran
gumo aplaikė gana didelių nuo
stolių. Ypač nukentėjo tie darbi
ninkai, kurie turėjo dideles šei
mynas. Negreit jie atsigriebs 
inedegiškai, bet ir dvasiškai nu
puls ilgam laikui. O kiek piktu
mo, kiek išmetinėjimų? Žodžiu, 
streikas padarė daug žalos ir jo 
padarytoji žaizda negreit už
gis.

UI

D. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga doma at
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėtomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6137

Oi. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų ofisų, 
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. 
Nedaliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos 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 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Telephonai:

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

1149 S. Morgan st., kerti 11 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS i 

Moterišką ir Vyriškų, 
Taipgi Chronišką Ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 — 8 po pietą ir na* 

6—8 vakare. Nedėliotais na* 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 187,

Telephone Taria 1012

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgą* st Chlore

VALANDOS: Nuo I Iki 11 ryta 
ir nuo i iki • vakar*.

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. YUŠKA
1900 S. Halsted St

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

Tel. Prospect 3466

8
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= KAS TARNAVO ARMIJOJE?:
■ Pasekmingai pajieškom DOVANAI (60 dol. “BONUS” kiekvienam, M
■ kuris tarnavo kad ir tiktai vieną dieną Amerikos Armijoj) už “AL- ■
■ LOTMENTS” “Liberty Bonds”, PINIGUS UŽ ŽAIZDAS ir visokius ■
■ SUŽEIDIMUS. Jeigu pametėte “dischargc” mes galime gauti kitą I <
■ čion! Kreipkitės ir su kitais reikalais. Kalbame lietuviškai. 1

L. MERKEN Kontoras Notaro j
J 710 West 14-th St., Chicago, III. H

__ i_ji. I- .»!■• . nu ■.« I—ui—III. ■ — -Į ■ - II m -J- I'B -|| ĮĮĮ-rTi—i—-nTB»-|i<  • ———11 • ■ ———I ■ ■ r • '■ ■—■-■ii ■>>»■>»* —m n ■«,

j ................ ..........r~—
FEDERAL LAN D AGENCY & LOAN COMPANY

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

666 W. 18th Street, Chicago, III.

Viršminėtame liepos 22 d. su
sirinkime daugiausia triukšmo 
kėlė musų “bolševikai.” Vei
kiausia jie tam tikslui ir susi
rinkimų sušaukė. Jie kėlė triuk
šmų delei Lietuvos Sūnų dr-jos 
pasiųsto į “Naujienas” ir “Ke
leivį” protesto, kur pasakyta, 
jog bolševikai vadovauja strei
ku. Esą kaip juos galį vadinti 
bolševikais. Bet tie, kurie nesi
jautė tokiais esu triukšmo vi
sai nekėlė. Čia musų karštuo
liai užsigynė savo V8»rdo ir su- 
agitav’ savuosius, nutarė išnešti 
protestų prieš tų draugijų, kam 
ji juos vadinanti bolševikais.

Bet reikėtų tų bolševikėlių 
paklausti, kuo yra unijos lietu
vių skyriaus pirm. M. S., kuris 
“Laisvės” atsakymų Lietuvos 
Sūnų dr^jai visur nešiojosi ir 
kų sutiko, visiems skti<itė? Kuo

Ah ADOMAS A. KABALIAUSKA8, SEKANČIAI RAŠAU.
A* labai sirgau per S metus, nuslabnejes pilvelis buvo. Dispep 

9ija,nevirinimas pilvelio, nuslabnejimas. Kraujo, inkstų. Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie*, kai 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
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
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa* 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei Ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnaa, Prof. 

1797 Be. Raiste* Su Telephone Canal 4417. Chicag*,

yra pirmininko pagelbininkas į komisijos nariai J. V. ir J. K. 
J.? Gali p. S. K., vienas i

to

ro.

ve bolševikais, tada, reikia ma-.........  j-y ...... y* — ------- —......... ’ ....... ’ x — .....
i sekre- Pastarasis, kaip girdėt, net te- ny(i, ir Lietuvos Sūnų dr-ja irgi 1 

torių irgi ne bolševikas? Juk jis legriamų pasiuntė “Laisvei” da- j pasižadės nebevadinti juos bol-
. — • • i «• • v • rtitvlAc Ltrf rP V ... i* 1net norėjo papirkti niekurius 

vaikinus, kad jie liudytų, jog 
T. Matas kalbino juos eiti dirb
ti. Kuo yra tie karštieji presos

girdęs, jog T. M. nuėjo dirbti.
Jeigu jie viešai išsižadės bol- lyku kurtu vadinti save bolše-j 

ševikų vardo ir prisipažįs, jogivikais ir kartu užsiginti to sa- 
tik iš nesupratimo vadino sa- vo vardo. —Unistas Streikieris.

ševikais. Juk yra negalimu da-

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

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

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
Tel. Boulevard 2160

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

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

' Chicago, III.

DR. I. 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

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 1157
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U ijHsafcomoji Kaina a
Chicagoje — paitu:

Metams  $8.01 
Pusei metų  .............................. $4.W
Trims mėnesiams , > -
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Trims aoėnesiams    2.90 
Dviem mėnesiams l.W 
Vienam mėnesiui ,,„,i .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams —... ........-...... $8.90
Pusei metų................ ............. 4.4><)
Trims mtaesiasna___ —------ 2.28

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

a 

Kur eina darbi
ninkų pinigai.

Šioje vietoje mes jau pa
stebėjome, kad mūsiškių 
“komunistų” lyderiai, veik
dami vienoje “partijoje” su 
valdžios agentais - provoka
toriais, įtraukė į bėdą šim
tus lietuvių darbininkų, bet 
patys išsisuko nuo atsako
mybės, pasislėpdami arba už 
sigindami savo idėjų ir savo 
“partijos”.

Bet tie lyderiai nuskriau
dė patikėjusius jiems darbi
ninkus ne tiktai morališkai, 
o ir materiališkai. Jie pri- 
sikolektavo iš darbininkų de
šimtis tūkstančių dolerių su- 
šelpimui valdžios persekio
jamųjų žmonių, vienok iš tų 
aukų tik maža dalelė teko 
paprastiems darbininkams; 
beveik visas jas pasiėmė sau 
“komunistų” vadai.

Paduosime čia tiktai vie
ną pavyzdį, kuris parodys, 
kaip tie “komunistų” lyde
riai rūpinasi darbininkais, 
apie kurių gerovę jie nuola
tos šūkauja.

Stambiausias “komunis
tų” šulas pas Amerikos lie
tuvius buvo J Stilson (Sta
siulevičius). Da tuo laiku, 
kada jisai sekretoriavo L. S. 
S-ai, jisai atliko labai kvai
lą darbą: atmušė ant rašo
mos mašinėlės, kurią jisai 
vartodavo L. S. S. ofise, atsi
šaukimus, raginančius “su
sipratusius darbininkus” ne- 
siregistruot ir nestot į ka
riuomenę. Šituos atsišauki
mus jisai paskui išsiuntinė
jo į įvairias lietuvių koloni
jas išplatinti tarp žmonių.

Daugelis sąjungiečių, ga
vę tas popieras, metė jas į 
pečių, nes suprato, kad nie
ko kita jomis negalima at
siekti, kaip tiktai užtraukt 
ant savęs ir draugų sunkią 
bausmę. Bet buvo tokių 
lengvatikių, kurie ėmė tuos 
atsišaukimus dalinti dirbtu
vėse, prie bažnyčių ir tt.

Vienas tokių naiviškų žmo 
nių buvo tūlas Saudargas. 
Jisai tapo suareštuotas ir 
nuteistas, pagal karės Jaiko

įstatymus, trims metams į 
federalį Atlantos kalėjimą.

Valdžia susekė taip pat ir 
vietą, kur buvo padaryta tie 
atsišaukimai, ir patraukė 
atsakomybėn Stilsoną. Ji
sai tapo taip pat nuteistas 
kalėjimui. Bet Saudargo ir 
Stilsono likimas buvo nevie
nodas.

Saudargu mažai kas besi
rūpino. Jam teko tuojaus 
pradėt savo bausmę; o už 
Stilsoną tapo uždėta $10,000 
kaucija, ir jo byla paduota į 
augštesnįjį teismą. Kada 
augštesnysis teismas patvir
tino bausmės nuosprendį, 
tai Stilsonas vėl gavo pagel- 
bos iš Savo prietelių ir slap
tai išvažiavo į Europą. “Vie- 

nybė Lietuvninkų” rašo, kad 
jisai dabar jau esąs Kaune.

Stilsono gynimui buvo pa
samdyti geriausi advokatai; 
jo kaucija, $10,000, tapo už
mokėta iš aukų, surinktų po
litinių kalinių šelpimui; ir 
kada jisai važiavo į Europą, 
tai jisai da gavo geroką su
mą pinigų, kad turėtų kuo 
gyventi tenai. Stilsono gel
bėjimui tapo išleista viso dau 
giau kaip $20,000.

Tuo tarpu paprastam dar
bininkui Saudargui, kuris į- 
kliuvo už tą patį dalyką, be
veik jokios pagelbos nebuvo 
duota. Jisai buvo nusipir
kęs namelį, bet dar neišsi
mokėjęs: kada jisai pateko į 
kalėjimą, jo šeimyna tapo 
išmesta į gatvę. Sandargo 
pati iš susirūpinimo numirė.

Kalėjime Saudargas susir 
go akimis. Daktaras prira
šė jam akinius, bet jisai ne
turėjo kuo nusipirkti jų; 
negalėdamas prisišaukti sa
vo “komunistiškų” draugų 
pagelbos, jisai turėjo laukti 
pusę metų, kol valdžia pas
kyrė reikiamą sumą ($7.50) 
akiniams. Nuo Sandargo pa 
žįstamų girdėt, kad jisai, be
laukdamas akinių, visai ap
ako.

Tai toks yra skirtumas pas 
“komunistus” tarpe lyderių 
ir paprastų darbininkų. Ne
va “kovodami” už darbiniu- ' 
kų labą, “komunistų” vadai 
išnaudoja juos aršiau, kaip 
kunigai savo parapijoms.

i Apžvalga J
; -----------Bii - - Į Į J

ŽEMĖS REFORMOS KLAUSI
MAS LIETUVOS SEIME.

“Naujienose” jau buvo minė
ta, kad valdiškosios partijos Lie
tuvoje stoja už išdalinimą (ar
ba išpardavimą) dvarų žemės 
bežemiams ir mažažemiams, tuo 
tarpu kad socialdemokratai rei
kalauja, kad dvarų žemė butų 
pavesta žemės ūkio taryboms, 
sudarytoms iš atstovų dvarų 
darbininkų, savivaldybių ir ūkio 
specialistų. Kauniškėje “Lie
tuvoje” dabar mes randame iš
spausdintą socialdemokratų frak 
cijos kalbėtojo, Plečkaičio, kal
bą, pašvęsta tam klausimui. Mu
sų skaitytojams, manome, bus 
įdomu susipažinti su argumen
tais, kuriais tasai kalbėtojas pa
matavo savo frakcijos nusista
tymą žemės reformos klausimu. 
Taigi čia paduodame didesnę da
lį jo kalbos.

Drg. Plečkaitis tarp kitko pa
sakė :

Kodėl kilo reikalas stam
biuosius ukius skaldyti, gal 

tai prigimtas noras, pasakysit;
noras priaugti prie žemės yra, 
bet ne pas visus, o tik pas 
tuos, kurie ir ankščiau tą že
mę dirbo ir buvo verguvėje. 
Dvaras uždarė nuo jų visą pa
saulį, visą savo gyvenimą, be 

to dvaro jie nieko daugiau ne 
darė, kiekvienas išmintinges
nis žmogus negali kęsti, tokių 
sąlygų ir nekenčia to dvaro, 
bet visai ne dėlto, kad jis di
delis, čia kaltas valdymo bū
das, sauvalė vieno žmogaus, 
bet ne stambaus ūkio forma, 
žmogus neapkenčia pono, o 
tuo pačiu ir dvaro, nes ponas 
ir dvaras tai vienodi, jei ne
bus tokios tvarkos, tai, ma
nau, nebus ir neapykantos prie 
stambaus ūkio, žemės skal
dymas nemanau, kad butų rei
kalingas, reik ūkį taip tvar
kyti, kad krašto gerovė vysty
tųsi, o ne mažėtų, nereikia iš 
širdies imti argumentacijų, 
bet iš gyvenimo jų semti. J 
šitą klausimą atsakant turi
me pirma pažiūrėti į mašinų 
reikšmę žemės ūky. Vienas 
amerik ietis, i Aelcničitrvo, Icielt 
kainavo darbininkas 60 metų 
atgal ir ką jis dabar kainuoja. 
Tada jis kainavo dienai 2 mar
kes ir dirbdavo 11 valandų, į- 
dirbdams vieną žemės akrą, 
jei imsim 8 valandų dieną, tai 
vieno akro įdirbimas tada kai
navo 3 auks. Dabar prie plū
gų ir kitų palengvinančių ma
šinų akro įdirbimas kainuoja 
tiktai 1 markę, o prieš 60 me
tų tokio akro įdirbimas atseg
davo .3 markes. Kam iš to ge 
riau, jau aš nežinau, man ro
dos, jum ir man tai aišku. Ma
šinų vartojimas, be galo pa
lengvina darbą; pažiūrėkime 
kuriuose ūkiuose tų mašinų 
vartojama yra naudingesnis 
stambiuose ar smulkiuose. Vo 
kiečių statistika rodo, kad Vo 
kiečiuos 1907 metais ūkiuose 
nuo 5 hegtarų buvo var 
tojama mašinų 7 kart ma
žiau, negu ūkiuose per 200 
hegtarų, garinių plūgų ūkiuo
se iki 20 hegtarų visai nebu
vo vartojama.

Mašinų vartojimas begalo 
palengvina darbą, bet smul
kiose ukiose vartoti jas sun
ku, sienos perankštos, trio- 
bos kliudo, jus sakysite, kad 
su pagalba koperacijos visą 
tatai galima bus išvengti, bet 
aš manau, kad klystat, toks 
ūkis priešingas žemės kultū
rai. Pažiūrėkim vėl j kitą pu
sę, kiek darbininkų galės? 
dirbt jei ūkis bus stambus, ir 
kiek jų reikės, jei jis mažas. 
Jei 100 hegtarų žemės išdalin- 
sim smulkiais ūkiais po 5 heg 
tarus, tai dirbs ją 88 žmonės, 
o įvesdami ūkį nuo 40 deš. rei 
kės tiktai 44 žmonių. Tokiu 
budu tą pat žemę įdirbs tik 
puse žmonių. O jei paimsim 
dar stambesnius ukius per 
100 hegtarų, tai čia pakaks 
tik 17.

Del arklių jiegos, tai stam 
biuose ūkiuose taip pat pro- 
duktingiau sunaudojama. Y- 
ra paduodamos rusų statisti
kos žinios, kad Tavrido gu- 
bernėj ūkiuose nuo 5 iki 10 
deš., 100 deš., įdirbti reikia 
25 arklių, jei ūkis stambus, 
tai pakanka 14 arklių. Yra 
žinių ir iš kitų vietų pav. 
Voronežo gubernėj smulkiam 
ūky vienu arkliu galima iš
dirbti 21/2 deš., o ūkiuose 
per 20 deš. su tuo pat aridiu 
išdirbama 4 deš. Ar laikyt 
arklių dvigubai naudingai, ar 
ne, čia man rodos aišku, ark
lys maisto daug reikalauja, o 
juk jis ne karvė, pieno neduo
da. Jei turėdami stambų ūkį 
Lietuvoj mes jį įdirbsime su 
tuo skaičium arklių, ką buvo 
prieš karą, tai suskaldę jį rei- 
kalausim bent 25,000 daugiau. 
Kokią reikšmę tas turės mu
sų gerovei aiškint, man rodos, 
nereiks. Dar yra statistikos 
žinių iš Vokiečių paimtų.

Autorius ima iš vienos pu
sės vakarų Vokiečius, kur do: 
minuoja smulkus ir vidutinis 
ūkis, iš kitos pusės — Pome
raniją ir Meklenburgą, kur y- 
ra daugiausia stambus ūkis. 
Jisai sulygina 100 darbininkų 
darbą smulkiuose ir stambiuo 
se ūkiuose. Smulkiuose 100 
darbininkų įdirba 240 tonų ja 
vų, o stambiuose 500, tas pat 
ir apie bulves. Smulkiuose u- 

kiuose įdirbta 430 tonų, o 
stambiuose...

Čia gal galima butų ir gin
čytis, bet vis tik reikia pripa
žinti, kad stambus ūkis daug 
daugiau duoda. Mačiau sta
tistikos žinias, paduotas at
stovo Rimkos. Jisai įrodinė
ja, kad stambaus ūkio hekta
ras duoda mažiau negu smul
kaus, tai absurdas. Praeida
mas eže tarp stambaus ūki-I 
ninko ir plecininko iškart ma
tai keno javai geresni. Pasi
žvalgę po pasaulį tiesiog maty
sime, kad didesniuose ūkiuo
se derlius didesnis, o smul
kiuose mažesnis. Rimka ima 

• pavyzdį čionai iš vienos pusės 
Ameriką, Rusus, iš kitos — 
Belgus, Danus ir tt. Sulygin
ti mažutes kultūringas šalis, 
su tokiais berybiais plotais, 
kiiip Amerika, Rusai, juk ne- Į 
galima. Toj pat Rusijoj ir 
kultūra įvairiose vietose įvai-1 
ri, ir susisiekimas nevienodas. 
Paimsim, kad ir Vokiečiuos, 
kur ir mokslas lygus ir susi
siekimas visur beveik vieno
das. Jei pažiūrėsim iš vienos 
puses į Meklenburgą ir An- 
haltą, kur ūkis daugiausia 
stambus, o iš kitos pusės į Ba 
varus, kur smulkus ūkis, tai 
nors tokio didelio skirtumo, 
kaip tarp Lietuvos ir Danų 
nerasim, bet vis tik gan dide
lį pastebėsim. Meklenburge 
vienas hektaras duoda 19 dvi
gubų centnerių javų, Anhal- 
te...

Bavaruose 16, Badene 16, 
Oldenburege 20 iš viso to, miv- I 
tyti, kad stambaus ūkio hek
taras daug daugiau duoda, 
negu smulkaus ir atbulai, tik 
čia negalima lyginti Ameri
kos ir Rusų pavyzdžius su Bei 
gaiš, kur viso ūkio kultūra 
nesulyginamai aukščiau sto
vi.

Aš dar noriu pasakyti, kad 
kartais stambus ūkis duoda 
mažiau ne dėlto, kad j i s* stam 
bus, čia priežastis tvarkoj, 
ūkio vedimas kaštuoja tiek, 
kad grynas pelnas yra visai 
mažas, ar jus sutiksite dėl ma 
žo gryno pelno dėti daug dar
bo ir triūso. Prieš karą Lie
tuvoje stambieji ūkiai skusda
vosi, kad darbininkai bran
gus, kad jų stoka ir paskuti
niais laikais pradėjo gabenti 
darbininkus iš Lenkų, kurie 
dirbo pigesne kaina ir mažes
nes sąlygas statė. Bet buvo 
ir tokių kurie sakė, kodėl 
mums ūkis vesti, ar negeriau 
aptverti laukus, paleisti gyvu
lius ir turėti pelną vien iš gy
vulių. Tai tikrai butų rojaus 
gyvenimas. Stambiuose u- 
kiuose nereikalaujama, kad 
jis butų gerai vedamas, žiū
rima tik kad jis duotų daug 
pelno, tai yra kapitalistinio u- 
kio žymės. Mes, kaipo šio 
krašto piliečiai, turime mylėti 
tą kraštą, turime stengtis, 
kad ne atskiriem žmonėm bu
tų geX), bet kad kuodaugiau- 
siai žmonių turėtų galimybės 
gauti darbo nepersunkiausiai 
ir šiek tiek pakenčiamas gy
venimo sąlygas, jei to mes ne 
duosime, darbininkai bėgs į 
kitas šalis, o kas iš to, Lat
vių Ministeris Pirmininkas UI 
manis vienoj savo kalboj pa
minėjo, kad iš Lietuvos gali
ma bus eksportuoti darbinin
kų ir duonos. Taip, musų dar 
bininkai neturėdami tinkamų 
gyvenimo sąlygų pas save, 
plauks į indus rijos centrus, 
nešdami tenais savo jėgas ir 
palikdami svetimiem savo už
darbį. Aš imsiu pavyzdį iš 
plačiai žinomų pasaulio šalių, 
žinoma yra, 'kad dideli mies
tai L- Austrijos centrai pri
traukia laukininkus, pav., Ost 
Preusen prieš 70 metų gyve
no daug daugiau žmonių, pas
kui jie išsidangino į didesnius 
miestus, į pabrikus. Apie Ber 
lyną ir Breslavą yra galybė 
žmonių, tai vis atėjusieji iš 
laukų. Ir bus tas su Lietuva, 
kur žemės ūkis siekia iki 80 
nuošimčių ir iš čic< žmonės iš
eis į svetimus kraštus ir kraus 
svetimiem turtą. Mokyti žmo 

nės, specialistai, kapitalistai 
liks pas mus, bet plačiosios 
darbo minios išplauks. Pas
kutiniais laikais emigracija 
Amerikoj buvo jau apsistojus, 
nes Amerika buvo perpildyta 
ir gyvenimas ne toks jau ge
ras buvo.

Kuo mes sulaikysime emi
graciją iš Lietuvos į Ameriką, 
Vokiečius ir kitas šalis. Tą 
mes galėtumėm padaryti tin
kamu žemės reformos prave- 
dimu. Eidami tuo keliu, kii- 
riuo dabar einam, mes nieko 
nepadarysim. Darbininkas 
eis iš musų ir negrįž jau su 
pinigais.

Mes neturim žiūrėti į žė- 
mės reformą, kaip į būtiną 
stambaus ūkio skaldymą, bet 
turim rūpintis, kad su kuo- 
innžiausia jejofa., pfalotuiriem 
kuodaugiausia paimti j^gos. 
Turime rūpintis išvaduot žmo 
gų nuo to didelio sunkaus dar 
bo be atvangos. Ar mes ga
lime kalbėti apie kultūrą, a- 
pie mokslą prie tokių ekono
minių sąlygų, kurios viešpa
tauja musų kaimuose. Ar ga 
Įima kalbėti apie tą, kada vie
nas nuo kito per kelis vars
tus gyvena, kada visi prade
dant nuo mažų vaikų, dirba. 
Mes esam prieš ūkio skaldy
mą, mes siūlom atsižiūrėti, 
kiek tas skaldymas naudos at
neš, mes siūlom sudaryti or
ganizaciją, kuri tvarkys že
mės ūkį, prie tokios tvarkos 
eina Vokiečiai, Anglai ir ki
tos valstybes. Visas žemės u- 
kis turėtų būt valstybės kont
roliuojamas, tam tikslui rei
kalingos žemės ūkio apskričių 
tarybos, kurios sudaromos iš 
darbininkų atstovų žemės u- 
kio specialistų ir savivaldybės 
atstovų (iš dešinės: proleta
riato diktatūra!) dėl proleta
riato diktatūros galite būt ra 
mus. Turi būt dar viena pa
naši centralinė įstaiga, tokioj 
pat sudėty, kaip ir apskrities. 
Čia galėtų dar įeit koperatyvų 
atstovai. Toks organas visa
pusei galės apsvarstyti ir 
spręst, kaip ir kuo budu rei
kėtų elgtis, koks ūkis reikėtų 
skirstyti, o koks ne. šitoks 
organas būtinai yra reikalin
gas. Mes, pamatę,, kad dva
rai yra labai išnaikinti, kad 
ūkis sutvarkyti nėra jau tos 
galimybės arba perdaug jau 
išlaidų reikalauja, galėtumėm 
spręsti, kad tokie dvarai rei
kia skaldyti, bet jokiu budu 
neturi būt skaldoma tie dva
rai, kur ūkis pusėtinai sutvar
kytas, kur yra triobos ir bent 
šiek tiek inventorio. Kai dėl 
žemės išpirkimo, tai mes jį 
randam taip pat netiksliu, jis 
blogas ne tik tuo, kad darbi
ninkam žemė bus neprieina
ma, bet nepatogus ir valsty
bei finansų atžvilgiu. Jei mes 
paimsime iš ūkio pinigus ir 
duosime juos žmogui, kuris su 
naudos tuos pinigus visai ki
toj srityj, tai ūkini tas neis 
naudom Ūkis reikalauja į jį 
pinigus dėti, bet r/» iš jo im
ti. Dar turiu pasakyti apie 
žemės ūkio darbo ypatybes. 
Ūkio darbas tai sezono dar
bas. Jei vasarą žemdirbio ke 
tėra ir kaista, tai žiema ji sa
la, nors ir ant krosnies. Be 
galo butų naudinga surišti že 
mes ūkio sritį su industrijn. 
Iš Amerikos metraščių mato
me, kad kai kuriose vietose 
125,000 fabrikų darbininkų a* 
titraukiami vasaros metu že
mei dirbti, o žiemą, žemės ri
kio darbininkai kooptuojami į 
fabrikus. Jei ir mes tą galė
tumėm padaryti, tai nemaža 
naudos turėtumėm; šitais mo 
tyvais vaduodamas! mes dide
lių vaisių galėtumėm atsiekti, 
ne tik darbininkų gyvenimo 
pagerinimu turime rūpintis, 
bet viso krašto gerevė mums 
turi rūpėti tik no tuo keliu, 
kuriuo norit.

PANEVĖŽYS.

Panevėžy prasidėjo dviejų me 
nosių kursai liaudies mokyto
jams. Klausytojų yra apie 70.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas
AUSTRALIJA.

Kapitalistų rūpesniai.
W. FRANCIS AHERN 

[Faderuatoji Prosą]
Sydney, N. S. W. — Australi

jos kapitalistai yra labai susi
rūpinę dėl darbininkiškos New 
South Walles’o valdžios darbų. 
Mat, ta valdžia ryžasi paimti 
industriją į savo rankas ir tuo 
budu padaryti galas pelnagau- 
doms. New South Wales’o dar 
bininkai sako, kad jie gali drnig 
Ckonomingiau tvarkyti indus
triją.

O kad valdžios kontroliuojo- 
ma industrija atneša daug nau
dos visuomenei, parode Quccns 
lando (Australijoj) valstijos pa 
tyrimai. Queenslando dtrbinin- 
ktii yra, gerinu aprūpinti, negu 

kokiose kitose valstijose. Be to, 
valstijai pirmoj vietoj rupi žmo 
nių gerbūvis, o ne pelnas, Tuo 
buMu nacionalizuota pramone 
tarnauja tik žmonėms, nesirū
pindama padaryti sau didelio 
pelno. O jeigu ir lieki* pelno, 
tai tas pelnas eina valstijai, va
dinasi, visiems žmonėms, o ne į 
privatines kišenes.

Australijoj neužilgo valdžia 
paims pramonę ir vaizbą Į sa
vo ųinktts. Yra gerai žinoma, 
kad daugiausia pelno pasidaro 
taip vadinamas tarpininkas. 

Tarpininkas: yra tas žmogus, ku 
ris perka iš pramoninko, o pre
kes žemomis kainomis pardavi
nėja jas publikai aukštomis 
kainomis. Pašalinimas to pono 
bus pirmas valstijos uždavinys. 
Paskui valstija atkreips domės 
į privatinę pramonę ir pasirū
pins ją paimti savo kontrolėm

VOKIETIJA.
Moterų judėjimas.

MARIE A. CZAPLICKA.
[Feder Botoji Presą]

Berlin, birželio 22. — Pir# 
minusiais respublikos rinkiniais 
pasirodė daug straipsnių ir kny
gų, kuriose gvildenama Vo
kietijos moterų reikalai. Bet 
ypačiai plati propaganda buyo 
varoma paskutiniais rinkimais. 
Įvairios partijos stengėsi pa
traukti moteris savo pusėn, o 
tai dėl to, kad Vokietijoj mo- 
terų-balsuotojų yra 21,000,000, 
o tuo tarpu vyrų terA tik 19,- 
000,000.

Pasauliui sunku suprasti, 
kaip toli nužengė Vokietijos mo 
terys paskutiniais metais. Pirm 
karo Vokietijos moterys kibai 
mažai tesidomėjo moterų klau
simais. Jos buvo toli atsiliku
sios nuo Jungtinių Valstijų mo
terų. Lygių teisių moterims 
pirm karo reikalavo vien tik 
socialistai. Ir tai didelis socia
listų laimėjimas revoliucijoj, 
kad moterims liko suteiktos ly
gios teisės. Radikitlines parti
jos — didžiumicČiai socialistai, 
nepriklausomi socialistai ir ko
munistai daug pasidarbavo ap
švietime darbininkių moterų 
politiniuose dalykuose. Dešir 
niosios partijos ir-gi nemažai 
kreipė domės į moteris. Bet tos 
partijos pilnai prilygsta bobutei, 
kuri mokind savo anūką kaip 
gyventi.

Daugelyj vietų moterys remia 
atžagareivių partijas. Katali
kiškame, Cologne už Katalikų 
Centro Partiją balsavo’ 50,000 
vyrų ir 34,000 moterų, o už so
cialistus 47,000 vyrų ir 29,000 
moterų. Iš kitos puses Socia
listai turi daug gabių moterų 
vadų. Pe<vyzdži!ui galima pa
minėti Luise Zeitz ir Clara Zet- 
kin. Pastaroji, kaipo agitatore, 
pilnai prilygsta Rožei Luxcm- 
burg, bet savo pažinimu politi
kos ji pralenkia Luxemburg.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
[Federuotoji Presą].

New York. — Elbert H. Gary, 
Jungtinių Valstijų Plieno korpo
racijos pirmininkei, ' pareiškė 
prieš pat išvažiavimą į Europą, 
kad darbininkų algos nėra per
daug didelės.

“Buvo ir yra tokių atsitiki
mų, kur darbininkams prisiei
na sunkiai dirbti už mažą at
lyginimą”, jis pasakė.

Gary mifio, kad tarp darbo ir 
kapitalo nėra kovos. “Visi strei
kai ir kraujo praliejimai, kurie 
įvyko paskutiniais metais, atsi
liko dėl nesusipratimo tarp 
darbdavių ir unijų vadų, kurie 
nerepreeentuoju darbininkų di
džiumos”, jis tvirtina. “Aš ne
turiu mažiausio noro kovoti su 
darbininkų unijomis. Jei atatin 
kami valdininkai palaikys tvar
ką ir prispirs pildyti įstatymus, 
apsaugojant žmonių nuosovybę, 
tai visi darbininkų klausimai gc» 
Ii būti rišami ramiu ir taikiu 
budu.

Taip, taip. Palaikymui “tvar
kos” reikalinga parsigabenti ka 
reivių ir paskelbti karo stovį.

NEDARBAS.
Pittsburgh, Pa. — Kiek lai

ko atgal buvo paskelbta, kad 
I*.i ttsburfjo <lisit r-ilc tns fįalet«j 

sunadoti 12,(XX) darbininkų, ku
rie, liko paliuosuoti nuo Penn- 
syjvanijos geležinkelių. Bet ti- 
rinejimai parode, kad Pittsbur- 
go apygardoj darbininkų visrd 
netrūksta.

šiuo tarpu streikuoja namų 
statytojai. Bet samdytojai tvir
tina, kad geležinkeliečiai visvien 
negalėsią užimti streikininkų 
vietos, nes jie neturi reikiamo 
patyrimo.

Geležies ir plieno liejyklos 
nors dirba ir pilną laiką, bet ku 
rie-ne-kurie departitfiientai už
sidarė. Samdytojai sako, kad 
jie turį darbininkų daugiau ne
gu reikia. Jie ncpaliųosuoją at- 
iekannj darbininkų tik todėl, 

kad maną, jog neužilgo susitvar 
kysianti plieno liejyklų pramo
nė.

Pittsbųrgo apygftrdos geležin
keliečiai ir-gi stebiasi tuo pa
skelbimu. Jie sako, kad toj 
apygardoj geležinkeliečių esą 
jau perdaug ir todėl apie pri
ėmimą 12,000 darbininkų ne
galį būti ir kalbos.

Redakcijos Atsakymai j
Sekretoriui. — Jus parašėte 

“pranešimą” špaltos ilgio ir 
norite, ked mes įdėtume jį du 
kartu; ir dagi nepadavete nei 
savo vardo, nei adreso. Kaip ra
šyti pranešimus, jau reikėtų ži
noti. Nedėsime.

Riichard Balsat. — Lietuvių 
konsulio Amerikoje da nėra. 
Kreipkitės tuo reikalu į Lietu
vos Atstovą, p. J. Vileišį (703— 
15-th Street, Washington, 1). 
C.)

Kazimieras Gugis

VMa visokiai rtikatas, kaip kriminatiiknott 
taip tr civilUkuost teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras j

Namų Ofisas:
8828 S. Hilsted Si

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas t
127 H. Dearborn lt 

1111-11 Unily BMt.
Tel. Central 4411

A. PETRAT»»:/ FABIJONĄ*

A. PETKAUS ‘ &. CO*, 
MoRTGAGk. Bank ,7 

RFAL tST M E ^INSURANCE

European American Bureah
Siunčia Pimc^zP> « '4* La*vok«rt»» 

not a re ii ė a ’/ J
3249_So ,,hn0's

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East SVashington St.
MarKhall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362
Valandos; nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephone Drover 5952

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

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

biii i.. . ........................................... ,
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Listma Rateliuose Penki lietuviai 
užmušti.

BR KT

Keliasi naujon vieton.

Jaukščių šeimyna užmušta 
traukinio. 10 žmonių žuvo už
vakar nelaimėse su automo

biliais. •
Nuo tūlo laiko •prie 3249 S. 

IhTsled St. veikia sėkminga lie
tuvių įsteiga European-Anieri- 
c«<n Burrau vedamas A. Pet
raičio ir S. L. Fabijono. Veda
ma teisingų žmonių ir teikdama 
rūpestinga patarnavimų lietu
viams, ji išaugo, išbujojo, įgavo 
bendruomenės į 
taip kad vieta pasidarė perdaug 
maža ir ji liepos 28 d. persikė
lė j nauja, didelę ir gražių 
prie 35 ir Halsted gatvių, 
seniau buvo Metropolitan 
Bank.

Netik kad kiekvienam 
snu«giau užeiti į tokių 
vietų, bet kaip sako vedėjai, jie 
turėdami didesnę vieta, dar la
biau galės praplėsti savo veiki
mų ir teikti dar geresnį patar
navimų atsikreipiantiems į jų 
lietuviams. —Putino Lapas.

gyvenusio 
šeimyną, 
ir brolio 
išvažiavo

Harbor,

Tel. Yards G492 

AKUSERKA 
A.SMO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, UI.

Užvakar baisi nelaime pati
ko Petro Jaukščio, 
prie 2158 W. 23 St., 
Jis su savo šeimyna 
dviem automobiliais 
pasivešeti į Benton
Mieli, pas savo draugą ukinin- 

puoitikėjimą, ką (lavrilf.<vičių.
Bet visai netoli Michigan Ci

ty, reikėjo važiuoti per gele- 
'žinkelio kryžkelę. Pirmas au
tomobilius dar laimingai per
važiavo ir pamojo pint ra m au
tomobiliui, kad sustotų. Bet an
trasis jau nebeįstengė sustoti ir 
bevažiuojant skersai bėgius, už
bėgo traukinis ir automobilius 
liko sutriuškintas ir nusviestas 
toli į šalį. Tame automobiliuj ir 
buvo viso Jaukščio šeimyna ir 
visi, apart vienos moteries, liko 
užmušti.

Baisus tai buvo vaizdas. 
Greit bėgantis Michigan Central 
traukinis į šiupulius sudaužė 
automobilių. Užmuštųjų kūnai 
irgi liko sudraskyti į šmotelius, 
taip kad tik pagal drabužius 
tik juos ir tegalima buvo 
skirti.

Užmušti Petras Jaukštys, 
metų, jo žmona Petronėle, 
sunūs Adolfas Jaukštys, 2

vietą 
kur 

State

bus 
gražių

at-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

jų 
m., 

pusbrolis Pranas Ivane niskas, 
2200 W. 22 St. ir Jono Jaukščio 
duktė Viktorija, 6 m. Sunkiai 
sužeista Elzbieta Jaukštienė,

Susipažinkite su musų

EANKA
PRADEKITE taupyti savo SUNKIAI Už- 

DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

Oe^esitors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau

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

tuva.
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

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

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

MUSU BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

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

J

ELEKTRA
šviesą ir pujiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS Pre».

1619 W. 47th St. Tel. Borievard 1892. Chicago, 111.

y k 
fe

sį

4” $ 
iįį.

iv.

tin’f

žmona Jono Jaukščio. Ją nu
gabenta į Michigan ^ity ligon- 
butj, bet dar gal pasveiks.

Viso užvakar Chicago j e ir 
jo apienlikčse nelaimėse su au
tomobiliais žuvo 10 žmonių ir 
3 žmonės sunkiai sužeisti. 7 
žmones užmušti ir 3 sužeisti už
bėgusių ant jų automobilių 
tniukinių. Du užmušti motor- 
cikletei Roselande susidūrus su 
dideliu troku.

Mike Rutyn iš Wcst Ilam- 
mond tapo užmuštas atsisvei
kinimo vakarėlyj. Jis išsiėmė 
$5,000 iš banko ir rengėsi va
žiuoti Furopon. Svečiams su
manius paskutinį sykį išsivaži
nėti automobiliu po apielinkes, 
pašaukta Tuczik ir visi jo au
tomobiliu išvažiavo. Kelyje pa-

baisiai išnaudojami ir menkai 
apmokami ir kįlant pragyveni
mui, jų ekonominis padėjimas 
tiek ptilogejo, kad jiems nebe
liko kito išėjimo, kaip organi
zuot ies ir organizuotomis spė- 
kmis kovoti už savo būvio pa
gerinimų.

duonkepių prasidėjo pradžioje 
gegužės, kada pradėta šaukti jų 
susirinkimai ir pradėta j ieškot i 
išeities iš tokios drdykų padė
ties. Atlaikius kelis susirinki
mus ir viską nuodugniai ap
svarsčius, ne rasta kitokio iš
ėjimo, kaip organizuoties į uni
ją ir tada pareikalauti trumpes
nių darbo valandų ir didesnes 
mokesties.

Turbūt nė vienoj kitoj, kadivmvuum ni/.iu v v,, ivvijjy pu- --- -----------j ---------

sitiko kitą automobilių, kurio ‘ir neorganizuotoj •praanončj, dar 
stiprios šviesos apakino Tu- bininkai nėra taip išaudojami, 

kaip duokepyklose, o ypač pas 
lietuvius. Jų darbo valandos 
neaprubežiuotos ir niekad ne
užsibaigiančios. Daugelis di r
ba 7 dient'is savaitėje. Niekurio- 
se keptuvėse dar užsilikę 1913 
1911( metų darbo sąlygom—dirb
ti du sykius paroje. Pirmą sykį 
padirbėję kiek ponui reikėjo—, 
7 ar 8 valandas, po trumpo pa
ilsi© vėl eik dirbti kiek bus pa- 

(liepta. Taip kad didžiuma duon 
kėpių dirba poi 72 -84 vai. ir 
net kartais virš 90 sąvaitėje.

Užmokestis yra taip menka, 
kad šeimyna iš keturių žmonių, 
kaip nė bandytų, negalėtų iš 
savo uždarbio padengti mažų 
kasdieninių išlaidų. O pragyve
nimas nuolatos gi kįla

Jau nekalbant apie nepap» 
rastai ilgas darbo valandas ir 
ubagišką mokestį, pačios sąly- . BE 
gos ir keptuvių užlaikymas yru B 
nepakenčiami. Keptuvėse nėra 
tyro oro, jos būna mažos ir ki-; 
tos labai 
11s'iliepia 
katos.

Tokia 
oadūtis privertė ir lietuvius 
luonkepius organizuot’es į unir 
ją ir pareikalauti iš samdytojų 
pripažinti tą uniją.

stiprios šviesos apakino 
czak ir jo automobilius nusirito 
nuo kelio ir užgavo 
stulpų. Toje nelaimėje 
užmuštas Bu lyną.

Žuvusioji Jaukščių 
bus palaidota šiandie 
miero kapinėse. Pamaldos bus 
Aušros Vartų bažnyčioje.

Petras Jaukštis ir jo žmona 
paeina iš Panevėžio apskr., 
Naumiesčio parap., Bučių kai
mo. Amerikoje išgyveno apie 
26 metus.

Jų sūnūs Petras, 10 m., lai
mingai išsigelbėjo. Jis važiavo 
pirmuoju automobiliu su savo 
dėde Jonu Jaukščiu ir dar spė-

telegrafo
ir tapo

šeimyna
šv. Kazi-

matė visų tų baisių nelaimę.
Užmuštuosius vakar parvežė 

namo Jonas Jaukštis su adv. 
Kučinsku.

RINKITE AUKAS DĖBSO 
KAMPANIJOS FONDAN. 

Ryto prasideda rinkimas aukų 
Dėbso paliuosavimo ir kam

panijos fondan.
R ink imt'# aukų $100,000 Deb- 

o paliuosavimo ir kampanijos 
ondan prasideda ryto. Rinki- 
nas tęsis iki rugsėjo 13 d., kada 
sukanka du metai nuo apkali- 
nimo nuoširdaus darbininkų 
kovotojo Eugene V. Dobs, kuris 
tapo nuteistas 10 metų kėdėj:- 
man už tai, kad jis su atsidavi
mu ir teisingai ginė darbininkų 
klesos reikalus.

Iki tos dienos turi būti su
rinkta nužymėtoji suma ir Chi- 
cagos darbininkai yra kviečiami 
paaukauti Dėbso ir laisves fon
dan vienos dienos uždarbį. Tas 
fondas leis Socialistų partija: 
vesti plačią rinkinių kampaniją 
pajudinti Amerikos darbininkus 
ir atidaryti kalėjimo duris vi
siems politiniams kalinirans.

Debsas ir kiti kaliniai paau
kavo savo laisvę už jūsų ir vi
sų darbininkų reikalus, jus gi 
paaukauki t dolerius, kurių pa- 
gelba butų galima paskleisti 
tarp žmonių tiesą, už kurią anie 
ji liko apkaltinti. Patįs aukau
kite ir rinkite aukas dibtuvČse, 
susirinkimuose ir namuose. Pra 
dėkite tą darbą dar šiandie.

Aukų lapus galite gemti iš sa
vo unijos, iš kampanijos vedė
jų, — 220 S. Ashland Blvd., ar
ba iš Naujienų, kurios mielai 
skelbs visų aukojusiųjų vardus.

Niekas kitas, kaip tik darbi
ninkai ves Dėbso kampaniją.

LIETUVIAI DUNKEPYKLŲ 
DARBININKAI ORGANI

ZUOJASI.
Padavė savo samdytojams reb 

kalavima pripažinti unijų.
Per ilgus metus lietuviai 

duonkepyklų darbininkai buvo

nešvarios, kas labai 
E cit darbininko svei-

kepyklų 
privertė ir

Saws

Wall

EI

N '

KJ

4£BZZSE2iLS

iv

G
G

Typevrriters, 
Office Chairs,

Model 83-C

Cutter,
Comering

Small Tools, 
Brass 

Slūgs,

Fiat and Roll Top Desks 
Bookcases,

Shelvings, 
Linoleum, etc.

Machine, 
etc., 
Rulcs,

Borders,
Large and Small Composing 1 

Virš $5000 verte* popieroe

25” Power Paper Cutter, 
Trimmers,

An Enormous Quantity of New Type,

Chosės,

Stenės,

m

K!

Cascs, Bookkeepers Beaks,
Glass Office Partitions, 

Desk Lamps, ’ Swival and
Tables, Sette*s,

One Orerland

One 6x9 H and Press,

Trimmers,

Metai Furniture,
Galleys, 

Omaments, etc.

Pranešimai

FR A NCIŠK US IV A NA USK A S
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

utarninko, 27 d. liepos, 2 vai. po 
pietų. Patiko nelaimė ant Mi
chigan City gelžkelio. Iš Lie
tuvos paėjo Kauno red., Ukmer
gės apskr., Raguvos valsčiaus. 
Turėjo. 34 m. amžiaus, buvo ve
dęs, paliko moterį Juozcfą ir sū
nų Vladislovą, 2Va nu amžiaus 
ir broli Vladislovą. Laidotuves
bus iš namų 2200 W. 22 St., pėt- 
nyčioj, 30 d. liepos, 9 vai. ryto 
į Aušros vartų bažnyčią; o iš 
ton į šv. Kazimiero kapines. Gi
mines, draugai ir pažįstami ma
lonės dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę,
brolis Vladislovas,

' moteris Juozefa ir
sūnūs Vladislovas.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich 

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak- 
ikavusi Penn- 

dlvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo - 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims1 ir “ 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

ra 
M 
E
11

Unijos lietuvių skyrius jau 
4avo ir čarterį No. 408 ir did
žiuma narių jau rdliko reikalin
gą daktaro egzaminaciją..

Liepos 26 d. unija išsiuntinė
jo duonkepių savininkams rei
kalavimą pripažinti iki rugpiu- 
čio 7 d. uniją jr pasirašyti po 
nutartim su ja. Jeigu savininkui 
įpirsis prieš lokį reikalavimą 
ir bandys nepripažinti unijos, 
'uosyk darbininkai reikalavime 
uižymėtu laiku mes darbą.

Dabar k viečiame Inos Chica- į 
jos ir apielinkės miestukų lie- 
uvių duonkepyklų 
<us, kurie dar nėra 
irie unijos, tuojaus
ii prie jos ir stoti į eiles organi
zuotų darbininkų, kad bendro- 
nis jiegomrs iškovoti sau ge- 
•esnj gyvenimą. Visus lygiai 
oaliečia išnaudojimas ir kasdie 
Pilantis pragyvenimo brangu
ma, lodei ir kova už pagerink

durbinin- 
p risi rašę 

p r išira šy-

LICITAfilJA! LICITACMA!
Ketverge, Liepos 29-tą, 1920, 11-tų vai. Ryto 

Po No. 11444 Michigan Avenue 
ir po išpardavimui šičia, kitas išpardavimas bus

Po No. 373 Kensington Avenue
bus parduodama per viešą licitaciją šios dvi spaustuvės prigulinčios

M. G. VALASKUI. Pasitraukiančiam iš Biznio
Spaustuvės yra moderniškai įtaisytos iš sekančių mašinų ir kitų daiktų: 

Two 10x15 C. & P. Gordon Presses, One 8x12 C. & P. Gordon Press,
One 2 R 25x38 VVhitlock Press, One M odei No. 5 Linotype with Three Magazines,

One Four Fold Dexter Folder, One Petfection Cutter,
One Campbell 24x36 Press One Latham Stitclier, One 17_x22 Pony Press,

One 8x12 Peerless Press,
One 15” Advance 

Pundu ng Machines, 
Motors, Miscellancous

I^ead Linotype Metai, 
Wood Fumiture,

Over 25 Cabinets Type,

Mes pasiulysim ant licitacijos ten jau ir nejudinamų turtą susidedantį iš: 
2 lotų 51 pėdų x 210 pėdų.

Lotas 1 susideda iš 3-jų augštų plytinio namo 23x100 pėdų ilgio, 2-jų aug- 
štų plytų ir medžio triobą 23x100 pėdų ilgio, kur yra Duonkepykla, garadžius 
ir barnė. <

Lotas 2 susideda iš 2-jų augštų medinės triooos 85x23 pėdų su išvaževi- 
mais ant abiejų lotų.

Visi daiktai augščiau paminėti bus parduodami Čielai arba dalimis už 
augščiausį pasiūlymą gatavais (cash).

Depositas 25% bus reikalaujamas nuo kiekvieno pirkėjo.
čekiai turi būti “certified”.

MICHAEL TAUBER & CO., Auctioneers 
317-319 South Market Street Chicago, Illinois

na būvio turi būti vedama vt^^jRau Joseph
c n x y. i  i _

iu bendrai. Unijos susirinkimai 
vra laikomi kiekvienų subatų, 
\žuko svetainėj, 3301 So. Au- 
burn Avė. Visi kepyklų darbi
ninkai kviečiami atsilankyti ir 
stoti į uniją.

Unijos kom. J. S.
•t

P. S. Tie nariai, kurie jau pri
sirašė, bet dar neatliko daktaro 
ngzaminacij'os, pasiskubinkite 
tai padaryti. Kuo greičiau tas 
bus atlikta, tuo geriau bus vi
siems nariams.

Laiškai ‘“Naujienų” ofise, ate 
j tįsieji iš Lietuvos.

Marcinkus Antanas 
Latvenas Petras 
Jokubauskis John * 
Masionis Antanas 
Pilkevich Marciana 
Kuras Juozapas 
Žilė Juozapas 
Janužis Albinas (kun.) 

. Chingo Adam
Petraitis Alcx 
Stuk u s Mary 

\ Jocius Viktoras

Račkauskas V. \ 
Beleckas J. 
čereška Povilas 
Herman Fran. 
Borecnevičia Justinas 
Stralkauskis Jonas 
Piatrenas Jonas 
Sakalauskiutė Rože 
Urbutis Chas. P. 
Šlepetį s Klemensas 
Herman M r. 
Rapccka Povilas 
Putškorius Petras 
Budrys J. 
VinČauskis Juozas 
Krikščunas Antanas 
Andrįekus John 
Oden. Alex 
Yundul J. (2 laiškai) 
Žilinskas Felix (2 laiškai)

Mirė Petras Jaukštis 44 metų, 
jo žmona Petronėlė 34 metų, sū
nūs Adolfas 2 metų ir Viktorija 
Jaukščiute, duktė Jono ir Elz
bietos Jaukščių, 6 metų. Jie ta
po užmušti per trūkį. Laidotu
ves atsibus iš namų Petro ir Pet 
ronelčs Jaukščių, 2158 W. 23rd 
Str., kampas Leavitt, pėtnyčioj, 
Liepos 30 d., 9 vai. ryto į Auš
ros Vartų Bažnyčią, iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines. Draugijos, 
giminės ir pažįstami maloniai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
per likusius dideliame nuliūdi
me

sūnų Petrą Jaukštį ir 
brolį Joną J aukštį. VELTUI DUSULIUI 

(Asthma) Sergantiems
Naujas naminis būdas, kurį kiekvie
nas gali vartoti be nesmagumų ir be 

laiko eikvojimo.
Mes turimo naują būdą, kuris su

valdo ‘ dusuli ir mes norime kad pa- 
j bandytume^ už musų iškaičius. Nežiu- 
i rint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar da 

Prnzlžbt nesenai pasirodė, ar jis pasirodė tik 
kaipo Hay karštis ar kaipo chroniš
kas dusulys jus privalote pareikalau
ti ąnt išbandymo musų budo. Nežiu- 

nominacijos. Kuopu raštininkai ma- rint k°kiame klimate gyvenate, nežiu- 
lonėkit paraginti savo delegatus, kad rmt jūsų amžiaus ar užsiėmimo, jei- 
Jie dalyvautų Šiame suvažovime. Ku- Ru Jus. varK>na dusulys musų būdas 
ries kuopos neturi delegatų, tad jų Jums pagol »eti tuojaus.
valdybos gali dalyvauti. į Mes , yPa*mgai norime pasiųsti

Apskr. Rast. K. KALNIETIS, 'tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
T____ kūne išbandė j vairius įkvėpimus, plo-

North Sides Dr-jų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatif susirinkimas į- T 
vyks ketverge Liepos 29 d., 7:30 vai. i RcknilU- norime parodyti kiekvie- 
vakare, Viešo Knygyno svet., ' ........... . .............. . '
VVabansia Avė. L__ L... '__
lągatai atsilankyti laiku, nes yra svar
bių reikalų. Sckr. F. Pruąis.

L. S. S. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, liepos 29 d., 8 
v., Fellowship House, 831 W. 33 PI. 
Visi nariai kviečiami būtinai pribūti, 
nes yra svarbių reikalų. Taipjau 
kviečiami pritariantis socializmo idė
jai ateiti ir kartu su mumis veikti. 

— Org. A. F. Kazlauskas.

Bridgeporto Lietuvių Ko-opera- 
tyvės Valgyklos susirinkimas įvykę 
pėtnyčioj, liepos 30 d., Aušros svet, 
3001 So. Halsted St., 7:30 vai. vakare. 
Visi dalininkai ir norintis likti dali
ninkais malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku, nes bus skaitomas įstabų pro
jektas ir daug kitų reikalų ti/rimp ap- : 
hrti. Valdyba, i

S. L. A. 2-ras Apskritis turės savo 
suvaževimą pėlnyČioj, Liepos 30 d., 
Cicero, 111., po No. 4837 W. 14th St. 

ir 49th Avė., antros lubos. L_____
7:30 vai. vakaro. Suvaževiino svarba 
—tai rekomendavimas S. L. A. cen
tro raštininko, nes sekantį mėnesį bus 

Kuopų raštininkai ma-

:---- , opiumo sutaisymus, garus,
patentuotus rūkymus” ir tt. be pa-

18^2 i nani n,usll iškašČiug, kad naujau- 
MaionėkitV visi de-! sio 1)11(10 tikslu yra užbai^i visokį sun 

kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vie
ną dieną. Rašykite dabar ir pradėkite 
vartoti musų būdą tuojaus. Pinigų 
nesiųskite. Tik pasiųskite išpildę že
miau palietą kuponą. Padarykite ta 
Šiandien.

FREE TRIĄL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 135 K 
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 

method to:

1ITTLE JULIUS SNEEZO KV FAKSE

W£LL IF THERG
HELLO- 

mrtom

NAKE IT A QUARTE£ 
OLD SPOR.T, AND TLL 
6ET W THE VVHOLE 
flUh/CH! I KiyOlVf 
YVHERe SHE I 
HAN6S IT! I



6 NAUJIENOS, Chicago,. UI, Ketvergas, Liepos 29 d., ’20

Laiškai iš Lietuvos
Lietuvon sugrįžus

Laiškas 3-čfas.

1920Birželio 30,
Kaip minėjau, išbuvę 5 die

nas Lodone, išvažiavome į Ber
lyną. Iš Londono į Hook Ho- 
lanel reikėjo važiuoti 7 valandas 
vandeniu, iš čia važiavom į Alus 
terdamą, Olondijoje, kur turė
jome nakvoti. Iš Amsterdame) 
važiavome i Berlino Friedrich 
strasse stoties, iš kur turėjome 
važiuoti kiton stotin ir laukti 7 
valandas. Iš čia pirkome bilie
tus į 
klesai 
visur 
viena 
dama
viršutines, o didžiųjų 
visai neatidarinėjo. 
darė kratą ir po kišenės. Jieško-

Virbalį, Užmokėjome 2 
po 210 markių. Kratas 
darė paviršutines. Kiek- 
šrJis įsileisdami ir išleis- 
darė kratas, bet laba pu

sk ry ni ų

vadinamą 
labai pras- 

Amerikoj

ASMENŲUĮEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Vincento 

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

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

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

PAJIEŠKAU savo moteries Anta
ninos Kasčiukienės, kuri prasišalino 
nuo manęs 16 d. Liepos, 1920 m. pa-

REIKLI DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —

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

Atsišaukit pas —
1109 W. 37th Str.

’ VYRŲ

REIKIA —

AUTOMOBILIAI
PRANEŠIMAS AUTOMOBILIŲ 

SAVININKAMS

NAMALŽEMĖ

Ujama išvežti daugiau krtp L- 
(XX) markiu, v

Bet siūlių nečiupinėjo, ir dau
giausia ant žodžio patikėjo. Lie
tuvos “žandarai” jau darė daug 
smulkesnę kratą po kuparėlius, 
bvt apie pinigus ir kišenes visai ' 
nesi rupi no. Po kuprelius j ieš
kojo naujų daiktų ir šautuvų 
Kurie prisipažino turį tokių daik 
tų. turėjo užsimokėti p<> kelis 
auksinus, o kurie gynėsi neturį 
jų, tai surastieji daiktai liko kon 
fiskuoti. Aš nors ir turėjau nau 
jų daiktų, bet paaiškinus, kad 
tai dėl savęs vežuosi, mokėti

turėti skrynutes su dviem dug
nais, nes Lietuvos peržiūrėtojai 
ta5 žino, todėl paslėpti nieko ne 
galime*.

Virbalyj Lietuvos valdžios 
atstovas mus priėmė labai man 
dagiai ir jokių nesmagu
mų neturėjome. Nuo Vir
balio stoties pasisamdėme ka
rietas į Alvitą, apie 11 verstų at
stumo. Reikėjo užmokėti 100 
markių. Važiuojant plentu vi
sur matėsi karo pasekmės, kur 
pirma buvo didelės ūkininkų 
triobos, tai tik kiečiai ir usnys 
auga, nes daugelis stato triobas 
kitoj vietoj. Taip kad negalima 
buvo surasti ir pažinti tų vie
tų, kur pirmiau buvo labi’*i ge
rai žinomos. Aš atvažiavęs prie 
savo tėviškės turėjau klaustis 
kitų, kur yra toks ir toks gy
ventojas.

Suradau savo gimines. Pasi
rodo, kad jau baigia atsibuda- 
voti. Jie visko pilni; duonos, 
mėsos apsčia į/ o pinigų kiek
vienas turi po keletą tukstan-

ėjo kalbėtis, — neradau nė vie
no, kuris skolų turčių. Pavyz- 
din, vienam mano g'minaičiui 
tėvas užrašydamas namus da 
prieš karą užrašė dviem sese
rim po 500 rublių pasogos. Prie 
mano akių giminrutis pardavė 
karvę, už kurią gavo 2,300 rub
lių. Pasigerindamas savo se
serims jis davė po 100 rub. da
lies, vietoj užrašytų 500 rub. 
Ūkininkai, kurių triobos buvo 
sudegintos, gyvena sunkiai, nes 
reikia budavoti triobas ir kar
tu laukus apdirbti, o samdyti 
dftrbininkų nenori, nes da neiš
garavo iš jų galvų senesni pa
pratimai, kada darbininkai dir
bo už 50 rub. metams. O dabar 
darbininkai reikalauja apie 1000 
rublių ir kas blogiausi?*, ---- tai
kad nėra tokie paklusnus, kaip 
pirma buvo, ir nori turėti dau
giau l’uoso laiko. Pradedi su ' 
ūkininku kalbėti, tai pirmas jų , 
nusiskundimas, kad ūkio reik-' 
menys ir darbininkai labai bran i 
gus. Bot visuomet jio užmiršk* 
pasakyti, kad jo produktai ant 
1000% ta'p-pat yra pabrangę.. 
Blogiausia yra ūkininkams su 
arkliais, nes retas kuris turi to
kius arklius, kokius turėjo 
prieš karę. Javai r«nt laukų la- 
ln*i grąžus ir visi laukai užsėti. 
Blogiaus’as gyvenimas— tai pro 
letarų, nes uždarbių nėra, o pra
gyvenimas labai brangus. Kau
ne prisiėjo kalbėti su darbinin- 
ki'»is, dirbančiais ‘Smito fabri
ke, kur taiso senus garvežius.

Paprastų darbininkų dar
bui dienomis ir naktimis 
shipping ir receiving sky
riuose. Pastovus darbas, 
ros algos ir premijos.

HEPPES-NELSON 
ROOFING CO.

4500 Filmore St.

šiuomi pranešu, kad tapo atidary
ta tikra automobilių taisymo šapa po 
vardu

Ogden Park Auto Repair Shop
Su tuomi amatu esu gerai apsipa

žinęs ir todėl užtikrinu, kad darbą at-

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

2841 Emerald Avė.

Išsilavinę mechanikai uždirba 
nuo 30 iki 10 auksinų dienai, o 
paprasti darbininkai apie 20 
uuks. Išpradžių aš negalėjau 
suprasti, kaip jie gali pragyven
ti. kadangi p’giausioj valgyk
loj pietums reikia mokėti 10 
auksinų, pigiausia kambarys 10 
auks. parai, ėeverykai 200 auk
sinų. Vėliau sužinojau, kad jie 
turi Įkūrę koperaciją, per kurią 
perka valgomus produktus 
daug pigau. Pavyzdžiui, ru
gių 120 svarų kainuoja 30 rub. 
(60 auksinų), o jie pirkdami va
goną, gauna už 10 rub. (20 auk
sinų), kuriuos veža į malūną 
sumalti, užmokėdami po 3 rub. 
už 120 svarų (taip 
centnerį). Gyvena 
tuose butuose (kur
žmogus kiaulių nelaikytų), mo
ka 20 r. mėn. ir taip gyvendami 
g Ii išlaikyti gyvybę kūne. Dva 
rų darbininkai gyvena kiek ge
riau, nes yra iškovoję biskį ge
re snes sąlygas, bei iki Chicags 
rubsiuvių gyvenimo da 
jiems.

Pnigai Lietuvoje vaikšto 
šokių rųšių ir spalvų, bet 
vokiečių spausdyti (žinoma, 
si popieriniai) Ost rubliai 
markėm. Markės Lietuvoj va
dina auksinais, nors tok o užra
šo ant jų nėra. Markė — 100 
skat. Amerikiečiams, važiuo- 

geriausia išsi
pirkti “draftą” ant Kauno ban
ko. Kas turi tokį “draftą” ant 
Berlino banko, tai Kaune mai
nant ptrokuoja r/2% už išmai
nymą. Tokius draftus geriausia 
pirkti ‘‘Naujienose”. Ameriko
niški pinigai čion dr*ug pigesni, 
negu Amerikoj, nes bankai ne
sutvarkyti atsakančiai. Pav.; už 
Ainer. dolerį Kauno Banke duo
da šiandie 32 marki, o pas Ban

jimt Lietuvon,

toli

tik

37 mar- 
paklausus 

tiek mo- 
a t sakė, 

su Ber
agei! tų 

Sužino-

ro lik vėliau sužinojau, kad jie 
šitaip su pirkę veža juos i Ber- 
liną ir gauna biržoje 
kės už $1.00. Man 
bruko, kodėl jie negali
keti, kaip tie agentai, 
buk neturį susinėsimų 
lyno Biržom s. Tokių 
Kaune yra Iabr*i daug.
ję, kad Amerikietis nori mainy
ti pinigus, sekioja paskui jį ke
li agentai ir už vienas kito siū
lo daugiau, kaip kad bankas 
duoda. Tankiai gedima gauti 
3 markėmis daugiau už banko 
kursą. Rusiškų rublių niekas 
neima. — A. Rypkevičia.

Prašo pagalbos.

Gegužio 13 d., 1920

Gerbiama Redakcija!

m.

Meldžiu patalpint mano laiš
ką iš Lietuvos.

Esmu nuogas ir alkanas. Vai
kučiai miršta badu. Triobos 
sudegė ir visas turtas liko tik 
pelenais. Likau be sveikatos ir 
be kąsnio duonos. Meldžiu sa
vo pažįstamų ir tautiečių su
šelpti mane vargstantį su ma
žais vaikučiais. Nedaleiskit, kad 
mirtis paglemžtų mane ir mar 
no mažus vaikučius. Meldžiu 
geraširdžių išgirsti mano šau
kiantį vargdienio balsą už ką 
busiu dėkingas iki mirties.

Petras Petroka.

Mano adresas:
Petras Petroka, Salaku paš

tas, Kauno rėd., Ežerėnų apskr., 
Biržunų kaimas, Europe-Lithua- 
nia.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

*WH W.H

Pa j ieškojimai
PAJIEŠKAU Antano Zlacko, paei

na iš Kauno rėdybos, Aleksandravo 
pavieto, čadasij valsčiaus, Suvainiš
kiu parapijos, Miliūnų kaimo. Jis 
pats ar kas kitas meldžiu atsišaukti 
šiuo antrašu:

KAZIMIERAS TAUTERIS 
256 Patapske St.,

West Port, Md.

...... ■■■■T

likdama dideliame varge vaikelius. 
Meldžiu tavęs maloniai kad sugrįž
tum, dovanosiu viską ir gyvensim lai
mingai, meldžiu pasigailėti vaikelių, 
jų negaliu palikti ir į darbą eiti, rė
kia gvoltu, mama, mama, ir be su
stojimo prašo parvežti mamą. Tu rū
šiai man laišką prašydama kad ne- 
apleisčiau vaikų. Kaip aš negaliu ap
leisti, kad aš tuiiu palikti ant sveti
mų rankų. Jau Antutį nebepažintum,

REIKIA —
POPIERINIŲ
INSULATORKŲ
Jaunų moterų operavimui 

mašinų apvyniojančių da- 
žuotą popierą ant čysto va
rinio drato. Darbas lengva 
pramokti ir naujoms opera- 
torkoms gvarantuojama 41c 
į valandą, arba $20.45 už pil
ną sąvaitę. Į trumpą laikt 
galima uždirbti $22 ir dau
giau. Musų samdymo ofisas 
atdaras visą dieną, priski
riant ir subatoj po piet ir 
utarninke ir ketverge vaka
rais nuo 6 iki 8:30.

WESTERN ELECTRIC 
CO., Ine.

48th Avė. & 24th Str.

REIKIA —
BUČERIO IR DEŠRŲ
IŠDIRBĖJO. >

Atsišaukit pas
1215 SO. HALSTED ST.

ge- liksiu atsakančiai, greit ir pigiau ne- 
i gu kiti. Mano tikslu yra, kad darbas 
! butų atliktas atsakančiai, o ne kad 
tik atstumus nuo rankų. Darbą galė
siu atlikti visokį nuo ratų iki viršui. 
Taipgi turim tam tikrus įrankius tai
symui radiatorių, suvirinimui geležų 
ir carbono išdeginimui.

Jeigu kada pasitaikytų kokia nelai
mė ant kelio, pašaukit žemiau paduo
tu antrašu, o mes tuojaus pribusim 
su pagalba.
OGDEN PARK AUTO REPAIR SHOP 

6308 Racine Avė., 
Tek: Wentworth 1598

MYKOLAS ARBAŠAUSKAS.

gu kiti. Mano tikslu yra, kad darbas
EXTRA — EXTRA

Parsiduoda puikus namas puikiau
sioj apielinkėj prie Humboldt parko, 
3 augštų, 5—6—6 kambarių, furnace 
heat. Namas ant loto ir pusės, ga- 
radžius nuo užpakalio, elektros švie
sa, maudynės. Kaina $13,500 ant leng
vų išmokėjimų. Savininkas.

F. E. AUGAITIS, j 
3241 Limo St., Chicago, III.

REIKIA —
Vyrų darbui anglių 
yarde. $6.00 j dieną.
DOUGLAS COAL CO.,
3248 So. Crawford Avė.

PARDAVIMUI motorciklius, “Exel- 
cior”. Išrodo visai kaip naujas. Va
žinėtas mažai. Parduosiu pigiai. Ma
ne galima rasti namie nuo 7 ryto iki 
8 vakare. Išvažiuoju iš Chicago.

A. STONIS,
1515 W. 47 St. 2 lubos, iš fronto.

PARSIDUODA 3-jų flatų 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

nieko nevalgo ir naktį nemiega, tik 
klausia kur mama. įdedu jų paveik
slą tau dėl pažiūrėjimo. Jei nesugrį- 
ši greitai, aš busiu priverstas apleisti 
vaikus, nes gavau širdies ligą.

J. KASČIUKAS \ 
2617 W. 40th Place, Chicago, III.

PAJIEŠKAU Tadeušo Butkaus; Iš 
Lietuvos paeina, Kauno red., Šiaulių 
pav., Užvinčio parapijos, Minapių 
kaimo. Amerikoje gyvena apie 7 me
tai. Girdėjau kad vėliausiai gyveno 
Chicagoj ir buk esąs sužeistas ar mi
ręs. Malonės, kas žino, pranešti, bu
siu dėkingas. Taipgi ir kiti draugai 
malones atsiliepti.

P. VENCKUS
1836 W. 46 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Rafolo Miknevičiaus, 
Kauno red., Panevėžio apskr., Ramy
galos vals., Iriškėlio sodžiaus. Turiu 
svarbų reikalą iš Lietuvos nuo sese- 
ries Marytes. Malonėk pats atsišauk
ti, arba kas žino meldžiu pranešti jo 
švogeriui.

. MYKOLAS ZALATORIS, 
4416 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU sesers Onos Liutin- 
skienės ir dėdės Kazimiero Makavec- 
ko, prieš karę gyveno Rygoj. Gimi
nės ar pažįstami malonėkit pranešti, 
o aš jums už tai atlyginsiu.

Mano adresas tokia:
PRANCIŠKA MAKAVECKYTE, 

1739 So. Halsted Str. 
Chicago, 111., U. S. of America.

PAJIEŠKAU Kazimiero Narvilo ir 
dviejų jo seseinj Anusės ir Veroni
kos, paeina iš Veviržėnų vals., Giri
ninkų sodos. 'Puriu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

CHARLES STEPONAITIS 
509 Center Str.,

Racine, Wis.

PAJIEŠKAU Petro Pilkauskio iš 
Panevėžio apskr., Biržų parap., Mite- 
kunų kaimo ir pajieškau Povylo Juod- 
gudžio iš Papilio, Smaliočių kaimo. 
Meldžiu pačių atsišaukti, arba kas ži
note pranešti adresu:

ANTON KAIRYS,
525 Indiana Avė., Rockford, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

KŪDIKIS pajieško burdo. 
Kas apsiimate tokį burdin- 
gierj užlaikyti meldžiu atsi
šaukti. Aš gerai atmokėsiu.

A. SHUSHO, 
3255 So. Halsted Str.

R E I K I A DARBININKV_ MOTEBŲ___________
REIKIA™

Moterų virtuvės darbui— 
plauti indus ir t. t. nuo 4:30 
iki 9:30 vakare. $12.50 į są
vaitę ir pietus.
PARKERS RESTAURANT
51st St. and Lake Park Avė.

REIKIA —
Merginos ar moteries, kad ir su vie

nu vaiku vesti visą namų tvarką ant 
farmos prie dviejų vaikinų. Aš gyve
nu tarpe Waukegano, III. ir Kenosha, 
Wis. Su alga susitaikinsim. Mylin
čios gyvenimą ant farmos malonėkite 
atsišaukti greitai ant šio adreso:

JOHN KRZYNSKAS, 
R 2, Antioch, III.

REIKIA —
Moterų siuvimui maišų.
Gera mokestis.
Geros darbo valandos.

Kreipkitės pas
ABLE BAG & BURLAP CO.

1117 Blue Island Avė.
Tol.: Monroe 4570

REIKALINGA sena mo
teris prie vaikų.

Atsišaukite,
A. NORVILIENĖ,
4620 S. Rockwell St.

S, E JKYa darbininkų
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
Naktinių ir dieninių janitorių 

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

KEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ '

REIKIA —
Bučeriaus. Atsišaukit tuo

jaus.
1919 So. Halsted Str.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ
DIRBTUVĖS DARBUI.
PASTOVUS DARBAS.

LINK BELT CO.
39th & Stevvart

REIKIA siuvėjo, kuris mokėtų šo
nus rubus taisyti, o taipgi gerai bu
tų, kad 
bas ant 
sišaukit

ir naujus mokėtų siūti. Dar- 
visados. Sąlygos geros. AU 
tuojau.

K. KUTULIS
1803 W. 46 St.

REIKIA —

Stiprių paprastų darbinin
kų pilimui metalo. $5.00 į 
dieną ir bonai.

1710 So. Peoria St.

REIKIA —
Vieno kepėjo ir vieno mokintis kop

ti baltą duoną 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
nyje geram vyrui, kuris kalba Angliš
kai. Malonėkit rašyti:

CHAS. GREGAS, 
Benton Harbor, Mich.

REIKIA —
VYRŲ

$5.00 į dieną; 9 valandų dieną. Pa
stovus darbas. Muilo dirbtuvėj.

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

REIKIA r-
Gero bučerio nuolatiniam 

darbui. Turi kalbėti lenkiš
kai. y
S.‘& S. MEAT MARKET

3215 So. Morgan Str.

REIKALINGAS aptiekorius. 
Trumpos valandos, gera mokes
tis ir nereik dirbt porterio dar
bą. Atsiliepkite,

WARSAW PHARMACY 
2210 Jos. Campau

Detroit, Mich.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir grosernė 

geroj vietoj, lietuviais ir lenkais ap- 
gyventoj apielinkėj. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu, abiejų ne
galiu apdirbti. Turi būt parduota grei
tu laiku.

1836 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
labai pigiai. Priežastis pardavimo — 
nesutikimas su partneriu. Turi būt 
parduota greitu laiku už jūsų pasiū
lytą kainą. Kreipkitės į Naujienų 
ofisą klausdami No. 119.

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

3432 S. Morgan St.
PARSIDUODA didelė knygų krau

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

Klauskit Naujienų ofise No. 118

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

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė. Biznis gerai išdirbtas. 
Pelno neša į savaitę $500.

C. HORAZDOVSKY, 
2423 So. Oakley Avė.

PARSIDUODA saliunas, lenkais ir 
ietuviais apgyventoj vietoj. Turi bu- 
;i parduotas greitu laiku, nes važiuo
ju Lietuvon. Gera proga kas nori 
Sudaryti pinigų.

G. B.
Kampas W. 47th St., ir So. Bishop St.

PARDAVIMUI barbemė, su 2 krė
slais ir kitais visais įrengimais. Biz
nis išdirbtas per 30 metų. Cash pini
gais arba ant lengvų išmokėjimų.

P. BUBELIS
2409 S. Hoyne Avė.

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

I. ŽIEDAS,
;.9 E. 111 PI., Roseland, III.

PARSIDUODA puikiai įrengta ma
ža kalve (blacksmith shop), geroj vie
loj, nes ai*ti kitos kalves nėra. Elek
tra varomos mašinos. Kas mokate 
kalvio amatą — puiki proga pasinau
doti. Priežastis pardavimo, — tėvo 
mirtis — savininkas priverstas va
žiuoti Lietuvon, nes nėra kam ūkį ve
sti.

Kalvės No. 2832 W. 39 PI., Chicago.
Gyvenimo No. 4058 S. liichmond St.

MATHIAS MAZŪRA

PARSIDUODA — 
Grosernė ir 
Bučernė. 
$2,000.00 cash.

6010 So. Kedzie Avė.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

PARSIDUODA medinis ant 2 
gyvenimų namas geroj apielinkėj 
West Side. Priežastis pardavimo 
vininkas išvažiuoja j Lietuvą.

JONAS JAUGELAS 
2344 W. 22nd Place

pa- 
ant
sa-

DIDELIS PARDAVIMAS
Deimanto adata ir r c ...

24 parinktiniai rekor-Į 5 akrų flirina tik UZ $l,7»)0.
Išlygos: $250 cash — $20 

į mėnesį.
Tik pamislykit, jus dabar 

turite progą nusipirkti 5 ak
rų sklypą žemės tiktai 16 
mylių nuo Chicagos ir greta 
puikiausio priemiesčio j va
karus nuo Chicago, už šitais 
ekstra žemas kainas.

C. P. SZYDLOWSKI, 
2137 So. 52nd Avė.,

\ j. Cicero, III.

dąi. Gražus didelis 
, ■fflponographas, kaip 

naujas, vertas $156 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. T 
daugel 
ęigiai pardt

’urime labai

kitų d 
•arduod 
___ i gr 

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

PALIKTI STORAGE’JUJE
RAKANDAI

PIGUS IR GERI NAMAI.

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

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

Extra‘
• Sampeliniai Rakandai.

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

PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

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

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

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

2 floor
K. IMELIS

3204 Emerald Avė.
PARSIDUODA visai nauji rakan

dai, turi būt parduoti šią sąvaitę. 
Seklyčios setas, valgomojo kambario 
setas, koinodės, fonografas ir karpe- 
tui. Parsiauos pigiai, už tiek kiek 
kas teisingai pasiųlys. Tokia proga 
retai pasitaiko. Matyti galima kas 
vakarą nuo 6 iki 9 vai.

2912 W. 40th Place.

PARSIDUODA 2-jų arklių! PARDAVIMUI rakandai 
pajiegos, 230 voltų, D, C. elek-( (furniture) dėl 4 kambarių, 
trinis motoris, sustatytas prie * - - ■- ..............
didelio tekėlo (jyrind stone) ir 
shonting už $150.00.

58 E. 29th Str.

Sykiu galės gauti ir 4 kam
barius. Kreipkities vakarais 

2706 Emerald Avė. 
2nd floor rear

PARSIDUODA —
Pilnas Fire Vulcanizing 

and Retreating įtaisymas ir
NAMAI-žEMfi

PARSIDUODA 4-rų kambarių mfr- 
j ~ , . ,dinis namas ir tris lotai, taipgi kar-SandellS atnaujinimui taje- v5, vištos ir žąsįs. Kaina tiktai $1,- 

rn j 500.00, arti Crane’o šapų.
Atsišaukit pas z /f

5614 So. Kolmar Avė. < z58 E. 29th Str.

2
4
4
3
7

flatų po 7 kam. muro namas $3,700 
flatų po 4 kam. muro namas $8,900 
pagyvenimų namas po 4 kam. $2,800 
flatų po 6 kam. muro namas $5,200 
pagyvenimo mūrinis namas $1,700

2 flatų mūrinis namas po 6 kam. $6800
Visi šitie namai randasi ant Bridge- 

porto, geriausioj Lietuvių apgyventoj 
vietoj, šitų namų išlygos yra labai 
lengvos, kiekvieną gali pirkti su ma
žai pinigų, arba kas turi lotą priima
me už pirmą įmokčjimą.

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

EXTRA
Parsiduoda medinis namas ir ra

kandai. Namas ant 2 pagyvenimų, 
po 7 kambarius, su lotu šalę. Namas 
yra gerame padėjime. Gazai kiekvie
nam kambaryj ir vanos. Gera vieta 
bizniui, arti bulvaro. Parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas važiuoja į 
Lietuvą. Atsišaukite ant 1-mų lubų.

5311 So. Halsted Str.

PARSIDUODA mūrinis na
mas su akmenų frontu — 3 fla- 
tai po 7 ir 6 kambarius. Kaina 
$6,000.00. Namas randasi po No. 
3823 Parnėll Avė.; savininkas 
gyvena po No.

3815 So. Halsted Str.

PASKOLOS. 
/ PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
niato.

Mes turimo didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maži
uos varomos elektros jiega.

Kviečiamo kiekvienų ateiti by-ku- 
riuo laiku, diena ar vakarais, pasi- 
žiurčti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos milig niioroc, 
visokio stiliaus ir dydžio ii bot ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCBOOL
J. F. Kaauicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING | 
COLLEGEfl i

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

137 Mokyklos Jungt, Valstijom. <
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pimijninkfl. j

»»




