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LietuviŲ-RusŲ kariuomene Prū
sijos pasienyj

Bolševikai užėmė Baltstogę

Visatine taika nebetoli
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, UI., July 30, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
LIETUVIŲ-RUSŲ KARIUOME

NĖ PRŪSIJOS PASIENYJ.

Bolševikai užėmė Balstogę.

nesusipratimai, kilusieji tarp 
Maskvos valdžios ir Rusijos į 
pasienio valstybių, Londone bus Į 
sušaukta specialė konferencija, 
kad pasitarus apie atnaujinimą 
santykių tarp sovietų Rusijos 
ir talkininkų.

PARYŽIUS, liepos 29. — Pas
kutinėmis čia giutomis žinio
mis, lietuvių kariuomenės bū
riai iš Vilniaus ir Kauno susi
vieniję su bolševikų kavalerija, 
einančia rytų link — per Suval
kus ir Augustavą, ir koncent
ruojasi Rytų Prūsijos pasieny. 

Nauji sustiprinhnai gabena 
nuvargusiai generolo Budde- 
ny’so kaveJerijai maisto ir pa
šaro arkliams. Tatai Budeny’so 
kavalerijai duos progos atnau
jinti puolamąsias operacijas
prieš lenkus, ir, gali būt, bėgiu įmes stumiame priešą atgal. Kai 
sekamų dvidešimt keturių va- kuriose vietose jisai ytin stip- 
landų. Per pastaiT«ias tris die- riai laikosi. Stipriu pasimojimu 
nas jo kavalerija nieko neveikė, mes pasiekėme liniją Berezin- 
kadangi buvo labai nusikama 
vusi ilgu ir neatlaidžiu puoli
mu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 30, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKŲ ARMIJA VER
ŽIASI — VISU FRONTU.

LONDONAS, liepos 29. — 
šiandie čia gauta iš Maskvos 
bevielis pranešimas, datuotas 
seredoje. Jame sakoma, kr»d 
bolševikų armijos veržimąsi 
tebesitęsia — visu frontu.

Pranešimai sako:
“Pietvakariuose nuo Gardino

Pranešama,
(Prūsijoj) verbuojama reichs- 
wehr’n«i, kurie jKisirengę atrem-

ti Rytų Prūsijon.
Bolševikai užėmė svarbų ge

ležinkelių centrą Balstogę, ir 
sakosi laikys miestą, o kurtu 
ir Suvalkus — kol užsibaigs 
taikos tarybas.

Lenkai paklupdyti.
Šiauriniame fronte bolševikai 

sparčiai eina priekin, nepasitik
dami jokio pasipriešinimo iš 
lenkų pusės. Pastarųjų (lenkų) 
energija muštis visai palaužta.

Bolševikų veržimąsi susi truk
dė tik ačiū tam, kad jų kariuo
menė taip greitai ėjo pirmin, 
jogei už jos toli užpakaly liko 
maisto išteklius. Atsitiko ly
giai taip, kaip kad von Kluck‘ui, 
kuris 1914 metais įsiveržė iš 
Belgijos Francijon.

Tik nčiu tani faktui, kad Tu- 
gačevskis neturėjo naujų savo

Berezin- 
ka-Janof-Sokolka ir Suprašei.

Polesijoj tas pats.
Polesijos sryty musų verži

mąsi tebesitęsia.
“Brody apielinkėj musų ver

žimąsi plėtojasi sėkmingai. 
Tarnapolio sryty mes nustumė- 
me priešą ant dešiniojo Sereth 
upės kranto.

“Zbruč upės kryptimi — mes 
išvijome priešą iš kalvų, esan
čių ant dešiniojo upės kranto. 
Visu plečiu frontu mes stumia
me priešą vakarų link.

K‘rymo sektore. Eina stiprus 
mušis Aleksandrovsko-Orian- 
kovo apskrity.”
Laukia paliaubos mūšių sąlygų.

Valdininkų manymu, sulio- 
mosios Ix)ndono konferencijos 
pasisekimas arba visiškas jos 
atmetimas priklausys nuo to, 
kokių mūšių jnliaubos sąlygų 
Rusija pilstą tys Lenkijai. Ixiu- 
kiamosios sąlygos veikiausia 
paaiškės subatoje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 30, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ŲUNDENDORFF NORIS KO
VOTI SU BOLŠEVIKAIS.
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as reąuired by thcįact of Oct. 0, 1917as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
VARŠAVA PASKELBĖ “RE- BOLŠEVIKAI NEPILDĄ SAVO 

VOLIUCIJĄ” KAUNE. PRIŽfADŲ.

VARšAVA, liepos 29.— šian
die čia gauta žinių, kad Kaune 
prasidėjo “sovietinė revoliuci
ja.” Lietuvos valdžia nuversta. 
Snnilkinen'ngų žinių apie tą 
voliuciją čia dar negauta.

POLITINIS JOMARKAS.

re-

at-Gubernatorius Lowden nori 
simokėti savo politiniams prie
šams; West Park komisibnic- 

riai atstatyti.

CH.ICAGO. — Turime nau
ją, politinį jomarką. Illinois val
stijos gubernatorius Lowdenas 
atstatė t. v. West Park komisio
nierius.

Kodėl?
Gubernatorius sako, kad ko

misionieriai netiek savo parei
gas ėję, kiek “pušinę” Chicf«gos 
majoro politinę mašiną.

Ta mašina yra republikoniš- 
ka, taigi tos pačios partijos, ku
riai priklauso ir pats Illinois 
valstijos gubernatorius Low- 
den.

Išrodo pusėtinai keista, ar 
ne? Bet taip tik išrodo. Ta mo- 
šina nors ir republiikonška, vis 
dėlto, ji nesisuka taip, kaip to 
norėtų Pullmano kompanijos 
bosas. Ji sukasi prieš jo norą ir 
dagi stipriai kenkia musų gu
bernatoriaus politinei reputa
cijai. Ji, sakoma, nemąžta 
prisidėjusi ir prie to, kad guber
natoriaus pasistengimai laimė
ti republikonų partijos nomi
naciją į prezidentus nuėjo vė
jais.

Majoras Thompson, kadi r re- 
publikonas, bet netoks akyplė- 
ša, kaip to norėtų reakcingieji

to tai ir gubernatoriui netinka 
tariamoji “Thompsono maši
na.” Ir dėlto jis dabar atstatė 
West Park komisionierius. Tai 
pasako ir patįs komisionieriai. 
Vienas jų tūlo laikraščio repor
teriui pareiškė: “Ar gubernato
rius nori, kad mes, būdami ta
ryboje, parduotum© savo teisę 
—remiant jo pasirinktuosius 
kandidatus?”

Pasakyta trumpai ir aiškiai. 
Politinis jomarkas!

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, July 30, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Graikai nužudė 70 turky.

as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

JUNGTINĖS VALSTIJOS NE
PRITARIA RUSŲ ŽEMĖS UŽ

GROBIMUI — JAPONAIS.
LONDONAS, liepos 27. — 

Christian Science Monitor atsto
vas autoritetinguose rateliuose 
tapo painformuotas, jogei nevei
zint taikos sutarties, kurią pasi
rašė sovietų Rusija ir Lietuva 
liepos 12 dieną, pirmoji (taigi 
Rusija) dabar remia sovietinės 
tvarkos formą Atimtose (nuo 
lenkų) teritorijose. Apskrityse 
varoma stipri pfopaganda pagal-

apskrityse bol- 
vietos reikalus

ris redaguojama ir spausdinama 
Vilniuje.

Gavusis šitų utinių dar pažy
mi, kąd užimtos 
ševikai neleidži
tvarkyti lietuvių administraci
jai. Gi visą 
čius nuo linijos Kazėnai — Aš
mena — Dieveniškė — Gardi
nas, jie dar laiko savo rankose.

Vilniuje įkurta sovietų val
džia, kuri Lietuvos valdininkų 
visai nepaiso. Toliau tasai pats 
asmuo pažymi, kad delei to ta
po pasiųsta Maskvon ytin griež
tas protestas. Ąpie tai taipjau 
pranešta ir Anglijos valdžiai. 
Beto, Rygon pasiųsta specialė 
delegacija, kad pareikalavus iš 
bolševikų atstovė Joffes pasiaiš
kinimo.

., esantį į pietry-

IR GOMPERSAS “SUSIPRA
TO.”

Sako, kad samdytojai dard su
moksią — sumažinti algas.

WASIONGTOK, liepos 29..— 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Samuel Compers, 
vakar stpriais žodžiais pasmer- 

ir autokratus 
kurie daro su
su mnčinti šios 

ši-

ke “arogantus 
samdytojus,” 
mokslų tikslu 
šalies darbininkams algas,
tuos stiprius žodžius jisai pir
miausia taikė į American Woo 
len Mills kompaniją ir Pennsyl- 
vania geležinkelio kompaniją, 
kurios veja savo darbininkus iš 
darbo. Gompersas sako: “Per 
mėnesių menesius musų ausy
se skambėjo šauksmai: ‘didin
kime produkciją!’ Bet kaip ją 
padidinti, kuomet tūkstančiai 
darbininkų atstatoma nuo dar-

Tokio valdžia gavo notą, kuria 
priešinamasi japonų žygiams 

Šachtine.

TOKIO, liepos 29. — Japonijos 
valdžia gavo iš Jungtinių Valsti
jų valdžios notą, kurioje, be ki
tų dalykų, nurodoma, kad Ame
rika negalinti pripažinti teisėtu 
okupavimą šiaurinės Sashalino 
salos dalies Japonijos kariuo
mene.

Laikraštis Niši Niši tečiaus 
sako, jogei čia esanti tokia nuo
monė, kad toji nota nėra pro
testas tikroje to žodžio reikšmė
je, bet greičiau pareiškimas 
Jungtinių Valstijų pažiūros kai 
dėl okupavimo Rusijos teritori
jų ir kas nors tokia apie terito
riją, kuri dar turėtų būt' užim
ta.

Čia nujaučiama, kad by koks 
viešas paaiškinimas apie šitos 
notos detalius greičiau bus pas
kelbta Washingtone, o ne To- 
kio’je. Be to, čia manoma, kad 
Japonija po kiek laiko turės pa
siųsti savo atsakymą Washing- 
tonui, kad tuo budu išaiškinus 
savo oficialę pažiūrą ir pašali
nus visokį nesusipratimą delei 
Japonijos nusistatymo.

NAUJAS “MAIŠTAS” MEKSI
KOJE.

žemosios Kalifornijos guberna
torius pasipriešino de la Huer- 

tos valdžiai; valdžia siunčia 
kariuomenę.

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

LIETUVA PADARE 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.
"■I ................................................. .......................................1,1  ......................................——...... , ■ i

True translation filed with the post-, GASO KOMPANIJA VERTA 46
master at Chicago, III., July 30, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PRISIBIJO LENKŲ KLAS
TOS.

Maksimas
šiandie viename

MILIONUS DOLERIŲ.

Gal sumažins kainas gasui.

išgelbėta iš didelio pavojaus. 
Vienas franeuzų karininkas, 
kuris tik-ką sugrįžo iš Pinsko 
fronto, man pareiškė, kad bol
ševikai galėtų joti sinčiai Var
šuvon, jeigu tik jų arkliai atlai
kytų, kad butų galima gauti 
jiems pašaro. Lenkų oficieriai 
dideliais būriai bėga iš armijos. 
Visa, kas dar k likosi, tai maži 
kulkosvydininkų būreliai, susi- 
dedantįs iš tų žmonių, kurių 
namai ir ūkiai randasi mūšių 
linijoj ir kurie todėl stengiasi 
sulaikyti įsiveržėlių paliaubą.

Sako, jisai1 apsiima suverbuoti 
milioną vyrą ir kautis, jeigu už 
tai Vokietija gautą Poznanių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 30, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191
VISATINĖ TAIKA NEBETOLI.

PARYŽIUS, liepos 29. — Gau
tomis iš Berlino žiniomis, ku
rios išspausdinta vietos laikraš
ty Journal, generole^ Luden- 
dorff Anglijos atašė'ui Berline 
pasiūlęs sekamą: jis suverbuo- 
siąs vieną milioną vyrų kovai 
su Rusijos bolševikais, jeigu už
tai Vokietijai bus grąžinta Poz- 
nanius ir atmainyta kelios Ver- 
sa i lies’o taikos sutarties kliau- 
zos, jų tarpe ir toji, kur eina 
kfdba apie Danzigą.

SMYBNA, liepas 29. — Tur
kai nacionalistai bandė sukon
centruoti savo spėkas rytuose 
nuo Bruses kuris yra už graikų 
okupacinės linijos. Oficialinis į 
paskelbimas sako: “Brussa ka
riuomenės komanduotojas už
puolė ir sunaikino priešą. Sep- • 
tyniasdešimts užmušta, o trįs- 
dešimts paimta nelaisvėn. Be
to, suimta kulkasvntdžių, amu
nicijos ir vienas flagas.”

Gompersas suprantąs: tai esą 
; nieks kitas, kaip samdytojų no
rus — sumažinti siuvo darbinin
kams algas. Bet šitokia dalykų 
padėtis nebus pakenčiama — 

pasakė Gompersas^ “Amerikos 
Darbo Federacija prieš siuna- 

< žinimą algų kovos iki paskuti- 
’ niosios.”

Nabagėlis, tik dabar jis tc- 
i suprato, kad tai yra “nieks ki
tas,” kaip samdytojų noras 
mažinti darbininkams algas!

su-

Ir vėl žemės drebėjimas Los 
Angeles^.

Taip sakąs Anglijos premieras 
Lloyd George.

LONDONAS, liepos 
Pasak pareiškimo, kurį 
po pietų atstovų butui 
premieras Lloyd George, 
tarp Rusijos ir talkininkų 
nebetoli.

Premieras pasakė, kad po to, 
kri bus susitarta su Lenkija 
apie paliaubą mūšių ir išrišta

29. — 
šiandie 

davė 
taika 

jau

TAIP DEDASI MUSŲ CHICA- 
.. GOJ<

Dvidešfant tūkstančių vaikų ka
pitalisto prakalti nėse.

CHICAGO. — Vienas viešųjų 
mokyklų perdetinis andais pa
reiškė, kad Chicagoj apie dvi
dešimt tūkstančių vaikų —- 

nuo keturiolikos iki šešiolikos
metų amžiaus — vietoj lankyti ir esą labai pfitenkinti, kaip ly- 
mokyklą, lanko dirbtuves. Jie giai ir pati firma, kuri turi neb
esą arba visiški nemokšai arba j logą uždarbį.” 
tik “šiek tiek pasimokinę.” Tikrai puikus biznis.

Tur| graužaus pelno.
LONDONAS, liepos 29. —; 

Tūla vietos firma pradėjo išdir- 1 
binėti “geriausias akis.” Savo 
skelbime npie tas “geriausias 
akis” firma sakosi: “Daugelis 
žmonių, ypačai gi buvusieji ka
reiviai, ar dėl nežinojimo arba 
stačiai savo apsileidimo, ka- 
muojr»i prastomis stiklinėmis 
akimis. Jie užmiršta, kad mu
sų speciališkumas yra dirbti ge- 
riauskft stiklines akis — visai 
prieinama kaina.”

Telegrafo agentija dar nuo 
savęs pastebi. “Daugelis per
kas tos firmos padirbdintų akių

LOS ANGELES, liepos 28. — 
šiandie, rpie vienuoliktą valan- 

j dą ryto, čia iri vėl jausta naujas 
I žemes drebėjimas. Nuostolių ir 
šį kartą nepadaryta jokių.

PINKU! KURSAS.
VAKAR, liep. 29 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ...................
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos, už $1 ...........frankų
Finų 100 markių ...................
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos už $1 ............
Lietuvos 100 auksinų

(Lietuves auksinai tai Vokiečių 
estmarkiai; jų kursas tok8-pat 
kaip Vekietijos markių).

I^enkų 100 markių.....................$0.73
Olandų 100 guldenų ..........   $34.80
Norvegų 100 kronų ........... $16.15
šveicarų, už $1 ...»...... frankų 5.80
švedų 100 kroną ................... $21.40
Vokiečių 100 markių ............. $2.40

$3.74 
$0.62 
12.42 
$4.00 

. 13.02
lirų $18.60 
........ $2.40

MEXICALI, liepos 29. — 
Žemosios Kalifornijos guberna
torius, Esteban Cantu, ruošasi 
karan su naująją Meksikos val
džia. Jo įsakymu skubiai ver
buojama kariuomenė, kad atrė- 
mus “neprašytuosius užpuoli
kus” — federalės valdžios ka-. 
nuomonę, kuri jau siunčiama' 
prie tos valstijos rubežių ir už 
kelių dienų gal užpuls Cantu’so 
kariuomenę.

Valstijos gubernatorius pa
reiškė, kad jis greitu laiku su- 
verbuosiąs keturis tūkstančius 
vyrų, kurie lengvai atremsią by 
kokį federalinės kariuomenės 
bandymą įsiveržti žemojon Ka- 

lifornijon.
šito “maišto” priežastis esan

ti tokia. Laikinoji Meksikos val
džia įsakiusi pasitraukti dabar
tiniam žemosios Kalifornijos 
gubernatoriui, kuris buk esąs 
užmuštojo Meksikos prezidento, 
Venustiano Carranzos šalinin
kas. Šitam patvarkymui guber
natorius pasipriešino. Savo vie
tą užleisti kitam jis nenorįs.

“Del visa ko” tečiaus guber
natorius Cantu sako, kad jis 
prieš naująją valdžią visai ne- 
sišiaušiąs. Jis sako, kad kariuo
menę žemoj on Kalifomijon 
siunčiąs ne laikinasai Meksikos 
prezidentas, bet kariuomenės 
vadai. Vieno korespondento pa
klaustas, būtent, ką jisai darys, 
jeigu pasirodys, kad kariuome
nę siunčia pats prezidentas, 
Cantu tečiaus atsakęs:

“Tuomet visą klausimą išrišti 
aš pavesiu šios valstijos gyven
tojams.”

žinių agentijos pažymi, kad 
tai yra tik “gudrus išsisukinė
jimas.”

KOPENHAGEN, liepos 29.— 
Bolševikų užsienio reikalų mi- 
nisterio padėjėjas, 
Litvinovas, 
pasikalbėjime nurodė, jogei so
vietų valdžia turės žiūrėti, kad 
mūšių paliauba su Lenkija ne
būtų panaudota sustiprinimui 
pastarosios karinių jiegų — 
tęsimui c»grcsijų prieš Rusiją. 
Ir pirmesnėse tarybose su Ru
sija Lenkija pasirodė sukta ir 
neištikima.

“Dar daugiau,” pasakė Litvi- 
novas, “tie patyrimai, kurių 
mes jau turėjome, neduoda 
mums liado pasitikėti dagi ir 
didžiosiomis valstybėms. Mes 
csciine griežtai nusistatę neuž
dėti sunkių sąlygų Lenkijai, ir 
neatsižadėti žmonių apsispren
dimo principų vien dėl tų lai
mėjimų, kurių mes Įsigijome 
karo metu.”
Duosnųs mažosioms valstybėms.

Litvinovas pažymėjo, kad Ru
sija davė gerų sąžiningų sąlygų 
Estonijai, Gruzinijai ir Lietuvai. 
Dagi to neveizint, kad ji buvo 
pergalėtoja. “Tuo budu mes pa- 

~ j sirodėme esant tikriausiais ma- 
i žųjų tautų draugais” — pasakė 
I jis.

“Lenkija,” tęsė Litvinovas, 
“neturi priežasties bijoti musų 
tol, kol ji bus taikiuose ir drau
ginguose santykiuose su mumis. 

į Musų sąlygos Lenkijai parodys, 
kad esame toli nuo agresijų ir 
kartu parodys musų taikius tro- 

i škimus. Sovietų rateliuose nėra 
nė vieno įtekmingo žmogaus, ku
ris nenorėtų ūmios taikos su ki
tomis valstybėmis.”

BUENOS AIRES, liepos 29.— 
čia gautomis žiniomis, Punta 
Arenas mieste, Cili respublikoj, 
paskelbta generalis streikas. Po
licija užpuolusi streikininkus, 
susirinkusius Darbo Federaci
jos svetainėje. Susirėmime ke
lintas darbininkų nušauta. Su
žeistųjų skaičius neminima. 
Taipjau neminima ir priežastis, 
dėl kurios streikas paskelbta.

VILLA TIKRAI PASIDAVĘS.

WASHINGTON, liepos 29. — 
Valstybės departamentui šian-! 
die oficialiniai pranešta, kad 
paskilbusis banditų vadas, 
Francisco Vilią, tikrai pasidavęs 
laikinajai Meksikos valdžiai. ]

CHICAGO. — Kada Cliicagos 
gaso kompanija kreipėsi į gu
bernatoriaus Lovvdeno (Public 
Utilities) komisiją reikalauda
ma, kad butų leista imti po 
dolerį ir penkiolika centų už 
kiekvieną tūkstantį kubiškų pė
dų (gaso), tai ji sakėsi, kad jo
sios įdėtasai kapitale nenešąs 
reikiamo pelno. Gi savo įdėlius 
ji nepašykštėjo gerai įkainuoti, 
taip kad galėjus paremti savo 
reikalavimą. Ėjo gandų, kad 
visas kompanijos turtas įkai
nuota daugiau kaip ant mil. do-

Dabar tečiaus pasirodė, kad 
tikrasai kompanijos turtas su- 
darąstik 46milionus dolerių. 
Vadinas, dauginai kaip ant pu
sės mažiau nei kad kompanija 
sakė. Tai ištyrusi bendra mies
to, public Utilities ir pačios ga- 
so kompanijos komisija, šituo 
remdamasi miestas žade* parei
kalauti, kad butų sumažinta 
kainos gasui.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Uh, July 80, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ DU AR

MĖNIJOS MIESTU.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 28. — Bolševikų armija, 
kuri eina iš Baku per Armėniją, 
užėmė Coucha miestelį, 264 
mylias į pietryčius nuo Baku, 
ir einc< niekieno nesulaikoma. 
Ji taipjau užėmė ir kitą svarbų 
miestą. Gero tįsy, dvidešimt ke
turias mylias atstu nuo Cou-

Baku*j e bolševikai mokina 
didelę armėnų komunistų ar
miją, kuri turėtų padėti nuver
sti dabartinę Armėnijos val
džią.

Šiomis dienomis Chicago j e 
buvo audmenų pardavėjų suva
žiavimas. Jie pranašauja kad 
dar šį rudenį drabužiai nupig- 
sią. Bet ne bovelniniai. Bovel- 
nos trūksta ir esant dideliam 
reikalavimui, jos kaina pasilik
sianti augšta.



MAii.HGNo;;, iii Pėtnyčia, Liepos 30 d., 1920

MILDA Laiškai iš Lietuvos
MILDOS TEATRAS atsi

darys SU BATO J, 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 Subatai viskas bus 
pilnai užbaigta ir MILDOS 
TEATRAS atsidarys kaipo 
vienas iš puikiausių ir gra
žiausių teatrų mieste Chica- 
go. Visi kurie matė 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.
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 ‘Trescenium Arch”, ant 
lubų. Tas paveikslas repre
zentuoja dramą ir muziką. 
Be tų dviejų didelių artistiš
kų paveikslų ant drobės, rei
kia tėmyti visą dekoracijos 
dąrbą nuo pat “Laby” iki 
ložų. Ant sienų, iš abiejų 
pusių, ant balkono, reikia 
pastebėti rožių vainikus, nu-

žada daug, bet neduoda”.
Bušo giminės Elenai Urbu- 

taitei, Chicagoj:
i

...Dabar turime savo Vald
žią — lietuvišką. Turime dau
gybę kariuomenės. Bet mes ne 
sididžiuojanie iš savo valdžios, 
nes viršų ima ponai lenkai dva
rininkai, susidėję su kunigais ir 
klerikalais. Biedniemsiems dr» 
prasčiau gyventi, kaip po rusu:- 
Žada daug, bet neduoda. Žadė
jo duoti žemės visiems, kas tik 
norės, o dabar, jei nori, gali pirk 
t; nuo ponų dvarininkų mokant 
dešimtinei 1,000 rublių. Taigi 
matoma, kad valdžios msdone 
bįednieji žemės neįsigys. Kaip 
buvo pirma po dvarus baudžia
vos, taip ir pasiliko, nes dvari
ninkai nenori parduoti žemių 
bijodami netekti ordinarčikų. 

, ____ ____ iaine St. Seimo su
sivažiavimo. Matysime, ką sei
mas nutars apie žemių dalini
mą.

Pas mus laikraščiai rašo, kad 
ponai su savo sėbrai^ — ku
nigais paėmę viršų rinkimuose.

Pasakysiu da teisybę apie 
amerikiečių doviuias, kurios bu-. 
vo s unčiamos biedniemsiems i 

| • v «■»

šelpti. Nors aš buvau išrinktas ;slrase 
i tą komisiją (socialūs apsaugos 
komisiją), bet dar savo akimis 
nemačiau tų Amerikos dovanų.

Aš buvau surašęs neturtėlių mo
terų ir vaikų sąrašą ir pasiuntęs 
jį valdžia, bet jokios pašalpos 
į Stulgius nebuvo prisiųsta.

Yra toL mjuumiH na Dabar lauki

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Yra kaip gyvi.
Scenoje statomi keturi ak

tai: 1) Burg Bros. — “Hand 
Balancing”; 2) Mohn & Eld- 
rige, — “Nifty Nensence”; 
3) Duel & Wordward, — 
“Bits of Vaudeville”; ir 4) 
Kepper & Classy Cupids, — 
“Wliirlwind Dancers.”

Be to bus duodami gražus 
krutamieji paveikslai.

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.

Rašo vienas “Naujienų” dali
ninkas :

Gerbiama Redakcija ir “Nau
jienų” Bendrovės draugai:

Turiu laimės pasveikinti visus 
“Naujienų” draugus ir drauges, 
linkėdami'# sveikatos ir gero 
pasisekimo.

Aš laimingai parkeliavau į 
Lietuvą ir esu linksmas, kad vi
sus savuosius radau gyvus.

Dabar parašysiu apie Lietu
vos stovį. Rinkimuose pasirodė 
ne žmonių valia, bet ponų ir 
klebonų gedia. Relavos klebo
nas savo pavaldiniams išdavė 
penkto No. sąrašus ir baugino 
parapijonis iš ambono pekla, jei 
kas nebalsuos už tų surašą. Iš 
to aišku, kad balsavimu# nebu
vo liuesas.

Pragyvenimas dabar branges
nis negu vokiečių okupacijos 
laikais. Grudų, linų ir drabu
žių rekvizicijos nebepakelia
mos. O tuo tarpu žmonių gy
venimu nū kiek nesirūpinama. 
Nederama nieko, kad atstačius 
karo melu sudegintus budinkus. 
Kunigaikštis B. J. Aginskis pa- 

išpirkimo žemių aktų, 
kur pasakyta, kad jis turi duoti 
savo žmonėms kuru ir medžia
gos budinkams atstatyti, san- 

, tarmėj su protokolu No. 3, ra- 
į šylu vasario 5 d., 1886 m. Proto 
kolas buvo Senato užtvirtint?® 
gegužės 21, 1891, ir jame išdės
tyta žmonių teisūs ant girių ir 

! ganyklų. Bet dabar nebepaiso- 
nia tų sutarčių ir baudžiama 
kiekvienas už nukirtima nien- 

i ko medelio arba paėmimų šakų 
našlelės. — Žliugis.

žvejojama dolerių amerikiečių 
laiškuose.

Kun. Juozas Vaitiekūnas iš 
Žiežmarių rašo savo broliui Al
bertu i, Chicagoj:

...Visi laiškai iš Amerikos 
musų krašte yra atplėšiami ir 
doleriai išimami. Tų dalykų pa- 
garsinkit laikraščiuos perspėdar 
mi lietuvius, kad nesiųstų pini
gų laiškuose. Tegul siunčia Lie
tuvon per Kauno bankų, kurio 
antrašas šitoks: Kaunas, Lietu
vos Prekybos ir Pramonės Ban
kas, Laisvės Alėja N. 66.

Kas link siuntimų dovanų sa- 
viemsiems Lietuvon, tai daugelis 
jau apturėjo iš Amerikos gimi
nių ir labai džiaugias, nes Lietu
voje ir už pinigus negalima gau
ti apsiavimų ir apsivilkimų.

Kas link grįžimo į Lietuvą, 
809 So. Main Str. ; tai, broliuk, tuotarpu neverta, 

Rockford, III. nes viskas brangu ir sunku pra-

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
_ .. . _ I

Dėbso ir Liuosybes Fondas
$1 00,000

DARBININKAI!
RYTO YRA TA DIENA

RINKLIAVA ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ FONDUI PRASIDEDA RYTOJ. 
JI TĘSIS IKI 13 d. RUGSĖJO, KADA SUKAKS DU METAI EUGENIJAUS V. 
DĖBSO KALĖJIMO Už PRASIŽENGIMĄ BŪNANT IŠTIKIMŲ DARBININKŲ 
KLESAI IR TEISINGU SU SAVO SĄŽINE.

DARBININKAI CHICAGOS
yra kviečiami paaukauti vienos dienos už
darbį į DĖBSO IR LIUOSYBĖS FONDĄ. 
FONDĄ, kuris padarys galimu DĖBSO Par 
tijai, Socialistų Partijai, vesti kampanijų, 
kuri suorganizuotų maištingų žmonių dva
sių į klesų susipratimo veikimo vagas, ir ant 
visada padaryti aiškiu, kad darbininkai 
NEDALEIS nuslopinimo savo TIESŲ.
FONDĄ, kuris suorganizuos mažiausiai 
3,000,000 BALSŲ už socialistų kandidatų 
ant prezidento, ir ATIDARYS KALĖJIMŲ 
DURIS, taip kad jis ir jam lygus, TAPTŲ 
PALIUOSUOTI!

DARBININKAI! JUS, KURIE IŠMOKOT 
— TURITE PADĖTI PAMOKINTI TUOS, 
KURIE DA NEIŠMOKO.

JUS, KURIE JAU APTURĖJOTE, 
APŠVIETOS 
STI ŠVIESĄ

TURITE PADĖTI SKLEI

JUS, UŽ KURIUOS MUSŲ KANKI 
NIAI PAAUKAVO SAVO LAISVĘ,- 
TURITE TAIPC.I AUKAUTI.

E. .. GYVASTĮ!........... N E
VIEN DOLERIUS 

DOLERIUS SKLEIDIMUI TEISYBĖS, Už KURIĄ JIE PAAUKAVO!

Rinkit Savo Šapose, Dirbtuvėse ir Namuose PfgįgjĮ SįSdlOll

LAISVĘ

PAREIKALAUKIT DĖBSO KAMPANIJOS KONFERENCIJOS BLANKŲ NUO 
SAVO UNIJOS, ARBA NUO DIREKTORIŲ KAMPANIJOS po No. 220 SO. ASH
LAND BLVD., CHICAGO, ILL., ARBA NUO “NAUJIENŲ”, 1739 SO. HALSTED 
STR., CHICAGO, ILL., KUR BUS PAKVITUOTA VISOS AUKOS.
LAI DARBININKŲ AUKOS VEDA DĖBSO KAMPANIJĄ!

gyventi, geriaus kai visiškai nu
rims, tada lauksim išsižioję tam 
stų parvažiuojant brangion Lie
tuvon. Tuotarpų kraukit ska
tikus, kad galėtumėt Lietuvoje P

Naują Krautuvę turim jau supir

Hart, Schafner & Marks po $24.50, 
$39.50, $49.50 verti $50.00 iki $95.00.

$3.95, $5.95, $8.45, i 
$10.00, $12.50, $13.50

Vyrų šiaudinės skrybėlės 
25c. iki $2.95, vertos $3.00 iki $5

VAIKAMS ČEVERYKAI 
$2.95, $3.45 verti $4.50, $5.50.

Vilnones Skrybėlės.
$1.45, $2.95, vertos $5.00, $7.00, $9.00

SPARD AV! MAS
Didelis Persikraustymo Išpardavimas visiems gerai žinomoj krautuvėj.

PAUL P. PILKIS
729 W. 18th St.

Tas išpardavimas yra vienas iš didžiausių negu kada nors yra buvęs mu
sų krautuvėj, nes 15,000 dolerių vertės visokios rūšies apredalų turi būti iš
parduota j trumpų laika, nes mes į trumpų laikų turime persikelti į Naujų vie
tų 1822 — 1824 S. Halsted St. Taipgi ta priežastis verčia mus išparduoti viskų 
daug pigiau negu mes patįs pirkom, nes

VYRŲ KELINĖS
Storo mėlyno vilnonio serge $12.50 

vertos $18.50 ir kitos visokios rūšies 
grynų vilnų kelines parduodam po 
$4.95, $6.95, $8.95, vertos $9.50 iki 
$13.50

MOTERIŠKI ČEVERYKAI 
$3.95, $6.95 verti $8.50 ir $12.50.

VYRIŠKI ČEVERYKAI
ės CQ 4K CO vnvf

kę visą naują tavorą. Taigi norinti apsirėdyti pigiai pasiskubinkite ant šio 
išpardavimo, nes išpardavimas jau prasidėjo ir į trumpą laiką pasibaigs. Nes 
prie didelio papiginimo ta voras parsiduoda labai greit.

Atytižiai peržiūrėkite nusą prekes.
SIUTAI

Juozas Kairys iš Žagarės ra
šo A. Kairiui į Dannebrog, 
Nebr?

...Parašysiu trumpai kaip at
rodo rtiusų tėviškė: Laukai pil
ni apkasų pridarytų vokiečių ir 
rusų; sodai, medžiai iškirsti ir 
išdeginti. Visam sodžiui neli
ko nei mažiausios triobeles, vi
sos liko sudegintos, išnaikintos. 
Javai ir gyvuliai tapo išgabenti 
į Vokietijų arba Rusi jų — neiš
liko nei vieno plauko ir grūdo. 
Drabužiai, apart tų, kurie buvo 
ant nugaros, liko visi ugny. Ant1 
tėviškės vietos liko tik pelenas 
ir akmenys. Laike to visko žmo 
nes, kaip žvėrys pusnuogiai ba
dų kęsdami slaptėsi miškuose, 
duobėse. Dabar tėviškėj, vie
toj buvusių triobų ir kitų budin
gų, stovi Sukaltos iš lentelių ma-, 
žutes pakrypusios bakūžėlės, o 
kūtės iš mietų suramstytos ir 
tos pačios beveik tuščios. , Kur 
buvo virš dešimties raguočių ir(
penki šeši stiprus arkliai, tai 
dabar vos viena karvelė ir dve- 
jatas silpnučių arklių. Taigi, aš 
manau išgirdę tas žinutes galė
site maždaug spręsti ir atjausti 
visų gyvenimų ir išvaizda dabar
tinės musų tėviškės.

Vaikas išgelbėji kita vaikų.
John Boak Siriith, 11 m., pa

matęs, kad kitas mažas vaikas 
žaidžia su netvirtu stovinčiu 
dideliu radjatoriu, pribėgo prie 
radiatoriaus, kada tasis jau 
pradėjo svirti, kad nupuolus, 
kiek sulaikė radiatorių ir tuo 
išgelbėjo gyvastį mažesnio j o 
vaiko. Betgi jis visgi neįstengė 
išlaikyti sunkaus radiatoriaus 
ir tasis užgriuvo ant jo ar sut
riuškino kojų. Mažasis Jonukas 
dabar guli ligonbutype, bet 
džiaugiasi, kad jam pavyko iš
gelbėti kilo vaiko gyvestį.
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AŠ ADOMAS A. KASALIAUHK/5I. SEKANČIAI RAAAU.
AŠ labai sirgau per 3 mrtns, nustabnejes pilveli buvo. Dlipcp 

rtja.nevirinimas pilvelio, nuslabnCjhnaa. Kraujo. inkstą, Nervą ir 
abelnas spėkų nuitojlmss viso Irano, h* bavaru Mustojęa vlltlee, kad 
begyvensiu, Visur jieškojau sau pažibos, nesftfiah^au visoje 
riko] ir už rubežių, bet niekur neghvaa savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sakitaras vaistą, Hittęria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, lukštų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stipret, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ftmfi stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadS po krutinę. Vidurių režimas 
iinyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 menesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Salutaras, Bitterfa, ir po 3 men. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dekuoju Salų t aras mylistą 
radčjistci ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaru:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltumu. Prof. 

1797 Halsted 8U Telephone Canal 41417. Chlcago, HJ

llillli!llillil!iillllliliilillilllllllllllllillllll!llillllllllllllllllii!lll

Rengiamas 
DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ NO. 1, 
NEDĖLIOJĘ, 1 RUGPIUČIO-AUGUST, 1920, 

Lcafy Grove, Wiilow Springs, III. 
Prasidės 10 vai. ryto.

Kviečiame publikų skaitlingai atsilankyti, nes 
mes esame prisirengę patikti kuogeriausiai. Bus 
puiki muzika, vedama Juozapo Varnagio. Nesigai- 
lėsit atsilankę. I KOMITETAS.

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

nori sužinoti, kaip gulima lengvai, greitai ir pigiai įsigyti ĮMOKSIĄ. į 
Siųskite savo antrašą ir 10c., kaipo prisiuntimo lėšas, adre. įuouai ii: t

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

caaHBsnaoiSGisiilHHaEEEs
Ar nori išvažiuoti į Lietu

vą Rugpiūčio mėnesyj?
Tad" ateik pasiteirauti pas

ALEX DARGIS
726 --- W. 18th Street

I Siunčiam pinigus į Lietu- 
! vą ir duodam draftus.

j Rez. 1189 Independence Blvd. Chici*£O
' Telephone Van Buren 294

D R. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

. Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ii- visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagc

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y c r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant 
arba parduodant namą, lotų 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 2652.

Kenoshos
Lietuvon

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

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

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.
| Telephone Drover 9693 ”” i

nlULUOHld klP—-• CilCIlR
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ELEKTRA
šviesą ir pa. egą 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, Pres.

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

Skaitytoju Balsai
[Ui iireikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

Rusiškos ir Tarkiuos odos

12th STREET 
Tel. Kedsie 8902.

3514-16 W. 12th ST
Arti St. Louii Avė. 

CiIICaGO, ILL.

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

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

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

FEDERAL LAN D AGENCY & LOAN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemus, Faunas ir Visokius Na

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

Dainos Vienam Balsui
Parašė 

Stasys Šimkus
Kaina — 35c.

Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina — 
po 25 centus kiekvienų. ,

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

Ne dėl tavęs aš, mergelė. 
Pamylėjau vakar 
Vai varge, varge 
Vai putė, putė.

7. Era mano brangi.

4.

G.

Užsisakykit tuojau iš
NAUJIENŲ KNYGYNO 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
n

EI

DAR APIE KORESPONDEN
CIJAS.

Mclrose Purk, III. — Naujie
nų korespandentas N-nų 169 
num. sako, kad aš neteisingai 
kaltinu jį ir kitus koresponden
tus, l>et savo nekaltumo nepri- 
rodo. 143 num. rašoma apie 
kunigaikščio Algirdo dr-ją ir 
sakomu kad ta draugija turinti 
nusipirkusi už $50 Jungt. Vals
tijų Laisves bonų, kas yra ne
liesa, bet kad aš gavau grąsi- 
nantį laiškų nuo komunistų, 
tai nieko nesakoma. Korespon- 
,lėtais teisinasi tuo, kt'd jis ne
buvęs tame susirinkime, ' kada 
tas laiškas, buvo skaitytas. Bet 
liepos 4 d. tikrai buvo susirin
kime, nes 161 num. rašo f«pie

terburio streikierianis ir sako, 
kad delegatai knygynui surin
ko $2.22 aukų, kas yra netie
sa: aukų knygynui surinkta tik 
$1.21.

Aš Korespondentų kaltinu pri 
tarime komunistams todėl, kad 
j’is užslepia blogus komunistų 
darbus. Uždarius susirinkimų, 
komunistų organizatorius ir fi
nansų raštininkas apstojo mane 
prie stalo ir galbūt butų atsiti
kę, kaip su d. Liutkum, Cicero, 
bet ant ledinės, pradėjo rinkties 
žmonės į prakalbas ir komunis 
tai pasitraukė. Delko gi jis apie 
tai neparašė?

Antanas Jasinskas.
(Šiuomi tuos ginčus užbai

giame. — Red).

Iš Įvairių Sričių

Vyry ir Vaiky Drabužiu Išpar
drvimas Peržiurėjus Sandelį

NAUJIENOS, Chicago, UI

SALDAINIŲ SPE- 
CIALUMAI

pakelis;

60c
“Lucky 
specia-

HONEY NOUGATS, 
čokolade merkti; suba
toj svaras > 49c
JELLY DROPS, tyru 
čokoladu aptepti, suba
toj svaras 49c

Žemos Kainos] Mėty

D. A. R. BlumenlhalTABAKO SPECIA- 
LUMAI

DUKE’S Mixture’taba
kas; 1U oz. 
specialiai 12 
pakelių

CIGARETAT, 
Strike” žymės 
liai karto
nas 200 Lom« out of the beaten path.

Z

AKIŲ SPECIALISTAS 
įkiš Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashlaii4 Av. kamp. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Australųjos kailių medėjų pel 
nas. — Svarbiausi seniau bran
gių kailių rūpintojai turtuo
liams buvo Sibiras ir Kanada. 
Australijos kailiais niekas nesi- Į 
rūpino, nes jie buvo visai ne
bando j am i — nei mūsos jų nei 
kailių visai nenaudota. Dabar 
šaldytus triušius laivaįis gabe-

KUPONAS
Šis kuponas yra vertas

50c
Su kiekvienu $5.00

Po peržiūrėjimui sandėlio mes radom, kad turim perdaug vyrų ir vaikų dra
panų. Pas mus yra systema, kad kada mes surandam klaidų, jų tuojaus atitai
syti, taigi dėlto šitos kainos ir užtikrina keturgubų išpardavimų Subatoj.

K1

r-------- --mm--- |------

Vaikinų siutai
Maišyti purpurinių ir žalių spal
vų, verti iki $27.50 su diržu.

S,avimo $16.50

Vyrų kelinės
Vyrų vvorsted kelinės, užsilikęs 
tavoras, pritaikomos prie siuto, 
visų mierų vertės $6, $6.50 ir $7, 
išpardavimo (PJ
kainaVaikinų siutai

Žalių vilnų flanelio siutai, vė
liausios mados, su diržu, visų 
mierų, verti $32.50. Išpar- 
davimo kai $22.50

Vyrų kelinės
Vyrų vvorsted kelinės, parinktų 
spalvų, pritaikomos prie siuto, 
visų mierų, vertSs $7.50, $8.50 
ir $9 išpardavi- <3*?*
mo kainaVyrų siutai

Pepper and Salt siutai, visų 
mierų, konservatyviu madų, ver
ti $37.50. Išpar- KA
davimo kaina f «3U Vaikų kepurės

Vaikų geros kepurės visokiose 
spalvose, reguliarė vertė $1.50, 
specialiai šiame išpardavime

95c
Apatinės Drapanos

Vyriškos Balbriggan apatinės 
drapanos, reguliarės vertės $1.25 
bargenas pagal šias iš- 
pardavimo kainas Ovw

Vaikų siutai
Vaikų rudai margi siutai mie

ros nuo 10 iki 14/Nertė $15, iš
pardavimo JI Q
kaina

Vyrų kelinės
Vyrų darbinės kelinės, visų mie 
rų, reguliarės vertės $3.25, 
$3.50 ir $3.75. Išpar- €0 40 
davimo kaina

Vyrų kelinės
Vyrų mėlynos Manipulated ke
linės, visų mierų, reguliarė ver
tė $8.50 para, šiame išparda- 
vime kai- 54,35

>■

Vaikų siutai
Vaikų žilai margi siutai, mieros 
nuo 10 iki 14 metų, vertė $14.50 
musų išpardavi- 
mo kaina

Vyrų pančekos
Vyrų parinktų spalvų pančekos, 
vertės 25c, specialiai šiame iš
pardavime 2 */2C

Tik 2 poros vienam kostumeriui

Vaikų kelinės
Dvi poros vienam kostumeriui. 
Vaikų trumpos (knee) kelinės, 
parinktų spalvų, mieros nuo 9 
iki 15, vertė $2.50, išpardavimo 
kaina $1.39

Audėklinės pirštinės
Audeklinės pirštinės, reguliarės 
vertės, specialiai šiame išparda
vime, IPĮAtf*
pora ■ "

Kareiviškos kelinės
Reguliarė kaina $3.00, specialiai 
šiame išparda- C 4 Q E 
vime, pora I

Vyrų čeverykai
Vyrų čeverykai, reguliarės ver- 

_tSs $6.50 porai, specialė kaina 
tiktai šiame išpar- ffO CA 
davime, pora ^v«UU

Vaikų čeverykai
Vaikų guzikiniai čeverykai, re
guliarė verte $5 pora, specialė 
kaina šiame išpar- C O 7 C 
davime, pora yCif v

MORRIS COHEN
4524-26 S. Ashland Avė.

Viduryj bloko tarpe 45-tos ir 46-tos gatvių 
Nepraleiskit šitos progos sutaupinimui pinigų

MES DUODAME SAVO PIRKLYBINĖS ŠTAMPAS

“Earl & Wilson 
ir .“Perfecto” 
MARŠKINIAI

“Earl & Wilson” ir 
“Perfecto” marškiniai 
yra pripažinti kaipo kri 
terminas gerume ma
terijos, gerume išdirbi
nio ir pageidavime spal
vų ir paternų. Kada 
jus galite nusipirkti po 
$2.85, ženklina jus gau
nate apie dvigubą ver
tę.

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. 
Nedėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880

Musų pusmetiniame 
išpardavime

VYRU SIUTAI
Ar galima parduoti gerus siu

tus už šią kainą?
TAIP — ir mes parduosim šimtus jų 

— pilnai vilnonius, single ir duoble 
breasted siutus, kiekvienas paremtas L. 
Klein pvarantija: “Kiekvienas siutas tu
ri užganėdinti, arba gražiname pinigus.” 
Kaipo speciali parinkimą paminėsim dau
gybę:

Puikių, šilkais lainytų, Dane
lio siutų mėlynose, žaliose 

ir rudose spalvose.
JIE yra vaikinų modelio. Mes nupir

kom juos nuo rytinių IŠdirbėjų, kuriem 
reikėjo pinigų ir turėjo perdaug sandėlyj.

šitie siutai po $15.50 yra verti $25 nekurie daugiau kaip $30
Šis yra didžiausia vertes davimo atsitikimas vyrų siutuose — pusmetinis iš

pardavimas, kurio prirengimui mes stengiamės pirkti tavorą žemiau marketinių kai
nų ir paiduoti jį su labai mažu uždarbiu, kad turėti užsiėmimo kada bizniai papras
tai yra apsistoję ir gauti naujų draugų musų rūbų skyriuje.

Mes turime modelių ir mierų pritinkamų veik bile kokiam vyrui.
— high school vaikams, vaikinams ir konservatyviam senesniam žmogui. Mie-ros iki 44. Materijos yra 

puikios worsteds, ir cassimeres gražiose tamsiose pater- nose. šie siutai yra pilnai išlainyti su alpaca arba 
serge, nekurie pusiau arba ket-virtą dalį išlainyti šilkų ar puikiais twu-tone ir plain lainingais.

NAGI VYRAI, NEDALEISKIT ŠIAI PROGAI PASPRUSTI 
PILNAI NEPASINAUDOJUS JA!

na Londonan, nes iš jų kailių, 
ten nudažytų, dirba brangius 
jūrinių ūdrų kaulius. Tikrųjų 
ūdrų mat yra labai maža. Už 
padirbtus iš triušiu neva ūdrų 
kailius reikia' niukūli tukstan-

tčius dolerių už viena. Dar 
i brangesni yra einantys moterų 
skrandoms mėlynųjų ir sidab- 

; rinių lapių kailuni, kuriuos, ži-

ti. Dabar vienok reikia didelius 
pinigus mokėti ir už Australi
jos, pirma visai niekinamus, 
kailius kangarų, oposų ir triu
šių, ir medėjai turi iš jų labai 

ndidelių uždarbių: pradedantis 
I kailių medėjas uždirbę* ten po 

K' 25 svarus sterlingų (125 dolc- 
ffiirius) savaitėje, o kailių pirk-
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w liai ir patyrę medėjai uždirba 
ui po 60 ir daugiau svarų sterlingų 
■Į savaitėje. Sumedžiotų žvėrių

■|Londonan, kur juos nudažo ir 
išdirba. Net brangius (Sidabro 
kailius išdirbti gabena Londo
nan, nes Rusijoj nieks pridera
mai nei brangių kailių išdirbti 
nemoka, o Rusijos turtuoliai už 
Rusijoj sumedžiotus ir Londo
ne išdirbius kailius moka, ludiai 
didelius pinigus. Perka juos 
arba kailių tai'ptautinčj rinkoj, 
Leipcige, arba pas modistes 
Paryžiuje. Prieš karų Australi
jos farmeriai džiaugdavos, jei
gu j jų laukus ateidavo medėjas 
medžioti; dabar betgi reikalau
ja gero užmokesnio už teisę ine 
džJoti. Australijos pirklybos 
centras yra miestas Hobart, ant 
Tasmanijos salos. Kaikurie 
medėjai per kelis mėnesius me
džionės uždirba po tūkstantį ir 
dnigi po du tūkstančių svarų 
sterlingų. Prieš karų Australi
jos kailių nieks pirkti nenorėjo, 
dabar trūksta vien kailių, o 
pirkti juos yra kam. Karas mat 
ir ekonominiame visokių kraštų 
ir tautų gyvenime atgabeno di
delių atmainų. Ir valdžios už 
persamdynių kailių medėjams 
teisės medžioti ant savo žemės 
ima pi n? gus. — L. Šernas.

K

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 88-th Street

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

DEL ABELNOS

Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

IVER
1 PILLS.

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL

Eolfal.„Wt CARTB?.E°N P,LLS

Kur Bakūžė Samanota
Gaidos vienam balsui 

ir

. Parašė
Stasys Šimkus

Antra laida
Kaina 50 centų

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

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

I

Mes užlaikome viso
kiausių
DEIMANTŲ, BRAN 

GI U DAIKTŲ, 
LAIKRODĖLIŲ,

LAIKRODŽIŲ, OL
SELIO KAINOMIS.

Viskas pritaikyta 
lietuviams. Musų kai 

tos yra žemesnės už kitų olselių kal
ias. Maloniai kviečiame jus ateiti pas 
nūs kada tik jums patogu.

PAUL & ADOLPH BRAUDE 
Wholesale Jewelers

Room 400, Ketvirtas augštas 
Heyworth Bldg. — 29 E. Madison St.

Chicago, III.

Telefonas Pallman 850

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan AvM Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Specialiai šiam mėnesiui
Crown ir Bridge work $5 & $6
Dantų traukimas be skaudėjimo

DR. B. L. GOLD, 
DENTISTAS 

Atdara vakarais
2028 So. Halsted St.,

Cor. Canalport av. Tel. Canal 84

Telephonn Yarii BOS)

Dr. M. Stupnicki
BĮ07 S. Morgas st Chlcage

VALANDOS: Nuo 8 iU 11 ryta 
ir aao * iki S vakare.

DR. S. BIJAIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos! 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakara. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 diena

DR. YUsKA
1900 S. Halsted St.

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

Tel. Prospect 3466

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

1616 VV. 47 SI., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

Teisinga drabužiij kaina
Kainos kurios tinka bilo vieno ki

šenini. Gvarantuoj;ime, kad sutaupy- 
dme jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
dekviename pirkime. Kai kurie daly
tai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
r jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
irderio užsakyti siutai ir overkotai; 
iu diržais, su liemeniu, formaliai pii- 
inkami, ir konservatyvio styliaus, 
532.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
t overkotus po $15, $17.50, $20.00 
"22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
;>o $45 ir $65. Mėlyno serge siutai 
įuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu- 
ai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
celinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
celinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5 nuoš. kiek- 
ienam pirkiniui, kuris turi būti siun

čiamas Europon.
Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 

'akare. Subatomis iki 10 vai. vakare 
Nedėliomis iki 6 vai. vakaro. j

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halstcd St., Chicago/

1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2 Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgas
s VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

DR. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

k-

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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nis, negu kitoms klesoms. 
Kaip tik atbulai. Kuomet 
kaizeriškoji Vokietija laikė 
po savo geležine letena Lie- 

thiulLi‘thiaidMyNmPPub.uCo7| tuvą, tai Lietuvos darbinin
kai kentėjo daugiausia už 
visus; o Lietuvos kunigai ir 
buržujai mokėjo taip puikiai 
susitaikyt su pavergėjais, 
kad net jau buvo sumanę 
“amžinais ryšiais” sujungti 
Lietuvą su kaizeriškąja Vo-

K LITHUANIAN BAILY NEWS

Published Daily except Sunday by

Editor P. Grigaite

1739 SO. HALSTED ST. 
. CHICAGO, ILLINOIS.

Ttlephone Canal 150«

Subscription Kates:
$8.00 j^r year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.

$8.00 per year in Chica^.^ 
3c per copy.

Entered aa Second CUss Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd, 1879.

Net ir pernykštis Rusijos 
bolševikų įsiveržimas į Lie
tuvą dauginusi pakenkė Lie
tuvos darbo žmonėms, nors 

Naujienos eina kasdien, iiskiriantnedėldienius. Leidžia Naujienij Ben- bolšCV IKcll 11 Sakėsi (11 gal

• ištiesų taip manė), kad jie 
atėję “liuosuot” Lietuvos 
proletariatą. Nes kovoje 
prieš tą rusų įsiveržimą ta- 

' po sutverta kariuomenė, ku- 
i rią paskui Lietuvos atžaga
reiviai pavartojo prieš dar
bininkus. Ir bolševizmo šmė

I kla ilgą laiką tarnavo Lietu- 
I vos klerikalams, kaipo pato
giausia priedanga kovoje su 

I darbininkų judėjimu. Šita 
Šmėkla išnyks tik dabar, ka
da bus tikrai įvykinta ta de- 

I mokratiniais pagrindais tai- 
; ka, kurią padarė Lietuva su 
Rusija.

Ne; traukt į bėdą savo ša- 
. lį, tai nėra geras būdas ko
vot su atžagareiviais. Jei
gu socialistai nori pergalėt 
atžagareivius, tai jie turi 
naudingais šaliai darbais pa
rodyt, kad atžagareivių 
šmeižtai neturi pamato.

Lietuvai šiandie reikia tei 
singos taikos su Rusija ir su 
visais kaimynais. Ir jeigu 
Lietuvos socialistai gauna 
progos prisidėt prie atsieki- 
mo tokios taikos, tai jie dvi
gubai pasitarnauja darbinin
kų klesai: užtikrindami ge
resnę ateitį šaliai, kurioje 
tie darbininkai gyvena; ir 
parodydami/jiems atžagarei 
vių agitacijos melagingumą.

drovi, 1789 S. Halsted SL, Chica«o, 
11L — Telefonas: Canal 1506.

U ištaškomoji Kainai
Chicagoje — paMu:

Metams _____  - ______
Pusei metų_____________
Trims mėnesiams ....
Dviem mėnesiams - - - -- 
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per neiiotojuai
Viena kopija ....................................03
Savaitei    II
Mėnesiui......................................-- 75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams___ -.......      $7.00
Pusei metų 4.00
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master at Chicago, UI., July 30, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bėdoje šaukiasi 
prie socialistų.

Kada lenkų valdžia suklu
po, kariaudama su Rusija, 
tai ji tuoj pakvietė Naudi
ninką Witosą ir socialistą 
Daszynskį užimti augščiau- 
sias vietas ministerių kabi
nete. Vadas socialistų, par
tijos, ant kurios da nesenai 
visa lenkų buržuazija šunis 
korė, patapo vice-premjeru.

Panašiai dabar dedasi ir 
Lietuvoje. Kada atėjo keb
lus klausimas susiderėt su 
rusais delei sutvarkymo tų 
Lietuvos teritorijų, kurias 
bolševikai atėmė nuo lenkų, 
tai Lietuvos valdžia pasiun
tė tas derybas vesti socialde 
mokratus Kairį ir Požėlą. Ji 
kreipėsi ne prie kunigų, var 
gamistrų, zakristijonų ir da 
vatkų, kurių partija turi di
džiumą atstovų Seime, bet 
prie socialistų.

Jeigu socialistai butų to
kie “tėvynės priešai”, kaip 
juos piešia atžagareivių 
spauda, tai painiausiame ša
lies gyvenimo momente jų 
pagelba butų nereikalinga.

Kol yra “viskas, ačiū die
vui, gerai”, tai kunigai ir 
buržujai su savo klapčiu
kais šmeižia socialistus, kaip 
įmanydami; bet atėjus bė
dai, jie skubinasi pasislėpti 
už socialistų nugaros.

Nenuostabu, kad, šitokius 
faktus matydami, ' daugelis 
darbininkų ima galvot, jo- 
gei, norint suvaldyt atžaga
reivius, reikia tyčia taip da
ryt, kad šalis atsidurtų pa
vojuje. Šitoks galvojimas 
yra, žinoma, klaidingas, 
nors ir suprantamas. Nes 
šalis tai nėra atžagareiviai 
— kunigai ir buržujai. Dar
bininkai ir kitos darbo žmo
nių klesos taip pat yra dalis 
(ir dagi svarbesnė už buržu
jus ir kunigus, dalis) šalies. 
Statant į pavojų šalį, atsidu
ria pavojuje ir jos darbo 
žmonės.

Ir netiesa, kad tas pavojus 
darbo žmonėms esąs mažes-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 30, 1920 
as required by tho act of Oct. 6, 1917 

žodžiai ir faktai.
Komunistų Internaciona

lo vadai, kaip jau minėjome 
šioje vietoje, ragina “susi
pratusius darbininkus” vi
sose šalyse atsimesti nuo se 
nųjų unijų ir sutvert atski
rą darbininkų unijų inter
nacionalą. Amsterdame su
organizuotąją Tarptautinę 
Darbininkų Unijų Federa
ciją jie vadina ‘/geltona” ir 
“buržuazijos įrankiu”.

Šitai agitacijai, supranta
ma, tuojaus pasiskubino pri
tarti ir mūsiškiai “komunis
tiški” rėksniukai. Ir jie šau
kia, kad “revoliucinis prole
tariatas” turįs kuogreičiau- 
sla atsimesti nuo esančiojo 
darbininkų unijų Internaci
onalo ir steigti naują, kaipo 
Maskvos Internacionalo ša
ką.

Gerai, 
ninku 
jai 
pie 
tą?

Bet ar tie darbi- 
vienybės ardyto- 

kartais negirdėjo ‘ a- 
Vengrijos boiko- 
Darbininkiškų laik

raščių skaitytoja^ žino, kad 
jau koks dvejetas mėnesių 
kaip Vengrija yra boikotuo
jama darbininkiškų organi
zacijų visose kaimyniškose 
Vengrijai šalyse. Šito boi
koto tikslas yra sustabdyt 
baltąjį terrorą Vengrijoje. 
0 kas paskelbė tą boikotą? 
Nugi tasai darbininkų uni
jų Internacionalas, kurį ko-

munistai vadina “geltonuo-

Toliaus. Ar komunistai 
kartais negirdėjo apie An
glijos darbininkų protestus 
prieš talkininkų intervenci
ją Rusijoje? Laikraščių skai 
tytojai žino,kad Anglijos dar 
bininkai ne tiktai protestus 
kėlė prieš tą intervenciją, o 
net ir atsisakė gabenti ka
rės reikmenis sovietų vald
žios priešams; o nesenai An 
glijos darbininkų unijų kon
gresas nutarė net paskelbt 
generalį streiką, jeigu vald
žia drįstų siųsti kariuomenę 
prieš rusus. O kas yra tos | 
darbininkų unijos, kurios ši
taip energingai remia Rusi
ją? Jos yra vadovaujančio
ji unijų Internacionalo da
lis, to paties InternacionakTf 
kurį komunistai nori suskal 
dyt, kadangi jisai esąs “gel
tonas” !

Kovot prieš Vengrijos 
kontr-revoliuciją ir prieš 
imperialistų pasikėsinimus 
ant Rusijos — tai reiškia, 
komunistų supratimu, būti 
“buržuazijos įrankiu”; bet Į 
veikti išvien su provokato
rium Fraina, ardant darbi
ninkų vienybę, tai reiškia 
būt “revoliucionierium”!

linkybė, kad jo kopijos atėjo 
Į ir tokiais adresais, kurių ra

dikalai iki tol nevartodavo 
laiškų gavimui, bet kurie bu
vo pridėti prie narių sąrašų, 

i patikusių į detektivų rankas 
laike įvairių medžioklių per- 
eitias metais.” (Žiur. “The 
Parly Builder”, oficialį Wash 
inglono valstijos komunistų 
darbiečių organą, liepos 20 
d. num.)
Wrishingtono valstijos komu

nistui darbiečiai pilnai pritarė 
šitokiai savo sekretoriaus nuo
monei apie tų “Suvienytųjų Ko
munistų Partijų” ir nutarė lai- 
kylics nuo jos ištolo. O kadan
gi centralinis Komunistų Darbo 
Partijos komitetas 4 prisidėjo 
prie tos naujos “ptrlijos”, tai 
jie nutarė pertraukti ryšius su 
visa Kom. Dar. Partija.

Tegul tatai būna perspėjimas 
lietuviams darbininkams. Mes 
pastebėjome, kad tas laikraštis, 
apie kurį augščhm eina kalba 
(Komunistas), jau yra išverstas 
ir lietuvių kalbon. Tad apsi
saugokite Pahnerio agentų!

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 30, 1920 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

Likvidacijos komisi
jos raportas.

tucijas ir tuo budu užkirs ke
lių vyliugingam bolševizmui”.

Tokiu tai tonu parašytas ra
portas.

“Visos tos šalys”, seko rapor
tas, “yra turtingos gamtos tur
tais ir apgyventos stiprių ir (Iru
siu tautų. Ištyrus ganytos tur
tus ir tų šalių gyventojų kieky
bę ir kokybę, komisija priėjo 
prie tos išvados, jog Jungtinės 
Valstijos gali pilnai rizikuoti, 
teikiant kredito, — ir tai juo la
biau, kad tų šalių nacionrdinę 
skolų sudaro didžiumoj musų 
kreditas. Kai kuriais atvejais 
buvo nutarta parduoti reikme
nis koperativems draugijoms ir 
kitos rųšįes įstaigoms, o ne val-l 
džiai. Bet kiekviename atvėjyj 
komisija tiesioginiu arba kopc- 
racijoms tarpininkaujant gavo 
iš atatinkamos valdžios užtikri
nimų, kad skola bus išmokėta. 
Išmokama buvo valdžios bo- 
nais. Bonai neša 5 nuoš. palū
kanų ,kurie turi būti atmokami 
pusmečiais. Paskolos padarytos 
nuo vienų iki šešių metų ilgu
mo”. i

* I

Įdomu butų sužinoti, kiek jau 
atmokėta tų skolų, kurias iš
puola mokėti 1920 m.

Iš .$140,000,000 vertės karo 
reikmenų suteikta naujai įsi
kūrusioms valstijoms, (kurios 
turėjo parblokšti Sovietų Rusi
ją) sekamu budu: Lenkija ga
vo tų reikmenų už $59,365,000; 
Jugo-Slavai už $20,464,000; Ru
munija už $13,012,000; Čeko- 
Slovakai už $19,099,000; Esto- 
nija už $12,263,000; Ukraina už 
$8,500,000; Lietuva už $4,414,- 
000; Latvija už $2,557,000; “Ru 
sijos valdžia” už $128,000.

“Apskritai imant”, sako ko
misija, “reikmenys parduota 
aukštesnėmis kainomis, negu 
jutų buvę juos galima parduo
ti kitiems pirklirons. Bet atsi-

ir kitus neliečia įstatymai?. Ar 
jiems valia patiems nuspręsti, 
kiek jie turi mokėti darbinin
kams ir pasilaikyti sau pelno? 
Jei jiems tai galima, tai kodėl 
gi darbininkai negali nusistatyti 
tokiu jau būdu?

Turint tatai omenyje, Austrą 
Ii jos darbininkai sako, kad lo
gikos ir tiesos atžvilgiu jie turi 
pilnų teisę reikalauti, kad atly
ginimas butų skiriama sulig 
darbu. Jie tvirtina, kad pelnus 
butų galima aprube^iuoti už
dedant mokesnius įplaukoms, 
žmogus, kuris gauna $2,000 me 
tams (įpragyveniinns Australi
joj yra daug pigesnis negu Ame 
rikoj), gauna tų algų sulig jo 
darbo naudingumu šaliai. Algų 
nustatymo komisija galėtų taip 
jau lengvai išspręsti pelnų klau-

Sudarymas tokios komisijos at
neštų daug naudos. Ir Austra
lijos darbininkai vis labiau ir la
biau pradeda kreipti domės j 
tų dalykų. Jie ryžosi parodyti, 
kad du gali lošti “vienų lošą”: 
jei kapitalistai bando nustatyti 
darbininkams algas, tai darbi
ninkai pasirūpins nustatyti kapi 
talistams maksimom pelnus.

Apžvalga
WASHINGTONO VALSTIJA 

ATSIMETĖ NUO KOMUNISTŲ 
PARTIJOS.

Kada Socit'Jistų Partijoje per 
nai įvyko skilimas, tai Washing 
tono valstijos organizacijų pa
sigavo į savo rankas “kairia- 
sparniai” ir prirašė prie Komu
nistų Darbo Partijos. Dribar te 
čiaus ta organizacija jau nutarė 
atsimosi nuo šios partijos ir gy- 
vuot savarankiškai, nusidedant 
tuo tarpu su jokia partija.

Šitokį nuhirimų Washingto- 
no Valstijos Komunistų Darbo 
Partijos organizacija padarė 
konvencijoje, įvykusioje liepos 
11 d. Everett, Wn. O priežastis, 
paskatinusi jų prie tokio nutari
mo, buvo ta, kad Wasbingtono 
komunistai darbiečiai tapo la- 
bad nepatenkinti tuo programų, 
kurį priėmė Suvienytoji Komu
nistų Partija nesenai įvykusia
me Kom. Darb. Partijos ir Kom. 
Partijos atskalos suvažiavjme. 
Washingtono komunistų darbiu 
čių valstijos sekretorius, duoda
mas konvencijai raportų, pasa
kė, k««d Suvienytosios Komunis
tų Partijos programas ne liktai 
neišlaiko jokios kritikos, o sta
čiai yra panašus į “sužiniai pa
darytų Justicijos Departamento 
agentų ‘skymų’ tikslu pagaminti 
pamatų naujiems radikalų per
sekiojimams ir atgaivinti nyks
tanti Generalio Prokuroro Pal- 
merio populeriškumų“.

Tasai sekretorius, be to, pa
duoda ir faktų, kurie rodo, kad 
Justicijos Departamentas ištie- 
sų turėjo prikišti savo nagus 
prie tos Suvienytosios Komunis 
tų Partijos adsiradimo. Jisai 
nurodo, kad tos partijos orga
nas “The Communist” tapo iš
siuntinėtas daugeliui žmohių 
paštu, ir sako:

“Nuostabus dalykas, kad 
‘The Communist,’ kopijos len 
gvai ir atvirai cirkuliuojia per 
Suv. Valstijų paštų, kuomet 
visiškai legališki įvairių dar
bininkų klesos grupių spaus- 
diniai susitinka su didelėms 
kliūtimis pašte, ir šilų nuo
stabumų da padidina tas fak
tas, k«»d tų dienų, kada dau
giausia parėjo per paštą tų ko 
pijų, tai Seattlc’c atėjo tele
grafu paliepimas Justicijos 
Departamento areštuot visus 
žinomus komunistus ir komu 
nistus darbiečius. Pagalios, 
tų mintį, kad tas laiknuštis 
atsirado ne be Imu tikrų agen 
tų žinios, patvirtina iri ta ap-

Vai-

Laurence Todd.
[Federuotoji Presą]

Washington.—Jungtinių 
stijų Likvidacijos Komisija pa
skelbė galutinį raportų. Rapor
tas rodo, krid karo reikmenų 

[ “paliuosuotoms tautoms”—Len
kijai, Jugoslavams, Čcko-slova- 
kams, Rumunijai, Estonijai, 
Lietuvai, Latvijai, Ukrainai ir 
Kolčako “Rusijos valdžiai” — 
parduota už $140,104,021.84.

Tas rriportas, — kurį priren
gė specialinė komisija, Wilsono 
įkurta da tuo laiku, kada jis bu
vo Paryžiuj, — yra labai įdo
mus ir mažai težinomas. Ko
misija buvo kuriama tuo tiks
lu, kad iš vienos pusės, tarna
vus Wilsono diplomnlijai, o iš 
kilos — kuogreičiausia atsikra
čius nuo karo reikmenų pervir
šio. Raportas turėjo labai ma
žų cirkuliacijų, kaip ir visi kiti 
(^okumentai, kurie nušvietė 

19191 melų atvirų diplomatijų.
“Kovo pradžioj”, sako rapor

tas, “komisija 'nuodugniai išty
rė reikalus tų žmonių, kurie su 
daro Centralines Europos ir 
Artimųjų Rytų paliuosuotąsias 
tautas. Padaryta daug konfe
rencijų, kuriose dalyvavo Her- 
bert Iloover ir jo padėjėai. In
formacijas, kurias rodė tų ša
lių politikų, komercinę ir socia
linę padėlį, mes gavome iš tų 
konferencijų ir kitų šaltinių.

“Kovo. 17 d. (1919) komisi
jos pirmininkas gavo iš p. Hoo- 
veria laiškų. Savo laišku p. 
Iloover patvirtino tai, kas bu
vo asmeniškai išspręsta ir ra
gino parduoti drabužių perviršį 
toms šalims, kurių žmonės ken
čia nuo šalčio. Kiek vėliau ge*u- 
la iš prezidento Wilsono laiš
kas, datuotas kovo 24 d., ku
riuo komisija buvo raginama 
priimti p. Hoovcrio pasiūlymų 
sųlygų, kuriomis butų galima 
daryti sutartis su paliuosuoto- 
mis tautomis.

“Prezidentas pridūrė: ‘Man 
butų sniegu, jei komisija tose 
derybose vadovautųsi tuo prin
cipu, jog tai duoda progos ne 
tik likviduoti reikmenis, kurių 
vėliau nebebus galima parduoti, 
o taipgi gali suteikti labdaringų 
patarnavimų, jei tik dalykas bus 
simpatingai vedamas.’

Krulangi reikmenims buvo 
mokama ne pinigais arba kitais 
kokiai^ vertingais daiktais, o 
tik “paliuosuolųjų tautų” bo- 
nais, lai komisija randa reika-

stovėjimų ir kitas aplinkybes, 
surištas su sutartimis, manyta, 
kad kainos nėra plėšrios’’.

Lenkijos ir Ukrainos užtikrini
mai išlikrųjų yra tokie, kad pri 
šteiną daryti didelių nuleidimų. 
“Kitos aplinkybės, surištos su 
sutartimis’’, gali būti susiveda 
prie to, ked visokie militarinai 
avanturistai prisižadėjo ant po- 
picrio mokėti pasakingas kai
nas reikmenims, kad gavus pro
gos išbandyti dar kartų savo lai 
mę — atsteigti reakcijų Centra- 
linėj Europoj pirm negu nu
puls dulkės nuo nuneštų Horcn- 
zollcrio ir Hapsburgo sostų.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

ANGLIJA. 
Angliakasių konferencija. 

EVELYN SHARP 
[Federuotoji Presą]

London, liepos 7. — Anglia
kasių koferencija pasibaigė. Vi
si delegatai kaip vienu balsu 
nusistatė prieš valdžios bilių. 
Jie grieštai reikalauja kasyklų 
nacjonalizeicijos. Lenkijos ir 
Airijos klausimais jie nusistatė 
stvertis tiesioginio veikimo, jei 
valdžia neatmainys savo politi
kos. 1 Jie pareikalavo ištraukti 
kariuomenę iš Airijos ir sustab 
dyti dirbimų amunicijos, kuri 
naudojame* prieš Airijų ir Rusi
ją. Jei valdžia atsisakys išpil
dyti tuos reikalavimus, tai bus 
paskelbta generalis angliakasių 
streikas.

Savo industrijos ir šalies klau 
simus konferencijoj priimta š'e 
svarbus nutarimai: (1) numuš
ti anglies tonui $3.50, kurie ne
senai buvo uždėti anglies kom
panijų. (2) Pakelti darbinin
kams algas — suagusiems 50 
centų, — jauniesniems 25 ir 18 
centų. Industrijos palaikymams 
apskaityta (1) $120,000,000 ir 
(2) $150,000,000. Tuo budu an
glies lordai tuos $330,000,000 
galėtų pasidėti sau į kešenę. Tas 
darbininkų nustatymas, jei bus 
sekm’ngai įgyvendintas, turės 
dviejų rųšių padarinius — atpi
gins pragyvenimų ir paties pa
matus nacionalizavimui, nes pri 
valinis operavimas kasyklų ne
bebus taip pelningas, kaip da
bar.

spaudos skleidžiamus melus, 
kurių tikslas yra susiaurinti dar 
buliukų teises naujais anti-dar- 
bininkiškais įstatymais: Jis per- 
psėjo Wisconsino darbininkus, 
kad jie butų pasirengę stoti ko
von, nes seknmų rudenį planuo
jama įnešti valstijos legislatu- 
ron anti-sindikalistinį bilių.

“Mums nereikia verstinų ar- 
bi t racijos įstatymų, kad apsisau 
gojus nuo riaušių laike streiko 
arba anti-sindikalinių įstatymų, 
kr<l suvaldžius revoliucionie
rius”, sakė Commons: “Mes jau 
turime pakankamai įstatymų, 
kuriais baudžiama nclegalingas 
veikimas pavienių žmonių arba 
organizuotų grupių. Anti-sin- 
likalinių įstatymų istorija rodo, 
jog jie yra kreipiami ne prieš 
riaušininkus, bet prieš organi
zuotus darbininkus. Tatai ge
riausia liudija tos valstijos, kur 
tokie įstatymai liko priimti”.

Prof. Commons ragino orga
nizuotis darbi nikus ruoštis ko
von. Esu Wisconsino legislatu- 
ron rengiamai įnešti tokie jau bi 
Kai, kokie dabar liko priimti 
Ka.nsas valstijoj.

Jis pareiškė, kad ta nuomo
nė, jog produkcijos sumažėji
mas pareinąs^ nuo darbininkų, 
esanti klaidinga. Tatai galį 
tvirtinti tk tie, kuriems nėra ži
nomi tikri Liktai. Jo asmeni
nis' tirinėjiinas įtikinęs jį, jog 
gerai tvarkomuose fabrikuose 
ir kur unijos buvo gerai veda
mos produkcija nei kiek nesu
mažėjusi. Didumoj atvejų pro- 
lukcijos sumažėjimo kaltinin
kai yra patys fabrikų vedėjai.

Kalbėdamas apiie verstinų 
darbininkų apsidraudimų, Cdni- 
mons nusistatė prieš tokį pa
tvarkymų. Jis išreiškė tų nuo
monę, kad darbininkai neturi 
mokėti apdraudos mokesnius.

“Iš fabrikų dabar reikalauja
ma sutvarkyti viskų taip, kad 
darbininkams nebūtų pavojaus 
juose dirbti. Iš jų turi būti pa
reikalauta, kad darbo sųlygos 
butų sanitarinės. Jei darbinin
kas suserga dėl fabriko nesani- 
tarumo, tai darbdaves turi už
tai atsakyti ir apmokėti sergan
čio drebininko visus iškasČius.”

Redakcijos Atsakymai
J. Misevičiui. — Apie tų as

menį jau buvo rašyta daugiau, 
negu reikia. Nedėsime.

Kazimieras Gugis

apie, tų mielaširdingų biznį.
“Parduota ne tik gyvenimo 

reikmenys ir drabužiai”, sako
ma raporte, “bet taipgi pama
tiniai industrijos ir sitsisickimo 
įrankiai, kad tuo budu tos tau
tos galėtų sėkmingi i darbuotis 
ir nebepriklausyti nuo labdary
bės. Taipgi buvo manoma, kad 
tos reikmenys sustiprins besi
kuriančias valstijas k jų insti-

AUSTRALIJA.
W. FRANCIS AHERN 

[Federuotoji Presą).
Sydney, N. S. W. — Algų nu

statymo komisijos, nrbitracijos 
teismai, (algų tarybos ir tolygios 
institucijos dabartiniu laiku ti- 
rinėja Australijos darbininkų pa 
dėtį. Toms visoms komisijoms 
ir taryboms rupi nustatyti mi- 
niinuni (mažiausi) algų, kuria 
darbininkas galėtų pragyventi. 
Maža to, jos net pažymi mriislą 
ir drabužius, kokius darbininkai 
turi vartoti. Pasikartoja sena is-. 
tori j a — darbininkams paskiria 
iną algos tik tiek, kiek reikalin
ga pragyvenimui ir lai nelabai 
geram. Bet nespėjama pakelti 
algos, kaip tuoj pakeliama kai
nos visiems gyvenimo reikme
nims.

Taip dalykams stovint, Aus
tralijos darbininkai ryžosi pūdys 
paskelbti minimum algų, kuria 
darbininkai gali deramai gyven
ti. Jie taipgi nori nustatyti ru- 
bežius ir pelnui. Jei visokie pel- 
nagaudos nurodo darbininkams 
kokias jis privalo gauti algos, 
tai kodėl darbininkai negali nu
rodyti, kiek pelnagaudos gali 
imli pelno? Dabartiniu laiku 
nustatytos algos moklina gu
bernatoriams, mintsterianis ir 
parlamento nariams — žodžiu, 
tiems žmonėms, kurie leidžia į- 
slatymus.

Tokioms apystovoms esant, 
Australijos darbininkai klausia: 
ar dalininkus visokių fabrikų ir 
dirbtuvių, verteivas, maisto spe- darbininkus visnis galimais bu- 
kulianlus serų pardavinėtojus dais kovoti prieš kapitalistų

S
* * *

Na ciona.lės Geleži nkel i učių 
Unijos kofiferencijoj, kuri įvy
ko’ Belfaste, ypie daug laiko bu 
va pašvęsta pragyvenimo bran
gumo klausimo aptarimui. Ge
ležinkeliečiai reikalauja gelež ų

kad tik lokiu bfdu bus galimri

liais. Be to, jie priėmė rezoliu
cija, kuria užgyrė planuojamų 
geležinkelių tirinūjimų. Tirinė- 
jimų ves unijos ir profesinių 
sąjungų atstovai drauge su ko- 
peratoriais. Sųryšyj su tųjų re
zoliucija buvo atkreipta dele-

linius karo pienus”. J. U. Tho- 
inus pabriežė, kad valdžios už
sienių/ politika nešanti šaliai 
daug žalos. Popierinių pinigų 
cirkuliacijos padidėjimas daro 
nesėkmingu kiekvienų judėjimų 
sumažinti pragyvenimo bnan-

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Profesorius gina darbininkų 

Reikalus.
La Crosse, Wis. — Wisco il

sino Universiteto profesorius 
John R. Commons, kuris atsto
vauja Amerikos Dnrbo Legisla- 
turos Asociacijų Wisconsino Vai 
stijos Darbo Federacijos kon
vencijoj, pareiškė, kad jis grioš- 
tai priešinasi verstinai arbitra- 
cijai. Jis ragino organizuotus

/

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

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas:

3329 S. Halsted SL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisui
127 N. Beartam lt 

1111-13 Unity BUf.
TeL Central 4411

Siunčia Pi

3249So H
. . Telk, hon

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3352 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

A. PETRATIS S FABIJONAS

A. peirati<&M

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.
Phonc Canal 257
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T^etnyčia., Liepos ao a., ložd 
«r» .■ >_ į? ’ii aajc^^T ■ m'g

Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu, > 
u ta minkė; 27 d. liepos, 2 vai. po 
pietų. Patiko nelaimė ant Mi- ; 
chigan City gelžkelio. Iš Lie- į- 
tuvos paėjo Kauno red., Ukmer
gės apskr., Raguvos valsčiaus. 
Turėjo 34 m. amžiaus, buvo ve- * 
dęs, paliko moterį Juozefą ir sū
nų Vladislovą, 2% m. amžiaus 
ir bro]j Vladislovą. Laidotuvės r 
bus iš namų 2200 W. 22 St., pėt- 
nyčioj, 30 d. liepos, 9 vai. ryto 
j Aušros vartų bažnyčią, o iš 
ton į šv. Kazimiero kapines. Gi
minės, draugai ir pažįstami ma
lonės dalyvauti laidotuvėse.1 'Lieka nuliūdę,

brolis Vladislovas, 
moteris Juozefa ir 
sūnūs Vladislovas.

LAIŠKAMS POPIEROS
Su eilėmis ir pagražinimais

Pasveikinimas iš tolimos šalies 10c 
I Tėvynę grjžt norėčiau ....... 10c

.Skriskite mintys ............  10c
Aš eisiu į kovą ....................... 10c
I pačią ir vaikučius ............... 10c
Mielas mano broli ................... 10c
Miela mano mergele ............... 10c
Mano mieliausia motinėlė .... 10c 
l aiškelis tėveliams ................  10c
Pas gimines ......... ..............   10c
Pas merginas ..............   10c
Leiskit į Tėvynę ......................  10c
Tik reikia mums mokslo šviesos 10c 
Kaip miela sulaukti ............... 10c
Aš Lietuvos dukrelė ............... 10c
Kur banguoja Nemunėlis ....... 10c
Daina Lietuvaitis ................... 10c
jtfielasis karvelėli ................... 10c

12 laiškų sykiu už $1.00 
Konvertai pridedama 

Pinigus siųskite su užsakymu.
V. SHILEIKA,

4932 W. 14 St., Cicero, 111.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Lietuvių Kooperatyvinės Val
gyklos reikalu.

Tūlas laikas atgal būrelis 
Bridgeporto lietuvių valgyklų 
lankytojų, nepasitenkindami 
privatinėmis valgyklomis su
manė organizuot koperatyvinę. 
Išpradž ų tam sumanymui iš
reiškė didelį priturimu beveik 
visi valgyklų lankytojai, o tatai 
matydami sumanytojai energin 
gai dirbo. Jie tuojau sušaukė 
porų skaitlingų susirinkimų, 
kuriose virš 60 ypatų susirteė 
ir pasižadėjo pirkti šėrų ir taip 
greit įmokėti pinigus, kaip greit 
bus pagaminta kvitus ir pradė
ta pardavinėt Šerai. Taipgi jie 
išsirinko valdybų ir davė jai in-
strukcijas veikti, kad kuogrei- 
čiausia atidarius Bridgeporto

Mirė Petras Jaukštis 44 metų, 
jo žmona Petronėlė 34 metų, sū
nūs Adolfas 2 metų ir Viktorija 
Jaukščiutė, duktė Jono ir Elz
bietos Jaukščių, 6 metų. Jie ta
po užmušti per trūkį. Laidotu
vės atsibus iš namų Petro ir Pet 
ronelės Jaukščių, 2158 W. 23rd 
Str., kampas I^eavitt, pėtnyčioj, 
Liepos 30 d., 9 vai. ryto į Auš
ros Vartų Bažnyčią, iŠ ten į Šv. 
Kazimiero kapines. Draugijos, 
giminės ir pažįstami maloniu 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 

Iper likusius dideliame nuliūdi
me

sūnų Petrą Jaukštį ir
< brolį Joną Jaukštį.

tų kooperatyvinę valgyklą. Mat, 
jie manė, kad tatai padaryti vi
sai lengva. Be to, tuomet pas 
pasižadėjusisus likti kooperaci
jos dalininkais buvo toks dide
lis ūpas, kad nekurie sumanyto
jai pasidarė net tokie dideli op- 
riūtiai, jogei sakė, kad prabė
gus porai mėnesių jie valgysiu 
pietus kooperatyvinėj valgyk
loj.

Nors valdyba suprato, kad 
v.’eiį upu kooperatyvinės val
gyklos neįsteigsi, tečiaus ji taip 
gi žinojo, krd ūpas kartais nė
ra blogas dalykas. Todėl, kad 
nedavus progos kooperatyvinės 
valgyklos pritarėjams atšalti, 
“užmiršti” savo pasižadėjimus, 
ji veikė kuogreitiausia. Bėgiu 
vienos savaitės sužinojo visus 
valdžios patvarkymus, pagami
no reikalingas kvitas ir birže
lio 11 d. sušaukė susirinkimų, 
kuriame pradėta pardavinėt Še
rai.

Bet nuo to laiko iki šiolei, 
bėgyje beveik dviejų mėnesių, 
parduota šėrų tiktai už $1,000.- 
00. Tai visai mažai. Gi iš 60 t 
susirašiusių dalininkų, pirko šė
rų tiktai 15 ypatų. Reiškia tik 
vienas ketvirtadalis. Kur-gi tad 
dingo tie trįs ketvirtadaliai, kii- 
rie taip kibai buvo nepatenkin
ti privatinėmis valgyklomis? 
Užmiršti savo prižado jie nega
lėjo, nes jiems karts nuo karto 
primenama apie tai. Pas juos 
vien apsireiškė tas nelemtas ap
sileidimas, nerangumas tidp įsi
viešpatavo. kad jie rengias, ren- 
g.’as ir niekuomet neprisirengia 
nusipirkti šėrų. Kada valdyba, 
arba jos įgalioti agentai, pasiu-

Didžia tįsis Rubli Išdirbinio Fabrikas Lietuvoj
ATSIDARYS ši RUDENJ.

REIKALINGI ĮVAIRUS DARBININKAI.
Bus reikalinga šimtai įvairių darbininkų. Tad visi kurie rengiatės grįžti Lietuvon 

ir norit užtikrint sau užsiėmimų, rašikitės prie Lietuviškos-Amerikonišlęos Kubų Įdir
bimo Bendrovės. •

Kiekvienas, gali tapti viršpažimėtos bendrovės nariu užsirašydamas bent tris arba 
daugiau bendrovės šėrų. Vienai ypatai daugiau neparduodama virš šimtą šėrų, vienas 
šėras dešimts dolerių ($10.00).

PATYRUSIŲ AMATNINKŲ DOMAI.
Norima atkreipti ypatingą domų patyrusių verpėjų, audėjų, furmonų, sėlėsmanų ir 

dizainerių, kurie mano.važiuot į Lietuvą, veikti urnai. Kas bus pirmesnis, tas bus pirme
snis ir prie darbo.

NAUDINGAS IVESTINIMAS KAPITALO.
Taipgi, yra auksinė proga ir tiems, kurie turi sutaupę keliūtą dolerių, bet laikida- 

mi bankuose, neturi ramumo nei dideles naudos, dabar turi progą įvesdint į Didžiausį 
Kubų Išdirbimo Fabriką Lietuvoj, kuris teiks puiku dividentą ir ramumą. *

UŽTIKRINIMAS.
(1) Lietuviška-Amerikoniška Kubų Išdirbimo Bendrovė yra užregistruota Lietuvos 

Pramonės Ministeriui ir bus Valdžios Kontroliuojama.
(2) Lietuva (išskirent Estoniją ir Latviją) yra vienintelė pasaulyje šalis, kurioj 

auga geriausi linai, ir jų auginama labai daug.
(3) šiandiena netik Lietuva, Didžioji Rusiją, bet ir visa Europa yra baisiai nuplyšus.
Taigi, turint valdžios paramą ir kontrolę taipgi pirkėjus ir žalią medžiagą ant vie

tos, pasekmės pilnai užtikrintos.
Rašykite laišką, reikalaudami aplikacijos sekančiu antrašu:

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA RŪBŲ IŠDIRBIMO B-VĖ, 
3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

_ rauke IŠ repub)ikonų konvenci- 
i jos, vakar pašalino visus 7 nu
grius vakarinės miesto dalies

Fedėralės" Agentūrų Kompanijos
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, JULY, 30, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ......  $2.65
LATVIJOS 100 markių ...... $2.65
VOKIETIJOS 100 riarkių .... $2.65 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.70

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

FEDERALE AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

6G6 W. 18th Street, Chicago.
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WAUKEGAN
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Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

lo jiems pirkti kooperatyvinės 
valgyklos serų, tai beveik nuo 
kiekvieno gauni šitokį«a t šaky- parkų tarybos. Lowdcnas aiški
ųjų: “Su manim nesirūpink, nes 
aš jau esu padavęs vardų ir su
rašą ir prisižadėjęs pirkti šėrų, 
tai ir pirksiu. Dabar geriau 
stcngkites parduoti tiems, kurie 
dar nėra pasižadėję pirkti”. Lio
liai geras patarimas; bet reikia 
žinoti ir lai, kad jeigu lie, kurie

'• t

manymų organizuoti , valgyklų 
neperka šėrų, o pnsitenkina vien 
padavimu savo vardų ir pasi
žadėjimų, tai ko jau be norėt, 
kad tie pirkių, kurie nėra pasi
žadėję. Juk jiems dar sunkiau 
išaiškinti kooperacijos svarbų ir 
prikalbinti dėtis prie jos. Jeigu 
visi pasižadėjusieji butų pirkę 
šėrų maždaug tokioj pat pro
porcijoj, kiek pirko vienas ket
virtadalis, tai šiandien jau ture 
tume ižde ne vienų tuksiantį, bet 
keturis tuksiančius, šitokia pi
nigų suma turėdami galėtume 
galvoti jau ir apie atidavimų val
gyklos. Tad visi, kurie esate 
pasižadėjo pirktPšerų —išpŲdy- 
kite savo prižadus luojaus. 
Juo greičiau tatai padarysite,

na, k?d jis juos pašalino todėl, 
kad jie vartoja pai’kus ir abel- 
nai veikia sustiprinimui Thom- 
psono politinės mašinos, kuri 
pradeda užkariauti ir visų val
stijų. Tarp pašalintųjų yn 
lietuvis Jonas I. Bagdžiunas.

Išdegė vis«a.s miestelis.
Užpereilų naktį išdegė visas 

miestelis Prairie View, arti Chi- 
cagos, Lajkc pavieto. Gaisras 
prasidėjo viešinilyj ir nė vieno 
nanio neišliko. Miestelis turėjo 
250 gyventojų. Nuostoliai sie
kia $1,000,000.

ir

Tel. Yards 6492

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

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

PHARMACY,

1005 Marion Street,
Waukegan, UL ,

Sugavo degtines pardavinėtoju*.
Vakar prohibicijos agentai ir 

politija sugavo 6 žmones ir pa-

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4a PAIN-EXPELLER 4a
Vaiabnženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)
Vaizbaženklį.’

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michnievvich
AKUŠERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Fenn- 
silvanijos hos- 
pitalesę. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdyino. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v
Bridgeporto Lietuvių Ko-opera- 

. 1 tyves Valgyklos susirinkimas įvyks 
ėmė 80 skrinių degtinės, kurių pėtnyčioj, liepos 30 d., Aušros svet., 
jie gabeno į Continental sande- , įW0i.^o., lUbsted.SL, 7:30.vai,, vakare. 
•' 6 1 ! Visi dalininkai ir norintis likti dali

ninkais malonėkite susirinkti paskirtu 

jektas ir daug kitų reikalų turime ap
tarti. Valdyba.

lį, 431 W. 12 PI. Tai esą slapti
degtinės pardavinėtojai. Polici- laiku, nes bus skaitomas įstatų pro-

• ° /1 Ir 4. et t /Imi™ Iri T n vAilrnlii rv

ja tvirtina, kad tie pardavinėto
jai, pagelba policijos ir kitų 
augštų valdininkų slapia parda
vė degtinės mažiausia už 
$1000,000. Jie esą nupirkdavo 

Lleglinę, paskui gaudavo lei-
, .. ‘ diinų jų išgabenti ir paskui par-

0 tas bus ant sveikatos juo(javo ,\rį)a paimdavo deg
tinę iš sandelių, paskui parduo- 

ir tai, kad • di'vo ir tada paskelbdavo, kad

Town of Lake. — L. S. S. 234 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugp. 1 d., kaip 10:30 vai. ryto, Uni- 
versity of Chicago Settlement, Club 
Room, 4630 Gross Avė. Draugai ir 
drauges malonėkite laiku ateiti, nes 
turim daug svarbiu reikalų aptart.

— I). Motuz, Sekr.me. 
mums patiems.

Reikia pastebėti 
kaip tik tie patįs sumanytojai,
kurie sakė prabėgus porai mė
nesių valgysiu pietus kooperaty 
vinėj valgykloj, dabar pasida
rė pesimistais, ir jau pradeda 
netekti vilties savo sumanymų i- 
vykinti gyveniman. Labai ne
gerai, kuomet patįs pirnŲakli
nai pradeda taip žiūrėti. Bet 
delei to nereikia nusiminti; kiek 
viena prvdžia yra sunki. Jei 
dirbsime ir toliau, valgyklų vis 
gi įsigysime, kad ir kiek vėliau.

Prisipažino žmogžudystėj, bet...
llarry Ratine vakar atėjo 

Į Englewood policijos stotį ir 
pasisakė, kad jis pora mėnesių 
atgal užmušęs žmogų prie 22 ir 
VVabash Avė. Manyta, kad lai 
bus užmušėjas Collosimo ir j nu 
norėta jį uždaryti kalėjimam 
Bet policistų uoslė užuodė: deg
tinę ir paleido: p risi pažinusis 
buvo girtas ir gaidukai giedojo 
galvoje.

Roseland. — Liet. Darbininkų Sve
tainės Statymo B-vės direkcijos, kon
troles ir revizijos komisijų ir šėrų 
pardavinėtojų susirinkimas įvyks su- 
batoj, liepos 31 d., 7:30 v. v., Aušro
je. Prašome visus susirinkti laiku.

— Valdyba.

L. S. S'. 81 kp. susirinkimas įvyks 
subatoje, liepos 31 d., 7:30 v. v., 1822 
Wabansia Avė. Visi nariai privalo 
būti susirinkimo, nes bus balsuojama 
Soc. partijos platforma ir svarstomi 
kiti svarbus reikalai.

— Sekr. P. Miller....

Sietyno Mišrus Choras rengia drau
gišką išvažiavimą į Jefferson girias 
nedalioj, rugpiučio 1 d., 10 vai. ryto. 
Turintįs tikietus malonėkite visi at
važiuoti laiku. — Sietyno Choras.

operatyvines Valgyklos įstatų 
projektas jau pagamintas. Ap
svarstymui ir priėmimui konsti
tucijos susirinkimas šaukiamas 
pėtnyčioj, Liepos 30 d., 8 vril. 
vak Aušros svet. 3001 S. Halsted 
St. Kadangi konstitucijos pri
ėmimas, yra galutinas nustaty
mas kooperacijos tikslo ir jos 
tvarkymąsi budų, lai visi dali
ninkai ir norinlįs likti dalinin
kais buliniti atsilankykite j šį su 
sirinkimų. Taipgi šitame susi- 
rinknue bus svarstoma ir dau
giau svarbių reikalų, nuo kurių 
priklausys kooperatyvinės val
gyklos įsteigimas.

Visi valgyklų lankytojai su- 
bruskime dirbti ir parodykime, 
kad mes netiktrd mokame suma 
nyli, bet ii/ savo sumanymus 
gyveniman galini įvykinti.

- Sekr. J. J. Čeponis.

Gubernatorius pašalino parkų 
tarybų.

Gubernatorius Lowden, ku
ris labai pyksta ant Chicagos 
inayoro Tliompsono, kam jis 
nebalsavo už 4boi\vdcnų ir pasit-

Mėto smirdančias bombas.
Užvakar vakare į tris didelius 

šiaurinės miesto dalies kruta- 
mųjų priveiksiu teatrus mesta 
sniirdano’os bombos, kurios 
privertė publikų apleisti tuos 
teatrus. Vienas žmogus tapo 
areštuotas.

Wejįtsidiečiu domei.
Kurie šiuo laiku perkH Nau

jienas pas p. Bagdžiunų, tai nuo 
pirmos dienos rugpiučio (Au
gusi) ten Naujienų nebus. Tai 
dėlto, kt'd jis savo bizni perke
lia į kitų virta, 'lodei, norintie
ji gauti Naujienas, visados 
kreipkitės 2337 So. Leavill Si.

Agentas, A. Ambrozevičia.

Pranešimai_
S. L. A. 2-ras Apskritis turės savo 

suvaževimą pėtnyčioj, Liepos 30 d., 
Cicero, 111., po No. 4837 W. 14th St. 
ir 49th Avė., antros lubos. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Suvaževimo svarba 
—tai rekomendavimas S. L. A. cen
tro raštininko, nes sekantį menesį bus 
nominacijos. Kuopti raštininkai ma
lonėkit paraginti savo delegatus, kad 
jie dalyvautų šiame suvaževime. Ku
rios kuopos neturi delegatų, tad jų 
valdybos gali dalyvauti.

Apskr. Rast. K. KALNIETIS.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinkimais 
bus nedėlioj, rugpiučio 1, kaip 10:30 
vai. ryto. Visi nariai ir norintįs įsto
ti kuopon prašomi atvykti laiku.

— Valdyba.

Dr. inco Kudirkos* Dr-jos mėnesi
nis susirinkimas įvyks subatoj, liepos 
31, kaip 8 vai. vak. Visi nariai prašo
mi susirinkti laiku. — Valdyba.

VISOS tos LSS. kuopos, kurios yra 
prisidėjusios prie rengiamojo pikniko 
G. Chernau'cko darže, šiuo prašomos 
būtinai išrinkt reikiamų piknikui dar
bininkų — po keturis draugus. Pikni
kas bus rugpiučio 15 d. Tatai pasi
skubinkite. Rengimo Komisija.

Chicagos Liet. Vyrų Choro repeti
cija Įvyks nedėlioj, rugp. 1 <L, kaip 
10 vai ryto. Prašome visų narių bū
ti laiku, nes turim prisirengti Nau
jienų piknikui, kuriame esame sutikę 
dainuoti.

K. Vaičuška, pirm.

SLA. 226 kp. susirinkimas bus no- 
dėlioj, rugpiučio 1, kaip 1 vai. po pie
tų, 1822 Wabansia Avė. Nariai pra
šomi atsilankyti, nes randasi svarbiu 
reikalų. A. Martišius, Sekr.

P. P. D. Unijos mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoje, liepos 31 d., 
Aušros svet., 3001 So. Halsted St., <8 
yni. vakare. Bus pranešta daug svar
bių reikalų: referendumo rezultatai ir 
narių užduotįs. Todėl kiekvieną narį 
nigs prašomo dalyvauti.

Rašt., J. B.

“Hoffmano Prirengiamo
ji Mokykla” (The Hoffman 
Preparatory School) gali 
jus išmokinti skaityti, rašy
ti ir kalbėti angliškoj kal
boj i labai trumpų laiką. 
Mokestis už mokslą yra pri
einamos. Musų mokytojai 
turi diplomus kolegijų ir u- 
niversitetų.

Per dešimtį metų mes pa
dėjome vaikinams ir mergi
noms. Turime taipgi ir gra
matikos skyrių ir augštes- 
nės mokyklos (High School) 
skyrių. Mes prirengsim jus 
į kolegiją per dvyliką mėne
sių.

Musų prirengtus rasite 
netoli visose kolegijose ir u- 
niversi te tuose Viduriniuose 
Vakaruose.

Ateikit pasiteirauti šian
die. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

1537 N. Robcy Street.
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Nepristatyti Laiškai
Žemiau paduodame sąrašą 

laiški}, atėjusią iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatą 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Wiiidow” (lobe j nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dieną nuo paskelbimo. 
Jei per tiek laiko adresantai ne
atsišaukia ir neatsiima, laiškai 
grąžinami į tą šalį, iš kur atėję. 
Atsiimt galima kasdie (i 
rian šventadienius) iki 9 
vakaro.

2 Adomas Anna
4 Adomaitis Joseph 2
9 Baculis K. P. 

Baltrikas V. 
Jonaitis Anton 
Bondis Pau Herman 
Biczis Mikolas 2 
Bislis Harbcrtas 
Bottirius VVillain 
Bijansky And rus 
Bumclahskis Frank 
Giratis Wm 
Girvajus Vladislov. 
Jakssitch Joseph 
Jakuba\vitc Peter 
J ai ubas A 
Janeskowczis Madavdas 
Janulis Tim. 
Jawaišai Branislowas 
Jecis Povilas

100 
102 
107 
110 
113 
116 
131 
132 
136 
139 
142 
153 
154 
160 
161 
162 
171 
179 
183 
197 
208 
209 
210 
211 
212 
218 
221 
222 
224 
234 
248 
250 
259 
262 
26*1

12 
13 
18 
21 
23 
29 
3-1 
35 
59 
60 
87 
88 
89 
92 
94 
95 
96

Jodaitis Kazimir 
Judzentis Jonas 
Kairys Frank 
Kasziukas Jonas 
Kazlauskis Julijonas 
Kiselus Josef 
Kulesci Aleks 
Lamsargis I. 
Laudanskis Jozapas 
Ludesaiciu Jonu 
Makarias Petras 
Mickus Frank 
Mockus A. * 
Musinskis Franciškus 
Nacas Jonas 
Niprik F. 
Petraitis Kazimieras 
Pociavičia Vladas 
Pesloczinu Mikolas 
Rockeri Franciškui 
Šagalas Petras 
Saidat August 
Šalkauskis Frank 
Šapus Kazimieras 
Sarzickas Ksawaras 
Schulcas 
Sidlauski 
Silkaitis 
Simonas
Staszkunas Kazimieras 
Tamasukoni Maryana 2 
Vengolauskienė Damicelė 
Vertelka Vincentas 
Waicus Ignacas 
Woisnianskis Poly 
Zaluba Antanas 
Žemaitis Jurgis 
Zordin Jonas 
Zlckus Kajetonas 
Ziporatis M. 
Zybartieni Misa M.

Wilhelm 
Justi n 
Liudvik 
Jonas

281
283
284
286
289

DATRUOTiZMAS 
1 Pačeduma* turi Dut 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Pervirsi* — 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ann 

Jackaon Sts. 
S1OUK CITY, 1A.

ASMENŲ JIE&KOJIMA1 REIKIA DARBININKŲ
PAJIEŠKAU savo vyro Vincento! 

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

VYRŲ IR MOTERŲ
19 dieną, 1920. REIKIA —-

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

rs. M. Mičeikionė,
So. Paulina St., Chicago, III.

vai.
45

PAJIEŠKAU savo moteries Anta- 
Kasčiukienės, kuri prasišalino 

manęs 16 d. Liepos, 1920 m. pa

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 turiu palikti ant sveti
mų rankų. Jau Antutį nebepažintum,

ni<ko 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 Rafolo Miknevičiaus, 
Kauno red., Panevėžio apskr., Ramy
galos vals., Iriškčlio sodžiaus. Turiu 
svarbų reikalą iš Lietuvos nuo sese
rie s Marytės. Malonėk pats atsišauk
ti, arba kas žino meldžiu pranešti jo 
švogeriui.

MYKOLAS ZALATORIS, 
1416 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
KŪDIKIS pajieško burdo. 

Kas apsiimate tokį burdin- 
gierį užlaikyti meldžiu atsi
šaukti. Aš gerai atmokėsiu.

A. SHUSHO, 
3255 So. Halsted Str.

VAIKINAS pajieško kambario, gei
stina butų galima gauti vakarienę, 
apielinkėj Bridgeporto, Westsidės ar
ba Brighton Pavko. Kas turit tokį 
kambarį malonėkit atsišaukti.

K. B.
1747 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲMOTERŲ
REIKIA —

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-žEME

Pėtnyčia, Liepos 30 d., 1920 -----------
NAMAI-ŽEMS

r?

PARSIDUODA didelė knygų krau
tuvė, taip pat it didelis skyrius ciga- 
retų ir cigarų. Geriausioj vietoj vi
sos Chicagos, tinkama spaustuvei. Ši
tas biznis yra pelningiausias iš visų 

Atsišaukit pas hitų biznių, todėl gera proga turin- 
, Pinigui betgi roikalin- 
Priežaslis pardavimo, sa-

Naktinių ir dieninių janitorių 
ir janitorkų.
Chief Janitorių. Michigan Bou-. įyituOjaus,?U
levard Building. 30 N. Michigan vininkas važiuoja Lietuvon.
. | Klauskit Naujienų ofise No. 118Avė. |

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —

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

HEPPES-NELSON 
ROOFING CO.

4500 Filmore St.
REIKIA__

BUČERIO IR DEŠRŲ 
IŠDIRBĖJO.

Atsišaukit pas
1215 SO. HALSTED ST.

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

REIKTA —

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

1710 So. Peoria St.

REIKIA —
Gero bučerio nuolatiniam 

darbui. Turi kalbėti lenkiš
kai

S. & S. MEAT MARKET
3215 So. Morgan Str.

ATYDA
Ar jus jieškote nuolatinio 

darbo?
Štai yra jums proga. Mes 

jieškome darbininkų ir jų 
pagelbininkų į musų fandrę, 
Štai yra gera proga geriems 
vyrams išmokti molderys- 
tės.

Ateik ir pasimatyk su mu
mis ir mes galime pasikal
bėti apie tai musų Samdymo 
departamente. Atidaryta 
visą dieną.

LINK BELT CO., 
329 W. 39 St.

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

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

3432 S. Morgan 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. BU BE LIS
2409 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI lentų ir kitokio 
materijolo statymui namui. Mate- 
rijolo yra 3 karlodai, sudėti ant ma
no loto. Aš parduosiu daup pigiau 
negu lentų yarde. Prustą dieną nuo 
6 vakare, o nedelioj visą dienų.

. I. ŽIEDAS,
19 E. 111 PI., Roseland, III.

PARSIDUODA puikiai įrengta ma
ža kalve (blucksmith shop), geroj vie
toj, nes arti kitos kalvės nėra. Elek
tra varomos mašinos. Kas mokate 
kalvio amatą — puiki proga pasinau
doti. Priežastis pardavimo, — tėvo 
mirtis — savininkas priverstas va
žiuoti Lietuvon, neš nėra kam ūkį ve
sti.

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

MATHIAS MAZŪRA

PARSIDUODA 2-jų arklių 
pajiegos, 230 voltų, D. C. elek
trinis motoris, sustatytas prie 
didelio tekėlo (grind stone) ir 
shonting už $150.00.

58 E. 29th Str.

PARSIDUODA —
Pilnas Fire Vulcanizing 

and Retreating įtaisymas ir 
sandelis atnaujinimui taje- 
rų-

58 E. 29th Str.
PARSIDUODA grosemė ir bučer- 

nė, biznis išdirbtas gerai; visas biz
nis cash, nėra knygučių. Apgyventa 
įvairių tautų. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

2200 W. 87 St.

EXTRA NAUJIENA JAUNIMUI

Parsiduoda Player Pianas, su 30 
rekordų augščiausios rūšies iš mu
zikos, Smuiką ir sėklyčios setas, 3 
šmotai skuriniai ir karpetas, visi nau
ji ,tik 5 menesius rvartoti, ir Fordas 
trokas, visai nevartotas su minkštais 
tajerais ir 2 lotai geroj vietoj. Juos 
parduosiu už žemiausią kainą. Par
daviau Storą, tai turiu parduoti ir ši
tuos dalykus, nes išvažiuoju į 
tuvą.

Lio-

JOHN P. LEGEIKO, 
3352 So. Halsted St., 

Phone Boulęvard 4372
* ’ ■ •* *•* '

PARDAVIMUI gera dunokepykla 
su namu arba be namo. Einu lauk iš 
biznio.

4106 Archer Avė.

PARDAVIMUI krautuvė su kamba
riais, vana, elektra.

2443 W. 71 St.
Phone Steivart 461

Senuose namuose elektrinių dratų 
sudėjimas musų specialumas 
IMPERIAL ELECTRIC CO.

Registruoti Elektrikieriai
Išdirbėjai žiburinių įtaisymų 

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

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

Atsišaukit pas —

iki

1109 W. 37th Str.
Tel.: McKinley 4293
Atlankykit savo kaimyną iš Lietuvos 

LOULS LEVIN.
SHOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dyeing of 
Ladies & Gents’ Garmcnts

2502 W. 38th St., Chicago.

REIKIA —

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

WARSAW PHARMACY 
2210 Jos. Campau

Detroit, Mich.

PARDAVIMUI saliunas, labai pi
giai — už $350.00 todėl, kad važiuo
ju į Lietuvą.

4135 W. 47 St.

PARSIDUODA labai geros 
kumelės — senumo po 5 metus, 
su vežimu ir pakinkliais. Gali
ma pirkti kartu ar po vieną.

3238 So. Halsted St.
REIKALAUJU bučerio dirbti bu- 

černėj ir grosemėj; darbas ant visa
dos. Katras neišmokytas, dabaigsiu 
mokinti, arba jauną vaikiną galiu vi
sai išmokinti bučeriauti. Meldžiu at
sišaukti greitai.

K. STOČKUS, 
1530 Sangoman Av., Springfield, III.

AUTOMOBILIAI
PRANEŠIMAS AUTOMOBILIU l 

SAVININKAMS

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

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

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

2841 Emerald Avė.

’eulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma- 

t tyti, kad apkainavus.
Priimami Liberty 

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

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

PALIKTI STORAGE’JUJE
RAKANDAI

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

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

GRAŽIAUSIAME DESPLATNES 
arti Dos Plakies upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
^4 akro 
% akro 
1 akras

Atpigintos kainos. Labai lengvo!' 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažjsl pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ii 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsiplrko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kurtus mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokRe arba ateikite

1404

$275
$425
$550

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, 

Phone Canal 6296
lu.

FARMA
10 akrų farma arti Clearing ir 63 

St. karų linijos. Kaina $4,000, cash 
$2,000.

SCHETLER MASULIS, 
6706 So. Ashland Avė.

FARMIUKĖ mieste

ExtraExtra
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.

Trįs blokai nuo gatveka- 
rių linijos ir 3 blokai nuo au
tomobilių kelio. Stuba, višti- 
ninkas cementinis, kiaulinin
kas, staldas dėl karvių laiky
mo. žodžiu sakant: viskas 
puikiausiai įtaisyta: aplin
kui vaisių medžiai ir įvairios 
daržovės auga. J fabrikus vi
sur pėsčiam galima nueiti-- 
nereik važinėtis. Atsišaukit 
tuojau, turi būt parduota

J. SKINDERIS
3301 S. Halsted St.

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

BARGENAS
40x125 kampinis namas 5 ir 6 kam

bariai. Rečiu šildomas. Kaina 
$8,750, Cash $3,750.

SCHETLER MASULIS, 
6706 So. Ashland Avė.

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

2912 W. 40th Place.

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

Atsišaukite į savininką
H. MOCKUS 

534 W. 33 St. 
Phone Yards 1437.

TIKRAS BARGENAS

EXTRA — EXTRA
Parsiduoda puikus namas puikiau

sioj apielinkėj prie Humboldt parko, 
3 augštų, 5—6—6 kambarių, fu mace 
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, 
3241 Lime St., Chicago, III.

DIDELIS PARDAVIMAS

5 akrų farma tik už $1,750.
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 į va
karus nuo Chicago, už šitais 
ekstra žemas kainas.

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

Cicero, III.

PIGUS IR GERI NAMAI.

2 flatų po 7 kam. muro namas $3,700 
4 flatų po 4 kam. muro namas $3,900 
4 pagyvenimų namas po 4 kam. $2,800
3 flatų po 6 kam. muro namas $5,200 
7 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 įmokėjimą.

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 kiek v jo
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 fin
tai po 7 ir 6 kambarius. Kaina 
$6,000.00. Namas randasi po No. 
3823 Parnell Avė.; savininkas 
gyvena po No.

3815 So. Halsted Str.

Kas nori čysto bičių medauk 
ateikite pas Joną Bernotą, 663 
W. 14th Place. Kaina $1.85 už 
penkis svarus. Turiu užtektinai 
dėl visų kurie tik nori.

Taipgi kas nori gerų bulvių iš 
Michigano ateinančiai žiemai, 
mes galime partraukti labai pi
giai, 50c už bušelį pigiau 
Chicagoj.

JONAS BERNOTĄ 
663 W. 14th Place

negu

Pajieškojimai
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 
malonės atsiliepti.

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

POPIERINIŲ
INSULATORKŲ
Jaunų moterų operavimui 

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

WESTERN ELECTRIC 
CO., Ine.

48th Avė. & 24th Str.

REIKIA —
Pirmos klesos barberio.
Trumpos valandos.
Gera mokestis ir 
parankus kambarys.

DANIEL J. LUKŠA, 
514 Moen Avė.,

Rockdale, Joliet, m.

REIKIA vyrų abelnam darbui 
waste popieros dirbtuvėj. Moka
ma geras algas.

REPUBLIC WASTE
PAPER CO., 

626 W. Taylor St.

PARDAVIMUI

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

1836 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

REIKALINGA sena mo
teris prie vaikų.

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

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

C. HORAZDOVSKY, 
2423 So. Oakley Avė.

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

Ogden Park Auto Repai r Shop
Su tuomi amatu esu gerai apsipa

žinęs ir todėl užtikrinu, kad darbą at
liksiu atsakančiai, greit ir pigiau ne
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
me ant kelio, pašaukit žemiau paduo
tu antrašu, o mes tuojaus pribusim 
su pagalba.
OGDEN PARK AUTO REPAIR SHOP 

6308 Ratine Avė., 
Tel.: Wentworth 1598 

MYKOLAS ARBAŠAUSKAS.

PARSIDUODA —
Oldsmpbile, 6 cilinderių, 1918 

metų. Gerame padėjime. Gali
ma matyti po piet nuo 3* iki 9.

4035 So. Campbell Avė.
i----, r i ■ i ■ i

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai 

(furniture) dėl 4 kambarių. 
Sykiu galės gauti ir 4 kam
barius. Kreipkities vakarais.

2706 Emerald Avė.
2nd floor rear

Geras Investmentas—Tu
ri būt parduota tuojau.

Moderniškas 4 flatų bil- 
dingas — gerame stovyje.

16 kambarių, toiletai ir tt.
— 7 pėdų augščio skiepas.

Didelė barnė užpakalyj 
namo—tinkanti garažiui.

Randasi prie 38 St. ir 
Emerald Avė. Viskas išren- 

Aš turiu eilę naujų ir vartotų I davota. — žema kaina jei 
rakandų, lovų ir springsų ir ma- pirksite tuojau, 
tracų. Pečių, karpetų ir 1.1. Aš 
parduodu naują tavorą ant ma
žo komiso pagrindo. Aš parduo
du vartuotą tavorą labai pigiai.

Seklyčios setai nuo $30.00 iki
$152.00. I PARSIDUODA po No. 948 W. 35th

Tr ’ . , , > • Place plytų ir medžio namas, 8 ir 8Valgomojo kambario setai ^bariai, $2f000 cash. Kaina $3,500.
nuo $50.00 iki $125.00. J. McDONNELL SYSTEM,

Mieg-kambario setai nuo $75 3517 Archer Avė.
iki $175.00. BARGENAS.

Lovų springsai ir matracai Kcturiu ruimų Cottage, keturi lotai, 
. elektros šviesa ir maudyne $3000.

nuo $18.00 iki $100.00. 5540 So. Kolin Avė.
Atskiri dresseriai ir Chifonie- Inlk Archer Cicero karus.

rai $27.50 ir daugiau. BARGENAS
Rugsai $22.50 ir daugiau. Ashland ir 67 St. bizniavę muro 

'v...... , , . namas, 2 flatai ir štoras, karstu van-
šimtai atskilų bargonų, kūnų y,a <Įeniu šildomas. Randos neša $100 į 

PCVi^Sa“nos7ra“užrašytos aiškiom c^n|4,0^10’000- Vert“
;&01=atymų tavom mokSti nerei- ” d̂S^eS’
na.

Aš parduodu už “cash” tiktai.
Atdara Utaminke, Ketverge 

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.
CURTIS FURNITURE 

EXCHANGE
6203-5-7 Wentworth Avė.

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

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

ksmdlu Pirkėjams.
Kostumeris kartą man pasa

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

Adresas:

5635 Emerald
Telefonuokit dėl susižinojimo.
Phone Wentworth 5172

, PARDAVIMUI arba mainymui fai’- 
ma 330 akrų išdirbtos žemės, Wiscon- 
sin valstijoj. Viena mylia nuo mies
to. Taipgi ir kuliamoji mašina ir in- 
žinas. Gori javai. Nereikalauju 
agentų.

J. KWIATKOWSKI, 
1544 Holt St., Cottage, netoli North

i Avenue.

PARSIDUODA rakandai (fur 
niture), nauji. Gera proga kam 
reikalingi, parduosiu po vieną 
arba visus sykiu.

2037 Canalport Avė. 
pirmos lubos iš fronto.

i
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PARSIDUODA FARMA
Su budinkais, gyvuliais, mašinomis^, 

javais ir visais kitais įtaisymais, arba 
išmainome ant namo Chicagoj. 115 
mylių nuo Chicagos. Puikiausis va
sarnamis su ežeru, vieta tinkamiausia 
biznieriui. 85 akrai žemės, arti mie
stelio. Atsišaukite greitai.

JOE SKINDERIS
3301 So. Halsted Str.

PIGIAI IR GERAI
Parduodam ir mainom namus lo

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

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašL 
nos varomos elektros Jiega.

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

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

MASTER designing SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake StM aut 4-ty lubų.

BARGENAS
Namas 6 kambarių; trįs lotai, gera 

tvora aplinkui ir rakandai. Kaina 
$22.000.

5617 So. Kostner Avė.

PARSIDUODA pigiai mūrinis na
mas ant lengvo išmokesties ir ant ge
riausios vietos ir yra mažas štorelis. 
Randos neša po $40.00 į mėnesį. Pasi
naudokite gera proga 3336 Lowe Av. 
Matykit namo savininkę

MRS. ANNA ADOMAITIS, 
3636Union Avė., Chicago, III.

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 8. Halsted, 2407 W. MarfiMB.
1850 N. Wells St

18« Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininką.

£ -r.:!




