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Lenku delegacija išvažia
vo į tarybas

Talkininkai laukia pasekmių

Jurininkai neduos laivų kareiviams

Varšava jau girdi kanuolių baubimą
Iš-LENKIJOS DELEGACIJA 

VAŽIAVO I TAIKOS 
TARYBAS. 

- ------ r-----
Išvažiavo ji subatos ryte, ga

bendamas! maistą ilgam 
laikui.

Rusijos suriša 
veikimą, kadangi 
Amerikos padarytas 
pirmiau negaunant 

pi i tarimo, pagimdy- 
tarp dviejų šalių,

MANCHESTER, Anglija, rug. 
14. — Pasak Guardian kores
pondento Varšavoje, prospek-

kijos ir bolševikų nėra geri. 
Lenkai pienuoja atmesti dalini

Varšavos į

je nurodoma, kad VVilsono po
zicija linkui 
Amerikos 
kiekvienas 
žingsnis, 
Millerando 
tų skilimą
kaip Lloyd George asmeniškas 
patarimas Lenkijai priimti Ru
sijos taikos sąlygas pagimdė 
dabartįnį internacionalinį kri- 
zį.

Francijos atstovams, senato
riams ir spaudai Veikalaujant, 
kad parlamentas butų tuojaus 
sušauktas, parodoma, k<ad 
valdžia padarė svarbų žingsnį 
užrubežinėj politikoj, kuris ga
li nuspręsti karą ar taiką.

Trūkimas tarp Anglijos ir 
Francijos padaro Francijos 
parlamento sušaukimą beveik 
neišvengtinu, kadangi ir Angli
jos parlamentas delei to truki-vežančių

iš sostinės I mo neuždarė savo posėdžių.
Jie pereis ____________________

Truc translation fUed with the pgst- 
master at Chicago, ilk, Aųg. 16, 1920 
as required by the act of Oet. 6, 1917

ORGANIZUOTI JURINNIKAI 
IRGI KOVOS SU KARAIS.

Išvengimui karų* atsisakys ga
benti laivais kareivius ir 

amuniciją.

Prieš išva- 
visos

kijos taikos delegatai, kurie tu
rės pasimatyti su bolševikų at-. 
stovais, kad apsvarščius mušiu 
paliaubą ir taiką, šiandie auš
tant išvažiavo iš 
Minską.

Eilė automobilių, 
delegatus, išvažiavo 
vos pradėjus aušti,
rubežių į rytus nuo Siedlce apie 
7 vai., kur juos pasitiks bolševi
kų oficicriai ir nuveš į Mins- 
ką.

Gen. Litowski vadovauja ka
riniais ekspertais, o tarpe Bei
mto narių yra Stasys Grabski, 
nacionalistų demokratų vado
vas ir Nobert Berlicki, socialis
tų vadovas.

Domoski, kuris vadovauja 
visą delegaciją, yra valstiečių 
vadovu.

Niekurie iš delegatų nemiego
jo per dvi dienas.
žinosiant buvo laikoma 
nakties konferencija.

Daug bagažo pasiimta, 
jau pasiimta užtektinai 
buvimui maisto.

Partija iš Varšuvos išvažiavo 
vedama trijų oficierių armijos 
automobiliuje. Šalę šoferio* bu
vo matyt trįs Lazdos, apie kurias 1 
buvo apviniota baltos vėliavos, j

Du atstovai Amerikos 
mo organizacijų gavo 
lydėti Lenkijos taikos 
Jie tarsis su bolševikų 
apie užlaikymą 300,000 
kuriais pirma rūpinosi
kiečiai, bet kurie dabar yra bol 
ševikų linijose.

Taip-

BRUSSELS, rugp. 13. — In- 
tcrnacionalis jurininkų kongre
sas šiandie priemg įnešimą, kad 
išvengimui k adų ateityje, juri
ninkai tasisakys transportuoti 
kareivius ir amuniciją.

ši priemonė taipjau bus pa
naudota ir linkui Rusijos ir 
Lenkijos karo.

Truc tranalation filad with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 16, 1920 
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917
RUSIJA GRASINANTI FRAN-

Rusija paskelbsianti karą delei 
Vrangelio pripažinimą.misiją, f

vaikų, ’ BALINAS, rugp. 14. — 
įmeri Breslau praneša apie perėmimą 

sekamo Maskvos bevielinio pra- 
i nešimo:

“Rusijos atsakymu į Franci- 
i jos pripažinimą gen. Vrangelio,

True translation filed with the post- bus Rusijos paskelbimas karo 
master at Chicago, III., Aug. 16, 1920 qtnv:n ąii Frnnciin ” as required by the act of Oct. 6, 1917 ; SlOV‘° SU 1 ranclJa

1 ALKININKAI LAUKIA I A-| rprue translation filed with the post- 
SEKM1Ų MLNSKO KONFE- 1 master af Chicago, III., Aug. 16, 1920 

RENCIJOS as re<iuired by the act of Oct. 6, 1917

Konferencija Anglijos ir Fran
cuos atidėta iki nepasibaigs Ru
sijos ir, Lenkijos taikos tarybos.

FINLANDIJA PASIRAŠĖ 
MŪŠIŲ PALIAUBĄ.

HELSINGFORS, rugp. 13 — 
j šiandie Dorpate, Estonijoj, tapo 

PARYŽIUS, rugį). 1L — Kon-, pasirašyta mūšių paliaubai tarp 
ferencija premierų Lloyd Geor
ge ir Millerand, kuri turėjo į- 
vykti ryto, tapo atidėta iki ne
bus matyti pasekmių Minsko 
taikos tarybų tarp Rusijos ir;
Lenkijos. j Emil Coundry šįryt pašovė sa-

Tai tapo nutarta šiandie už- vo pačią ir dukterį už tai, kad 
rubežinių reikalų ministerijoje, jo pati, jo nuomone, rėdėsi 
kur abu pusės sutiko, kad nieko ' perdaug jauna. Viso jis paleido 
griežto negalima nutarti, kol j jas 6 šūvius ir išvijo ant gat- 
tarybų pasekmės nebus žino- vės, bet jos išliko tik 
mos’. sužeistos, f—z

Amerikos rateliuose Paryžių- tas.

Finlandijos ir Rusijos.

Pašovė pačią ir dukterį.

NEW YORK, rugį), —

lengvai
sužeistos, šovikas gi areštuo-

No. 193
............ II,,,,, n-i--17.77

CHICAGOS LENKAI MEL
DŽIASI.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

y RUSIJOS BOLŠEVIKŲ ARMI
JOS VERŽIASI PERSIJON.

—-g.Tara.

True transbdtnn filed wnn the post- 
master at Chicago, III., Aug. 16, 1920 
d.n regibred by the p< i o f Ocl. 6,1917 
VARŠAVA ESANTI APSUPTA.

“NEŽIŪRĖKITE KAS DAROSI KITUR.”

Bolševikai paėmė Saldau. Ven
grija siūlanti savo pagelbą.

•Amerikos kapitalistas surakintam Amerikos darbininkų 
judėjimui: “Tu beturi žiūrėti ką daro pakvaišę Europos darbi
ninkai ir neturi juos sekli. Juk čia visai skirtinga šalis — čia 
ir tu turi pilną laisvę.”

VARAAVA, rugp. 14. — Ven 
grija pasisiūlė duoti Lenkija 
50,0(10 kareivių ir sandelius gin
klų ir taipjau ap-

tarnavimą.

Paėmė Soldau.
RERLINAS, rugp. 14. — Pėt- 

nyčios naktį rusų bolševikų spė
kos paėmė Soldau, ant Varša- 
vbs-Danzigo geležinkelio, apie 

15 m. į šiaurvakarius nuo Mla- 
vos. Lenkai traukiasi į šiaurva
karius.

Lomže
True translation filed with the post- 
mr.ster at Chicago, Iii., Aug. 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Pasigavo ant 
meškerės

4-tą bolševik armiiją 
vakar pasakė .korespondentui, 
kad Varšava yra apsupta ir kad 
jos paėmimas yra neiševngti- 
nas.
Bolševikai pamaži artinasi prie ; 

Varšavos.
VARŠAVA, rugp. 11.— Fron

tas pamaži artinasi prie Varša
vos. Prieš auštant subatoje ar
tilerijos pašvaistė buvo matyti 
debesyse iš dviejų pusių, o kar
tais pasigirsdavo ir kanuolių 
baubimas.

Šiandieninis pranešimas pri
pažįsta, kad lenkai pasitraukė 
centre Varšavos fronte, bet sa
ko, kad tai buvo padaryta dėl 
pergrupavimo kareivių, kurie 

pasitraukė iki gynimo linijos 
vos už 19 kilometrų nuo mies
to. • ,

Bet dar rūstesnis, negu besi- 
veržimas iš šios puses yra pa
dėtis šiaurvakariuose nuo Var
šuvos, kur apie 2,000 bolševikų 
raitelių slenka prie Vislos. Ka
valerijos dešinisis sparnas, ku
ris eina parubežiu, tapo sustip
rintas infa-nterijos kareivių, ku
rie rekvizavo kaimiečių veži
mus ir eina paskui kavaleriją.

Lenkai sako, kad bolševikai 
negali pereiti Vislą abiejose pu- 
sėse Varšuvos, kadangi rusai 
visuomet imdami Varšuvą iš 
vakarų, išmokino lenkus apsi
saugoti nuo to pavojaus.

Atkirs paskutinį kelią į 
Danzigą.

VARŠAVA, rugp. 12 (suvėlin
ta). — šiandienini® lenkų pra
nešimas, sakantis, kad “lenkų 
gynėjai traukiasi prie Vislos ir 
apsupančios Varšuvą tvirtovės 
linijos” parodo, kad nuo ryto 
bus girdėtis Varšavojų kanuo
lių šaudymas. Tas dar labiau 
pagreitins kiek apsistojusią eva
kuaciją. |

Pranešimas taipgi reiškia1, 
kad jei bolševikai pasieks Vislą 
prie Vloclavek, jie gali, neperei
nant Vislos, perskirti artilerijos 
ugnimi antrą ir paskutinį gele
žinkelį tarp Varšavos ir Danzi- 
go.

Lenkai aplankė didelį smūgį.

PARYŽIUS, rugp. 13. — Pa
sak pasiekusių Paryžiaus vė
liausių žinių, bolševikai šiaurė
je perėjo Pultuską ir eiiųi pietų 
kryptimi Narevo, upės kloniu 
linkui Varšavos.

Kita kolumna eina tarpe Na
revo ir Bugo upių, kuomlet to
liau į pietus nuo Bugo rusai pe
rėjo Thišč liniją.

Apleidimas Pultusko skaito
mas yra dideliu kariniu sumuši
mu, kadangi lenkai gynė miestą 
su didesniu nusisprendimu, ne- ’ tindamies iš šiaurės, rytų ir 
gu kokią nors kitą poziciją nuo j pietryčių, bolševikai dabar yra 
pradžios jų traukimosi nuo {už 20 mlyĮių nuo Varšavos ( ir 

mažai kas abejoja, kad sustinė

Francija pasigavusi Ameriką 
ant savo meškers ir priver

sianti gelbėti Vrangelį.

Už-PARYŽIUS,, rugp. 15. 
rubežinių reikalų ministerijoje 
čia oficialiai pasakyta, kad ■ p. 
Amerika, ysavo valstybė^ de-Į kI 
partamento nota Italijos amba
sadoriui, tapo 'surišta su Fran
cijos politika remti gen. Vran-

Premieras Millirand nepražu
dė nė vienos minutės, kad pa- li0 nesenai išleistą 
sinaudojus proga, taip lengvai kuris parodus,

c* 
e-’®'

Maldauja Dievo ir Wilsono 
pagelbos.

Esą siekiančios užgriebti visą 
Persiją It prieiti prie Indijos.

WASHINGTON, rugp. 15. - 
Pasak pranešimų Jungi. Valsti
jų agentų,'po Įsiveržimui j Len
kiją, kitos sovietą armijos ver- 

žiasi per Persi ja. Jos grasina pa* 
vergti visą šalį.

s .‘ginklavusių kareivių, taipjau 
kazokų kavalerijos, eina linkui 
sostines Tegerano ir yra tik už 
200 mylių nuo jo. Jiems prieši
nasi tik 50,000 menkai apgink
luotų kareivių Persijos armija.

Kitoms sovietų armijoms, 
veikiančiomis pietrytinė,į Persi
joj, beveik niekas nesipriešina.

Rusijos užrubežinių reikalų 
nrinisterio čičerino pasakymą, 
kad “kol nėra pasiekta abelno 
susitarimo su Anglija, sovieL 
gali kaip tinkami elgties rytuo
se,” valstybės departamento 
valdininkai aiškina reiškiantį, 
kad sovietų spėkos žemutinėj 
Persijoj mano veržtis iki Afga- 
nistino ir Bahičistano rubežįų. 
Iš ten jos galės valdyti k(4ius į 
Indiją.

Persija butų galėjusi apginti

Truc translation filed with the post- 
mastor kt Chicago, III., Aug. 16, 1920: 
master at Chicago, III., Aug. 12, 1920

Amerika pasitiki Vrangeliu.
WASHINGTON, rugp. 15. — 

Nors Amerikos valdžia id nepri
pažins gen. Vrangelio vąldžios 
Pietinėje Rusijoje, Jungt. Val
stijos vistiek deda, ant Vrangelio 
didelį pasitikėjimą. Jos tikisi 
per Vrangelį, taipjau per Pa- 
ballijos šalis ir Finlandiją nu
gabenti Rusijon notą, išraš

ančią draugiškumą Rusijos, 
1 žmonėms, bet kartu atakuojan- - -

čūį sovietų valdžią (tai Amcri- miiniciJ0S- Pcrsija dabaT B81" 
kos nota Italijos i_______
riui).

Valdininkai nurodo į Vrangc-

CHICAGO. — Vakar visose 
lenkų bažnyčiose buvo iškil
mingos pamaldos, kuriose pra
šyla Dievo suteikti pagelbą ir 
pergalę Lenkijai.

Het turbut nepasitikėdami 
ką nors gausiant atsiekti vieno 

Dievo pagelbą, jie visose miesto 
dalyse, taipjau 'priemiesčiuose 
ir apielinkiniuose miesteliuose 
taikė viešus susirinkimus, ku
riuose priėmė rezoliucijas pra
šančias prezidento Wilsono su
teikti Lenkijai visokią galimą 
pagelbą. Esą Lenkija yra pas
kutinė užtvara vakarų Europos 
civilizacijos ir todėl reikia ją 
ginti nuo “barbarų.” Tuose su
sirinkimuose lenkų kunigai net 
apsiputoję skelbė kerštą ir ne
apykantą prieš kaiminiškas 
lenkams šalis.

Pastaruoju laiku lenkų kuni
gai, tie “meilės” artimo skelbė
jai pradėjo skleisti didžiausią 
neapykantą netik prieš rusus, 
bet taipjau ir prieš lietuvius su 
žydais. Tūli jų pradėjo tnet kur
styti kuone pogroipus rengti 
prieš lietuvius, o jau lenkui tu
rėti kokius nors reikalus su lic- I
tuviais, tai jau esąs didžiausias 
“smcrtelnas grickas.”

liudžiusi gavimui 'ginklų ir a-
SUSEKĖ NAUJĄ “SUOKALBĮ”

ambasado- l>nt^(^n*i ar,nMQ M 100,000 ka- 
i reivių, o už kelių menesių pądi- 
dinti tą skaičių kelis sykius. 
Anglija gi galinti pastatyti tik 
6,000 kareivių, jei ji ir panorė
tų juos naudoti.

(Kiek laiko atgal Maskva ofi
cialiai ‘paskelbė, kad Persijoj 
nėra Rusijos kareivių, nes jie 
visi tapo ištraukti keletą mėne
sių atgal. Sukilimą gi Persijoje 
veda Persijos sukilėliai, be Ru- 

1 sijos pagelbos. Išrodo, kad vi
sa ši žinia pra produktas pradė
tos Wasbingtone propogandos 
prieš Rusiją ir Angliją).

WASHINGTON, rugp. 15. — 
Valdžios agentai suseku “didelį 
suokalbį” sovietą• valdžios su
kelti Amerikoje ateinančią žie
mą didelį ekonominį nerima
vimą. Smulkmenos (o suokal
bio busiančios paskelbtos agi
tacijai už gelbėjimą lenkų kare

kad Vrangclis 
ivilę valdžią,teikiama valstybės

menk) notos. Jo Atsakymas už- kuri įgytų žmonių pasitikėjimą, 
veria sutartį, kuri suriša Rusi
jos kbnishne Wasbingtono ad
ministraciją su Fruneija prieš 
Angį jos ir Italijos politiką.

Anglijos anihasydorius sku-1 
biai tapo atšauktas iš atostogų 
ir per dvi valandi1 laikė konfe
renciją Francijos užrubežinių 
reikalų ministerijoje.

Millerando nota iššaukė dide
lę sensaciją diplomatiniuose ra
teliuose, kadangi ji prievrčia 
Jungt. Valstijas tvirtai laįkyties 
Francijos, kokį karą ji nė pra
dėtų prie! Rusiją. Ta notai esan
ti šedevras diplomatijos.

Gudriai atkartojant ir pab- 
riežiant tuos Wasliingtono no
tos paragrafus, kurie labiausiai 
patinimai Francijos valdžiau pai- 
kiausiai prirodoma, kad Pary
žiaus ir Washingtono administ
racijos pilniausiai sutaria kiek
viename dalyke Rusijos klausi
mu įskaitant atsisakymą pripa
žinti taiką, kuri, tikimąsi, bus 
padaryta Minske tarp Rusijos 
ir Lenkijos taipjau teikti ne- 
aprubežiuotą pagelbą gen. 
Vrangeliui ir tai daliai Lenki
jos, kurią galima bus prikursty-

norįs

Tuo paliepimu prie kiekvieno 
armijos korpuso ynai priskirtas 
civilis administratorius, kuris 
atsako caro valdžios gubernato
riui, kurio pareiga bus įsteigti 
civilę valdžią to korpuso užim
tose vietose.

Ar VVilsonas galės viską išpildy
ti, klausia Lloyd George.

LONDONAS, rugp. 15. — 
“Ar prezidentas VVilsonas yra 
pasirengęs ir ar išgalės nuvesti 
savo politiką prie logiškos kon- 
kliuzijos, /pasiunčiant karei
vius, amuniciją ir finansinę pa
gelbą Lenkijai?” Tokį klausi
mą, pasak Downing gatvės, pas
tatė premjeras Lloyd George, 
kada perskaitė Washingtono 
nota.

“Premjeras Lloyd George,” 
sako žinia, “perskaitė pilną tek
stą prezidento Wilsono notos su 
dideliu įdomumu. Jis nesutinka 
su prezidento
atsisakyme pripažinti 
valdžia.

“Jis rimtai nori žinoti kokie 
yra budai parėmimui Lenkijos 
nepriklausomybės ir ar 
(lentas ynai prisirengęs ir 
galiprivesti savo politiką 
jos ligiškos konkliuzijos,
siunčiant kareivius, armuniciją 
ir pinigus.”

REIKALAUJA PAKĖLIMO 
ALGOS.

Angliakasiai pareikalavo pakel
ti mokestį 10 c. ant tono.

.GLEVELAND, rugp. 15. — 
Angliakasių atstovai bendroje 
algų konferencijoje minkštųjų 
anglių centraliniame lauke, pa
reikalavo pakelti algų dieni
niams ir mėnesiniams darbinin
kams po $2 j dieną, o dirban
tiems nuo vagonų, pakelti mo- 
ekstį po 10c. ant tono. Reika-

išvadžiojimais laujamla, kad tas .pakėlimas 
ovietų • veiktų nuo rugp. 1, dt

Suokalbis prieš Lloyd George.

LONDONAS, rugp. 15. — 
Slaptoji policija susekusi suo
kalbį nužudyti Anglijos premie-

vėje ir prie premioro namų ta
po pastatyta sargyba. Taipjau 
premjeras gal nevažiuos atosto
goms į Europą.

Parley P. Chris-

Tuo pačiu Įtaiku Paryžiaus 
presą deda žymion vieton kab- 
legramą iš Jungt. Valstijų, kad 
Amerikoj laivynui neva tapo 
paliepta plaukti į Jnodąsiąs ju
ras ir jis jau išplaukęs, kad ap
saugojus Vrangelio kvatierą 
Sevastopolyje.

prezi- 
ar iš-

pa-

Christensen pritaria Anglijos 
darbininkų nusistatymui.

CHICAGO.
tensęn, Farmerių-Darbo parti
jos kandidatas į prezidentus pa
siuntė kablęgramą Anglijos 
Darbo partijos pirmininkui 
William A. Adamson, sveiki
nančią Anglijos darbininkų nu
sistatymą priešintis visomis j- 
monemi-s karinei intervencijai

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

M I —n . ...... II,, .■■..MII

/ Rusai tik už 12 mylių nuo 
Varšuvos.

BERLINAS, rugp. 13. — Pra
nešama, kad rusų avangardas 
yra tik už 12 mylių nuo Varša- 

; i vos išlaukinės gynimo linijos.
PARYŽIUS, rugp. 13. — Ar- 

rytų ir

pradžios jų traukimosi
Berezinos.

Tolinus į pietus rusai perėjo bus paimta dar prieš užsibaigi- 
Bugo upę ir einiai ant Liublino, mą taikos tarybų. /

$18 sąvaitėje minimum alga.
SAN FRANCISCO, rugp. 15.
Valstijos gerbūvio komisija J 

nustatė $18 sąvaitėje kaipo mi
nimum algą moterims ir vai
kams knygvedystės, spaudos, 
graviravimo ir litografijos in-, 
dustrijoje. Tik pradedančioms, 
yra skiriama mažesnė mokestis. 
Be specialiu leidimo moterims 
draudžiami dirbti po 11 vai. ’ 
nakties. Nuosprendis paliečia; 
apie 20,000 moterų.

4 ŽMONAS UŽMUŠTI
COASBURG, III., rugp. 15. — 

Burlingtono traukiniui užgavus 
automobilių, 4 žmonės liko už
mušti ant vietos ir 2 mirtinai 
sužeisti.

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

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

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

Marion Philips.
(Federuotoji Presai.

London. — Rusijos carizmas 
pasišalino iš Fnlandijos, bet jo 
įtaka da pasiliko. Ir iš visko 
matytis, kad Finlandijos reakci- 
nininkai vadovaujasi tąja įtai
ką savo (turimose. Įstatymų pa 
tvarkymais, Finlandija yra lais
va šalis, laiduojanti politinių 
laisvių savo piliečiams — žod
žio. spaudos ir ssuirinkimų lais

Bet f aklinai, visoj šalyj tebe- 
siaučia baltasis teroras, kuriasi 
socialine policija politikos misi 
žengei ių gaudymui. Toji poli
cija — tai modelis, paimtas nuo 
cariškosios Rusijos “ochran- 
kos”. Padėties j>onai bijosi net 
buržuazinių partijųl nekalbant 
jau nieko ųpie ^og^istus.

Apsiejimas su Atilando salų 
delegatais, — kurie nuvyko pas 
Švedijos valdžią ir pareiškė, 
kad salų gyventojai norį susir

MOTERIS! 
MOTINOS! 
DUKTERIS!

Jus, kur
ios lengvai 
pailstate; e 

sate išbly 
škę ir su
nykę; ner 
vuotos ar 
piktos; ku 
rios nuliu 
statė, ar 
nusimenate 
duokite riš
ti r t i savo
kraują, ar 
netrūksta jam 
Iron, imamas po 
ną po valgiui padidina stiprumą Ir 
Ištvermę daugelyje atsitikimų į dvi 
savaiti laiko.

— Ferdinand King, M.

r. ko.

geležies. Nuxated
tris kartus į die-

D.

Iron, 
gt»u-

Išdirbėjo pastaba: Nuxated 
kuri čia pataria dr. King, yra 
narna pas kiekvieną geresni aptie- 
kininką pilnu užtikrinimu geros pa
sekmės, arba pinigai bus sugrąži
nami. Daktarai paprastai prirašo 
imti po dvi penkiagranes plot kėlės 
tris kartus i dieną po valgiui.

S. S. CALABRIA
Išplaukia Rugpiučio (August) 17,1920 į

HAMBURGĄ IR DANZIGĄ 
3-čios klesos kainos

Hamburg ........................ ....... $120.00
Danzig....................................$135.00

Pridedant $5.00 War Tax 
Yra vietinis agentas jūsų mieste arba artymais.

Carter’s Uttle Liver Pilis
Per šešesdešimts

CARTER5 
1TTLE 
JVER 
PILIS.

sis pasaulyje 
valytojas 

jaknų ir 
skilvio,

yra tipinisjungti su Švedija 
valdžios darbas. Nespėjo dele
gatai peržengti Švedijos sieną, 
kaip Finlandijos valdžia juos 
areštavo. Suprantamas daiktas, 
kad su socialistais lyginai taip 
IHi t apsieinamu.

Baltojo teroro nuožmumai, 
kam matyli, nepadarė didelės į- 
taikos į tuos, kurie nepriklauso 
socialistam!. Vienok kad su
pratus dabarties padėtį, reikia 
šis-tas žinoti apie tai, ką tas 
teroras nuveikė praeityj. Skait
menis galima paduoti labai 
trumpai, jos yra sekamos. Ka
da raudonoji armija pasidavė, 
lai buvo nugalabinta nuo šešioli 
kos iki aštuoniolikos tuksiančių 
žmonių.

Iš lų. kurie buvo pasodinti 
kalėj uman, trylika tūkstančių 
mirė nuo bado arba paeinančių 
nuo bado ligų. Likusiems ka
liniams iš trij.ų atvejų skelbta 
amnestija, ir tai tik dėka kitų 
šalių kritikai. Aninistija *pa- 
liuosuotiems kaliniams atimta 
visos civilės teises. Socialistai 
dt'i mirties,budo ir išsiuntimų 
neteko apie penkias dešimtis 
tuksiančių narių.

Tūkstantis keturi šimtai pro
fesinių sąjungų narių ir socia
listų dar ir dabar tebesėdi kalė
jimuose už šiokį ar tokį dalyva
vimą revoliucionmiame judėji
me. 'Be to, Fnlandijos ochrai- 
na da ir šiandien žvejoja visoj 
šalyj politikos nusižengėlių. Ra 
mus politiniai 'susirinkimai yra 
išvaikomi. Tą' darbą atlieka 
balt gvardiečiu i arba slaptoji po
licija. Pirm savaitės prieš ma
no apleidimą Finlandijos kai
riųjų sociatfstų susirinkime bu
vo įves t uotą trys dešimtys žino 
nių. Prieš juos nebuvo prista
tytu jokių kaltinimų, vienok grą 
sinta juos teisti už šalies išda
vystę.' z

Susirinkimas, kuriame jie da 
lyvavo, priėmė programą, ku
ris nusistatė prieš nekonstituci- 
nį* veikimą arba prievartos re- 

tarė prisidėti prie Trečiojo In-

JAV

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

t,ta). «U3

terma cionalo. Scarboropgh’o 
konferencija prilygsta aukščiau 
minėtam ^susirinkimui, jei tik 
ten butų buvusi priimta panaši 
rezoliucija. z

Jei tas susirinkimas butų įvy
kęs Finlandijioj, tai slaptoji po
licija butų uždariusi duris, (areš
tavusi p. Landsbury ir da kele
tą šimtų kitų, pasodinusi juos į 
atatinkamus politinius kalėji
mus ir užvedusi tokią bylą, ko
ki dabar yra užvesta prieš Fin
landijos draugus.

įkiltoji gvardija yra tikras .ša
šas ant valstybės kūno. Nors tai 
liuosanorių jiega, kuri nėra kon 
troliuojama valdžios, vienok iš 
bendruomenės fondų jai skiria
ma užlaikymas. Šiuo laiku balt- 
gvardiečių randasi 100,000, o 
regulerinė Finlandijos armija, 
kuri susideda iš darbininkų ir 
simpatizuotoja darbininkų rei
kalams, turi vos 40,000 žmonių.

Jei socialistai remtų savoj vei
kimą irrievarki/(prieš kurią jie 
dabar yra nusistatę), tai balto
ji gvardija pataptų vyriausiu vai 
džios ramsčių ir armija grei
čiausia butų nuginkluotai ir de
mobilizuota. Baltoji gvardija 
daro didelės įtaikios, ypač ma
žesniuose miesteliuose. Darbiniu 
ku judėjimas ten silpnas, kadan 
gi žmonės bijosi baltagvardie
čių rūstybės.

zuazinės partijos veda atkaklią 
klasinę kovę. Bet socialistai 
pirm visko nori, kad didžiųjų 
šalių darbininkai suprastų jų 

jog Finlandijos yaldžiiai įsitikin
tų, kad ‘ji negaili tikėtis nuo ci
vilizuoto pasaulio pagarbos tol, 
kol ji nesuteiks amnistijos poli
tikos nusižengėliams ir neat- 
steigs civilinių laisvių savo pi
liečiams”.

True translation filed with the post- 
mastor at Chicago, III., Aug. 16, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Amerikos armija 
Europoj.

[Federuotoji Presą].
Coblenz, birželio 20. — Jung

tines Valstijos rtn tebelaiko ar
miją Rhine’o distrikte. Ten ranr 
da’si apie pen'kiolilka tūkstančių 
kareivių, kurie okupuoja Cob- 
benzo apygardą. Mes visai ne
suprantame, kodrl tai daromu. 
Ar ta armija laikoma tuo tiks
lu, Kad apgynus Franciją nuo 
naujo puolimo? J3et tokiame 
Mvvjyj, kodėl ten laikyti tik pen 
kioliką tūkstančių. Reikėtų mia 
žiausia šimto tūkstančių karei
vių,' kad atgrąsinus Vokietiją 
nuo puolimo.

O gal tie kareiviai laikomi tuo 
tikslu, kad privertus priešinin
ką pildyti taikos sutartį? Bet 
juk mes nepasirašėme taikos su 
tartį, ir jei kada prirašysime, 
tai, turbūt, sisilaikysime nuo to 
kio patvarkymo, kuris vers ūž
ia.kyli armiją kontinente. Gal 
tai daroma tuo išrokavimu, kad 
padėjus francuzamis prisipirti 
vokiečius dirbti atstatymo (kir
bą Jei lai tiesa, tai armijos 
užlaikymas biskutį perbrankiai 
atsieina. Pinigai tos armijos už 
laikymui', o taipgi ir Francijos 
atstu tymui, eina iš to.^ pačios 
vokiečių kišenes. Gi Vokietijai 
dabar pinigų labai trūksta.
• Francuzai gerai apskaitė, kad

gos. Kada francuzai pamatė, 
kad mes nešiojame už tai, kad 
taikos sutartis butų pildoma ir 
nepalaikome jų ambicinių už
mačių, tai mes jieiųs pasidarė
me tokia jau našta, kaip ir vo
kiečiams. Kadangi, Coblenz yra 
labai patraukiantis miestas, tai 
nei vienų nei kitų negalimumai 
tinti už’norą pasiliaikyli jį sau.

Faktas yra tas, kadj francuzai 
niekuome^ nežilu ėjo entuzias
tiškai į Amerikoj kariuomenes 
Rlunc’o distrikto okupaciją 
Francuzų generalinis štabas pa
čioj pradžioj priešinosi tokkrm 
žingsniui. Francuzai iš musų 
reikalauja tik umralinės paglo
bos. Tos priežakties delei yra 
tikra nesąmonė teikti militari- v
nes pagalbos, kuomet to iš mu
sų tu reikalaujama ir net prieši 

| nuinasi tani.

N AUJJ ENOS, Chlcngo,
Lietuvos hperativy karo 

meto nuostoliai.
Šiaulių Srit. Vart. B-vių Są

junga yra surinkusi įdomią an
ketą apie nukentėjusius dėl ka
ro Šiaulių srities koperativus 
(Šiaulių, Pasvalio, Mažeikių, Tel 
šių, Raseinių apskr.). Anketa 
buvo išsiuntinėta 52 koperati- 
vams šiais klausimais: 1) kuo
met padaryti, 2) kieno jie pada
ryti, 3) kokios rųšies turtas yra 
žuvęs( namai, prekės, pinigai...), 
4) kaip tie nuostoliai padaryti 
(išplėsta, sudeginta, išdrasky
ta), 5) Už kiek yra dingę turto 
ir 6.) dabartinis b-vės stovis 
(veikia ar likviduota). Atsaky
mai gauti iš 35 bendrovių. Jie 
apibudina koperativų nuostolius 
šiais skaitmenimis.

Bendra tų nuostolių suma sie
kia 2,650,722 auks. dabarties 
laiko kainomis. Didžiausių nuo
stolių yra turėję šie koperafi- 
vai: Kretingos vart. b-vė — 
352,790 auks., Šiaulių Sąjunga
— 307,527 auks., Salantų b-vė
— 279,611 auks., Plungės — 
213,500 auks., Papilės — 181- 
657 auk., Akmenės žein. Ūkio 
dr-ja — 171,100 auks., Šiaulių 
vart. d-vė
šnių — 79,729 auks., Kurtavė- 
nų —l 78,612 auks., Tytuvėnų— 
78,082 auks., Kaitinėtų — 67- 
117 auks., Joniškio — 52,866 
auks., Pašvitynio — 50,000 a., 
Darbėnų — 40,600 a., Vaškų — 
40,476 a., Pasvalio — 29,288 a., 
Radviliškio — 20,000 a., Linka- 
vos — 17,357 a., Žeimelio'—T3- 
558 a., Šaukėnų — 11,542 a., 
ir t. t. t

78,082 auks., Viek-

Nuostolių kaltininkai buvo pa
prastai kariuomenės: vokiečių, 
rusų caro ir didžiumiečių, ber
montininkų, latvių ir lietuvių.

Vokiečiai vieni yra padarę 
nuostolių 11-kai bendrovių už 
1,782,808 auks.: Plungės, Ak
menės, žirnelio, Kurtavėnų, Pa
pilės, Grinkiškio/Darbėnų, Sa
lantų, Kaltinėnų, Kretingos, Jo
niškio, Viekšnių.

Didžiumiečiai (vieni) — 3-ms 
b-vėms: Telšių ir Pasvalio už 
30,870 auks. •

Rusų (caro) kariuomene — 
Vaškų b-vei už 40,576 auks.

Bermontininkai (vieni) — 
12-kai b-vių: Šiaulių Sąjungai, 
Graščiunų b-vei, Šiaulių, Laižu
vos, TrikšHų, Akmenės, Plate
lių, Kriukų, Lygumų, Radvyliš- 
kio, Kužių b-vėms ir Telšių šv. 
žitos b-vei išviso už 437,822 a.

Latviai — Šačių b-vei '(562 
a.), lietuviai — Šiaulėnų b-vei 
(3329 r.).

Kai kurios bendrovės nuken
tėjusios yra po kelius sykius ir 
nuo įvairių kaltininkų: nuo vo
kiečių, bermontininkų, didžiu
miečių ir rusų caro kariuome
nių, jų skaičiuje — Žeimelio 
(vpk., rusų ir bolšev.), Kurtavė
nų 
venų — (rusų, vok. ir berm.) 
Darbėnų — (vok. ir berm.), Jo
niškio 
montininkų), Viekšnų — (vok., 
berm., didž.) išviso už 354,990 
auks.

Daugumoje vietų nuostoliai 
padaryti plėšiniais, rekvizavi
mais, kitur gi sudeginimais ar 
sugadinimais prekių arba ir na
mų, pav. Kaltinėnų, Viekšnių, 
Papilės b-vių.

Atlyginimo gavusi yra viena 
tik b-vė, būtent Akmenės žem. 
Ūkio dr-ja 84,800 a. (išplėsta 
buvo už 171,100 a.) .

Kaikurioms bendrovėms pa
darytieji nuostoliai buvo, maty
ti, tiek skaudus, kad tūla jų net 
yra likvidavusi savo darbą, kaip 
antai, Plungės, Vaškų, Papilės, 
Salantų; kitos jų dabar vėl at
sigavi a, išnaujo besikurdamos.

P. B. ['‘Sietynai’].

(vok. ir bermont.), Tyta-

(vok., didžiam, ir ber-

Susidūrė gatvekariai.

Praeitą naktį, ant W. 63-os 
ir S. Halsted gatvių susidūrė 
gal v ('kairia i į ugnagesių t roką. 
Trakais ^truputį apdaužyta ir 
kapitonas Mielinei Carnan ir 
pipemenus Petrick Šcdon su
žeisti.

Panėdėlis, Rugp. 16 3., 1920

LAIVAKORTES

Laivakorčių reikale gulite dabar 
kreipties į NAUJIENAS.

Koperativų judėjimas 
Lietuvoj.

Koperatyvų Sąjungos Biuro 
suvažiavimas.— Birželio 12 d. į- 
vyko Lietuvos koperativų Sąjun 
gų Biuro posėdis. Iš svarbes
nių posėdžio klausimų išrišta y- 
ra: Lietuvos koperacijos banko 
įstatų priėmimas, Liet, kope
rativų Sąjungos sudarymas, so
dų vaisių eksportas, krašto ap
rūpinimas trąšomis, bendrovių 
karo nuostolių surašymas ir au
klėtos lapo parašymas. 

9

Koperacijos banko įstatai ga
lutinai priimti. Biuro/prezidiu- 
mo patiektame projekte padary
tos kaikurios pataisos, svar
biausi jų — bankui atimta tei
sė savarankiai vesti prekybos o- 
peracijas ir steigti nuosavias pra 
monės įstaigas.

Vienos (bendros) Sąjungos 
sudarymo klausime posėdžio bu
vo priimtas prezidiumo pareng- 
tasai projektas, kuriuo iš visų 
šiuo lail^i veikiančių sąjungų su 
daroma viena visai Lietuvai 
“Lietuvos*Koperativų Sąjunga”. 
Jai sričių sąjungos perduoda sa
vo turtą ir skolas. Sričių są
jungos, norinčios išlaikyti savo 
autonominį savarankumą, gali 
įstoti nariu Lietuvos koperativų 
Sąjungon tomis pat teisėmis 
kaip ir bendrovės, 
pagreitinus projekto 
dinimą, nuspręsta sukviesti sri
čių sąjungų įgaliotinių susirin
kimus 4ki š. m. Liepos mėn. 20 
d), kurie ir turės galutinai nu
spręsti savo rajoninių sąjungų 
likimą.

Sodų vaisių eksporto klausimu 
nutarta kreiptis tuojau į Valdžią 
su prašymu nustatyti vaisių iš
vežimo taisykles ir pavesti Biu
ro prezidiumui surasti, musų vai
siams atatinkamą rinką užsieny
je.
Del žemes ūkio aprūpinimo zu 

peru buvo priimtas sumanymas, 
kad tą svarbų uždavinį turėtų 
atlikti Valdžia ir duoti ukinin-

Kad

EUROPONL.

Jau Yra Parduodamos

NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Iš New Yorko į Angliją ar Franciją $71.50 ir $85.00
Iš Nevr Yorko j Paryžių $75.00 ir $86.50

Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų 
po $5.00 nuo galvos. Įvažiuojant Amerikon, reikia 
mokėti taksų po $8.00 nuo galvos,—

Kokais dabar galima važiuoti tik per Franciją. Ki
ti keliai yra blogesni negu kelias per Franciją.

Waukegano 
ietuviai—-*1

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževj- 
čiaus aptieki:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

kams už pūdų rugių du pudu 
trąšų.

žinias apie musų koperativus 
nuspręsta surinkti 1921 m. Sau
sio 1 dienai. Sudarytasai ankie 
tos lapas bus greitu laiku išspau 
zdintas ir išsiųstas bendrovėms 
per jų rajonines sąjungas.

Posėdyje paaiškėjo kad karo 
nuostolius iki šiol prisiuntė ma
žas bendrovių skaičius. Kad 
surinkus tų nuostolių iš dides
nio koperativų skaičiaus, nutar
ta dar pranešti bendrovėms apie 
nuostolių surašymo reikalingu
mą ir pratęsti nuostolių sąrašų 
priėmimą iki liepos 20 d.

[“Sietynas”]

Siūlo $1,000 radybų.
Ponk George P. Bintui, nuo 

1221 Arlor gatvės dar likiasi at
gauti .$10,000 vertes brangak- 
imnų, karius ji užmiršo Ycllow 
Gab rugp. 2 dieną. Ji siūlo 
$l,000radybų. Vakar j iaptu- 
rėjo anonimišką pašaukimą

sęs ar dar radybos tebesiūloma, 
uždare telefoną.

“Aušros”
/

<

2)
3)
4)

Mokykloj
Yra šie skyriai:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalboa.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst, 
Augustinavičins; Matematiko* — V 
Miseika.

Aušros Mokykla' seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti ncah 
bątinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau Ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidčliodaini visi sykiu.
3001 South Halsted Street

JOHN KUCHINSKAS 
x L a w y e r 

Lllh'UVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA 8ALLE STREET

CH1CAGP, ILL.ą 
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Co*. Leavitt 

Tcl. Canal 2552.

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUtERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
•pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja nrie 
Simdymo. Duo 

a rodą viso
kiose Jį£ose 
moterims ir 
merginoms.

.8113 S. Halsted St. Chic&go, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vClai v



NAUJIENOS, Chicago, UI

AFETY&

*

PatarnavimasI > •
Kada jus deposituo- 

jate savo pinigus šia- 
\ me tvirtame banke, 

jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai k^, 
jog mes siunčiame pi- 

s į visas svetimas

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

The 
STOCK YARDS

SAVINGS BANK
? 4162 So. Halsted St., 

Chicago

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

dalis gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tuksiančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi Ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis tnja biaurla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47ih Street.

farp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 dieną.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

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

PAClAVIMOSI PAS
ĮVAIRIAS TAUTAS

Pagal H. D’Almeras’ą
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas: 

pas muzulmanus; pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Franci joj.
ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šią 

knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted Street,

Vabzdžių reikšmė. ir tuo baisiai kankina gyvu- 
__*_____  lį, nes ta vieta baisiai niežti.

Vabzdžiai gamtoje labai daug Vabzdžiu grobuonių tarpe yra 
reiškia. Lakstydami nuo vieno “ . 1”aud'n^- ^vyzdžm. 
žiedo j kita vabzdžiai išnešioja sma,1'unkal <bobos,cda keak«' 
žiedu dulkės nuo vieno augalo j vabzdz,« vlkS™\, Pet'
kita. Del to kai kurie augalai r“Sk51f <D,e.V0 Sda me
augina daug geresnius vaisius ir dž'« “teles, kurios gadina auga- 

. sėklas. Yra žiedų, kuriuos gali la”us' , Ta‘P pnt "aud,,ng* 
apdulkinti tik tam tikrus vabzdys rW a,.k,,1ukai: Tų vabzdžių 
(kamanes, bites ar kft.), o kur ® . .. ,v. - „ 7 • .. smailiomis dėtimis. Fonus deti-tu vabzdžių nėra, setuu tie au- . , , , . , ... . _. . , v .. ims vabzdys duria kaikuriuosgalai seklų neveda. Yra atsi- y .... , ,; , ... jX. • - vikšrus ir i jų kūną deda savotikimų, kad vaisinai medžiai e- . ... *, . x. • • „ kiaušinėlius. Išriedėję vikšreliaitnė auginti geresnius vaisius, ... x . . . ., . j . . - . .. ,.x. . minta tuo vikšru, kurio kūne is-kai sode jveisė kelis bičių avi- . , . . .x_, .nedėję, ir išėda jo vidurius. .

I ’ . . . i Jx. . v ■ Kai kurie vabzdžiai padedaKai kurie vabzdžiai žmoguti. .. m, , . -x- • limpamoms ligoms plėstis. To-padaro daug gera: bites ir su- . . . ® T .; . . . v . kia ponia ir musų muse. Lai-kaverpiai (šilkaverpių vikšrai . .. v .JX. . . ..
, i y • v-n \ plojusi ir braidžiusi po visokiasduoda žmogui šilko). . . .x , .. ]X. . . _ biaurybes ir išmatas jo, parlek-Yra vabzdžiu, kuriuos varto- , J . . 7 ,. . . , ... . .. dama namo, tupiasi ant valgymųa vaistui (gailiosios museles . H e /' v 2 1 • • ir palieka čia parneštąsias bak-1įtinka pūslių traukiamiems vais-l L _ . . 1 . ‘ .. tenjas. Baisiausias ligas — kru't‘ims) I‘ xr 1* jx* • 4. j „1x0 vinąsias, rauples, cholerą, difte-Vabzdžiais minta daugybes i. ' „ , ”, vv. . . , Jx. .. rita ir kt. Kartais muse mumspaukščių ir vabzdedžių gyvulių ‘ 1 .. . .. _ .* v v . . .? parneša per kelis kilometrus.(Šikšnosparniai, kurmiai). K

_ . ,x. . . . . , Yra uodų, kurie nešioja dru-
, . ... . gio ančkryčius ir apkrečia jaiskia ukiui, o kai kuriais metais r. . .. x / j • j j... . . . įkąstąjį žmogų (uodai, dedavisai sunaikina laukus. Vabz-r. x. • 1 • j, ... klausinėlius 1 stovimo vandensdžiai augalams daugiausia ken- . y . > , .. . . x. ,. .. x . paviršę); uodo įkąstojo žmo-kia būdami vikšrais. , • • • j <praus krauje privinsa daugybe

Kai kurių plcštekių ir vaba- (|rugįo niežutelaičių bakterijų, 
lų vikšrai baisiai naikina lau- amį drugju sergančius žmo- 
kus, sodus ir daržus. neg U0(jaį kartais su jų krauju į

Ruginuko vikšras ėda žiem- čiulpia ir drugio ančkryčių, o gel 
kenčiu javų želmenis ir nuėda | darni sveiką žmogų tuos ančkry- 

‘ didelius plotus. z
Kai kurie vabzdžiai suaugę 

!baisiai naikina laukus, pav., ra- 
! guočius, duonvabalis, skeiriai 
į (Sąrančiai).

Galų gale yra vabzdžių ir gy- 
ivuliams kenkiamų. Pavyzdžiui, 
[gylys deda ,kiaušinius į karvių 
arba arklių plaukus. Išsiperė- 
jęs vikšrelis pragraužia gyvuliui

čius kartu su savo seilėmis su
leidžia jam į krauja — ir apkre- 
čia.

Vabzdžių visur pilna. Ir šil
tose ir šaltose šalyse, urvuose ir 
ant kalnų, žemėje ir vandenyje, 
— visur pilna vabzdžių.

— M. [“Sietynas”].

S. L. A. 36 KUOPOS VIEŠAS 
PAREIŠKIMAS

S. L. A. Pildomjai Tarybai.
Kadangi SLA. Seimas neuž

tvirtino Dundulio į sekretoriaus 
vietą ne delko kita, kaip tik dė
lei jo suspendavimo bėgyje pna 
eitų dvejų metų;

Kadangi SLA. Seim'as padarė 
nutarimą, kad Dundulio suspen
davimas butų ištirtas, ' kaipo 
centre taip ir kuopoj, kurioj 
Dundulis priklausą (nes Dun
dulis Seime neturėjo nė mokes
čių knygutės, nė nuo kuopos do 
kumentų) ir ištyrimą daryti 

misijai, kuri viešai praneštų S. 
L.A. nariams pirm negu bus 
paskelbta nominacijos. Taipgi 
Seimas paskyrė ne daugiau 

ir naujam referendumui, ir nu
tarė, kad jeigu bus atrasta, jog 
Dundulis nebuvo suspenduotas, 

siant kandidaduoti antru kartu 
į sekretorius.

sirinkime rugp. 6 d., 1920, Auš
ros svet, galutinai atmetė Cent
ro P. T. paskelbtas balsavimo 
nominacijas ir pareiškė nepasi
tenkinimą Pildomąją Taryba 
dėlto, kad jos pareiga buvo su- 

niisiją ištirti Dundulio suspen
davimą ir pasekmes paskelbti 
organe. Ji to nepadarė, bet ko- 
greičiausiai išsiuntinėjo kuo
poms nominacijų blankas, duo 
dama tik vieną mėnesį laiko. 
Gi SLA. 129 kp. viešai paskel
bė, kad Dundulis per praeitus 
dvejus metus kuopoje buvo ge
rame stovyje.

Taigi, SLA. 36 kp. nariai tą 
visą matydami, 28 balsais prieš 
8, atmetė ir atsisakė balsuoti, 
ne dėlto, kad pripažinti Dundu
lį, kaipo gerjausį į sekretorius, 
bet gerbdami referendumą ir 
didžiumos valią. Tečiaus kas 
drįsta eiti prieš nutarimus, gricž 
tai protestuojamle.

J. Yuknis, Pirmininkas, 
Kazimieras Gugis, iždin. 
W. Valentas.

Skaitykite ir Platinkite

ERA spauda 
erą naudą nešą.

Gera spaudą yra brangi, 
bet naudingesne ir • 
pigesne už prastą.

Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuvė 
1739 So. Halsted St. 
' CHICAGO, ILL.

Tel. Canal 6222

• f
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Laiškai iš LietuvosIš lvaJį«Jriči«-
Gana 

susisiekimui su
turtingais vidurinės^ Afrikos 
kraštais yra Saharos smilčių ti 
rai, per kuriuos nėra ne tik 
geležinkelių, bet nei j«ki,ų šiaip 
geresnių kelių. Franeuzai jau 
senai rengiasi per tirus į vidu
rinę Afriką padirbti geležinke
lį, bet tai ne lengva padaryti-, nes 
mat vejas, kaip žiemą sniegas, 
geležinkelio darbus ir jau pa
dirbtą kelią smiltimis užneša. 
Vis dėl to franeuzai rengiasi pna 
dėti dirbti. Jo padirbimas at
sieis suviršum 800 milijonų fran

------------ Saharos geležinkelis.
Jonui Gedminui, Daisytown, [ svarbi kliūtis

Pa., rašo jo giminės iš Varnių:
Klausi, ar mes mokam skai

tyt laikraščius. Mokam visi, ir 
mumis bus labai malonu, kac 
apdovanosi mus laikraščiais ar 
knygomis. Prašom tik atsiųs
ti, skaitysim visi atsidėję.

Vokiečiai prie musų užėjo 
1915 metais, balandžio 15 die
ną, o išėjo baigiantis 1918 me
tams. O per pusketvirtų metu 
ką mbs matėm irgi dejom, tai 
sunku ir aprašyti. Užeinant vo
kiečiams bėgom toliau į Rusiją, 
ir per ketverius metus vargom 
klaidžiojam po suardytą ugny 
r kraujuose paskendusią Rusi
ją; o čia Lietuvoj ką vokiečiai 
Jare ir ką tamstų laikraščiuose 
lašo, tai viskas teisybė: rubavo- 
o žmonis, plėšė ką sugriebda
mi; atėmė paskutinį gyvulį ar 
padargą, jei tik kame rado. Apie 
išgąsčius ir vargus nėra ko be
rašyti, ir priežodis sako: J pelke 
crites r'-usa nebokPo ket 
tūrių metų ir mes su Julija su
grįžom taigai, tik brolį Simoną 
palaidojom Rusijoj. Namuosie 
radom viską išardyta. Tėvelio 
leberadom gyvo, o neužilgo po 
nigrįžimo mirč ir .motinele; tai 
labar esam vieni. Aš, Petras, 
m seserims gyvdnam(| 'daikte, 
•įžaidėjom. viską išnaujo. Kad ir 
vargingai, bet su tamstų pagal
ba gaf prasigyvensime.

O apie mergelis, mielas bro
lyti, kaip juokies, kad visos be 
vainikų, tai dalykas toks: gvol- 
tu niekas per daug nebalumu- 
tijo, nors daug ir nuėjo ant me
tų -v* tokių, kuriuos to norėjo. 
Bet nesuviliotų irgi yra dar pa
sirinkti. Musų pačių apielinkėj 
yra puikių ir padorių suaugusių 
meragičių, tik tamsta pats tur
būt jų nebegali prisiminti.—

tas; ypatingų, netikėtų sunke
nybių nesitikimą; turima vil
ties ir smilties neramumą per
galėti. Didžiausią iš kelio nau
dą turės franeuzai, todėl jie ne 
nurims, kol kelias nebus padirb 
tas. Tas kelias labai siu trum
pins žmonoms kelionę, iš Fran- 
zucijos į pietinę Afriką: ji bus 
galima padaryt penkioms die
nioms, kuomet dabar tokia ke
lionė reikalauja apie trejeto sa
vaičių. Vien gabenimas iš Afri
kos mėsos padengs išlaidus Fran 
cijos išdėtas naujam gelžkeliui 
padirbti. Jis nupigins Frakci
joj kainas įnėteaK kurios dabar 
juo toliau juo sunkiau gauti. 
Dabar civilizuotąjį pasaulį mė
sa beveik viena tik Amerika aip 
rūpina, žinomai, už didelius pi
nigus, paskui tuo galės užsiim
ti ir Francija. Dabar gi pačiai 
Francijai mėsos trūksta, o už iš 
kitur atgabentą reikia brangiai 
mokėti. — L. šernas.

Apiplėšė aptiekoriy.

Aptiekorius, EdSvin D. Be- 
nard, gyvenanti® ant 4429 Bea- 
con gat., tapo užpultas banditų 
,am einant namo. Banditai jį 
sumušo, atėmė už $100 brang- 
akrnenų, $70‘pinigais ir palikę 
, į ant gatvės begulintį pabėgo.

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W 2211(1 & So. Leavitt Sts. 
CHICAGO.

Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas Pallman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
1D8B1 S. Michigan Arn Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos :-

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buran 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Ofiso Tek McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantnojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
8804 S. Kedzie Avė. Chicago, Ilk 

Arti 88-th Street

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

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

Pamatykite musų specialius siutus 
ir ovefkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno sergo siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau, vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

imU SPECIALISTAS 
Akis 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. Ashland Av. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. No 

dCliomis nuo 9—2 po piet.
9 Telephone Yards 687

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Pbone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, aua 7 iki 
9 vai. rakara. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKialay 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stipinėti
3107 S. Morgan st. Chicago

i VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
• ir nuo 5 iki 8 vakare.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■MM
JĮ Tel. Boulevard 2160

S Dr. A. J. KARALIUS ■
Gydytojas ir Chirurgas

5 VALANDOS: 9—12 ryt» S 
2—9 vakaro

B 3303 So. Morgan Street, S 
Chicago, III.

■■■■■■■■■■■■■■■■■ir
DR. YUšKA į

1900 S. Halsted St. S
Tel. Canal 2118

Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 į 
vakare. B
Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3466

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirargaa 
Perkelia ofisą į People Teataą 

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

r iki 8 vak. Nedėk 10* iki 12 ryto6 iki
Res. 2914 W. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
. Tel. McKinley 263

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė.
Telefonai: Pullman 842 ir 8189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:80 
—7. Tel. Yards 723

DR; JOHN N. THORPB 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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Europos darbinin
kai ir Rusija.

Už šešių metų nuo pasau
lio karės pradžios iškilo nau
jos didelės karės pavojus 
Europoje — karės tarp Ru
sijos ir talkininkų, dėl Len
kijos.

Jeigu talkininkai dabar 
butų ėmę kariauti su Rusi
ja; tai neišvehgiamu budu 
butų buvusios įvelto^ į karę 
ir Vokietija, ir Čecho-Slova- 
kija, ir Rumanija, ir Veng
rija. Prasidėtų tokia-pat 
baisi karė, kaip tef, kuri 1914 
m. kilo dėl Serbijos.

Bet naujos pasaulio karės 
bus išvengta — dėlto, kad 
jai priešinasi visos Europos 
darbininkai.

Vokietijoje ant visų .tų ke
lių, kuriais talkininkai mėgi
no pergabenti amunicijų 
Lenkijdn, darbininkai su
streikavo. Berline ir kituo
se dideliuose Vokietijos cen
truose buvo didelių demon- 
stracijų prieš karę.

Anglijos Darbo Partija su 
šaukė nepaprastą konferen
ciją, kad nutarus, kaip sulai
kyt savo valdžią nuo karės 
su Rusija. Francijos darbi
ninkai grūmoja generaliu 
ptreiku, jeigu talkininkai už
pultų Rusiją. Italijos darbi
ninkai taip-pat griežčiausiai 
stoja prieš karę.

Europos valdžios dabar 
turi perdaug keblumų na
mie, kad drįstų, akyvaizdoje 
šitokios darbininkų opozici
jos, pradėti naują karės a- 
vanturą. Karė todėl nekils. 
O jeigu ji negaus išsiplėsti 
po visą Europą, tai ji turės 
sustoti ir Rusijoje.

Tuo *budu, ačių Europos 
darbininkų pastangoms, bus 
galų gale užgesintas tas gai
sras, kurį šešeri metai atgal 
užkure kapitalistų valdžios.

Europos darbininkai gina 
Rusiją nuo imperialistų už
puolimo ne dėlto, kad jie sto 
tų už bolševizmą. -Anaiptol. 
Vokietijoje bolševizmo (ko

munizmo) pritarėjų yra tik
tai saujalė — 1 komunistas 
ant 25 socialistų. Francijo- 
je komunizmo šalininkai 
taip-pat sudaro mažumą or
ganizuotame ęlarbininkų ju
dėjime. O Anglijos Darbo 
Partija dar tebepriklauso I 
Internacionalui, kuris šio 
mis dienomis savo kongrese, 
laikytam Genevoje, kaip vie 
nu balsu atmetė bolševizmą.

Tatai parodo, kad netiesą 
skelbia komunistai, kurie sa
ko, buk tiktai jie, komunjs- 
tai, esą tikri imperializmo 
priešai. Kaip tik atbulai: 
Anglijos darbininkai, kurie 
mažiausia pritaria komuniz
mui, pasirodė grieščiausiais 
imperialistinės politikos prie 
šais.

Šita kova su naujuoju ka
rės pavojum, tikimės, suar
tins visas darbininkų judėji
mo sroves ir padės pagrin
dą visų darbininkų susivie
nijimui viename Internacio
nale.

Lietuvos pramo
nės reikalu.

Progos Amerikos Lietuvių 
Darbui ir Kapitalams.

\ Rašo Prof. Dr. JONAS ŠIMKUS.

Paskutiniu laiku prasidėjo di
delis važiavimas Amerikos lietu
vių j saov tėvynę. Jaunai Vals
tybei* tas reiškinys labai geisti
nas. Naudai atvtžiavusiųjų į 
tėvynę ir išgyvenimui galimo jų 
apsivilimo atvažiavus į LietuVą> 
šiuo aš norėčiau supažindinti 
plačią Amerikos visuomenę su 
tikru ekonominiu padėjiįvci Lie
tuvos, ir kas yra galima toj sri
tyje ateityje padaryti.

Prie etnografinės Lietuvos pri 
klauso visa Kauno ir Suvalkų 
gubernijos, šiaurės vakarų da
lis Vilniaus gubernijos su mies** 
tu Vilniumi, ir dalies Gardino 
gubernijos, šiose vietose visi 
kaimo gyventojai beveik lietu
viai, taip pat tose vietose pasi
taiko mažas nuošimtis baltgu- 
džių, rusų, lenkų ir latvių. Ribo
se buvusios Vokiečių valstybės, 
laijb vadinamoji Prūsų Lietuva, 
apie Nemuno upę, taip pat kai
mo gyventojai beveik gryni lie
tuviai, tas plotas dabar yra fran 
euzų protektorate.

Lietuvos gyventojų skaičius.
Iš rusų statistikos 1914 me

tais ribose Kauno gubernijos bu 
vo gyventojų 1,857,000 žmonių: 
kaimo gyventojų 1,602,(XX) žmo 
nių, miesto gyventojų — 195,- 
1OO. tSiivulkii gubi riiijoje 718 

000 žmonių; kaimo gyventojų 
620,100 žmonių, miesto — 
97,900. Vilniaus gubernijoje -r- 
2,075,900: kaimo gyventojų 
1,786,700, miesto — 289,200 
žmonių. Ta statistika aiškiai 
nurodo, kad Lietuva — kaimo 
gyventojų kraštas. Kai dėl mies 
to gyventojų, tai labai didelis 
yra skirtumas, susidedąs iš ly- 
du, lietuvių, lenkų, rusų, vo
kiečių ir kitų.

Pramones neišsiplėtojimas.

Visame šiame plote labai silp
nai pastatyta pramonė. Priėžas 
tis to, iš vienos puses, yra Rusų 
politika plėsti pramonę tik. cen 
traliniame Rusų plote; iš antros 
pusės, nenoras miesto žydų gy
ventojų steigti pramones įmo
nes. Žydai daugiau turėjo no
ro užsiimti smulkiąją prekyba, 
kuri turėjo mažiau rizikos. Iš
tikimųjų, prieš karą beveik visa 
prekyba buvo žydų rankose; ša
lies žalioji medžiaga: miškas, li
nai, sėmenys, grudai, odos, še
riai, arklių plaukai, tai visa ėjo 
į žydų rankas. Jie žiurėjo į sa
ve tik kaip į kontragentus su
pirkimui ir pardavimui žalios 
medžiagos. Kaimo gyventojams 
reikalingiausioj i daiktai ėjo per 
jų rankas. Jiel vedė prekybą su 
žaJiaja medžiaga labai primi

tyviai: mišką neperdirbdavo j 
dirbinius, linus labai blogai sor- 
tuodavo: krašte nebuvo nei vie
no gero elevatoriaus sortavimui 
ir laikymui grudų.

Pramonės įstaigos Lietuvoj 
prieš okupaciją.

Kai dėl pramonės įmonių, 
dirbtuvių pobūdžio, tų Lietuvoj 
buvo šios: Šiauliuose — keletas 
žydų odos dirbtuvių, taipogi 
Smorgoniuose, Kaune — dvį di
deli vokiečių metalų dirbtuvi, 
keletas žydų alaus dirbtuvių, kai 
kuriuose dvaruose degtinės dirt) 
tuvės, Vileikoje —• keletaš smul 
kių metalų, kartonų, alaus ir 
degtinės dirbtuvių. Iš apyskai
tos dirbtuvių inspekcijos 1913 
metais veikia šios dirbtuvių įmo 
nes: Kauno gubernijos alaus 
dirbtuvių — 19, su darbininkų 
skaičiumi 209; degtinės — 20, 
darbininkų — 202; tabako 5, dar 
bininkų 107; odos — 20, darbi- 
nininkų 462; metalų —9, darbi- 
nininkų 2704, lentpiuvių — 24, 
darbininkų 367, linų audimo— 
1, darbininkų 16. Suvalkų gu
bernijoje — degtinės m alaus 
58 dirbtuvės darbininkų— 452; 
lentpiuvių — 11, darbininkų 
228; metalų — 6, darbininkų 81. 
Vilniaus gubernijoje — degtinės 
104 darbininkų 849; alaus — 
15, darbininkų 481; tabako 8, 
darbininkų 380; degtukų — 1, 
darbininkų 28; odos 37, darbi- 
nininkų 1553; metalų — 13, dar 
Dininkų 657; lentpiuvių 17, dar 
niunkų 428. Iš šių trumpų da
vinių labai pakankamai aišku, 
og pramonė turėjo pobūdžio 

daugiau rankų . dirbimo, negu- 
tikrų ,mekaniškų dirbtuvių. Lai 
ke vokiečių okupacijos, kuri 
tęsėsi nuo 1915 m. ligi 1919 m., 
mažai liko sveikų dirbtuvių, o 
dauguma dirbtuvių buvo sunai
kinta; mašinos ir įrankiai prie 
jų parduoti vietoje, arba išvežti.

žemės ūkis.

Kaimo gyventojai, lietuviai už 
suma žemdirbyste, kuri yra ve
dama ekstensyviu budu. Nežiū
rint didelio žmonių darbštumo 
ir žemės vaisingumo, o taipogi 
ir gerų oro sąlygų, ūkio 
gaminimas sulyginant ne 
aukštai stovi, kas yra 
aiškinama žinių trukumu iš 
ūkio dalykų ir koperatyvių or
ganizacijų, išdirbimui ir parda
vimui išdirbjnių. Plote aukš- 
šiau pasakytam buvo arti 1100 
didelių dy., kur ūkis buvo ge
riau sutvarkytas, bet laiĮ^e oku
pacijas šis ūkis yra visai su
naikintas, ir dabartiniame lai
ke valdžia parceliuoja majora
tus, dvarus. Aišku, kad šis da
linimas prasmėje žemės gami
nimo dabartiniame laike toli 
gražu nepasiekia savo tikslo, ka
dangi jaunoj valstybėj iki šiam 
laikui ,nėra nei vieno Ipotekos 
banko, kuris padėtų gavusiam 
žemės sklypelį, pasistatyti na
mus ir įsigyti reikt*lingu tam 

ūkini inventorių; labai dažnai 
atsitinka, kad gavusis žemes 
sklypelį atiduoda nuoinon stip
resniam ūkininkui.

Sanitarinės sąlygos.
Kai dėl gyvenimo žmonių sa

nitarijos atžvilgiu, tai kaip mies 
to, taip ir kaimo gyventojai gy* 
vena labai blogame igieniškame 
padėjime. Tubcrkuliozas, tifas, 
akių užkrečiamosios ligos ir Ve
neros turi labai geras aplinky
bes prasiplatinti. Lietuvių mirs 
tai, tame skaičiuje ir Vilniaus, 
iki šiam laikui neturi nei kana
lizacijos, nei vandentraukio. Na 
mai daugumoje mediniai.

Maistoi dalykai.
Maitinimo atžvilgiu Lietuva 

yra labai gerame padėjime. Duo 
nos, mėsos, sviesto, piertp, kiau
šinių turima gana daug ir kai
nos nelabai didelės. Tai turi di
delės reikšmės, jeigu turėti ome 
nyj, kai gretimose valstybėse— 
bolševikų Rusijoje irxLenkijojc 
tiesiog badas, o Latvijoje ir Vo
kietijoje taip pat didelis maisto 
trukumas. Maistų netik užten
ka vietos gyventojams, bet dalis 
ir Išvežama į užsienį. Ekspor
to daiktai yra: miškas, linai, sė- 
mlenys, odos, šeria\ arklių plau
kai, avižos, kiaušiniai ir paukš
čiai. > »

geriausia atvežti žaliąją medžia
gą ir perdirbti, negu visiškai pri 
klausyti nuo svetimų prekyvie
čių, fabrikantų ir nuo visokių 
finansinių kombinacijų. Krašte 
nėra nei vienos ūkio mašinų 
dirbtuvės, nekalbant apie viso
kių rųšių varyklų, elektros mo
torų, ir t.t \
Reikalingumas nuosavą jiegų 

Lietuvos pramonei kurti.
Savaime aišku, kad toks pade 

j imas savarankėj valstybėj' il
giau bu Ii negalės. Už įvežamojo 
sius išdirbinius iš užsienio mes 
mokame 'daugiau, negu gauna- 
mie ten už savo žaliąją medžia
gą. Jeigu mes nesutvarkysim rei 
kalingos kraštui pramonės, tai 
Lietuva atsidurs kolonijų padė- 
tin, kaip tai: Afrika ir t.t. An
glija domisi tik gavimu žaliosios 
medžiagos savo dirbtuvėms. Vo 
kietija šiamcf laike bejiegė, kad 
ką nors sutverus Lietuvoj. Did
žiausia Vokietijos skola (194 
millardai markių); Vokietijos 
nustojimas žalios medžiagos 
prekyviečių ir valiutos puoli
mas patraukė neįtikimą reika
lingumą apyvartos kapitalo.

Nesurasdama lėšų nei pas sa
ve nei užsieny), pramonė Vokie
čių sumažinama iki minimu
mo, ir su baime žiūrima į atei
tį, kuomet gali būti dar didesnis 
krizis.. Kai dėl Rusijos ir Len- 
djos, apie jų pramonę aš ne
matau čia reikalo kalbėti.

Progos amerikiečių lietuvių 
darbui ir kapitalui.

Dabar Lietuvoje organizuoja
ma daugybė visokių draugijų, 
bendrovių pramonės įmonėms, 
bet organizatoriai yra žmonės 
storžieviai, kurių vienintelis tik
slas— patiems praturtėti. Į vi
sas tokias bendroves reikia žiū
rėti su dideliu atsargumu. Įstei
gimui savo krašto pramonės nė
ra galimybės, nes trūksta lėšų. 
Jąs, amerikicČiai-lietuviai, ar
čiau susipažinę su pramone ir 
Jus turite pagelbėti, padėti sa
vo inotutei-tėvynei: Jus tik gali- 
e surinkti reikalingiausį kapita 
ą. Įdėtas kapitalas atneša pui- 
<ų dividendą kiekvienam išdir- 
jimui, būtent: cukraus, celiulo- 
zos, popięros; mekaniškas per
dirbimas medžių, padirbimas 
ūkio mašinų, stiklų gaminimas 
ir statomosios medžiagos. Pa
vyzdys: prie dabartinių kainij 
mašinų pastatymo, darbininkų, 
organizavimui išdirbinio sta- 
tomosios'*Inedžiagos, 15,000,000 
smiltinių plytų, 250,000 statinių 
cemento, 10,000 tonų išdegusių 
kalkių apsieis apie 15,000,000 
markių, ir parduodant išdirbtą
ją medžiagą kaina tris kart že
mesne, negu yra vietos prekyvie 
tėj, duos gryno diyidendo apie 
40%. Celiuliozo dirbtuvė išdir
bimui 16 milionų tonų celiulio- 
zos apsieis apie 50,000,000 mar 
kių ir duos dividento apie 50%. 
Hm-olcų oiilciuiii'H išcjir-
bim’ui 12,000,000 svarų cuk
raus apsieis apie 30,000,000 mar 
kių, ir duoda dividendo apie 
50%, ir t.t. Jei išskaičiuoti pa
grindinį kapitalą šių įmonių 
Amerikos pinigų verte, lai rei
kalingos sumos pinigų bus ne
labai nuostabios. Organi
zavimui tokių geistina 
akcinės draugijos arba bend
rovės, kuriose galima įves
ti geresnę di'scijpliną, dalyvau
jant tame darbe patiems akcio- 
nieriams. Todėl, pirui iškėliau 
jaut į Lietuvą, pasikalbėkite 
tapp savęs apie pobūdį savo dar- 
bb ir apie busimąjį darbą Lie
tuvoj, išdirbkite plianą ir pro
jektą įomnes, sustatykite sąma
tą, kiek kainuos įtaisymas įmo
nės ir inventoriaus metinė eks- 
ploacija ir taipgi,'kokios verty
bės išdirbinių gaminimas. Kuo
met tas viskas bus prirengta, 
lai pasiųskite žinovą Lietuvon, 
tegul jis ištirs ten visas aplin
kybes, sąlygas ir tuomet Jums 
bus aišku, kam Jus važiuojate į 
Lietuvą, su kokiu tikslu, ir ką 
galite pasiekti ateityj. Be abe
jo, kad Lietuvoj reikalinga ne
tik kapitalas, bet ir specialinis 
darbas.

Kaunas, Prof. Dr. J. Šimkus.
Laisvės Al. 49.
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Monopolizacija linų.

Rudenį, praėjusių metų vald
žia paskelbė monopolizaciją li
nų. Ministeris finansų, preky
bos ir pramones, p. Galvanaus
kas, visą linų supirkimą ir par
davimą perdavė Anglų Nationa 
Metai '& Chemical Bank, Ltd., 
London, šiomis sąlygomis: vale 
žia nustato kietas kainas linų, 
sulig kurių Rankas perka iš kai
miečių (ūkininkų) per savo a- 
gentus (žydus). Visas išlaidas 
transporto, apdraudimo, atlygi
nimo agentams, sudėjimo ir t.t. 
turi padengti valdžia. Bankas 
išdavė valdžiai keletą milionų 
markių avansu, kurie turi anu
liuoti^, pardavus linus. Už savo 
operacijas pankas* gauna 5% 
nuo sumos pinigų, gautos už par. 
duotus linus. Ši operacija pir
mais metais eina nelabai sėk
mingai. Sausio-Kovo mėnesiais 
linų kainos Londone buvo apie 
360 svarų sterlingų už toną, o 
kursas svaro sterlingų buvo apie 
330 markių. Rot linai tuomet 
nebuvo parduoti, ir pardavimas 
buvo paskirtas Liepos 16ulo 
kuomet linų kaina ir sterlingų 
kursas taip žymiai atsimainė. 
Turint oinenyj, kad valdžia mo
kėjo ūkininkams už linus vidu
tiniai tik po 40 svarų sterlingų 
už toną, sulig kurso Sausio-Ko
vo mėnesių, valdžiai išeis be nuo 
stolių, bet tuomi reikalai gyven 
tojų nukentės.

Bendras skaičius parduoda
mų linų sviruoja nuo 6—10 tū
kstančių tonų.

Šis Bankas dabartiniame lai
ke užintersuotas gavimu mo
nopolijos 15-kai metų miško iš
vežimui iš Lietuvos. Apskritai 
Anglų politika Lietuvoje—gavi
mas savo dirbtuvėms žaliosios 
medžiagos iš Lietuvos.

Cuk/aus suvartojimas.

Kaip aš jau esu minėjęs, dirb
tuvių pramone musų jaunoji 
valstybėje labai silpnai išsivys
čiusi, todėl visas reikalingumas 
išdirbinių patenkinama gautais 
iš užsienio daiktais. Pas mus 
nėranei vienos cukraus dirbtu
vės, nors klimato ir žemės są
lygos yra tinkamos auginimui 
cukraus burokų, ir toks augini
mai prieš karą buvo vedamas 
plote Suvąlkų gubernijos, bet 
tie burokai buvo išvežami į Lom 
žą, į lenkų cukraus dirbtuvę. Iš 
rusų statistikos matyti, kad 
prieš karą sunaudojimus' cuk
raus kiekvieno žmųgaus buvo 
lygiai 38 svarai; dabartiniame 
laike šį reikalingumą reikia 
skaityti sumažėjus ligi % ir prie 
tų sąlygų, 3 milijonams žmo
nių, gausime labai didelį skai
čių, tai yra 28,5 milijonų sva
rų, kas prie šio laiko perkamo
sios kainos 6 auksinai svarui, su 
daro 171 milioną mjarkių. < Ir 
visa ta suma' pinigų eina į užsie 
nį.

Didelė įvairių dirbtuvių stoka.
Lietuva gaminau didelį skaičių 

linų. Eicsa, jie nelabai aukštos 
rųšies, bet gerai apdirbus, gali
ma ją pagerinti. Tuo tarpu, pas 
mus nėra nei vienos linų ver
pimo ir audimo dirbtuvės, kuri 
galėtų išdirbti audimų miesto 
gyventojams. Audimų labai 
daug atvežama iš užsienio. Taip 
pat nėra vilnų audimo mekaniš- 
kos dirbtuves. / Lietuvoje tokia 
galybė miškų ir nėra celiulo- 
zos popieros dirbtuvių; nė
ra nei vienos mekaniškos dirb
tuvės išdirbimui medžių, kuri 
galėtų pagaminti baldus, duris, 
ir t.t.. Kuomet buvo tveriamos 
ministerijos ir departamentai, 
lai baldai buvo gabenami iš už
sienio. Dabartiniame laike nė
ra nei vienos dirbtuvės išdirbi
mui stiklų langams, stiklinių ir 
farforinių indų, tikrų pečių iš
degimui kalkių; nei vienos ce
mento ir smiltinių plytų dirb
tuvių. Kuomet apyvartoj Xiera 
statomosios medžiagos, tai tas 
trukdo atstatymą sugriautų mie 
slų. Musų žemė be superfosfa
to duoda blogus vaisius., Tuo 
tarpu krašte nėra nei vienos su
perfosfate! dirbtuvės. Tiesa, Lie
tuva neturi rudžių ir tame skai 
čiuje visiškai fosforito, vienok,

Skaitytoju Balsai
[Fi iiretkitaa štame ekprtuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

MUSŲ “KOMUNISTŲ” 
SMUKIMAS.

Visi atsimena, kad tuo laiku, 
kada buvęs LSS. sekretorius- 
vertėjas J. Stilsonas-Stasiulevi- 
čiusi išvertė ją iš Socialistų Par
tijos musų organizacija turėjo 
draugiau kaip šešis lakstančius 
narių. Visi tuojau atsimena, 
kad tuomet Stilsonas ir kiti “ko 
diiunistiški” rėksneliai šukavo, 
jogei 99 nuošimčiai likę “ištiki
mi”, taigi einą su “tikrais dar
bininkų draugais” — tokiais, 
kaip pats Stilsonas, Paukštys, 
Baltrušaitis ir nemokąs lietuviš 
kai rašyti Bimba.

Taip buvo tada. O kaip yra 
dabar?

Tūli rėksneliai, kuriems dar 
neišgaravo iš gjalvų stilsoninio 
“komunizmo” raugas, bet kurie 
savo ‘gerbiamojo’ vardo jau už
sigynė, dar giriasi, kad “minios 
eina su mumis”. Bet tai tik pa
sigyrimas. Ljiletuviškasai “ko
munizmas” ynai visai nusmu
kęs. Ir tai pasisako pats komu
nistų organas (požeminis) Ko
va. To ‘laikraščio” num. 2 pa
duoda neva 'atskaitą “iš organi- 
cacijos stovio”. Jijė rodo, kad 
ta jų '‘organizacija” teturi tru
putį daugiau kaip vieną tukstan 
tį narių.

Tai reiškia, kad musų “ko
munistai” per vienus metus pa 
darę milžinišką “progresą” — 
atgal. Nuo šešių tūkstančių su 
šit rauke iki vieno.

Mčs tečiaus manome, kad “ko 
minusiai” nebeturi nė to tuks- 
tanties. Jeigu jie patys prisipa
žįsta turį truputį daugiau kaip 
tūkstantį narių, tai šitą jie da
ro tik todėl, kad “palaikius drau 
gų drąsią.” Musų “komunistai” 
visuomet meluodavo, kada 
jiems tekdavo kalbėti apie sa
vo “spėkas”. Meluoja jię ir da 
iar. Iš kurgi jie beturės tų na
rių, kad jų partija vos tik užgi
musi ])radėj;o skaldytis ir paga- 
ios tapo palaidota “draugo Frai 

nos” draugų — iš justicijos de
partamento? Po to, kai tie 
“draugai” ėmė teirautis apie jų 
suorganizuotosios “partijos” 

narius, tai pastarieji atsižegno- 
jo ir nuo savo “partijos” ir tos 
“partijos” vardo. Jeigu kas 
drįsdavo pavadinti juos komu
nistais, tai tokį jie buvo gata
vi sumušti — taip, kaip kad jie 
mušdavo tuos, kur pirmiai šitam 
jų “komįunizmui” nepritardavo. 
Atsiminkim tik Cicero ir visą 
eilę ir kitų kolonijų, kur “komu 
nistai” ruošdavo savo rųšies po 
gromų. \ *

Taigi šitą tuksiantį drąsiai 
falini sumažini mažiausia trim 
ketvirtadaliais. Tai padarę tu- 
resinic apie pustrečio šimto lie
tuviškų rėksnių, pasiskaidžiusių 
įvairiose šios šalies lietuvių -ko
lonijose.

Tai šitokį progresą “padare” 
musų stilsoniniai “komunistai”. 
Šitaip “pasitarnavo” Anilerikos 
lietuviams darbininkams. Pui
ku! puiku!

Mes, socialistai, visa tai per
matome jiau tada, kai tie rėks
niai ėmė ardyti LSS. Mes sakė
me, kad galų gale tie ‘kovoto
jai” ir vėl sugrįš iŠ kur atėję— 
pas vyčius ir “bepartyviųją vi- 
suomehę”. Dabar visi mato, 
kad mes sakome tiesą. Musų 
“komunistai” pranyko yl| tos 
Grigo bitįs. Milžiniška buvusių 
“kovotojų’ 'didžiuma -r netoli 
penki tukstančĮai,—“prapuolė”. 
Prapuolė “pilkoje minioje“, pri- 
dsiedami prie vyčių ar kitų at
žagareivių. Gi apie pustrečio 
šimtelio <lar “veikia” po “bepar 
tyViškos visuomenės” skraiste. 
Tiesa, ir čia jie dar skerečiojasi 
Bodo savo rrrevoliucinumą — 
kenkdami socialitams. Bet taip 
bus tik tol, kol iš jų galvų galu 
tiniai neišgaruos stilsoninis rau 
gas. Po to — well, jie bus tik
ra j “bepiairtyvųs”: užmigs sal- 
džiu-gurdžiu beparlyvišku mie
gu.

Panedėlis, Rugp. 16 d., 1920 
•sssiy-.—■. ... j. „.r—1 —m

Pažangiems apsišvietusiems 
lietuviams darbininkams delei 
to guosti nereikės. Juo grei
čiau užgis ta dvokianti votis, 
tuo geriau bus visam lietuvių 
darbininkų judėjimui.

J. Vaišnoras.

KADA JIE IŠDUOS
ATSKAITĄ.

Jau geroka valanda praslinko, 
kaip “užsibaigė” buvusio LSS. 
sekrelorhus-vertėjo, J. Stilso- 
no, byla. Bet iki šiol dar nieks 
tikrai nežino kiek jinai lėšavo. 
Kada buvo renkama aukos, tai 
ir pats Stilsonas ir kiti nuolat 
sakydavo, kad “visa bus pagar
sinta laikraščiuose”. Tiesa, su
rinktas iš visuomenės aukas jie 
garsindavo. Bet tik» surinktas, 
kitaip kiek ir iš ko gauta. Bet 
kiek ir kam tos aukos išleista, 
šito, berods, jie pilnai ir aiškiai 
nepaskelbė. O tai, mano many
mu, yra svarbiausia.

Tikrai negaliu pasakyti, bet 
man rodos, kad tų aukų buvo 
surinkta nuo penkiolikos iki dvi 
dešimts linkstančių. Tai yra ne 
maža suma, todėl Amerikos lie 
tuviams darbininkams butų 
svarbu sužinoti, kur1 visi šitie 
pinigai sunaudota. Tuo labiau, 
kad juos sudėjo nieks kits, kaip 
lik jie patįs. Aš irgi esmi vic; 
nas tų, kur prisidėjau savo ska
tiku, nors Stilsono politikai 
jau ir tuomet nepritariau. Taigi 
jaučiuosi turįs teisės paklausti:

Vyrai, kada jus išduosite at
skaitą? — A. Kelpšas.

[Dabartinė; reorganizuzotoji 
Lietuvių Socialistų Sąjunga su 
ta byla nieko benda neturi. Stil 
šono bylai vesti fondą kaip ly
giai ir visus kitus fondus pasi
grobė komunistai. Tatai tos 
atskaitos reikalaujama tik iš 
jų.-Red.]

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

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visokias reikalas, kaip kriminalilkuose 
taip ir dvilitkuose teismuose. Daro 

visokias dokamentus irpopierast
Namų Ofloasl 

3)211. Riltted lt 
Ant trečių lubų 

TeL Drover 1310

yftsto Ofkaai 
1271. Burbom St 

1111*13 Uolly Bldt« 
Tel. Central 4411
.... I. * ' - -

A. Pctratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU UŠAS
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611 

■EOBaaatantaEMtaHMaMHaDta

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

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

Telephone Central 3362 
Valandos z nuo 1O iki ryto.

2121 North We>tern Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

b......!■■■■■■ I!llr.» .......... ........ .

.... . * ...............Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 va!, vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
32G1 So. Halsted St., Chicago, III.—

■MH

Puritan Salyklos Sunka sa 
Puritan šviežiai maltais apy- I 
niais padaro geresnį gėrimų, 
negu kitos kurios išdirbystes. I 
Reikalauk Puritan. Visos Į 
grosernčs, aptiekus delika. I 
tessų krautuvės parduoda 
musų tavorą.
30 N. Market St. Chicago, III. J

" DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

,~iT ■■ i.................. .
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Lietuviu RateliuGsa
“Naujienų” Bendroves visuo

tinas pusmetinis susirinkimas j- 
vyks rugp. 22 d., 10 vai. ryto, 
Meldažio svetainėj.

Visi dalininkai kviečiami at
silankyti. Neužmirškite pasiim
ti sertifikatus.

— J. šmotelis,
Bendrovės sekretorius.

žio salėj iškilmingas\ vakaras, 
kurio programas, susidėsiąs iš 
prakalbų, koncertinės \ dalies, 

* vaidinimo komedijos “Petcilišf- 
kės” ir šokių. Programe daly
vausią žymiausieji Chicagos lie-

I tuvių artistai.—

jie surinko Lietuvos darbininkų 
kovai paremti? Nė sudilusio

BRIDGEPORT

Visa tai rodo, kad tie žmonės 
visai nusmuko nuo koto. Šau
kia ir šaukia, kaip už liežuvio 
pakarti, bet patįs nič nieko ne
daro, kad sustiprinus lietuvių

\««

Unės Babickaitės Dramos 
kursai. .

Artistė Unė Babickaitė jau 
atidarė žadamuosius dramos 
kursus. Praeitą trečiadienį ji 
skaitė Mark VVhite Sųuare sa
lėj pirmą lekcija apie dailę, o 
petnyčioj — apie grimą. Šią 
savaitę, trečiadienį, 8 val- 
vakaro bus lekcija plastikos, 
solfcdžio-dikcijos etc. Kursuose 
bus mokinama fundamentaliai 
scenos reikalavimai. Išguldo- 
inieji dalykai: dramatinė daile, 
grimas, plastika, scenos tech
nika, solfedžio-dikcija, studija
vimas veikalų, šokiai. Kursus 
ves ir mokytojaus pati artistė. 
Kursų laikas — trys mėnesiai, 
po du vakaru sttvaitėje, scredo 
mis ir pėtnyčiomis, nuo 8 iki 
11 vai. vakaro. Mark White 
Sųuare salėj. Iki šiol jau užsi
registravo penkiolika mokinių.

Teko girdėt, kad dcl Dramos 
Kursų atidarimo subatoj, rug
pjūčio 21 d. rengiamas Melda

Dr. šliupo prakalba.

Praeitą pelnyčių, rugpiučio 
13, Mildos svetainėj surengta 
prakalbos Dr. J. Šliupui. Pra
kalbas rengė vietinė Sandaros 
kuopa. <

Dr. šliupas kone išimtinai 
kalbėjo tik apie įvykius Lietu
voje. Nors Amerikos lietuvių 
laikraščių skaitytojams daug 
kasojau žinoma, apie ką kalbėjo 
j), šliupas, vis dėlto prakalba 
buvo ytin įdomi. Tuo labiau, 
kad p. šliupas dalykų padėtį 
Lietuyoj piešė kuobešališkiau- 
sia. Nesistengta baltinti vienus, 
o juodinti kitus. Be to, p Šliu
pas papasakojo nemaža ir tokių 
Įvykių, apie kuriuos Amerikos 
lietuvių spaudoj buvo arba tik 
trumpai prisiminta arba visai 
nepaminėta. Ypač gerai nušvie
tė dabartinę Lietuvos mokyklų.

Be to, p. Šliupas dar prisimi
nė apie tai, kad Lietuvai reika
linga turėti savo pirklybinis lai
vynas. Nurodyta taipjau, kodėl 
jisai reikalingas.

Žmonių buvo pilna svetainė.
Prisiklausęs.

Darbininkas.

GARFIELD PARK

Janitorių kolonijoj.

Naujas “komunistiškas” pas
kvilis.Tel. Yardu 6492

mušeika;
AęjJh ' rodos, kitose vietos lietuvių ko- 

’ M H U v lt U Į lonijose “buvę žmonės” prade- 
Turiu patyrimą • :() g]<leiSti nauja paškvilį. Pa- 

viršutiniškni perskaičius jį iš-

Garficldo Parko kolonija tik
rai galima pavadinti lietuvių 
janitorių kolonija. Čia yra dvi 
lietuvių organizaeiji — LSS. 
158 kuopa ir Liet. Janitorių Vy
rų ir Moterų Paš Kliubas. Pias- 
tarosios organizacijos vardas 
pilnai pasako, kad mano tvirti
nimas yra teisingus.

Kai dėl viešojo veikimo, tai 
vietos lietuviai nelabai tegali 
didžiuotis. Bet tai ne jų kaltė. 
Jie veikia kiek gali. Mat, lietu
vių janitorių darbas daug kuo 
skiriasi nuo kitų darbininkų 
darbo. Jie, taip sakant, dirba 
ir anksti rylą ir vėlai vakare. 
Todėl ir prie geriausių norų jie 
negali darbuotis taip, kaip kad 
kitų vietos kolonijų lietuviai. 
To neveizint jie tečiau.s yra 
daug nuveikę. Ypač praeitą žie
mą, kuomet linkta aukų Liet. 
Soc. Deni. Partijai ir Lietuvai 
Gelbėti Draugijai. Sekamą žie
mą, tikiuosi, jie taipjau pasi
darbuos kiek nusimanydami

Naujas janitorius.

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VA1STINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro, 
pos metodų nuo Visokių ligų.

Mes turime tų sekretų kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tų sekre
tų sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dykų.

SALUTARAS COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St

18 metų, 2142 N. Ashland gal., nell .Cranthcrs, 3309 Lowe gat
nusilaužė koją. Franecs Pingoz, 
19 metų, 3331 N. Drakc gat., 
duktė p. S. Pingoz, susilaužė 
nosį ir kairiąją ranką.

Visi sužeistieji nugabenta į 
Šv. Onos ligoninę, 4900 'lipo
mas gatvės. I x

Pagavo “pavojingą” radikalą.

Praeitą pelnyčių Chičagos po
licija, šiaurvakarinėj miesto da- 
lyj areštavo Paul Markevich. 
Sako, jis buvęs “pavojingiausis 
radikalas” šalyj. Jį gaudyti bu
vo parskirti geriausi policistai 
ir detektyvai iš policijos virši
ninko Garrify’s bombininkų 
“skvado.”

Markevich esąs atstovas Uk
rainiečių' Komitetų Federaci
jos, Rusijos Sovietų brenčiaus. 
Jis pardavinėjęs Viennos “rau
donųjų” laikraštį, kuriame bu
vo pranešimai atidaro losios 
sesijos trečiojo Internacionalo 
kongreso Maskvoje.

išėjo pereitą nakti pasivažinėti. 
Po kiek laiko jiedu sustojo prie 
70-os ir Crawford gatvių. Tru
putį vėliaus prie jų privažiavo 
automobilius prisėdęs vyrui ir 
sustojo. P. Marcellerse neteko 
dviejų deimantinių žiedų, $2000 
vertės; vaikinas gi neteko $55. 
Netolimais nuo kitos 
kuri nesakė policijai savo 
du, atimta $72.

porelės,
var-

Mandagus banditai.

Suvažinėjo 11 metų vaiką.

KUR

Chicago, III

Federalfts Agentūrų- Kompanijos
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG. 16, 1920. Pinigai 
dčl siuntimo j užsienius su pasiunti
nio kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ....... $2.50
LATVIJOS 100 markių ....... $2.50
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

Druflais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 30 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti j Europą

Vą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus 'siunčiam į visus 

* įdėtuvos kraštus.
FEDERAl.fi AGENTŪRŲ 

KOMPANIJA.
666 W. 18th Street, Chicago.

Hoffmano Prirengiamoji Mo
kykla (The Hoffman Preparato- 
ry School), didžausia savo rų
šies mokykla Amerikoj, yra pri
sirengus išmokinti jus angliškos 
kalbos į kiek galima trumtiausį 
laiką. Mes taipgi mokiname 
matematikos, geografijos ir is
torijos. Jus taipgi galėsite pa
simokinti musų mokykloj ir lie
tuviškos gramatikos ir literatū
ros. Musų mokytojai turi de
šimtį metų patyrimo svetimtau
čių mokinime. Jie yra diplo
muoti kolegijose ir universite-Į 
tuose ir turi prijaučiančias žmo
nijai širdis. Ateik pas mus ir 
daleisk mums parodyti kelią prie 
žinojimo ir mokslo ir išminties. 
Išeik iš tamsos į šviesą. Ši ga
dynė reikalauja mokslo. Jei^u 
nemokate nė skaityti nė rašyti, 
praktiškai, jus esate neregiais. 
Mes išmokinsim skaitymo, ir raš
to ir paskui galėsite įstoti į mu-

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos skaudi- 
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 

mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausi patarnavimų 
dėl

Akių , Ausų, Nosies Ir GerkUa
Ligos gydoma specialiste, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avo, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kaiubaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos

• Tėmykite mano paraSą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

moterų ligųtse; ru 
pestingai prižiu 
riu ligone ir kudi- rodo, kad tai begalo revoliucio- 
kj liuke ligos. . .v , . . ., o r, . . , mskas atsisaukimas. Bet trupu- 3255 -So. Halsted . . .
st.. Chicago, lll. f U pagalvojus matai, kad tai tos 

pačios pušies “produktas,” kaip 
kad savu laiku buvo išleistas 
prieš Lietuvos Laisvės Fondą.

Į šiame paškvily, tiesa, Lietuvos 
i Laisvės Fondas neminima. Kru- 
! vėlė stiprių žodžių • metama į 
į “buržuazinę Lietuvos valdžią.” 
; Kaipir anuomet prieš Laisvės 
Fondą z ir dabar jie šaukia: 
“neduokite jiems pinigų!”

Ar tasai šukavimas sųmonin- 
Naujieuų Pinigų i gas ar ne — visai nesvarbu. 
Siuntinio Skyrius per- Į Svarbu yra tai, . kad tie “buvę 
ka Liberty Bondsus žmones” tepajiegia lik šukau- 
pagal dienos kurso. • ii — turbūt manydami, kad 
Kas turi Liberty Bon-! svietas šitų šukavimų išsigąs ir 
dsų gali atnešti juosl!u°j ««si'Pras- Jie šukavo prieš 
parduoti i Naujienų Lals^es ragino žmones 
Pinigų Siuntimo Sky-j ncauk.au1“ pa‘ls. ",eko
nų Atsiųstus per. darbininkani' () Įuo larpu Ame 
pastą Liberty Bond- rikos |i(.|uviy alžagal.eiviai su. 
SUS atpet kame pagal lrĮI)ko tuksiančius dolerių ir re- 
tos dienos .kui SO, ka- ni§ savo šėbrus Lietuvoj Savo 
da jie musų pasiekia. ‘ pirskviliu jie suklaidino dalį 

NAUJIENŲ PINIGŲ .'lietuvių darbininkų, pakenkė L. 
SIUNTIMO SKYRIUS i’ F” b^.lu6 j\tik patarnavo 

atžagareiviams. '
1739 So. Halsted Street, Į Dabar jie neva išėjo prie 

Chicago, Ilk j “buržinizišką valdžių.” Bet ką

20,000 Chicagos vaikų nepriau
gę vyrai.

Perkame
Liberty ■ 
Bondstts

JJS1 —Chewin* Cloves, r By Ad Carttr

^•jy h-h h-huh ~hh-huh 
kin YUH smell aky , 
SMOKE“ HOW - KIN YUH’ YUH ŪETTER CHEW SOI*1E 

no re cuoves n’makF 
SoRE -THtYS tiOTHlN'klKF 
BEir»‘ SuRe* z=___—

you guys AinT 
CHEVJin Akeady AKE YOH! 

ų HARPUY 5TĄRTČD 
SHOKE“ YEV,{ggqWW

Įaį

INTERNATIONAL CARTOON CO..T

MILŽINIŠKOS PRAKAL
BOS CHICAGOJE.

| Kalbės Dr. Jonas šliupas
Sekančiose vietose: 

Panedėlyje Rugpiučio 16 d., 
West Side, M.. Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI.
Utarninke, Rugpiučio 17 d., 
Town oi Lake, J. Elias 
svetainėje, 46 and Wood St. 
Seredoje, Rugpiučio 18 d., 
North Side, Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė.
Pradžia visose svetainėse 

8 valandą vakare.
Visi Chicagos lietuviai 

yra kviečiami susirinkti į 
minėtas svetaines ir kartu 
pasidalinti iš Lietuvos tik
riausiomis žiniomis. DR. J. 
ŠLIUPAS tik-ką yra sugrį
žęs iš Lietuvos.

Padengimui Rengimo lėšų 
įžanga 25 centai.

Kviečia
A.L.T.Sandaros 25 kp.

Benjamin Maloney vakar va
kare vėlai, ramdai sau vaikščio
jo su panele Mary Garrol ant 
Lovers Lane Washingtone par
ke. Jie atėjo prie suolelio ir at
sisėdo. Du gerai apsirengusiu 
vyruku priėjo prie jų.

—Ar jus turite degtuką? — 
paklausė vienas.

Maloney atsistojo, kad pada
vus jam degtuką.

— Dabar meldžiu pakelti ran
kas aukštyn — labai aukštyn— sų High School, kur išmokysim 
tarė vienas džentelinonas. psikologijos, politiškos ekonomi

jos, augštesnės literatūros, ir tt. 
Kitais žodžiais, mes išmokysim 
'Jus patapti mąstytoju ir vedėjų 
į\jetą pasekėjo. Musų viešo kal
bėjimo skyriuje jus išmoksit per 
davimo savo žinojimą kitiems; 
kaip reikia stovėti prieš publi
ką ir kaip į ją kalbėti. TAI Y- 
RA GYVENIMAS!! Argi ne 
baisu gyventi tą patį gyvenimą 
tuom pačiu senovės budu kas
dien ? Ateik pas mus ir mes pa
rodysim tau kelią prie progreso 
ir nuveikime, prie proto perga
lės ant medžiagos, prie Linksmy 
bės, prie Gyvenimo. Daugiau ne 
eikvok savo taip brangų laiką, 
jūsų gyvastį. Pradėk naują la
pą savo knygoj vadinamoj gyve
nimas. Ateik į Hoffmano mo
kyklą šiandien arba šį vakarą... 
Dabar! Mes padarysim tą tau, 
ką padarom šimtams kitų kaip 
pats. Ne atidėliok rytojui tą ką 
gali atlikti šiandien.

1537 North Robey Stčeet, 
(arti Milv/aukee Avė).
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JiV paėmė $22 ir laikrodėlį
ir nuėjo. Maloney vėliau apie

Frank Kletzke, nuo 1222 97 į bu pranešė Englewoodo polici- 
gat., pasimirė Aulnirn Parko ■ 
ligoninėj praeitą petnyčią. 
buvo suvažinėtas rugp. 10 
prie 0920 S. Morgan gatvės.

Rado lavoną ežere.

d.
Naujas bankrutas.

Praeitos pėtnyčios vakare po
licistai ištraukė Iš Michigan eže
ro nežinomo žmagaus lavoną. 
Jo gerklė buvo perplauta ir ke
liose vielose kūnas subadytas 
peiliu, policija stebėjos, kokiu 
budu padarytos žaizdos į kūną, 
neperpiaunant drapanų. Mano
ma, kad žmogus buvo pirmiau- 
sarhužudytas, o paskui apreng- 

padetis,” tas ir įmestas ežeran. Stanley 
Franklin iš Ęagle hotelio iia- 

ir .mate pliuduruojantį lavoną ir. 
' parodė policijai.

Daugelio .valgyklų savinin
kas, Charles Wceghman, turbūt 
subankrutysiąs. Tūli jo kredi
toriai kreipėsi į a ta tinkamas į- 
slaigas reikalavimd uždaryti 

; biznį ir surinkti jų į įdėtuosius 
pinigus.

uždaryti

___ ,________

Petrui Petrokai, Biržunuosc,

Brangus pragyveninuas, dar
bo neramumai ir aukštos algos 
padalė 20,000 nepilnai užaugu
siais yrais iš 28,000 Chicagos 
vaikų, kurie praeita metą lan-' 
kė mckyklą. Tą pareiškė Clyde 
H. Brown, veik intysis direk
torius miesto naeia lalinio biu
ro. Jis nurodė,- jog didžiuma, 
vaikų tampa “užaugusiais” vy
rais, ] rin negu jie spėja užbaig
ti ašlur.lą mokjklor. laipsnį.

“Tai yra lab -: op*
tarė p. Brown “lic vaikai nė- 
ta likę kovoti » i gyveniniu 
'avo jaunystes i enose jie tve 
ria tvorąč kurios perlipimui jie | Lavonas nugabenta į Central

Undertaking kambarius, 422 
Dabar vilkai uždirba nuo S. Clark gat. Žmogus atrodė 
i $18 sąv-.itėj, vieton nuo ' tarp 35 ir 40 metų, penkių pe- 

iki $10 pirui::!. Streikai su I dų ir 10 colių augščio, 
bedarbe paliečiančią jų tėvus, 175 svaruš.
privertė Jonuką mesti knygas akis,.šviesius plaukus, 

kanu.ą ir įsidėj i s pietų traukti nosį ir gerus dantis.
darban.”

Gerai, bet kodėl ponas Brovvn 
nenurodo kaip tą padėtį reikia 
prašalinti arba pataisyti. 
z ??

Nelaimė su automobiliais.

vėliau gyve-
.u it

svicre 
Jis turėjo pilkas 

smailią 
Buvo ap

sirengęs geromis drapanomis.
Pas jį rasta įauksinis laikro

dėlis su antspaudu ant viršelio: 
“W. M. Kenlcy, Canton, Ohio,” 

\ ir trys žiedai. Vienas žiedas tu- 
' rėjo Suv. Valstijų Kvastmcste- 

rio korpuso antspaudą, ir ke
liose vietose raides: “U. S.” Tas

ris per Naujienas atsišaukė į 
amerikiečius jiašalpos.

Surinko A. Zille:
A. Zillč ...........
J. Kanevskas ...
X. šeikus ........
F. Dubinskas ...
E. Streimikiutė
T. Kubilius ....
J. černauskas ..

P. Matučiunatf

$2.00 
. 2.00 

2.00
. 2.00 

. 1.00 

.. .50 

.. .50 
.. .50
. .50

Pranešimai

Keturios ypatos, dvi mirtinai, 
tapo sužeistos praeitą naktį su- pirmo vertė policiją manyti, 
sidurtis automobiliams ant kad lavonas yra lieutanantas J. 
Springfield ir Roscol gatvių : B. Nolon, kuris dingo iš centra- 
kanipo vienam iš jų bėgant į i linio armijos departamento, pa
siaurins, antram — į vakarus, likdamas $5,000 trukumo.^ Vė- 
Automobiliai susidūrė taip 
smarkiai, jog jie abudu nubėgo 
Į tuštį lotą, o pasažieriai liko iš
mesti ant gatvės.

Šoferio Henry Brutb, 3740 
Eddy gat. ir p. Sophia Pingoz 
perski 1 ta galvos. Pastaroji 55 
melų senumo. Ernest Barte!, 
-  ........—-■■■ ..........

liau pasirodė, kad kūnas yra 
išbuvęs vandenyj mažiausia 8 
dienas.

$11.00
Surinko B. Trečiokas:
B. Trečiokas ............ $2.05
B. Gidikevičius.............. 1.00
A. Gulbinas ................ 1.00
P. Milašauskas............ 1.00
L. Štriupas ................ 1.00

Jusinskas ........ 1.00
Ambrazaiti^ .......... 1.00
Milašauskas................. 70
Dovidaitis........f.... £0
Walavičius .. .Y..........50
Kupris ...'................... 50

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE: .

Dramatiško Ratelio susirinkimas J- 
vyks utaminke, rugpiučio 17 d., Mel
dažio svetainėje, pradžia 7:30 vaka
re. Visi nariai būtinai turit susi
rinkti, nes reikia daug lošėjų, ir bus 
dalinama rolės veikalų “Mindaugis” 
ir “Lizdas Naminio Liūto”.

- — Valdyba.

M.

w.
w.

P. Mikalauskas

Apiplėšė porelę.

Panele Paulfne Marcellerse,

Sykiu $22.09
Aukos pasiųstos Petrui Pet

rokai Lietuvon Naujienų draf- 
lu.

Vaškevičiutė M. 
Jokubauskis John 
Janušis kun. Albinas 
Herman Fr. (2 laiškai) 
Žilinskas Felix ( laiškai) 
Petraitis Alex 
Stakauskis Frau k
Kniukšta Stanislovas*(3 laiš.) 
žile Juozapas
Bau Joseph
Starlkauskui Jonui 
Vinčauskui Juozui 
Sakalauskiutėms Jiev. ir Rož. 
Garas (Gačas) Marta, ar 
Marei j oa Jasienė
Latvėnas Petras

NAUJIENŲ OFISE
Randasi blankos Socialistų Parti

jos Kampanijos Fondui. Draugai Dar
bininkai, pasistenkite kuodaugiausiai 
tų blankti paimti ir parinkti aukų 
tarpe savo draugų ir pažįstamų.

Shimkus Stanley 
Berecnevičia Justinas 
Mikalauski B.
Andrikonis John
Tvertus (Twains, Twačius) 
George
Kornela J
Krikščiūnas Antanas (2 laiš.) 
lluzela Jonas (2 laiš.) 
Miką Leons 
Januška Juozas

\ Žilinskas J.
Lukoševičia J.

UTTLE JULIUS SNEEZEh
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NAUJIENOS, Chicago, III

Paj ieškojimai
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiutė. Jau trįs metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dai* gyva. Jos vantas Johana Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti žinią 
Šuo adresu:

POVYLAS GRIGAITIS, 
1341 So. 49 Avė., Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
■***"***l^-*?S!!SftS

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMS
MOTERŲ

REIKIA —
COIL WINDERS

VYRŲ

REIKIA —

PAJIEŠKAU Gasparo Tičkuno, iš 
Panevėžio apkr., Bernatonų sodžiaus. 
Pirma gyveno Chicagoj, dabar neži
nau kur. Malonėkit jis pats atsi
šaukti arba kas žino pranešti, 
riu svarbių reikalų, nes važiuoju 
tuvon. Mano adresas.

JONAS TIČKUNAS, 
1817 Maryland Str., Gary,

Tu- 
Lie-

Ind.

JIEŠKO DARBO

Lengvas, čystas darbas ir pri
traukianti mokestis. Merginos 
dabar čia dirbančios aplamai yra 
išdirbę tris metus. Juo ilgiau jos 
čia dirba, tuo geriau joms patin
ka. Pradinė mokestis yra $19.45 
dieninėms ir $21.45 naktinėms, 
šios mokestįs yra gvarantuoja- 
mos mokinanties, bet galite pa
daryti daugiau dirbant nuo štu- 
kių. Atsišaukite į musų ofisą bi 
le dieną pirm 4 vai. po piet., arba 
tarpe 6 ir 8:30 valandų vakare 
utarjinke ir ketverge.
WESTERN ELECTRIC CO., Ine

Paprastų darbininkų į 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamenas 

40th St. & So. Kedzie Avė. 
arba

15th and Ganai Streets

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj ii’ tur būti parduotas greitu lai
ku. Kam reikalingas, meldžiu grei
tai atsišaukti. Priežastį pardavimo 
patisite ant vietos.

J. J., 
1134 So. Canal St„ Chicago, III.

PARSIDUODA — gera grosemė 
ant kampo, Lietuviais apgyventoj a- 
pielinkėj. Lga yra priežastis par
davimo.

2958 Lowe Avė.

PARSIDUODA saliunas, geras 
kampas, visokių tautų apielinkėj, ga
lima įtaisyti ir restauraną, nes arti 
dirbtuves.

2700 Ogden Avė.

PARSIDUODA kerą grosemė smar
kiai augančioj vietoj. Pasimatykit 
su savininku tarpe 12 ir 2 po piet. 
kasdien.

3233 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2525 So. Halsted 
ISt. 2 augštų budinkas — Storas, fla- 
tas ir mitingams salės; buvo gera 

inc- 
Pa-

tas ir mitingams salės; buvo 
bizniaus vieta per paskutinius 30 
tų. Kaina už viską $10,000. * 
darysim lengvas išlygas.

KOCH & Co., 
2603 So Halsted St., 

Tel. Yards 1148 
arba

UNIVERSAL STATE BANK 
33rd ir Halsted St.

—- A -------- -

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

REIKALAUJU darbo už šoferį- 
(chauffeur) prie privatiškų šeimynų 
arba prie visokių biznių, kaip tai: 
bučemių, grosemių ir kitokių. Tu
riu keturių metų patyrimą. Kam to- 
kis šoferis reikalingas, kreipkitės į 

JOHN DAVNIS,
1625 Keenan St., Chicago, III. 

Tel. Armitage 10100.

48-th Avenue ąnd 24-th St.
REIKIA— Shearmano piaustymui 

geležies serap yarde.
459 N. Wood St.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
visokių tautų apgyventoj vietoj, biz
nis išdirbtas per daugel metų. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos.

938 W. 119 St., 
West Pullman, III.

PARSIDUODA KAMPAS 26 & 
NORMAL.

3 augštų mūrinis budinkas — 2 
Storai, 3 flatai, 3 mitingams salės. 
Priežastis — savininkas paseno, nori 
išeiti iš bizniaus. Kaina $20,000. Pa
darysim lengvas išlygas.

KOCH & Co.,
2603 So Halsted St., .

Tel. Yards 1148 
arba

UNIVERSAL STATE BANK
, 33rd ir Halsted St.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mali 
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGN1NG. SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas 

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

Panedėlis, Rugp. 16 d., 1920

DRAUGIJOS
DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA

AMERIKOJE NO. 1.
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina St.

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,
4435 So AVood St.

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

Finansų Rašt., S. Stankus,
6418 So. Justin St.

Kasierius, A. česna,
4509 So. Paulina St.

REIKIA —

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario su valgiu 

dėl dviejų arba vieno vaikinų. Turi 
būti maudynė. Geistina, kad butų 
ant North Side.

AUGUSTAS CHMIELIAUSKAS, 
1822 Wabansia Avė.

REJKIA' DARBININKŲ
________ MOTERŲ ._____

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pi

nigus musų didelėse Hawthome 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį 
pageidaujamų darbų, iš kurių 
galite pasirinkti. Štai trįs dir
bai, 
mo. 
giai

POPIERINIŲ 
INSULATORKŲ

Jaunų moterų operavimui ma
šinų apvyniojimui margą popie- 
rą apie čystą varinį dratą. Dar
bas yra lengvai išmokamas ir 
naujoms operatorkoms gvaran- 
tuojama 41c. į valandą, arba 
$20.45 į kiekvieną pilną sąvaitę. 
Į truihpą laiką galima uždirbti 
$22 ir daugiau. Musų samdymo 
ofisas atdaras kasdien, priski
riant subatoj po piet ir utarnyko 
ir ketvergo vakarais nuo 6 iki 
8:30.
WESTERN ELECTRIC CO., Ine 

48-th Avė and 24-th st.

REIKIA žvavių vaikų virš 16 mo
tų amžaius už bankos pasiuntinius 
(messengers).

Kreipties:
UNIVERSAL STATE BANK 

3252 So. Halsted St.

PARSIDUODA — bučemė ir gro- 
semė geroj vietoj, Lietuviais ir len
kais apgyventoj apielinkėj. Pardavi
mo priežastis — turiu du bizniu 
abiejų negaliu apdirbti.

1836 So. Halsted St., 
Chicago, III.

ir

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius ir pa
stogėj du kambariai. Namas randa
si prie pat parkų. Neša rankos $40 
Kaina $4,600.

REIKIA — AUTOMOBILIAI

2 pagyvenimų mūrinis namas po 
6x6 kambarius ir didelis basementas. 
Namas randasi Brightoh Parko. Kai
na $6,800.

t
>

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijom.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK. Pirmininkė.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APSVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.
Juozapas TakaŽauskas, Prezidentas 

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

1526 So 491h Ct., Cicero, III. 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmąr Avė., Chicago, III.
Telefonas Van Buren 3005 

Stop. J. Tvcrijonas, Finansų Rašlin. 
835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 

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

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį kiekvieną mėnesi, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

PAPRASTŲ . x
DARBININKŲ

Mes galime panaudoti kelis 
gerus vyrus. Pastovios 
vietos. ' Geros darbo 
lygos. Kreipkitės pas 
2338 S. Westeni Avė.

REIKIA

san-

PARSIDUODA — Chevrolet Tour
ing automobilius, 5 pasažierių, mažas 
truckas parankus bučeriams, 1% ar
klio pajiegos elektros motoras (mėsai 
malti) mėsai kapoti mašina, bučemės 
kulbė ir svarstyklė (scale). 
duos pigiai.

L. KACER, 
3002 Emerald Avė.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

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

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

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

Parsi-

Naujas 2 pagyvenimais mūrinis na
mas po 4x4 kambarius randasi ant 
West Side. Vanos, Elektra ir Gasas 
gatvės išmokėtos. Kaina $6,200.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

dirbPaprastų darbininkų 
tuvės darbams ant mašinų

PARSIDUODA Hudson 7 pasažie
rių automobilius, 6 cilindėrių, pirmuos 
klesos padėjime. Galima matyti po 
6 vai. vakare.

3360 Wallace St.
> Pirmos lubos.

Taipgi mes turime daug namų ant 
pardavimo po visazs dalis Chicagos 
miesto naujų ir senų, o kainos yra 
pas mus prieinamos. Taigi kam yra 
reikalinga insigyti geras namas, tai 
malonėkite kreipties prie musų.

VILKAS & KAZANAUISKAS CO. 
2242 W. 23 Place, Chicago, III.

Phone Canal 1068.

Mokinama: angliškos ir lietuvis 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
lės, stenografijos, typewriting, pir 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos 
abelnos istorijos, geografijos, poli 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystėa ir tt.

Moklunuo valandos: nuo H ryh 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo -6 
Iki 10 valandai
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE-t

RŲ,» KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m. 

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shhnkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensingtonjll. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State St.. Roseland. III.

PARSIDUODA Oldsmobile 1919, 5 
pasažierių touring automobilius. 5 
nauji tajerai. Visas kaip naujas. 
Pradavimo priežastį patirsit ant vie
tos. Galima matyti kasdien.

SIMONAS ESIUNAS, 
1344 So. Jefferson Št.

kurie nereikalauja patyri- 
Mes turime ir kitokių ly- 

gerų.
Coil Winders

Lengvas, čystas darbas prie 
kurio jus gausite $19.45 už kiek
vieną pilną savaitę mokinanties 
ir daugiau kada pradėsite dirbti 
nuo štukių (piece work). Mer
ginos dabar dirbančios, aplamai 
imant, yra jau po tris metus prie 
to paties darbo. Juo ilgiau jos 
būna, tuo geriau jos tą darbą 
mėgia.

Paper Insulating
Ar ne mėgtumet operuoti ma

šiną, kuri apvynioja parvuotą 
(colored) popierą apie čystą va
rinį dratą. Jus gausit virš $20 
už kiekvieną pilną savaitę moki
nanties ir musų instruktoriai pa 
mokins jus uždirbti daugiau.

Assembling.
Lengvas darbas ant benčiaus. 

Jus galėsite prisėsti, greitai iš
mokti ir uždirbti gerus pinigus 
nuo pradžios.

Atsišaukit į musų samdymo 
ofisą bile dieną prieš 4 vai. po 
piet, arba utamiko ir ketvergo 
vakarais tarpe 6 ir 8:30.

WESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48th Avė. & 24th St.

ir prie truckų. Geros al-

PARSIDUODA naujas modemiš
kas 2 flatų po 6 ruimus namas, su 
visokiais vėliausiais įtaisymais, 30x 
125 pėdas lotas. Turi būt parduotas 
greitu laiku už $7,700. Agentai ne- 
atsišaukit.

A. MILIAUSKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

REIKIA

Inteligejiti^Jcos lietuvės prižiūrėto
jos (forelady) tarp 30 iki 40 metų 
amžiaus, prižiūrėti trisdešimtis mo
terų dirbtuvėj. Turi kalbėti lietu
viškai, lenkiškai, čekiškai ir angliškai. 
Valandos nuo 7:30 vai. ryto iki 
vai. vakare. Alga $25 savaitėj.

Račyk laišką tiktai.
Adresas “Naujienų” ofise. 

A. 102,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

5

REIKIA merginos ar moteries be 
vaikų prie namų darbo. Nereikia 
plaut drabužių ir prosyt. Gera mo
kestis, geras darbas.

P. GROSS,
8101 Vincennes Avė.

REIKIA —
Moteries sortavimui 
waste popieros.

J. SANDROFF,
1451 So. Peoria St.

REIKIA — ASSEMBLERKŲ
Jaunų moterų assemblinimo 

darbui. Lengvas benčinis darbas, 
kurį galima atlikti sėdint, iš
mokti greitai ir padaryti gerus 
pinigus nuo pat pradžios. Atsi- 
šaukit bile dieną prieš 4 po pie
tų, arba tarpe 6 ir 8:30 Utarnin- 
ko ir Ketvergo vakarais.
WESTERN ELECTRIC CO., Ine.

48-th Avė. & 24-th St. \

tos.

MOTERŲ
OPERATORIŲ

Turi kalbėti ir suprasti 
angliškai suvyniojimui 
varinių dratų. Darbas 
susideda iš operavimo 
mašinų, kurios suveja 
dratus apie vienas kitą. 
Atsišaukit prisirengę 
dirbti.

Belden
Manufacturmg

Company
2300 So. Western Avė.

KKUUA PAMUNINKV
VYKŲ

REIKIA —
MOLDERIŲ —

ANT BENČIAUS. 
PUIKIOS DARBO 

SANLYGOS. 
MOKAMA AUGŠCIAU
STOS ALGOS

Kreipkitės pas
MASON - DAVIS CO.
7740 So. Chicago Avė.

REIKIA
Patyrusių vyrų, kurie galė
tų nustatyti ir kontroliuoti 
planing mill machinas. 
Darbas geras ir nuolatinis. 
Neujininė dirbtuvė. Labai 
gera mokesiis.

Kreipties:
W. H. TAPLIN SUPT.

Robey St. South of Blue 
Island Avė.

Kreipties į samdymo ofisą.

ACME STEEL GOODS ŲO.,
2836 Archer Avė.

PATĖMYKIT

Pastovų darbą'su gera mo- 
kestim ir bonais galima įgy-

ti pas

WESTERN FELT WORKS,

4115 Ogden Avė.,
arti 22nd ir Crawford Avė. 

į----------—---------------—----------
REIKIA . , m ,

Paprastų darbininkų ir Trucke- 
rių. Gera mokestis. Pastovus 
darbas.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 So. Union Avė.

TĖMYKIT
Ar jus jieškot nuolatinio darbo? 

Mes turime keletą gerų darbų dėl 
jūsų musų fandrėj, kaipo darbinin
kams ir pagelbininkams. Gera mo
kestis. Ateikit į musų Samdymo 
Departamentą, bile dieną. Mes 
mandagiai pasikalbėsime su jumis.

LINK BELT CO.\ . .
329 West 39th St.

REIKTA vyro duonos išvažiojimui, 
gera mokestis. Atsišaukit tuojau.

1529 Portland Avė., 
Chicago Heights, III. 

Phone C. H. 2219.

REIKIA
MOLDERIŲ

Ant benčiaus ir floro.
Mokama geriausios 
algos.
Pastovus darbas. /

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY, 

2300 So. Springfield Avė.
REIKIA PARDAVĖJŲ. $50 — 

$60 į savaitę. Turi būti smarkus ir 
akuratni. Parsiduoda dalykas, kuris 
da nebuvo ant markete. . Kreipkitės 
tarpe 8 ryto ir 5:30 po piet..

Merrick Bldg., Room 412 
357 W. 63rd ,St.

REIKIA —
Paprastų darbininkų.
Smagios darbo sanlygos ir gera 
mokestis. Kreipties

THE GILĘERT & BENNETT
MFG. CO.,

Blue Island, III.

PARSIDUODA Overland touring 
automobilius, 5 pasažierių, pirmaei
liame padėjime, 4 geri tajerai ir 2 ex- 
tra tajerai.

2006 Canalport Avė. 
las flatas. Galima matyti vakarais 

ir nedėlioj.

PARSIDUODA 8 ruimų namas ant 
514 — Sixt Avė. Maywood, III. 
Taipgi 2 lotai. Viską parduosiu už 
$6,000.00.

CHAS. PETKUS, 
2219 Lake St., Melrose Park, III.

RAKANDAI

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

Valdyba 1920 metams:
W. Plusis, Pirm.,

2508 N. Francisco Avė.
F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1635 Girard St.

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

NAUJI RAKANDAI PIGIAI!!

PARSIDUODA namas 3 augštų, 5 
pagyvenimų, kampinis, akmens fran
tas, elektros ir gaso šviesa, aržuolo 
flooras. Namas vertas $25,800, par
siduoda už $9;000 ant greito parda
vimo. Atsišaukit po numeriu

J. J., ’
3131 Archer Avė.

Iš priežasties išvažiavimo į 
Europą — parsiduoda pirmos 
klesos 6 kambafią rakandai su 
visais įrankiais dėl vedimo šei- 
myninkystės. Puikus karpetai, 
naujas Brunswick gramaftonas 
ir visi kiti nauji daiktai.

Telefonuokite nuo 8 iki 11 va
landai ryto. Boulevard 1017.

FARMOS, FARMOS.
Prkite ūkę didžiausioj lietuvių ūki

ninkų kolonijoj Mich. čia jau pirkę 
ukes suvirš 400 lietuvių. Pirkit čia 
rudenyj, ųes pavasaryj bus daug 
rangesnės. Fountain apielinkėj že
mės žra pagarsėję savo gerumu ir 
viršija visas kitas žemes kokios tik 
yra pardavinėjamos Michigan valsti
joj. Parduodu fannas ant lengvų iš
mokėjimų, turiu ant pardavimo 57 far- 
mas su budinkais ir sodnais, priei
nančias prie upių ir ežerų, taipogi tu
riu daug farmų su gyvuliais ir padar
gais. Del platesnių žinių rašyk, o 
gausi farmų kataliogą.

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Vadyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
’ 3122 So. Union Avė 

Vice-pirmininkas, A. TarvklasJ 
3259 So. Union Avė.

G. Šarkaitis nut. rašt.
3412 So. Halsted St. 

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

Kasierius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union

Avė

Avė.

J.

St

St.

St.

SI.

St.

(Gera
Ikmdu Pirtej^ms.

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

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

Seklyčios setai nuo $30.00 iki 
$152.00.

Valgomojo kambario . setai 
nuo $50.00 iki $125.00.

Mieg-kambario setai nuo $75 
iki $175.00.

Lovų springsai ir matracai 
nuo $18.00 iki $100.00.

Atskiri dresseriai ir Chifonie- 
rai $27.50 ir daugiau.

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

perdaug Čia paminėti.
Visos kainos yra užrašytos aiškiom 

skaitlinėm.
Už dastatymą tavoro mokėti nerei

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

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.
CURTIS FURNITURE 

EXCHANGE
6203-5-7 Wentworih Avė.

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

ir atsinešk# su savim. Aš 
leisiu 5% ant visų pirkinių.

nu-

R. 1,

PARSIDUODA ant 1736 West 474h 
gatvės, labai geroj biznio vietoj, 2 
augštų namas. Išdirbtas grocerio biz
nis, 3 flatai ir štoras. Galima pirkti 
su bizniu ir be biznio. Savininkas 
jerka farmą, nori greitu laiku 
eisti Chicago. Kreipkitės pas

, ZOLP IR BARČUS,
4547 So. Hermitage Avė., 

Yards 145.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
B. Zitra, pirmininkas,

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

1719 N. Ilarmilage Avė
L. Asbinanla, nut. raštininkas,

S 110 W. 19 
Frau. Girdvvainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted
M. Yainilaitis, kontr. rašt.

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

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesi an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

ap-

PARSIDUODA namas 2 flatų 5-6 
ruimų. Maudynė, gasas ir elektra. 
' leismantas cementuotas. Savinin
kas ant antrų lubų.

J. J. SKRABY,
5334 So. Emerald Avė.

DRAUGYSTĖS, MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metama.
Pirm. Ant. Margevičia,

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

619 West 14th Place.
Prot. rašt. Iz. J irsčius, "A

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

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

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

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

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
už $3,500 — 100 pčihi žemės, galima 
laikyti karvę ir vištų. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite,
JONAS TAMOŠAITIS, 

10£12 S. May St., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas 8 kambarių 
ir 2 krautuvės, gasas ir visi Jciti įren
gimai. Kaina $3,800. Taipgi barnė 
ir garadžius.

2917 Lowe Avė.

PARSIDUODA — 3 augštų muro 
namas, 6 flatai — 4-6 kambarių kož- 
nas po No. 3346 Wallace St. Kreip
kitės pas savininkų po num.

3352 Wallace St.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

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

Petras Wašelkof£.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjas Petras Daknis. 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdjba 1920 metama.

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, M<clrose Paik, III. 

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

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškils Kazakauskas, 

Box 681, Mehose Park, III. 
Kasierius Franciškus Lapinskas;

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

Box 842, Melrose Park. III.
2. Kasos globėjas Petras Aperayičįa,

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

Box 403, Melrose Park. III. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, III. 
Savo' susirinkimus Kn. Algirdo 

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta.
3131 So. Emerald Avė. 

Pagalbininkas, Petras Pauzolis,
3131 So. Emerald Avė. 

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

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

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

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

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th St. 

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

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 va), vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tes kreipkitės virš minėtu antrašu.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams 

Pirmininkas, S. Danilavičia,
.. ■ 1617 Winchester Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

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

St.
Fin. rašt., V. Briedis, 

1049 Marshfield Avė.
Kon rašt., J. Ascilla.

4725 W. 12-th Place, Cicero.
Iždo globėjai:

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PA6ALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Dou^las Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

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

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

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

3959 W. 16th St 
Susirinkimai laikomi antrą nedėl

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

PARSIDUODA 5 kambarių muro 
namas, didelis basementas ir didelis 
kiemas, po No. 8739 Wallace St. 
Kreipkitės pas savininką po num.

3352 Wallace St.

PARSIDUODA labai pigiai namas 
su 6 kambariais ir 24x25 pėdų gara- 
žius ir 2 tonų Auto-truckas. Par
davimo priežastis, žadu važiuoti Lie
tuvon.

2743 W. 3?th Place.

LIET. MOTERŲ D-JOS APSVIETA 
Valdyba 1920 m. 

’irmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted 

’irm. pagelb., K. Katkevičienė, 
2252 West 22 

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22

Finansų rašt., J. Jazavitienė, 
3114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė,
3333 So. Wallftce 

£asos globėja, J. Baranauskienė,
3810 So. Lowe Avė.

£asos globėja, J. Miklošienė,
3309 So, Union Avė,

S,t.

St.

st.

st.

St.

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

K. Lapic, pirm., 12143 Green St.
K., Alvinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. AndruŠka, tar. rašt., »

12248 Em—Md Avė.
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Utfon Avė.
J. Gruzdis, ižd., 722 W. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob.,

12048 Union Avė.
A. Mikalauskas, iždo gi.,

859 W. 122 St.
Dr. A. L. Graičlunas, kvotėjas, _ 

3310 So. Halsted St.
P. Laukis, marš.-durininkas,

12143 Green St.




