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True translation filed with the poat-mastel’ at Chieago, III., Sept. 30, 1920as requircd by the act of Oct. 6, 1917

Lietuviu-Lenku taikos konferencija prasidėjus
Konferencijalaikoma Suvalkuos
Lenkai pasiryžę veržtis j Vilnių

Amerika pasiuntus įgaliotinį į Suvalkus

Bolševikų armija pas Ripkevičių “nelaisvėje”

LIETUVIŲ-LENKŲ TAIKOS 
KONFERENCIJA SUVAL

KUOSE.

Tarsie dėl demarkacijos Unijų 
nustatymo.

VARSA VA. rūgs. 29 (Rašo 
Chicagos Daily News kores
pondentas A. R. Decker). — 
Branduolys Lietuvos valdžios 
notos, kurių įteikta Lenkijai, 
yra išreiškimas noro atnaujin
ti tarybos rubežių nustatymo 
reikalu ir pareiškimas, jogei 
Rusijos bolševikai nesinaudoja 
Lietuvos teritorija kaipo savo 
oj>eracijų baza.

I^nkų atsakymas, kurį užsie
nio reikalų ministeris Sapieha 
užbaigė pasiūlymu laikyti Len- i 
kų-Lietuvių konferencijų Su
valkuose, pradedant šia diena, 
yra toks, kad lenkai dar labiau 
norį atnaujinti tarybas. Bet kad 
tariamai lietuvių užimtoje te-
ritorijoje turi būt bolševikų, 
kadangi šioie srvtyje lenkai tu
rėjo ytin atkaklių susirėmimų 
su bolševikais.

[Associated Press agentijos 
pranešimu iš Rygos, šiandie 
lietuviai rengiasi dar kartą lai- 
kvti konferencija Suvalkuose. 
Joje oficialiai dalyvaus Jungti
niu Valstijų komisijos Rygoje 
narys, leitenantas Robert Kelly. 
Konferencija stengsis atsteigti 
gruodžio 9-tos ,1919, liniją, per 
kurią neturėtų pereiti nė lenkai 
nė lietuviai].

Puolimas Gardino paliuosa- 
vo kelias lenkų kariuomenės di
vizijas, kurios dabar atakuoja 
raudonąją armiją rytuose ir 
šiaurryčiuose nuo Gardino. 
Lenkų kavalerija, veikianti 
užpakaly raudonosios armijos, 
jau užėmė geležinkelio kryžkelį 
Lidoje. Labai galimas daiktas, 
kad sekamas lenkų kariuome
nės žygis bus — užimti Vilnių. 
Bet sprendžiant iš to, ką pasa
kė kunigaikštis Sapieha, šitan 
miestan ji veikiausia neįeis, 
kol militarinis būtinumas šito 
nereikalaus.
Lenkų delegacija Suvalkuose.
VARSA VA, rūgs. 28. — Ne

dėlios naktį užsienio reikalų 
ministeris Sapieha Lietuvos 
valdžiai pranešė, jogei seredos 
naktį lenkų delegacija atvyks 
į Suvalkus ir lauks ten Lietu- 
Vos įgaliotinių, kad pradėjus 
konferenciją ir taikiu budu 
išsprendus kilusį tarp tų dviejų 
valstybių ginčą dėl rubežių.

Kreipėsi Į tautų lygą.
PARYŽIUS, rūgs. 29— Len

kijos valdžia pasiuntė tautų ly
gai telegramą reikalaudama, 
kad Lietuva butų paprašyta 
tuč tuojaus pasiųsti savo dele
gaciją Suvalkuosna tikslu iš
spręsti su ja (Lenkija) ribų 
klausimą.

Ta telegrama lai buvo atsa
kymas į tautų lygos pareiški
mą pasiųstą Varšavai. Tautų 
lygos sekretoriui, Leon Bour- 
geois, ją įteikė buvusia lenkų 
premjeras Ignac Jan Padercws- 
ki.

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

Bolševiku vadai apleido 
Charkovu.

SEVASTOPOL, Krymas, rūgs. 
24 (suvėlinta). Rusijos so
vietų politiniai ir militariniui 
vaklninkai apleido Charkovą. 
Manoma, kad tai padaryta dėl 
to, kad generolo Makno, kuris 
veikia išvien su Vrangeliu, ka
riuomene atkirto geležinklio li
niją. Maknos kariuomenė gru
ntuoja miestui ir yra atkirtus 
sovietų armija Pavlogtade bei 
kitose vietose. Taipjau skaito
ma labai svarbiu ir tas faktas, 
kad nuo birželio mėnesio Vran-| 
gelis savo armijon patraukė 
Šešiasdešimts tūkstančių bu- ; 
vusių sovietų armijos kareivių.

True translation filod with the post- 
maRter at Chieago, 111., Sept. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
TURKŲ KAREIVIAI GRŪMO

JA SUKILIMU.

Reikalauja išmokėti algas.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
29. — Penki šimtai Turkijos 
oficierių-rezervistų užvakar su
sirinko prie karo ofiso ir parei
kalavo, kad butų išmokėta sep
tyniems tūkstančiams jų atsto
vaujamų kareivių algos, kurios 
iau du mėnesiai kaip neišmoka
ma. Jie pareiškė, kad jeigu jų 
reikalavimas nebus išpildytas, 
tuomet bus stvertas! prievartos. 
Karo ministeris Hussein Husui 
užtikrino, kad bėgiu sekamos 
sąvaitės dalis reikalaujamų al
gų bus išmokėta.

FRANCUOS DARBININKŲ 
KONGRESAS.

Tariasi apie busimosios kovos 
įmones.

ORLEANAS, rūgs. 29. — 
Vakar čia prasidėjo nepaprasta- 
sai Francijos Darbo Fedęraci- 
jos kongresas. Kongresan at
siųsta netoli du tūkstančiai de
legatų. Vyriausias kongreso už
davinys — nustatyti busimąją 
Federacijos taktiką. Esama 
ytin stiprių debatų. Dalis dele
gatų griežtai nusistačiusi prieš 
dabartinius organizacijos vir
šininkus.

RENGTASI ATVAŽIUOTI 
KONCERTUOTI.

[Iš IJetuvos Informacijų Biuro]
WASHINGTON, rūgs. 29. — Į 

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo žinią, jog Kauno Katedros 
kun. Ryla ir kompozitorius 
Naujalis abudu rūpinas gauti 
pasus, kad atvykus Amerikon ( 
koncertuoti. Palengvinti jų- I 
dviejų atvažiavimui Lietuvos 
Atstovybė įteikė prašymą Val
stybės Departamentui. (

SPRINGFIELD, rūgs. 30. — 
Ilinois angliakasių unija nebe- 
pasitenkina senaisiais savo vir
šininkais. Dabar angliakasiai 
stengiasi pravesti naujus. < No
minacija dar neužbaigta.

Tai yra paveikslėlis, kurį mums atsiuntė sugrįžęs Lietuvon naujienietis, d. A. Ripkevi- 
čius (ant paveikslėlio jis stovi pačiame dešiniajame krašte, šviesiais rūbais ir vienplaukis). 
Savo laiške jis rašo: “Siunčiu jums paveikslėlį tai bolševikai belaisviai, kurie ėjo ant Lie- 
tuvos 1919 m. kaipo Kapsuko Lietuvių Bolševikų kareiviai. Visi jie paeina iš Maskvos ir jos 
apielinkes; apie juos Amerikos lietuvių bolševikai pasakodavo, kad tai esą lietuviai. Paveik
slėlis imtas rugpiučio 15, 1920, ant Vitauto Kalno. Aš buvau nusisamdęs jtios kelioms va
landoms padaryt tam tikrą darbą, tai jie Čia, atlikę savo darbą ir papietavę, silsisi. Juos ga
lima samdyti visokiems darbams, kiek pamokėjus ir pavalgi dilius. Kad nueini į stovyklą, tai 
visi apninka ir prašosi, kad imtum prie darbo (nes mat duoda pasirinkti). Lietuvos karei
viai apsieina su jais gana mandagiai ir mažai sergėjo, nes nė vienas jų nenori dabar grįsti 
į Rusiją. Besikalbėdamas su jais patyriau, kad tai mobilizuotieji, ir jie visai nepritariantys 
bolševizmui. Jie visai nežinoję, kur juos varo karanti. Pasakos apie Lietuvių Bolševikų Ka
riuomenę neturi ne jokio pamato. Čia amt paveikslėlio matysite ir vieną chicagietį (trečias 
nuo dešinės) mano draugas, kurs dabar jau visai kitaip mano apie juos, ne kaip būdamas 
Amerikoje. —Rypkevičia.

ŠVEDIJOS PARIzAMENTO 
RINKIMAI.

Išrinkta 76 socialdemokratai.

STOCKHOLMAS, rūgs. 30.— 
Nepilnomis žiniomis, riksdago 
(par’tamento) rinkimų daviniai 
yra tokie: Socialdemokratams 
teko septlniosdešimts šešios vie
tos, konservatoriams šešiasde
šimts aštuonios, liberalams kc- 
turiosdešimts trįs, ūkininkų 
partijai dvidešimts aštuonios ir 
kairiesiems socialistams ketu
rios.

GRAIKŲ PARLAMENTAS 
PALEISTA.• ■<’ (n

Nauji rinkimai lapkričio 7 d.

ATĖNAI, rūgs. 29. — Val
džios įsakymu šiandie tapo pa
leistas Graikijos parlamentas. 
Nauji parlamento rinkimai bu
sią lapkričio septintą dieną, š. 
m.

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

Vrangelis skelbia naujų 
laimėjimų.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
29. — Generolo Vrangelio ka
riuomenės štabas šiandie pas
kelbė, kad anti-bolševistine pie
tų Rusijos kariuomenė vis dar 
vejasi bolševikus į rytus nuo 
Dniepro upės ir yra nuėjusi už 
Aleksandrovsko.

“Į šiaurę nuo Aleksandrovs
ko mes užgriebėme trįsdešimts 
tris lokomotyvus, tūkstantį va
gonų, dešimt kulkosvydžių ir 
suėmėme tūkstantį belaisvių” 
— sako pranešimas.

“SĄŽININGAS KALINYS.”

Pabėgo Iš kalėjimo, kad pasi- 
mačhis su savo šeimyna, ir vėl 

sugrįžo.

» WHELLING, W. V., rūgs. 30. 
Motinsville kalėjimas turi vie
na labai sąžiningą kalinį, tūlą 
Otto Miller. Andai jam pavyko 

ištrukti iš kalėjimo, ir viršinin
kai jau manę, kad “Milleris ne
besugrįš.” Bet koks buvo jų nu
sistebėjimas, kada, užvakar va
kare, Miller hugrįžo ir kalėji
mo viršininko mandagiai atsi
prašė: “Atleiskite, kad iškir
tai! tokį negudrų šposą. Labai 
buvau pastigęs savo šeimynos 
ir todėl užsimaniau ją pamaty
ti. Visi jie dar sveiki, ir aš 
džiaugdamasi grįžau atgal.”

Patenkinti esą ir kalėjimo 
viršininkai, šaunųjį Millerį jie 
dabar pavadino nauju vardu: 
“Sąžiningas kalinys.”

NEĮSILEIS FEDERUOTOSIOS 
PRESOS KORESPONDENTŲ.

Sako, |žeidę Valstybės Sekreto
rių Colby.

WASHINGTN, rūgs. 30. — 
Valstybės Sekretorius Colby 
vakar pareiškė, jogei ateity jis 
nebeleis dalyvauti korespon
dentų priėmimui kambary 
dviem Federuotosios Presos 
korespondentams, Paul Hannui 
ir Laurence Todd. Tiedu ko
respondentu mat bendradar
biauja keliams socialistų laik
raščiams ir, esą įžeidę patį 
Valstybes Sekretorių, būtent, 
kad jisai stengiasi įkvėpti šios 
šalies spaudą “savomis pažiū
romis” ir kiad jis netiksliai in
terpretuojąs gautas žinias apie 
Rusų-Lenkų padėtį.

6raS
Chicagoj ir apielinkėse. 

Giedri; vėsi šiandie ir ryto.

PINKU,! KURSAS.
Vakar, rūgs. 29 d., užsienio pinigų 

kainą, perkant jų ne mažiau kaip už 
25.000 doleriu, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais ftiaip:

Anfrl.ios 1 svaras ................... $8.49
Austrijos 100 kronų ........... $0.40
Belgijos, už $1 ...........frankų 14.20
Panų 100 kronų ............... $13.85
Finų 100 markių ............... $8.00
Francijos. už $1 ....... frankų 14.88
Italijos, už $1 ............... lirų 23.R6
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.70
Lenku 100 markių ............... $0J4
Olandų 100 ruldenų ........... $^1.00
Norvegų 100 kronų ........... $18.85
Šveicarų 100 frankų ........... SR.19
Švedu 100 kronų ............... $20.10
Vokiečių 100 markių ......  $1.70 

True translation filed witb tho po*;t- 
master at Chieago, III., Sept. 30, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 

Žydą skerdynės
; Lenkijoj

Valdžia nieko nedaranti, kad 
šitas baisenybes sustabdžius.

NEW YORK, • rūgs. 30. — 
Provizionalinio Amerikos žydų 
kongreso pildomojo komiteto 
pirmininkas, Morris Rothen- 
berg, kuris nesenai sugrįžo iš 
Carlsbado, čia pareiškė, jogei 
Lenkijoj ir Vengrijoj žydų per
sekiojimas tebesitęsia.

Rothenberg sako, kad puoli
mai ant žydų Lenkijoj niekuo
met, padarius paliaubą mūšių, 
dar nebuvo sustabdyti. Jisai sa
ko, kad tuo pačiu metu, kada 
Amerikoj buvo šaukiama dide
lių protesto susirinkimų, visoje 
Lenkijoje rengta puolimų ant 
žydų gyventojų bei jų savas
čių.

Todydžio šitie puolimai da
rėsi platesni,” pareiškė Rothen
berg, ir pagalios bėgiu kelių 
partarųjų mėnesių žydams bu
vo nesaugu pasirodyti ir gatvė
je. Visa susidėjo taip, kad žydų 
delegatai steigiamąjam seime 
kreipėsi prašymu į karo minis- 
terį ir ministeriu pirmininką 
Witos, kurie prižadėjo šitas 
baisenybes sustabdyti. Bet iki 
šiol nič nieko nepadaryta.

“Tuoj po pirmųjų lenkų ka
riuomenės pergalių,” tikrino 
Rothenberg, “žydai kareiviai 
buvo išvyta net. iš kelių frontų. 
Jiems atimta amunicija, uni
formos ir patįs jie pastatyta po 
sargyba — tarytum kokie nusi
žengėliai. Lenkai kareiviai ėmė 
žiūrėti į žydus kareivius kaip 
į kriminalistus. Kiekvieną 
kartą, kada lenkai paimdavo 
miestą, jie užmušdavo kiekvie
ną pasitiktą žydą. Daug nuse
nusių žydų tapo sušaudyta da
gi be jokio teismo. Vadovau
jantis kareiviams oficieriai .vė
liau pranešdavo, kad jie užmu
šę bolševikus. Tai, suprantama, 
yra melat.!* a į

Padėtis Italijoj
Ginkluotą sargyba sergsti po
piežiaus dvarą; Vatikano orga

nas prašo protekcijos.

ROMIA, rūgs 30. Prie Va
tikano vakar pastatyta ginkluo
ta sargyba. Tai padaryta po to, 
kada sužinota, jogei darbinin
kai tariasi užgriebti vieną po
piežiaus palocių. Sargams įsa
kyta atydžiai daboti popiežiaus 
Įvarą, ir daryti visa, kad ne- 
prileidns užgrobti popiežiaus sa
vastis. Tą sargybą pastatė pats 
Vatikanas.

Oficialiais Vatikano organas, 
Osservatore Romano, dar kartą 
{raudona Italijos valdžią, bū
tent, kad ant jos guls atsako
mybė, jeigu popiežiaus savastįs 
nebus išlaikytos, taigi jeigu jas 
ižgricbs darbininkai. Ji todėl 
privaloma daryti “atatinkamų 
žingsnių,” idant “išvengus visa- 
oasaulinio skandalo.”

Manoma, kad premjeras Gio- 
’itti galų gale suteiks reikiamos 
Vatikanui protekcijos.
Karaliaus dvaras “apvalyta.”
LONDONAS, rūgs. 30. — 

Exchange Telegraph žiniomis, 
kurių čia gauta iš Romos, kai
miečiai, kur andai buvo užė
mę didelį karaliaus Emanuelio 
dvarą netoli Neapolio, pagalios 
tapo išvyti. Juos i.vijo kariuo
menė.

Susirėmime kareiviais ke
li kaimiečiai sunkiau ar leng
viau sužeista.

Amerikiečiai susirūpinę.
ROMA, rūgs. 30. — Kelių di

delių Amerikos firmų savinin
kai reiškia, ytin rimto susirūpi
nimo dėl dabartinės padėties 
Italuose. Labai galimas daik
tas, kad jie vely atsisakys savo 
biznio nei kad sutiks leisti dar
bininkams užftnti jų dirbtuves.

Amerikiečiai nenorį, kad jų 
biznį kontroliuotų darbininkai.
Darbininkai žada eiti talkon 

kaimiečiams.
TURINAS, rūgs. 29. — Padė

tis Turine vis dar yra rusti. Di
džiulės Fiat automobilių dirb
tuves darbininkai pagrūmojo, 
jogei jie, kad kokios, šitą dirb
tuvę paverstą ūkio padargams 
dirbti dirbtuve, kad tuo budu 
suteikus reikiamos parpirlies 
kaimiečiams, kurie užėmė 
stambiųjų dvarininkų žemes Si
cilijoj ir keliose kitose pietų 
Italijos vietose. Mat kaimiečiai 
nors ir užėmė dirbtuves, bet sto 
kodami reikiamų žemei dirbti 
padargų, negali šita žeme nau
dotis.

Šitokį pagrūmojimą darbi
ninkai padarė po to, kada dirb
tuvės savininkai atsisakė išmo
kėti jiems algas už tą laiką, 
kada jie laikė savo rankose 
dirbtuves. Manoma, kad galų 
gale bus surasta būdas šitam
ginčui išspręsti ir darbininkai 
savo grūmojimų nepraveš. Kol 
kas darbininkai dirbtuvę dar 
neapleidžia. Tą patį daro ir ki
tų dirbtuvių darbininkai. Iki 
šiol yra apleista tik kelios ma
žesnės dirbtuvės^ kurių darbi
ninkams prižadėta išmokėti 
reikiamas algas.

SknHvkRp Ir PlnHnkifp
“NAUJIENOS”

True translation filed with the post- 
master at Chieago, III., Sept. 30, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos pasiūlymai 
' Lenkijai

Suteikia jai naują teritoriją — 
keturiasdešimts mylių už Cur- 
zono linijos; reikalauja, kad 

butų sustabdyta mūšiai.

RYGA, rūgs. 29. (Rašo Chi
cagos Daily News koresponden
tas Issac Don Levine) Slap
tam Lenkų-Rusų konferencijos 
posėdy sovietų delegacija įteikė 
savo pasiūlymus dėl paliau
bos mūšių ir preliminarės lai
kos. Pasiūlymuose išdėstyta 
busimosios Lenkų-Rusų rube- 
žiaus linijos. Išrūdyta, kad Len
kija, priedais prie Curzono lini
jos, gauna Baltgudijos ir Uk
rainos teritorijų sklypą, apie 
keturiasdešimts mylių platumo, 
pradedant nuo Naugarduko ir 
toliau per Brest-Litovską, Vla- 
dimir-Volynską, o iš čia senuo
ju Austrijos-Rusijos pasieniu 
ligi Rumunijos.

Nežinoma ką pasakys 
Pilsudskua.

Taikieji lenkų delegacijos na
riai yni visai patenkinti. Tik 
reiškiama abejojimo dėlto, 
koks tuo klausimu bus Pilsud
skio nusistatymas. Išrodo kaip 
ir tikra, kad lenkai nesutiks pri
imti tą pasiūlymą, kuriuo 
Brest-Litovskas paliekama Ru
sijai.

Vis dėlto, didžiausio susikir
timo bus dėl Ukrainos. Padąry
ta U birželio 18 d. š. m. sutar
timi su generolu Pteliura, Len
kijai mat pavedama Kovelis, 
Luckas, Kamėnec, Ostrog, 
Rovno ir Vladimir Volynskas. 
Abejojama tečiaus, kad rusai 
sutiktų atiduoti suminėtąją te
ritoriją.
Reikalauja pripažinti Lietuvos 

nepriklausomybę.
Kiti sovietų pasiūlymo punk

tai yra tokie, kad Lenkija pri
pažintų Lietuvos, Ukrainos ir 
Baltgudijos soverenitetą (ne
priklausomybę) ir kad Rytų 
Galicijos klausimas butų iš
spręsta visuotinu, ticsiif ir be
tarpiu balsavimu; kad Rusija 
kartą ant visados išsižada savo 
soverenių tesiu, kuriuomis ji 
praeity naudojosi Lenkijoj; 
kad bėgiu keturiasdešimt aš- 
tuonių valandų, pasirašius pre- 
liminarę taiką, butų sustabdy
ta karinis veikimas; kad lenkų 

• ir rusų armijos pasitrauktų dvi- 
i dešimt penkis viorstus (16.6 
mylių) nuo sutartos rubežių li
nijos; kad butų įsteigta neutra- 
lė zona penkiasdešimts viorstų 
įuostoj; kad nebūtų leidžiama 
lenkų teritorijoj veikti organi- 
zacijoms (būtent Petliuros ir 
Vrangelio būriams), ku
rios ginklu eina prieš 
pasirašusią šitą sutarti val
džią; kad abi pusi su
tiktų išlaikyti mažumos nacio 
nalines teises kurti savo kultu-
rą, išlaikyti kalbą ir tikėjimą ir 
kad abi pusi atsisakytų reika
lauti kontribucijos.

RiOMa, rūgs. 29. — Vakar 
karalius Emanuclius užsimanė 
paskraidyti orlaiviu. Vėliau or
laivis padarė “manevrų” virš 
popiežiaus palocjaus. Popiežius 
išėjęs pasižiūrėtų. O kadangi 
karaliaus orlaivis skraidęs la
bai žemai, tai ir karalius ir po
piežius labai gerai matę viens 
kitą.
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i Kas Dedasi Lietuvoj
žazemjai valstiečiai reikalauja 

-.dvarų pelnės. Ir jei ta žemė 
Hcl husileidimo lenkams dvari
ninkams nebūtų duota, musų

t

ŠIAULIAI.

Prie Šiaulių miesto darbinin
kų sąjungos atsidarė vieša dar
bininkams skaitykla.

RASEINIŲ APYLINKĖ.

Rugpiučio mėn. 1 d. įvyko 
Raseinių srytita profesinių Są
jungų 5 atstovų suvažiavimas. 
Susirinko 150 alst. nuo 5,500 
darbininkų. Susirinkusieji grie
žtai protestavo prieš pardavi
nėjimą miškų ir žemių nežiū
rint uždraudimo, taip pat prie* 
sukimą algų. Norint apsisau
goti nuo bado ir nedarbo, turi 
būti kuogreičiausin atimta iš 
dvarininkų žemė ir atiduota 
tiems, kas ją dirba. Rekvizici
jos nužaženiiiinis tori Imti pa
mažintos ir priverstinai iSjieš

komos iš turtingųjų.
Kuogreičiausia reikia iškelti 

St. Seime karo stovio panai
kinimas, nes darbininkai, lig 
šiol persekiojami, negalėjo dė
tis į organizacijas, kada visokį 
“krikščionys” tą progą turėjo.

MUSŲ “RYTAI”.

Karo laimėjimui tarp lenkų 
ir rusų svyruojant musų ka^ 
riuomenei teko ramiai įeiti Vil
niun. Mums tenka ten perkel
ti valstybės centras. Teks pa
likti Kaunas, tas, anot “Lietu
vos,” “diemenčiukas,” kurs pas 
kalinėmis dienomis buvo taip 
supurvintas, kad jį bevalant net 
“pažangioji” “Tauta” turėjo iš
eiti baltais spaudos rašalo ne
suteptais ruožais pasipuošusi. 
Mat cenzūra valė “diemenčiu- 
ką”. .Jei panašios “istorijos”

Tel. Yards 36M

Mrs. A. Michniewich
AKUSERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėsė. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
ja rodą viso
kiose ligoje 
moterim* ir 
merginoms.

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

Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v 

SocialdemokrataS

Lietuvos Social-Demokratu
Partijos Organas

Vienatinis tikras Lietuvos darbininkų reikalų 
išreiškė jas.

Kiekvienam Amerikos Lietuviui darbininkui 
bus žingeidi! ir naudinga gauti savaitinį Lietuvos 
Socialdemokratų laikraštį ir iš jo suprasti dabarti
nį Lietuvos darbininkų padėjimą ir jų reikalus.

“Socialdemokrato” administracija ir redakci
ja ingaliojo “Naujienas” būti Amerikoje gene- 
rale “Socialdemokrato” agentūra. Todėl kas nori 
užsirašyti Socialdemokratą arba imti pluoštus at
skirų numerių platinimui, tesikreipia į “Naujie
nas”.

“Socialdemokrato” prenumerata Amerikon
$2.00 metams

Pavieniai numeriai
po 5 c.

Siųskite “Socialdemokratui” prenumeratų ir 
užsakymus, adresuodami laiškus ir išrašydami mo- t
ney orderius vardu “Naujienos”.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
- -- ' ■ ■...........— .....................»-----------------

Monopolizuoti duona nėra 
tikro reikalo. Monopolis yra 
kraštutinė priemonė, kurios 
verta griebkis tik neišvengia
mam įeikalui esant. 'Tuo tar
nu maitiftimo klausimas musų j 
krašte nėra tiek jau opus. Be te 
duonos monopolis reikalauja 
didelio ir miklaus valstybinio 

;!aip?trato, reikalauja daugelio i 
gerai e-pstatylų sandėlių ir.ge-. 
nt transporto priemonių. Tą t 
sąlygų *nčsanr, butų daug nuo-j

kartosis ir Vilniuj, ir ten bus 
draudžiama apie jas viešai 
spaudoj kalbėti, musų rytai 
bus labai susiraukę. Jei nau
joj musų sostinėj darbininkų 

' spauda, organizacijos, profesi- 
■ nės sąjungos bus taip varžo- 
: mos, kaip Kaune, ne tik šaltai, 
; bet griežtu pasipriešinimu su
tiks musų valdžią musų sosti
nės ir visų musų “rytų” darbi
ninkai.

Užėmus “rytus” teks susidur
ti su tautinėmis mažumomis 
gudais, lenkais, žydais, kurių 
ten, virtomis, bus dauguma. 
S koma, kad dabartine Lietu
vos valdžia yra demokratingai 
uisistačiusi tautinių mažumų 
klausimu. Joms busią duota 
ių tautinių ir kultūrinių orga- 
nizneijij laisve, busiu leista vaT*- 
■oti j u gimtoji kalba mokyklo

je, saviyaldybėu\ valdžios įstai
gose. Bet lietuvių kalba ir ten 
ink skaitysis “valstybinė”. Kur 
kiek ir kada ji bus ir ten pri
valoma? šis klausimas taip pat 
’uri būti išrištas. Ir čia reikės 
valdžiai ir jos atstovams ..savo 
lemokratingumą ir taktą paro- 
lyti, kad “rytai” butų ramus.

Lietuvos sienos su Lenkais 
dar nėra nustatytos. Dar turės 
būti derybos, šiandieną ir ang- 
’ų valdžia, bepradėjusį dery
bas su tarybų rusais, matyda
ma, kad lenkai’ atsigavo, pra- 
leda palaikyti lenkų pusę, ne
va norėdama tvirtus krikai pa
malus dėti, o ištiesti iš naujo 
negindama bolševikų judėjimą 
dopinti. Tiess, kad bolševikų 
žlugimas mums pavojus 
Lenkų imperialistams įsigalė

tus, Lietuvos valdžia, vesdama 
m jais derybas, gali pasijusti 
verčiami nusileisti. Pas mus 
’enkų klausimas, tai lenkų dva
rininkų klausimas. Jie, turč
iam i aprėpę didelius Lietuvos 
Genies plotus - dvarus, sako, 
kad Lietuvos rytai esąs lenkų 
kraštas, panašiai, kaip vokicx 
*iai, Latvijos baronai, sakyda
vo, kad Latviai esą vokiečių 
kdis. Dvarų žente kaip visoj 
Lietuvoj, laip ir jos rytuose lu- 
•i būti paimta ir atiduota dva- 
ų (iarbininki’ms, bežemiams 
ir mažažemiams valstiečiams. 
Musų Seimas suklupo ant že
mės klausimo. Ir Lietuvos ry
tu daibininkai, bežemiai ir ma-

C 

vargingieji rylai, nusigręžtų į 
“raudonuosius” rytus.

Reikės “rytai” kultūrinti ir 
šviesti. Norint nešti kultūra, 
reikia ji pačiam turėti. Jei iš 
musų vakarų į rytus kultūra 
pradės tekėti “slaimios tautiš
kos samagonkos” upeliais, jei 
“Aukštadvario pris tavas” pra
dės ir “rytuos” čaižyti nagai- 
ka, pritardamas: “vot jums 
Lietuvos valdžia”, rytai svaigs, 
raukysiu, šauks “gvolto” ir gal 
kils. Jei musų “rytų” “Bum- 
šos” įsigeis, kad “rytuos” švie
sa būtinai skleistus tik iš po jų 
puodo, tai iš “rytų” švietimo 
gali išeiti tik nesusipratimai, 
kaip su Rokiškio ir Mariampo- 
lės gimnazijom.

Tik pilnos jokių ypatingų 
‘•padėčių” nevaržomos demo- 
krnHnfs IconAtitucijoA laisvės, 

mdikulCs social&s reformos že
mės ir darbininkų klntisimit, 
tvarkingas mokyklų steigimas, 
liaudies švietimas gali musų 
“rytus” tikrai atvaduoti, pra
džiuginti, apšviesti. Tada jie 
sakys: buvo “baltieji” (lenkai), 
buvo “raudonieji” (rusai bolše
vikai), dabar “atėjo Lietuva’ 
(“Litva prišta”) ir nieko 
Galima gyventi. (“S-d.”)

KAUNAS.

Amerikiečių susirinkimas 
Rugpjūčio 28 dieną Kaune įvy
ko amcrkicČių susirinkimas. Di 
lyvavo arti 50 žmonių. Iš kalbi 
paaiškėjo reikalas tokio organo 
kur'galėtų teikt gausių ir beša 
liškų žinių pinigo turintiems amt 
rikiečiam. Dabar amerikiečia 
nežino, kur kreiptis, kad gauti, 
pav. šių žinių: 1) kurių bendro 
vių Lietuvoj yra ir ar jos reika 
lingos kapitalo; 2) kas reikt: 
daryt, kad suku rus kurią nor 
naują bendrovę, Žiūrint Lietuvo. 
įstatymų; 3) kurie yra Lietuvos 
įstatymai privalomi korporaci 
jom ir kitokiom bendrovėm; 4) 
kuriais pagrindais galima pirki 
žemė ar žemės turtai Lietuvoj 
Tų žinių amerikiečiam sunki 
gaut, nes nežinia, kur kreiptis

Susirinkusieji amerikiečiai su 
metė 3,500 auksinų aukų Šaulii. 
sąjungos reikalams.

[“Viln Aidas”]

Maitinimo klausimu.
Paliestas p. D. šidlauskic 

“Lietuvos” N r. 182, 26. VII-21 
klausimas yra dienos klausi 
n»as. Atvaduotų iii Vilniaus'ii 
Gardino sričių maitinimo klau 
dinas dabar jau tenka rišt 
praktikoje, Tinkamas tų sričiv 
maitinimo klausimo išrišima.1' 
darys pageidaujamos įtakos n< 
tik i ekonominį viso musų kra
što gyvenimą, bet taipogi ir i 
politinius santykius. Todėl kai 
barnųjį klausima, geistina butų 
rimčiau apsvarstyti.

Maitinimo reguliuotos pa
grindui galima paimti vienr 
trijų pripcipų: 1) laisvos pre 
kybos; 2) suvaržytos prekybo*' 
ir 3) monopolio. Laisvos pre
kybos principas praktikoje te
tinka rimties metui, kuomet 
duonos esti pakankamai ir nė
ra jokio pavojaus, kad užsienis 
perdaug iškauks iš krašto duo 
nos. Dabarties Lietuva apsup
ta beduoniais kaimynais. Musr 
valstybės sienos ilgos ir men
ka' teapsaugolos. Laisvai pre
kybai esant musų duona berė
kiant išplauktų į užsienius. To 
dėl laisvos prekybos principą? 
dabartiniu melu visai nepritai
kinamas.

NAUJIENOS, Chicago, III.
stelių, išeitų daug nesusiprati
mų. Jeigu jau rekvizicijose 
mes turime daug netobulumų, 
tai ką bekalbėti apie monopo
lį. Prieš duonos monopolį su
kiltų visas sodžius. Ir jokiais 
argumentais mes nepajėgtu- 
mūm įtikinti žemdirbius, jog 
duonos monopolyje išganymas. 
Tad valstybinis (apie privatini 
negali būt nei kalbos) duonos 
monopolis yra neįvykdomas 
dalykas ir kaipo toks savaime, 
irgi atpuola.

Pasilieka suvaržytos preky
bos principai, kuris ir reikia 
mums taikinti gyvenimui. Bet 
suvaržymas/suvaržymui nely
gu: 1) galima tesu varžyti javų 
išvežimą j užsienius; 2) gali
ma suvaržyti javų prekyba tik 
pasienio zonoje; 3) galima su
varžyti prekyba visame valsty
bės plote. Suvaržius duonos 
prekybą visame krašte, galima 
nereguliuoti kainų ir krašto 

.muitinimo neimti į vienas ran
kos. I3et galimu pasielgti ir at- 

bulai suvaržius prekybą visa
me krašte, galima nustatyti 
■virtus perkamąsias bei parduo- 
tamąsias kainas ir visą javų 
prekybą sukoncentruoti j vie
las rankas.

Laisva prekyba visame kraš
to, uždraudus išvežimą, butų 
geriausias kainų reguliatorius. 
Kainos savaime nusistovėtų, 
uisivienodintų. Energingas ko- 
iperatyvų veikimas numuštų 
kainas iki galimo minimumo, 
toram shsiidekimui esant, vi- 
uose Lietuvos kampuose butų 
'atima gauti gan pigios duo
nos. Vienok, kol musų Kaimy
nu badauja ir musų javams į 
ų kraštą yra žema pakalnė, 
>1 laisvai prekiauti duona vi- 
nme krašte nieku budo nega
nia leisti, nes jei ir Chynų sie- 
ą pastatytum, tai vistik musų 
hiona rastų būdą per ją persi- 
elti į užsienius. Duona iš
lauktų užsienin; kainos pakil

tų.
Geriau apsisaugoti nuo šlap

ei išvežimo galima, suvaržius 
irckylię keliolikos kilometrų 
įasienio zonoje. Vienok, leidus 
•.risva i prekiauti valstybės*vi- 
luje,’kainų vienodumo nepa- 
iektuniėm. Kainos visuomet 
mės palinkimo kilti. Tai rodo 
insek mes “Prekybos regu ba
zinio įstatymo”, kuris dab.ir- 
iea veikia.

Bet, jeigu ir visame krašte 
nitų suvaržyta prekyba, o kai
nos nebūtų reguliuojamos, lai 
/ištik ir tuo atveju kainos ne- 
uipuls ir nesu ^vienodins. Bū
ti sudaryta nenormali padėtis, 
kuria naudodamiesi, pirkliai 
auvaliai keltu duonos kainas. 
Skirtumas tarp kainų dides- 
liuosc centruose ir tarp kainų 
• rovincijoje pasidarytų gal dar 
didesnis. Taip buvo Lietuvoj 
sant suvaržytai prekybai, taip 
/ra ir dabar prie laisvos pre
kybos.

'kuo budu, mums rodos, ge
riausias maitinimo kUusimo 
išrišimo būdas, tai, .suvaržius 
irekybą javais visame krašte, 
uistalyti jiems tvirtas (bet ne 
įeržemias) kainas. Bet laiky- 
13 tvirtų kainų tik tuomet te- 
iriversime, kai prekyba javais 
kuriuo nors budu bus suimta 
• vienas rankas.

Imsimės arčiau dalyko. Be
veik vienintelis kainų regulia- 
orius Lietuvos rytuose, tai 
Vilniaus miestas. Liet. Rylų so
džiams duonos šiaip taip gal 
pakaks savos. Bet už tat Vil- 
lius visą duoną sau (muks iš 
vakarų ir tuo darys įtakos į 
os kainas visoje Lietuvoje. Iš 

5da aišku, jog tinkamas maiti
nimo klausimo išrišimas la
biausiai priklausys nuo to, kaip 
is bus išrištas Vilniaus mies

tui.
Prie liukų okupacijos Liet, 

tylų maitinimas buvo valdžios, 
•aukose aprbviznei jos inspek-! 
toriaus asmenyje. Pastarojo 
sakymais maistas buvo rekvi
zuojamas sodžiuose ir krauna
mas į Vilniaus miesto sande- 
’ius. Miesto gyventojams duo
na būdavo dalinama sulig kor
elių, tarpiniifk ui jaut koopera
tyvams. Kiekvienam asmeniui

o les ,užlaiko

Ketvergas, Rūgs. 30 <1., 1920

ii apsireiškia skausmais stri- I 
šonuose, klubuose, šlaunyse ir 2 
tinčie nilvo dalvie. dažnais

mokesčių.

Regulator
(Severos Regulatorius) yra tikras 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus 
iis buvo geriausia dovana ir nešė 
cuogeriausias pasekmes. Gauk ji 

pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butų “Severos”. Kaina $1.26 ir 6c -

204as ŠOKIS
parengtas

L. RAUDONOS ROŽES PAš. KLIUBO
Subatoj, Spalio (Oct.) 2,1920 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2242 W: 23rd Place

Pradžia lygiai 8 vai. vakaro ' Tikietas 50c 
Muzika nario A. ANGELUS

Neužmirškite atsilankyti ant musų Rudeninio 
Šokio.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(stonulžio) 31 augštos rųšies kalbamąją mašiną ir 
17 rilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
?atduoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos, 

iktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mes parduosime jas 
not po $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordų f r

Seklyčioms rakandų eilės yra valiausios mados: 
dcyynioR apmuštos tikra molina ir ruda oda, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro- 

tik $37.00 gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sučedysite be 
ut 75 nuošimčlus.Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyj 

Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 v. iki 4 ▼. po piet.
NATIONAL STORAGE CO„ 

2023 So. Aahtand Avė., kampas 21-mos gatvės.

Sveikam Kūne Stipri
Kanu be reikalo kentėti? Mano spe

ciali* gydymo būdas Išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Dvasia

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu puvo 

skaudėjimu; jiems rodos,, tartum kas 
| gerklę kjlu, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda 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. DICK8ON
1645 West 47th Street.

fiirp Marshfteld fr Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki * vai. vakaro
VodJHattIž ntir- IV I 1

tekdavo 2 svaru Į savaitę. Tad 
prie tokios sistemos Vilnius bu
vo menkai teaprupintas duom. 
To priežastis gal būt labiausiai 
gludi tame, kad visuomenė bu
vo visai atstumta nuo veiklaus 
dalyvavimo maisto tiekime. 
Kooperatyvai vėl tebuvo dalin
tojais. Reikėtų, kad vyriausy
bė los klaidos vengtų. Duonos 
tiekimo dalyką reikėtų sutvar
kyti kaip tik atbulai: pačiai vi
suomenei duoti kuoplačiausios 
laisvės, o valdžiai pasilikti kon
trolės ir t eguli avimo rolę.

Tat siūlome tokį .maitinimo 
sutvarkymo būdą:

1) Visoj valstybėj laisva pre
kyba javais didmenomis drau
džiama.

2) Javams nustatomos tvir
tos (ne peržemos) pirkimo bei 
pardavimo kainos, kurios skel
biamos viešai.

3) Javams pirkti valdžia 
duoda tam tikrus 1 leidimus, 
kur turi būt pažymėta į kur jie 
gabenami.

4) Jeigu javai gabenami j ko-,
kj didesnį cenl:ą (Vilnius, Kau
nas), tai jie turi būt pristatyti 
to! centro ' iriai tinimo organui, 

kuris paskirsto duoną tarp ko
operatyvu ir miesto valdybos. 
Pastarieji parduoda duoną nu
statyta kaina gyventojams.

5) Tarpininkams, koopera
tyvams, miesto valdyboms, 
pirkliams, duodamas nustaty
tas uždarbio nuošimtis.

(>) Prieglaudoms ir bedar- Į 
biams duona tiekiama per So
cialus Apsaugos įstaigas.

7) Iš kooperatyvu, savival
dybės orginą ir pirklių suda
romas javą pirkimo-pardavimo 
centras, kurį kontroliuoja lain 
tikras valdžios organas.

1920 iii. 29. VIII. '(“S-d.”)

Tel. Boulevarfi 

DarboZmoniij 
Knygynas

3238 No Halsted st.. Chtca*,
Užlaikome knygų krautuvę, pm- 

duodame įvairaus turinio kny«d> 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją 
sociologiją, politikų, gamtos ir kl 
tų mokslų; hygieną, istorijų, etnolo 
giją, biografijų, kalbamokslius, po 
eziją ir teatrams knygas. laipg' 

: priimamo paskelbimus, užrašome la 
i ikraščius ir pavieniais parduodami 
“Naujienas”, “Keleivį’’ ‘Kardų*’ Ii 

i “Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda 
ml katalogo prisiųskite sykiu už 6i 

asHŽenkiiy.

PINIGAI Į LIETUVĄ.

Siųsk pinigus į Lietuvą per musų 
atstovą joną Kast-čną, o jisai važiuo 
ja į Lietuvą su pinigų siuntimo rei
kalais. Jisai perveš ir ypatiškai pa 
duos pinigus visiems jūsų gimi
nėm ir pažįstamiem be jokių su
trukdymų ir be jokių nutraukų.

Federal Agciicy Coinpany 
G66 W. 18th St., Chicago.

Tel. Ctuial 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nrt & So. leavllt Sts.

CHICAGO.
Vatando«r 9:80 ryto :kl 12 dieną • 

nuo 1 po pietų iki 9 v^ka’-e

Tyliai kenčiančios. | 
Daugelis moterų Ir jaunų merginų S 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės pa
prastai 
noso, f 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos skaudėjimais; jas msta 
karštin ir Šaltin.

W. F. SEVERĄ 
CEDAR RAPIDS, IOWA

PALIKTA STORAGE’Y 
$35.00

kaip naujau 
$185, u ž 

Gvarantuotas

Dykai deimanto adata 
ir 24 pat-inlcti ni ai re- 
kordai. Gražus didelis 
Victrola,
vertas 

$35
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktą 
pigiai parduodamą. 
Turime labai gražią 
sulyg žios dienos ra
kandą seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkaiaavua. 
Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURN1TURE 
8TORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamą akių karšti, atitai-. 
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 

romą su elektra, parodančia ma- 
Hausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos*nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
'lėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th kampa* 
Ashland Avė. Tel Orover 9660.

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

ką, — nervišką ligą.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampai Aehlauo Avė.

Phone Drover 9660.

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

$35,000 drabužių sandėlis. Viskas 
turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas nuo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė- 
liausiij ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30. $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serg;e siutai S30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių oveikotai $8.50 ir dau 
giati;

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

Vyru kelinėms $4.50 ir daugiau.
Atdara 8 ryto iki 9 vak. Subato- 

mls 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomis 
8 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

Phone Boulevard 491
ilSHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai,

4537 S. Ashland 
Av«.. Chicago. III.

» II m—I M'irnm

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegnes 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo- 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. IfalKtod St.. Chicago.

r- "" ■■ ...........
Telefonas Pnllman N6 

DR. P. P. ZALLYS
Lietovia Dentietaa 

lOSOl S. Michigan Avn Roneland
Valandom 9 iki • rakara.

ISlhOR YACKTIS
Lietuvys Advokatas

(Reg. Liet. Atstovybės Notaras) 
Veda provas visokiuose teismuose, 
parūpiną pasportus ir daro visokfūs 

legališkus dokumentus.
llay Bldg., (ith W»i>hinglon Sts, 

►Springfivld, Illinois,
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dobilai, o geriausiai šiais me
tais 'užderėjo bulbės. Kokia 
ikių kaina? Apie lai negaliu 
laug ką pasakyti, nes man ne-

■■■■i

NEWARK, N. J.

Valstybinio Amerikos Lietu
vių Fondo Skyrius.

Rugsėjo 15 d., š. m. susirin-

Diife sis Hfefifc hrfcfcis
TIK VIENĄ SYKJ METUOSE 

Pasinaudokite šia nepaprasta proga

o
Dr. A. R. Bluinenltial

Akis
K1Ų SPECIALISTAS 
i* Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tufičias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak 
9 iki 12 dieną 
Av. kam p. 47 St 
Yards 4317

t ir Egiptą, o keliaudami per 
miškus, .kad nepaklystų, pra
minę daug vietų lietuviškais 
vardais, kurie dar lig šiol va
dinami grynai lietuviškai, kaip 
Kurpaly kalnai ir 11, [ nieko

Vilniaus uni
versitetas turėtų tuojau pasiū
lyti p. Živatkauskui istorijos 

Red.], kalbėtoja; 
dabartinio lietuvių 

lolitinio veikimo ir apgailavo 
tad tarp jų nėra vienybės, kad 
ie labai pasidalinę i sroves i’ 
tarti jas, ir ką vieni stato, tai 
eiti griauja. Ekonominė Lie 
uvos padėtis dabar esanti ge
rsite, bet reikia dar labiau ją 
♦orinti. O kad pagerinus, rei 
čia turėti susisiekimų su kito 
uis šalimis, iš kur butų gali
na parsigabenti to, ko lietu- 
iams stoka, o išgabenti sve- 

’ur medžiagą, kurios Lietuvo;
ra daugiau negu ji gali suvar 

tot.
Publikos buvo visai nedaug 

»pie trisdešimt žmonių, ir ti' 
’abai šaltai užsilaikė; akciji 
mažai kas užsirašė. Aukų su 
drinkimo lėšoms padengti su 
rinkta $3.72. — Ten buvęs.

kus koletai žmonių į Lietuvių nieko istorikas. 
Svetainę buvo apkalbėtas klau
simas, ar yra įeikalinga kurti 
Valstybinio Amerikos Lietuvių 
Fondo skyrius Newarke. Buvo 
pripažinta, kad teikia. Tat tuc 
pačiu laiku buvo ir išrinkta 
komisija, kad sušauktų viešą 
susirinkimą kas ir įvyko rug
sėjo 20 d. Susirinkimą atidarė 
komisijos pirmininkas V. Laž 
dynas, 8:30 vai. vak. Parnpiio 
Svetainėje, ant Adams St. Pa
baigoje susirinkimo prakalbų 

buvo balsavimas, ir didžiuma 
balKų nutarta reikalingumas 
organizuot viršui minėtą fon
dą. Prisirašius 23 nariams, iš 
jų buvo išrinkta valdyba, į ku
rią įeina: J. Kralikauskas, 
pirm., M. Dvaraskas, iždinin
kas, A. S. Trečiokas, sekreto
rius. — A. S. Trečiokas.

PITTSFIELD, MASS.

Rugsėjo 25 čia buvo pra
kalbos surengtos Lietuvos Gar
laivių Kompanijos, kad paagi
tavus vietos lietuvius pirkti tos 
kompanijos akcijų. Kalbėjo p. 
Živatkauskas. Papasakojęs ką 
žinodamas iš senovės Lietuvos 
istorijos, būtent, kad seniau 
lietuviai buvę apgyvenę žemės 
plotą nuo Juodųjų iki Baltiko 
jūrių ir kad savo prekyba jie 
pasiekdavę ne tik Graikiją, bet

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

29 SO. LA SALLE STREET 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu* 

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban
ko*, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

katedrą! 
priėjo prie

McNAUGHTON, WIS. '

įvairiai

Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj
> "į

Kartą jau rašiau Naujienos- 
įpie šią Lietuvių ūkininkų ko 
’oniją ir tuo savo rašinėliu, nv» 
‘vt, užinteresavau daugelį Nau- 
Henu skaitytojų, nes daugel’ 
kreipėsi laiškais su
klausimais apie šią kolonijp 
nusiskųzdiami, kad' miestuos^ 

darbai pradėję mažėti, o vis 
kas baisiai brangu ir sunk r 
darbininkui pragyventi su šei 
myna ir t. t.

Neturėdamas daug laike 
kiekvienam atskirai atsakvf' 
pranešiu per Naujienas; tikiu 
kad nerugosite. Mat dalr’ 
pas mus darbymetė: arti, kulti 
bulbės kasti. Nėra kada laišku 
lašinėti kiekvienom. Daugiau
sia vienodi klausimai, tai kar 
tu ir atsakysiu. Kokia čia yrr 
žemė? Žemė čia dažniausiai 
juodžemė, maišyta su moliu ir 
smėliu. Kokie javai auga? Au
ga visokie, kaip tat rugiai, kvie. 
čiai, avižos, miežiai, komai.

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptiekę

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

Capudine
Pamėgink tai

Visai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
(’rilly Building—ruimas 506. linkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.

DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

lų. Dabar vienas vyras iš ry- 
inių valstijų pirko ūkį, tai jis 
nan sakė, kad pervažiavęs net 
’0 valstijų ir niekur neradęs 
ilgesnių ūkių kaip kad čia: iš- 
liibtos žemės 
'alinta gauti 
110,000 pagal 
ra pienine?

ir su gyvuliais 
nuo $2,000 iki

Nėra, bet girde- 
’au, kad ūkininkai rengias sta- 
vti; dabar moterys vien gric
inę siunčia į artimiausius pie
tines.

Norint pirkt nebrangų ūkį, 
geriausiai patiems atvažiuoti ir 
'amatyti žemę ir triobas, nes 
š nesu agentas, o lik ukinin- 
as. Rūtų, žinoma, miela, kad 
'augiau lietuvių čia apsigyven- 
i, nes tada galėtume daugiau 
ą nors veikli kaip savo taip 
r visuomenės naudai.

Stasys A. Dementis. 
lox 73, McNaughton, Wis.

kus. Vai.: nuo 
Nedėliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone Yards 4 
Boulevard 6437

'V
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Sveikatos Skyrius]

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS.

_____ ________ . 1
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Kaip matote šiame paveiksle, yra setas susidedantis iš trijų šmotų; skūra ap
muštas. Pirmesnė kaina buvo $165.00, o dabar parduosime už si 25.00

ženk- 
užde- 
plau- 
pavo-yra labai 

reikia kuogrei- 
daktaras. Plau- 
sergąs pradeda

Urnai susirgus, kad jaučia
mi šaltis ir karštis degina, bur- 
a parausta, kvėpuoti sunku, o 
rūtinėj skausmas, tai 
'S, kad žmogus plaučių 
;mu susirgęs. Kadangi 
ių uždegimas 
inga liga, tai 
i ausiai šaukti 
•ų uždegimu

’aug seilėti tjstamoms raudo
noms (su krauju maišytoms) 
eilėms ir kvėpuot sunku. Jei 
’gonis negali ramiai pagulėt, 
šilima pagalvėmis apkamšius 
isti jam sėdėti. Dažnai ligo- 

'is klejoja, lodei reikia prižiu- 
"t, kad nelaimė neatsitiktų, 
igonio karštis dažnai maino- 

i, eina didyn, iki 7 ar 9 dienai, 
ki taip vadinamo krizio; jei 
’gonis šį krizį pergali, tada jau 
'avojaus nėra ir ligonis prade- 
’a grįžti sveikaton — nors vis- 
ie.k reikalauja didelės priežiu- 
•os, ypač kad ligonis nenusi- 
•aldytų.

Žmogus susirgęs plaučiu už
degimu turi tuojau gulti lovon 
asiniam vėdingam kambary 

’’iir nėra nė jokių nereikalingu 
iždangalų, kuriuose galėtų li

gos perai užsilaikyti, ir šaukti0 
gydytojo. Spiaulai etc. reikia 
risados uždengus laikyt ir tuo
kiu deginti.

Kadangi plaučių uždegimai 
’abai pavojinga ir limpama li- 
m, ligonio prižiūrėtojas, būda 
nas jo kambary, turi dėvėt; 

‘am tikrą aprėdalą, kurį leng 
vai galėtų nusimesti išeinan’ 
’š ligonio kambario, ir būtina’ 
nusiplauti rankas. Indai ir vi 
■a kas kita ligoniui turi būt ai 
kiri ir atskirai plaunami.

SVARBIAUSIA MAŠINA.

TNuo Amerikos Raudonojo Kryžiau 
Inform. Biuro Lietuvių Skyriaus“1

Jeigu žmogus taip apsileistu 
kad jis taip nepaisytų apie sa 
vo vertelgystę, kaip jis liepai 
o apie savo sveikatą ir kūne 
iriežiurą, kiek naudos būti 

i am iš tos vertelgystės ar užsi 
'mimo? Kaip ilgai tęstųsi tr 
yertelgyste?

Jeigu žmogus užlaikytų i’ 
orižiurėtų savo automobilių a 
mašineriją savo automobiliaus 
kaip kad jis prižiūri savo svei 
katą per ištisus metus, neat 
kreipiant domės ir

i oiant prie mašinistų, kaip ii 
gai jis galėtų vartoti tą auto 
mobilių?

Rodos nesiranda šiomis di
nomis tokio neišmanėlio, kuri1 
neapsižiurėtų ant tiek, idan 
apleisti dalykus tiek, kad jai 
perviršitų pagalbos jiegas. R 
pasirodo, kad tokių randasi m i 
niomis, ir tai neapsižiurinčii 
dalykuose daug svarbesniuose 
negu vertelgyste ar automobi 
liūs.

Randame daugybę tokiu 
kurie visai nė nemano apie pr 
dabojimą kūno jiegų, kurie

ncsikrei

Rundmas stalas, puikiausiai 
paliruotas — blizga — puiku 
pažiūrėti. Pirmesnė kaina bu
vo $64.80, o dabar parduosiu 

už $33.80

i ianai ir grojikliai pianai, ge- 
rausi Kaufmano išdirbystes, ap
dirbti iš Mahogany, aržuolo arba 
walnut. Pridedame 25 grojiklius 
volelius ir tris kartus nustatysim 
(tuno) dykai. 
Kaina

Vaikams lovukės, kaina buvo 

$18.00, o dabar $14.50

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 Metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drezel 2880

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietukams žinoma* per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857 

Naktimis Drexe] 
950 - Drover 4136 

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

$450.00 parduosime už

Telephonai:

Springsai. Kaina buvo $23.- 

00, o dabar par- $18.75 
duosime uz..... .....

UH. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto ki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

jc=®

Lovos. Kaina buvo $42.50, o 
dabar parduosime g gJJ 
už

Gasinis pečius virimui ir kepi
mui valgių, kaina buvo $78.- 

00, o dabar par- $g3,5Q 
duosime už

Telephone Yards 5032

Pečius kietomis anglimis kū
renamas. Gvarantuo- $76 
tas. ir augsčiau.

Pečius minkštomis anglimis 
kūrenamas, su vėliausiais pa
gerinimais. Kai- $14.00 
nuoja ir augščiauT

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St., kampa* 
I^eavittt St. Phon* Canal 6222 Va
landos» 1 iki 5 vai. vakare, nu* 7 ttn
9 vai. vakar* Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St Phons McKJnlof 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

, Dr. M. Stupnicki 
| 3107 S. Morgan st. Chicago 

)| VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto 
j Ir nuo 5 iki 8 vakare.

Angliniai pečiai, puikiai išrodo 
ir mažai anglies reikalauja; 
kaina buvo $85.50, o dabar 

parduosime už $59.75

r^lV

Musų krautuvėje yra didžiausias pasirinkimas reikmenų.
Kviečiame visus, kurie dar nesate apsipirkę, atsilankyti irpersitikrinti musų kainomis. .

Pawlowicz Furniture House
3224-26 South Halsted Street Telephone Drover 9757
Prašome visus atsilankyti tuojau ir naudotis musų metinių atpigintų išpardavimu.

ūsai nė nepamislija apie savo 
tuną, kaipo dirbamą mašiną. 
Cokiems tik tada gydytojas 
urna reikalingas, kada jau 
nirimas perviršija pagelbos 
iegas. Ar nebūtų genaus pasi
mauti kas šeši mėnesiai arba 

’ias metai pas gydytoją, kad 
švengus tokio suirimo? Daug 
augiaus ir daug išinintingiaus 
primokėti gydytojui biskutį ir' 
įasiteravimą sykį ar du sykiu į 
netus, negu kad laukti iki 
’ga įsagilės ir gydytojas mažai 
•r visai nebegalės pagelbėti. 
Paprastai visų ligų pradžioj 
'tina tokių mažmožių, j kil
iuos ligonis visai ne neatkrei

pia domės.
Pratinkimef? prie pasiteravi- 

no pas gydytoją, negu kad vė
laus praradus sveikatą ir ne- 
oikalingai eikvojus savo pini

gus.
Vienoj įstaigoj New Yorke, 

yventojai tyrinėdami 2,000 
nerginų ir vaikų, kurie skaitė 
save sveikais, surado, kad

Tel. Boulevard 2160
Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgą* 
VALANDOS: 9—12 ryto

8303 So. Morgan Street, 
Chicago, IR

50% jų serga inkstų ir širdies ■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■» 
ligomis. Ankstybas ir stropus I US? Independence Blvd.Chic«»

” . . J | Teiephon* Va* Buran 99^apsižiurčjimas žymiai suma- j* j* ■
žins nesmagumą jums ateityje. UKa /4*ir4« liU I Ii

Todėl
anksto, idant nereikėtų gailėtis j
vėliaus.

teiraukimės visi iš RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS teiraukimes visi is gpecialiatag MoteriSkU| vyriškų.
Vaiky ir visy chroniškų ligų 

Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2-—3 po pief 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dienų

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirarga* 

Perkelia ofisą i People Teatrą
1616 W. 47 St.. Tel Boal. 160 

Valandos: 1 iki 8 po piety.
6 iki 8 vak Nedėl. 10 iki 12 ryt* 

Re*. 2914 W. 43-rd Street
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

i

Įvairumai
Cigaretų vartojimas. — De

di sistcmatinio tabako trusto 
garsinimosi cigaretų vartoji

mas nuolatos labai sparčiai di
dėja. 1919 m. užrubežin išga
benta 16,000,000,000 cigaretų— 
“vinių karstui,” o Jungtinėse 
Valstijose suvartota jų net 
39,000,000,000.

Nubaudė. — Tacoma, Wash. 
unistas barzdaskutis tapo nu
baustas $10 už apsilankymą 
teatre, kur streikavo unistai 
muzikantai. Jo bauda tapo pa
aukota streikieriams.

Mokyklų lankymas. — H. R. 
Bonner iš Jungi. Valstijų švie
timo biuro, apskaito, kad iš 
1,000 vaikų, kurie įstoja j vie
šąsias mokyklas, 
pradinę mokyklą, 
įstoja į augštesnes
139 baigia jas ir 72 jų įstoja į 
kolegijas, bet kolegijas baigia 
tik 23 vaikai iš 1,000, ką įstoja

Ohio policija — Ohio valsti
ja turi 2,110 šeifų ir jų pagelbi- 
ninkų. 2,600 konstabelių ir 
5,000 policistų. Dabar kapita
listai nori įvesti ir kazokus — 
valstijos konstabelius, laužy
mui darbininkų streikų. jį viešąją mokyklą.

634 baigia 
bet tik 342 
mokyklas,

DR. YUsKA 
1900 S. Halsted St

Tel. C.nal 2118
Ofiso ral.i nuo 10 ryto iki I 
vakar*.

Rezidencija t 2811 W. 68 St
Tel. Proepect >466

Tel. Pullman 342 ir 8180.
DR. I. E. MAKARAS 

Liet u vys Gydytoja* ir Chirurgą* 
10900 Michiga* Are. Roaelande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak.
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Girtuokliavimas 
vėl padidėjo.

Peržiūrėjęs skaitlines, pa
rodančias, kiek žmonių tapo 
suareštuota už girtuokliavi
mą, New Yorko teisėjas Mc- 
Adoo pasakė, kad to miesto 
piliečiai, matoma, moka pri
sitaikyt prie esamųjų sąly
gų ir surast būdą pasigerti. 
Prohibicija, pasak jo, tiktai 
laikinai sustabdė girtuoklia
vimą, bet šiandien girtuok
liavimas jau vėl pasiekė to 
paties laipsnio, kaip buvo 
prieš prohibicijos įvedimą.

Protingesnieji žmonės vi
suomet manė, kad girtuok
liavimą negalima panaikinti 
vien draudžiančiais įstaty
mais. Reikia pagerinti be
turčių būvį ir duoti jiems 
progos turėt sveikų ir šva
rių pramogų, tuomet palin
kimas prie svaiginančių gė
rimų sumažės.

Amnestijos 
reikalavimas.

“Naujienose” jau buvo ra
šyta, kad Socialistų Partija 
(taip pat ir Amerikos Darbo 
Federacija) įteikė valdžiai 
reikalavimą, kad butų pa- 
liuosuoti iš kalėjimo visi po
litiniai kaliniai. Nekartoda
mi viso rašto, kurį Socialis
tų Partijos komitetas pada
vė Justicijos departamento 
viršininkui, generaliam pro
kurorui A. Mitchell Palme- 
r’ui, mes čia paminėsime tik
tai paskutinius to rašto sa
kinius. Jie skamba taip:

“Mes reikalaujame, kad 
visi politiniai kaliniai bu
tų tuojaus paleisti dėlto, 
kad stojame už teisybę ir 
padorumą, o ne dėlto, kad 
jieškome malonės. Tą rei
kalavimą mes statome, ne 
savo partijos interesais 
vaduodamiesi, o išreikšda
mi norą didelio skaičiaus 
teisingai protaujančių ir 
laisvę mylinčių piliečių, 
įskaitant praktiškai visus 
suorganizuotuosius dar
bininkus.

“Mes pirmiausia krei
piamės į jus, kaipo į kabi
neto narį, kuriam paves
ta tvarkyti teisingumo 
reikalus, ir per jus į Su
vienytųjų Valstijų prezi
dentą, kuriam Konstituci
ja suteikė atleidimo galią 
ir kurio pareiga yra pa
vartot tą galią tinkamuo
se atsitikimuose. Paga
lios, mes kreipiamės į -
suverėnę Suvienytųjų Vai- taip pat kovoti už tai, kad 
stijų liaudį, kuri turės susivienytų visos pasaulio 
progos tarti savo žodį apie pastos, ir kad tame susivie-

“Mes, socialistai, nori
me liaudžių lygos. Mums 
tauta reiškia tiktai liau
dį.”
Taigi ir Debsas nurodo, 

kad neužtenka darbinin
kams vien stengtis pasiliuo- 
suoti savo šalyse; jie turi

progos tarti savo žodį apie tautos, ir kad tame susivie* 
| musų atsišaukimą rinki-(niJ^e sprendžiamas balsas 

mų dienoje”.
Kiekvienas sveikai pro

taujantis žmogus pripažins,
I kad šitame reikalavime nėra 
nė šešėlio nusižeminimo. So
cialistų Partija ne prašo ma- 

j lonės, o tiktai stoja prieš ne
teisybę, pasiremdama tomis 
teisėmis, kurias suteikia pi
liečiams šalies konstitucija.

Vienok kaikurie praradu
sieji gėdą elementai stengia
si delei to Socialistų Parti
jos žingsnio diskredituoti ją 
ir šaukia savo nešvarioje 
spaudoje, kad socialistai “Če- 
batus laižo buržuazijai”. Ši
taip šūkauja tie elementai, 
kurie iš baimės prieš policiją 
yra užsigynę net savo “parti-1 
jos” vardo!

Tokia bjauri -agitacija 
prieš amnestiją, kuomet val
džios nelaisvėje kankinasi 
senelis Debsas ir visa eilė ki- 
tų nekaltų žmonių, tai yra| 
tikras chamizmo darbas. Tie I 
šmeižikai savo “partijos“ j 
vardą turėtų pakeist į “Cha- j 
munistų Partiją” — nes ko
munistų vardas yra jiems 
pergeras.

priklausytų žmonėms.

Apžvalga I

g—i«wi ■*.'te__ —.- t-__-■ h- -Ar — - ji

LIETUVOJE GAUTA AUKA 
Iš L. S. S.

Paskutiniame L. S. S. suva
žiavime tapo įsteigta Fondas 
Lietuvos socialdemokratams 
remti. Tas landas jau yra iš
siuntęs į Lietuvą 60,000 auksi
nų ir pinigai tenai yra gauti. 
Apie tai praneša Socialdemokra
tų Partijos centro vardu drg. St. 
Kairys.

Jo laiškas, parašytas Fondo 
iždininkui, drg. Michelsonui, ir 
tilpęs “Keleivyje”, skamba seka
mai:

Melas iš šitų žodžių taip ir ky- ginusia ir smerkia liaudininkus 
šo.

Pasaulio 
laisvė, z

Pasaulis negali pasiliuo- 
suot, kol nebus įsteigta tin
kamų santikių tarpe tautų. \

Žmonių priespauda parei
na ne tiktai nuo to, kad kiek 
vienoje šalyje visuomenė yra 
pasidalinus į priešingas kle- 
sas, kurios išnaudoja viena 
kitą. Svarbus priespaudos 
šaltinis yra ir kovos tarpe 
tautų ir pavergimas tautos 
tauta.

Prieš karę daugelis žmo
nių to nematė. Bet karė pa
rodė, kas išeina, kuomet vie
na galinga valstybė, užgro
busi didelius žemės plotus lt 
pavergusi gyvenančias juo
se tautas, stengiasi dar la- 
biaus išplėsti savo galybę, 
dar didesnes teritorijas pa
statyt po savo jungu. Ji su
siremia su kitais tokiais pat 
grobikais, ir kyla baisiausios 
skerdynės.

Kad tam padarius galą, 
reikia įvykinti kitokią tvar
ką tautų santykiuose.

Šitą problemą mėgino iš
rišti kapitalistinių valstybių 
valdžios ir sutvėrė “Tautų 
Lygą”, bet rezultatas iš
ėjo labai prastas. Socialistų 
kandidatas į prezidentus, 
Eugene V. Debs, sako apie 
tą valdžių padarą:

“Vadinamoji Tautų Ly
ga yra tiktai viešpatau
jančių klesų lyga, sutverta 
tikslu valdyt ir išnaudot 
pasaulį.”
Vieton šitokios organiza

cijos, Debsas.siulo įsteigt to
kį tautų susivienijimą, ku-

“Už siunčiamus pinigus 
Partijos vardu tariame Ame
rikos draugams širdingą ačiū. 
Lietuvos darbininkų kovos žy
giams teko didžiojo karo me
tu ir jau pradėjus Lietuvai 
valstybiniai tvarkytis sutikt 
sunkiai apgalimų kliūčių. L. 
S-D. Partija turėjo kartu 
kelti visas tas sunkenybes. 
Vargiausieji laikai jau bus 
prabūti, bet ir ateity teks at
likti begalė darbo, organizuo
jant darbinikų minias, pade
dant jiems apsišviesti, vedant 
kovą visais einamais ir toli
mesniais reikalais. Amerikos 
draugų pagalba ir seniau, ca
ro laikais teikta, ir dabar atė
jo mums reikalingiausiu lai
ku. Didžioji siųstų iš Ame
rikos pinigų dalis atėjo murm 
prieš pat rinkimus į Steigia
mąjį Seimą ir suteikė Parti
jai galimybės išvystyti kam
paniją tiek, kiek tesėjome 
žmonėmis, kiek leido politinio 
rėžimo sąlygos. Rinkimų re 
zulintais neturim reikalo būt 
nepatenkintais.

“Dabar prieš L. S-D. Parti
ją stovi didžiulis uždavinys— 
organizuoti darbininkus, rišti 
juos į politinę darbininkų oi- 
ganizaciją, kelti jų susiprati
mas. Reikalingos tam darbui 
literatūros buvome pristigę 
beveik visai. Dabar, gauda
mi gausios iš Amerikos drau
gų piniginės pašalpos, gauna
me progos tą spragą užtaisy
ti. Jau pasiėmėm darbo, pra
dėjome leisti visą eile brošių- 
rų, ir vesim tą darbą toliau 
nesustodami, tikėdamiesi rei
kale draugiškos jūsų pagal
bos. Už tą broliškai, širdin
gai teikiamą pagalbą L. S-D. 
Partijos Centro Komiteto var
du siunčiu draugišką ačiū.

“Steponas Kairys.”

MELAGIŲ LENKTYNĖS.
______ I 

_________ <
Dešiniųjų tautininkų ir “kai

riųjų” komunistų spauda eina 
lenktyn, stengdamosi apmeluoti 
Lietuvos socialdemokratus. Pa
žiūrėsime dabar, katrie katruos 
pralenkia.

MVienybė Lietuvninkų” rašo:
“Renkant atstovus Steigia

majam Seimui, jie (socialde
mokratai) minioms žadėjo 
dvarų išdalinimą, tą pat ra
šė savo organe, bet dabar už 
poros mėnesių jie prieš dva
rų išdalinimą. Negalima to 
kitaip suprasti, kaip pataika
vimu bolševikams, ar nenoru 
daryti tą, ką kiti bando da
ryti.”

“V. L.” sako, kad socialdemo
kratai laike, atstovų rinkimų 
“žadėjo” dvarų išdalinimą; ir 
taip pat, girdi, jie rašė savo or
gane. Aišku, kad tai yra me
las.

Mes negirdėjome, ką socialde
mokratų kalbėtojai “žadėjo” rin
kimų agitacijos laiku, bet jeigu 
jie kalbėjo tą, ką rašė savo or
gane, tai jų “žadėjimai” buvo 
visai kitokios rųšies, negu pa
sakoja “V. L.” bendradarbis. 
Jie stojo už tai, kad dvarų že
mė butų atimta iš dvarininkų ir 
pavesta darbo žmonėms. Bet 
tai juk visai nereiškia, kad ta že
mė turi būt išdalinta; priešin
gai, socialdemokratai iš pat pra
džių stojo už visuomenišką že
mės valdymo būdą tokiuose 
ūkiuose, kur tatai galima įvesti, 
t. y. visų-pirma stambiuose 
ūkiuose, dvaruose.

Gerai. O ko dabar reikalau
ja socialdemokratai? “Naujie
nos” yra plačiaus gvildenusios 
Lietuvos žemės klausimą, negu 
eitas Amerikos lietuvių laikraš- 
is. Jose tarp kitoko buvo per

spausdinta kone visi paliečiam 
;ys tą klausimą straipsniai iš 
“Socialdemokrato” ir taip pat iš
tisos socialdemokratų atstovų 
kalbos, pasakytos Seime. Musų 
skaitytojai žino, kuo skiriasi ši
tame klausime socialdemokratai 
nuo kitų partijų.

Jie reikalauja, kad dvarų že
mė butų atimta iš dvarininkų 
be atlyginimo, kuomet krikščio
nys demokratai ir liaudininkai 
demokratai nori atpirkti ją. So
cialdemokratai, toliaus, reika- 
’auja, kad ta žemė butų pavesta 
darbo žmonėms veltui, o kitos 
partijos nori duoti žemes tiktai 
tiems, kurie turi pinigų įsitai
syt triobas, gyvulius ir ūkio pa
darus — reiškia, tiktai turtin
gesniems žmonėms; o likusią 
dalį žemės jos nori išparduot — 
kuo pasinaudos' taip pat tiktai 
turtingesnieji žmonės.

Pagalios, socialdemokratai siū
lo neskaldyt dvarų, o pavesti jų 
valdymą į rankas ūkio tarybų, 
sudarytų iš darbininkų atstovų 
ir visuomenės atstovų; tuo tar
nu klerikalai su liaudininkais 
nori suskaidyt dvarus į mažus 
sklypus ir pavesti juos žmo
nėms augščiaus minėtomis sąly
gomis. Pagal klerikalų ir liau
dininkų pieną, dvarų darbinin
kai ne tiktai negaus nieko (ka
dangi jie neturi kuo nusipirkti 
friobų ir inventoriaus), bet dar 
turės kraustytis iš apgyventų 
vietų ir neteks uždarbio.

žodžiu, buržuazinių partijų 
žemės reforma yra tokia, kad iš 
ios turės naudos tiktai pasitu
rintys žmonės; kas turėjo že
mės, tas galės įsigyti jos dar 
daugiaus (“nenuskriaudžiau t” 
dvarininkų), o beturčių padėtis 
oasidarys dar blogesnė. Social- 
demokratai-gi kovoja už tai, kad 
dvarininkų žemė tektų betur
čiams ir mažažemiams. Reiškia, 
jie laiko savo žodį, duotą rinki
muose.

Rinkikus apgavo ne socialde
mokratai, o liaudininkai su 
“krikščionimis“.

ir klerikalus, kad šie stoja už 
dvarų žemės išpardavimą!

Reikia prie to dar pridurti, 
kad tame pačiame straipsnyje, 
kuriame “Laisvė” parašė šituo* 
melus, ji vėl kartoja tą begėdiš
ką šmeištą, apie kurį mes kal
bėjome vakar. Ji dar sykį tvir
tina, kad socialdemokratai rei
kalavo, kad Lietuvos valdžia aš
triau persekiotų komunistus. 
Mes vakar parodėme, kad social
demokratai reikalavo ne kortiu- 
nistųs persekioti, o suvaldyt 
tuos reakcijos gaivalus, kurie po 
priedanga kovos su bolševikais 
persekioja darbininkų organiza
cijas ir laikraščius.

Taigi reikia pripažinti, kad 
lenktynes laimėjo’ komunistų 
organas. “Vien. Lietuvninkų” 
pamelavo labai storai, bet “Lai
svė” “subytino” ją kelioms en 
lioms.

Pasaulio Darbininku
Judėjimas

LAUKŲ DARBININKŲ 
INTERNACIONALAS.

Dabar paklausykime, ką rašo 
Brooklyno frainistų partijos or
ganas. Sako:

“Juk socialdemokratai nori 
išleisti tam tikrus įstatymus, 
nori susitaikyti su dvarinin
kais ir tik tuomet duot beže
miams ir kareiviams (! “jt.” 
Red.) žemės su tam tikromis 
išlygomis, su tam tikra mo- 
kestimi.”
Tai yra nachališkiausias išmi

stas, kokį tik galima sugalvoti.
Socialdemokratai reikalau j a

tokio įstatymo, kad dvarininkų

[Iš Foderuotosios Presos]
Amsterdamas, rugp. 20 (paš

tu). — 21 delegatas iš 8 šalių, 
atstovaujantįs 2,000,000 laukų 
darbininkų, susiorganizavusių 

į Internacionalinę Agrikultūros 
Darbininkų Unijų Federaciją, 

laikė čia trijų dienų konvenci
ją, kuri užsibaigė vakar. Nau
jojo Internacionalo centras bus 
Amsterdame ir vedimas orga
nizacijos tapo pavestas pildo- 
tnąjam komitetui iš penkių na- 
' ių — iš Holandijos, Anglijos 
Vokietijos, Skandinavijos ir 
Italijos. Holandijos narys 
Hiemstna tapo išrinktas inter
nacionaliniu sekretorių.

Sekamos organizacijos buvo 
atstovaujamos konvencijoje: 
Anglijos Nacionalinė Agrikul
tūros ir Kaimo Darbininkų 

Unijia>, turinti 180,000 narių: 
Anglijos Darbininkų Unija, tu 
rinti 150,000 narių; Škotijo* 
Ūkio Tarnautojų Unija, 30,001 
narių; Švedijos Ūkio Darbinin
kų Unija, 20,000 narių; Dani
ais Ūkio Darbininkų Unija, 
30 000 narių; Austrijos Ūkio i’ 
Miškų Darbininkų Unija, 51,- 
000 narių; Vokietijos Ūkio Dar 
bininkų Unija, 78IL000 nariu 
Belgijos Ūkio Darbininkų Uni 
ją, 1,700 narių;
'■‘alinė Federacija 
bininkų, 815,60O
landijos Laukų 

Ūnijia, tirrinti 15,500 narių. Če 
(dio Slovakijos Laukų Darbi 
ninku Unija pasiuntė praneši
mą, kad jos atstovas negalėje 
atvykti delei keblumų su pas 
perbals; Lenkijos unija pri 
siuntė pasveikinančią tclcgra 
mą, o Ispanijos laukų darbi 
ninkai pranešė, kad jų organi 
zacija vis dair tebėra tiek pa 
krikusį, kad negali bendrai 
veikti.

Kongresas priėmė rezoliuciją 
pasmerkiančią karą ir išdirbi 
programą kaip apsaugoti ir ap 
ginti laukų darbininkų interc 
sus visose šalyse ir kaip parem
ti visas kovas, nacionalines, ar 
internacionalines, prieš- darbi 
ninku išnaudojimą. Svarstau' 
rezoliuciją už nacionaliziavimr 
žemės, pasirodė, kad visi lair 
pritaria, bet delei keblumų, ku
rie apsireiškia visose šalyse, re
zoliucija tapo atidėta iki seka
mo kongreso.

Naujasis Internacionalas bus 
dalimi Internacionalinės. Ama

Darbininkų Federacijos bus 
šfiame mieste. Jos pildomojo 
komiteto pirmininku ir sekre
torių bus Willielin ir Jaenson 
iš ŠVcicarijos, o sekretoriato 
galva bus Jean Schifferstein. 

Svarbiausios organizacijos, ku
rios sudarys naująjį Interna
cionalą, bus: duonkepių ir pi- 
ragaičių darbininkus unijos, 
bravūrų darbininkų unijos, bu-' 
čerių ir visų maistą gaminan
čių darbininkų unijos. Priim
ta rezoliuciją, kuri kviečia In
ternacionalinę Viešbučių Dar
bininkų Uniją prisidėti prie 
naujosios Federacijos, kad tuo 
pagelbėjus suvienyti visus tuos, 
kurie tiesioginiai dirba prie ap
rūpinimo pasaulį maistu.

Kitos priimtosios rezoliucijos 
stovi už panaikinimą, ant kiek 
galima, naktinio darbo, prita
ria vedimui propagandos už so- 
’ializavimą industrijos, išreiš
kia užuojautą Rusijos darbi
ninkų judėjimui ir pasmerkia 
baltąjį terorą Vengrijoje.

Pildomasis komitetas susi
deda iš Kacppler, Hensel ir 
Diermeier iš Vokietijos, Hup- 
nert iš Austrijos, Bina iš Cecho 
Slovakijos, Wilhclm ir Jaenson 
»š Šveicarijos, Ilartmann iš 
Skandinavijos, Sovoio iš Fran- 
*ijos, Braga iš Italijos ir Lou- 
vers iŠ Belgijos. Delegatų kon
greso turėjo: Norvegija, Itali- 
ia ir Amerika po vieną, Holan-

’r Vengrija po du, Austrija, 
Danija ir Šveicarija po tris, če- 
'.ho-Slovakija penkis ir Vokic 
‘i ja aštuonius.

Sekamas Internacionalo kon- 
tresas bus laikomas Brusselyj 
M)23 m.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Anglija perkasi anglis 
Amerikoje.

PAUL HANNA
1 SpecialS Naujienų ir Federvotosios 

Prcsos korespondencija]

Italijos Nacio
Laukų Dar- 

narių ir Ho
Darbi n ink r

MAISTO DARBININKŲ
INTERNACIONALAS.

[Iš Federuotor.ios Prcsos]
Zurich, Šveicarijoj, nigp. 2F 

(paštu). — Čia vakar užsibai
žemė butų atimta be jokio at* «vQsioi konvencijoj gimė nauja?
1 • • z/t • — »• *1 1 . 1 ’ ' ’ . •lyginimo; o “Laisvė” sako, kaa 
tai busiąs “susitaikymas su dva
rininkais” !

Ji sako, be to, kad socialde
mokratai nori pavesti žemę be
žemiams “su tam tikra mokes- 
timi”, kuomet ištiesų socialde
mokratai kaip tik už tai dau-

Internacionalas, apimantis mai 
sto ir sąskonių darbininkų uni

eiti Anglijos pirkliams, jei 
Lloyd George sako tiesą, kad 
tie anglįs paskui bus re-ekspor- 
luoti iš Anglijos?

iš Įvairių Sričių

Naujo-

krauna 
pasiun-

džia, kad nors dalinai išven
gus visų pasekmiiĮl gręsiančio 
mgliakasjų streiko, padavė už- 
akymą, kad tuojaus butų pri
matyta 150,000,000 tonų Amc- 
ikos anglių. Vien Bostono 
pardavėjai priėmė užsakymus 
nt 5,000,000 tonų anglių, ku- 
:e turi būti išsiųsti iš 
os Anglijos uostų.

Darbininkai, kurie 
nglių laivus Bostone

ė sekamą kablegramą Angli
es angliakasių vadovui Robert 
millic:
“Bostono anglių krovėjai Ai- 

ijos proteste prižada atsisaky- 
1 krauti anglis, kuriuos užsa

kė Lloyd George sulaužymui 
Anglijos angliakasių streiko, 

’ei angliakasiai reikalaus iš
rauk inio Anglijos kareivių iš 
rlandijos ir paliuosavimo Cork 
nayoro McSwiney”.

Anglijos darbininkai nosc- 
>ai pasmerkė Lloyd George po- 
iliką Irlandijoje, bet abejoti- 
a, ar Anglijos angliakasiai par 
įmes apsunkinti savo ekono- 
ninę kovą, prijungiant prie jos 
r Airijos klausimą.

Moterįs pikietuolojos jau pa
sirodė Bostono 
protestuodamos 
na anglių. Jos nešiojo pleka- 
us su užrašais:

“Darbininkai, 
Vmcriko's anglis 
i parduotų už dvigubą kainą 
’žrubežyj?”

“Kam Amerikos darbininkai 
uri krauti anglis sulaužymui 
Anglijos angliakasių streiko?”

“Kovok su pragyvenimo 
brangumu ir nugalėk Lloyd 
George atsisakymu krauli Ame- 
”il<os anglis Anglijai“.

Susirūpinusios gręsiančiu 
Amerikos dokų darbininkų už- 
’iojiaūtos streiku, Bostono fir
mos pradėjo aiškinti, kad 150,- 
'100, 000 tonų Am (Tikos anglių 
nėra skiriama vien Anglijos | 
sunaudojimui. Esą Lloyd į

Australijog žvėrys kengūrai 
Vokietijoj. Australija tai nyk- 

. Staučių ir išnykusių sutvėrimų 
Sėmės dalis. Nesenai ten išny
ko milžiniški, bet nepalekian- 
lys Naujos Zelandijos paukš
čiai; artinasi prie išnykimo ir 
kiti. Nyksta kazuarai ir lyros 
paukščiai; nyksta ten ir vieti
niai žvėrys, o jų Australija tu
rėjo labai mažai. Bet yra ir to
kių žvėrių, kurie, išnykę Aus
tralijoj, gali prisiveisti kitur, 
kaip kad Australijoj prisiveisė 
visi europiniai naminiai žvėrys, 
paukščiai ir bitės vietoj ten iš
nykusių ir nykstančių sutvėri
mų, o atgabentų iš Europos 
triušių (kralikų) priviso ten 
taip daug, kad gyventojai ne
bežino nei kaip juos išnaikin
ti, nes jie didelės blėdies daro 
’aukams. Dabar vienok Euro
poj, ypač Vokietijoj pradeda bi- 
ioties, kad Australija neatsimo
kėtų Europai už ten neapsako
mai prisivedsusius triušius, su
teikdama jai savo neapsakomai 
besiveisiančių žvėrių. Laikraš
tis “St. Hubertus” rašo, jog ne
senai į Krichlowitzo girias par
gabenta didžiausi Australijos 
žvėrys kengūrai ir jie ten vei
siasi taip greitai, kad aplinki- 
’ihis gyventojus apėmus jau 
baimė, kad jų Vokietijos girio
se, Šlczijoj, neprisiveistų taip, 
kaip kad Australijoj prisiveisė 
iš Europos ten nugabenti triu
šiai. Kengūrų į Šlcziją atga
benta tik šešios poros, o kad jų 
iškarto nei medėjai nepastebė
jo, tai dabar jų ten prisiveisė 
tiek daug, kad jiems išnaikinti 

; gali nepakakti jau nei medėjų 
kulkų. Kengūrų mėsa labai 
panaši į zuikieną, bet žvėrys už 
zuikius daug didesni. Ta mėsa 
Vokietijoj jau ir prieš karą bu
vo pažįstama, neš Berlino val
gyklose turėjo kengūrų konser
vų pargabentų iš Australijos. 
Pirmutinė kengūrų farma Vo
kietijoj buvo įtaisyta Altdoeber- 
no giriose, Šlezijoj. Kadangi 
ten mėginimas auginti gerai pa
vyko, tų žvėrių auginimas iš
platinta ir Reino srityj, o Hei- 
męrsheimero giriose vietoj di
delių augina mažesnės veisles 
palšus kengūros, ir taipjau su 
geroms pasekmėms. Šita at
maina veisiasi dar greičiau už 
didžiuosius. šerna^.

Kazimieras Gugis
Veda visokias reikalus, kaip kriminaliikaoM ■ 

taip ir siviliikuost teismuose, Daro I,
visokias dokumentus ir popierau y

Namų Ofisas I
3S23 |. Ralstto St

Ant trečių lubų
Tek Drover 1310

Miesto Ofisas J F 
127 R. Bssrbsrn St t 

1111-13 Unity IldK.
Tel. Centrai^4411

prieplaukoje, 
prieš gabeni-

kam krauti
Anglijai, kad

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE AL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARUŪSAS
809 West 35th St, Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St. 
Marshall Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armltage 2010 
Rezidencijos telef. Alhany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

las. Konvencijoje dalyvavo de- Scorge norįs pasidalinti angli- 
legatai nuo 13 šalių, atstovavę mis su Francija ir Italija, kad 
329,000 organizuotų darbinin- ;r ten palengvinus anglių padė
kų. t į.

Centras Internacionalinės 1 Kįla klausimas, kodėl dideli 
Muisto ir Sąskonių Industrijos < pelnai ant anglių eksporto turi

DR. C. K. KLIAUGA
- DANTISTAS

1821 Šo. HeJated St„ Chicago, Il|. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 y ak.
Phone C anai 257
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dekavoti dabartinei kapinių ad->kaip jus palaidojote kitus. Ar 
■ Į.J; I‘ : ministracijai už jos stropumų jums tas patiktų?

1 ir rupesnį pagražinti ir aptai-l 
——------ syti kapines.

Apžiūrėjęs kapines ir pasi-
džiaugęs jų tvarka, jau ren

r.

žilas Senelis.

Chicago — sveikas miestas.

giausi eiti per vartus, kada at- Sveikatos departamentas pa- 
Pasirodymo vakaras. . įminiau. kad ir už dvasiškių skelbė- palyginamąsias skaitli- 

, T I (kunigų) dūšias reikia “Svei- nes apie mirtingumų 12 di- 
Nedėlioje, rugsėjo L6 d., Jono , Marija” sukalbėti. džiausiu Amerikos miestų 1919

šalMo svetainėje Teatrališko Me- ' * ‘‘į kopIičios> kn|. ‘ •
no Draugija stato scenoje Dr. ,uH n).m gerai žinoini kunigai Iš tų skaitlinių matyt, kad
Vargšo trijų veiksmų dramų Į p.^aidoli - ir nustebau. At- čbieago yra antras sveikiau-
Žmončs. si draugija įsikurt ik”'jęs kiek, giliai atsieiti- sius miestas. Jį pralenkia tik 

koks menuo laiko atgal t.k ..u, |q kunigu kopličių. Detroitas. Nesvcikiausiais inic-
kad suteikus ( iceros lietiniams Kopličia visai apleista, akine- stais yra Pittsburgh ir San 
dailės atžvilgiu puikių pramogų, puo stogo ko tik ne krinta, Francisco.
rengiant sau ir einant pamarg.v;.j ntsiskirę, palaidi; dutįs ir Ant 1,000 gyventojų mirimų 
ti vakarus kitoms vietos draugi- , duris nepanašios, žodžiu, ta 1919 m. tuose miestuose pri
jotus, taipgi tuomi traukti jau- kunigų kopličia yra visai up- puolė: Pittsburgh 16.27; San 
nimą prie geresnio veikimo. Sis leista, visu užmiršta. Francisco 15.91; Baltimore 15.-
vakaras buvo surengtas kaipo Matydamas tokį visiškų ap- 70; Boston 15.69; Buffalo 14.- 
pasirodymo vakaras. Pasirody- griuvimą nenoromis prisimi- 51; Philadelphia 14.34; Los An- 
mas visgi buvo geras. Veikalas niau apie gyvuosius kunigus, k*eles 13.62; Ne.w York 13.34; 
suvaidinta gyvai. Mat, minėton į kad jie taip greitai užmiršo St: Louis 13.34; Cleveland 12- 
draugijon susibūrė nemaža pasi-į savo brolius nabašninkus. Gal 64; Chicago 12.52 ir Detroit

■ BHKMBinnHlIKKFrrr PRBBHHSBRHrHKHREHBKR
DYKAI! “CUCKOO-CLOCK” DYKAI! JĮ

Ar jus mSgintumet turėti šitų vertingą “cuckoo-clock”, CUCKOO CLOCK 
kuris yra vėliausio šios gadynės išiad ino? Jeigu taip, tai WITH BAROMETER H 
rašyk tuojaus, nes mes turime tik 2.000 “eutkoo” laikro
džių, kurie bus pasiųsti, visiškai dykai ' kiekvienam, kuris 
pisiųs užsakymą ant auksinio laikrodžio ne vėliau kaip 30 
dienų nuo dabar.
Jus da niekad neturėjote mažiausios progos pamatyti šitą 
puikų Laikrodėli su Barometrų, kurj mes duosim visiškai 
dykai su kiekvienu Lakrodelio pirkimu. Mes teikiame jums 
šitą pasiųlymą dėl tos priežasties, kad jus susipažintumet 
su musų avgštos rųŠles Amerikonų išdirbinio Laikrodėliu. 
Šitas Laikrodėlis yra paauksuotas, turi puikiai išmargntus 
lubeltavus kiautus ir yra dailaus nudirbimo — išrodo kaip 
iimtadolerinis Laikrodėlis. Musų Laikrodėlis turi pilnaak- 
meninius Amerikonų išdirbimo vidurius ir yra geriausia 
LAIKRODĖLIS, ką pinigais galima nupirkti — ir yra ga
rantuotas 20-čiai metų. Mes augštinam savo tavorą, bet 
tiktai paduodam aiškius faktus, ką jus galit greitai supras- 

iš musų musų dykai mėginimo plana, pagal kurio mes 
pasiųsim jums šitą Laikrodėli 10-čiai dienų dykai išrnėgin 
ti, ir jeigu, pasibaigus tam laikui, Jus nerasit jj taip, kaip

jis buvo perstatytas, tai mes noriai sugrąžinsime jūsų pinigus. Ar-gi tai? negana teisinga? Ar jus galit reika
lauti geresnės garantijos?’ šitas laikrodėlis yra vertas $20.00, bes mes leidžiame jums įsigytąjį per šį mėnesį 
tiktai už $12.95. šitas kaipo specialia supažindinimo išpardavimas yra geras per šį menesį tiktai, ir mes pata
rtame jums veikti tuojaus. Jus niekada nesigailesit. lieto, jus gausit šitą naudingą Laikrodį su Barometru 
visai dykai, ir atminkit, kad jis padarys dailų pagrąžinimą jūsų namuose! Šitas stebėtinus išradimas ne-tiktai 
parodo dienos laiką kaip kiti visi laikrodžiai, bet taipgi pasako dvi dieni iškalno oro padėjimą — ar lietų, ar 
giedrą. Kievienas privalo pasinaudoti proga šio didelio pasiūlymo.

PIRMIAU ATĖJUSIEMS—PIRMESNIS PATARNAVIMAS.
Nesiųsk jokių pinigų — tik iškirpk Šitą paskelbimą ir jį jį prisiųskit mums su 35 centais pašto ženkleliais pa- 
dene-imui narsiuntimo lėšų. Likučius išmokčsit tada, kada Laikrodėlis ir Laikrodis su Barometru, bus jums 
pristatytas. NE ABEJOK - RAŠYK ŠIANDIE
UNION SALES COMPANY Department 5bž

N

CHICAGO, ILL. ■

Feileralės Agentūrų Bendrobėa 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIEN, SEI’T. 80, 1920. Pini
gai dėl siuntimo į užsienius su pa
siuntimo kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ....... $2.00
LATVIJOS 100 rublių ........... $1.75
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.00 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 30 nuošim
tis daugiau. Pinigai aplaikyu 
per laiškus liekasi pasiųsti į Eu
ropą tą pačią dieną pagal tos die
nos kursą. Pinigus siunčiam į 
visus Lietuvos kraštus.

FEDERAL AGENCY COMPANY 
6CG VVest 18th Street, Chicago, III.

Naujas
Europos žcmlapis

SU

Lietuvos Rubcžiais
Kokie buvo prieš taiką

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos
Padalinimą

lavinusių spėkų ir kaikurie lošė
jų pasižymėjo gana gerai. Rei
kia linkėti Teatrališko Meno 
Draugijai geriausios kloties.

Visa bėda, kad dėl karščio ir 
suvėlavimo išgarsinti nedaug te- 
atsilankė žiūrėtojų. Suvėlavimas 
išdalinimo paskelbimų įvyko dėl
to, kad miestelio vyriausybė ne
išdavė “permito”, paskaitydami 
draugiją “raudonųjų”. Tečiau& 
galų gale buvo išaiškinta, kad ta 
draugija yra bepartyviška ir kad 
jos nariai tik lavinsis tearališ- 
kos dailės, leidimas liko išduotas, 
bet tai jau buvo tiktai viena 
diena prieš vakarų.

Pirmininkas Stankevičia po 
vaidinimo kvietė vaikinus ir mer 
ginas prisidėti prie draugijos. 
Jairašyt galima kiekvieno utai- 
ninko vakare Šalčio svetainėj.

—Svečias.

Žilo Senelio pastabos
■ J

ne vienam gyvųjų kunigų tie 
mirusieji kunigai ir į kunigus 
pagelbėjo išeiti, rėmė juos pi
nigais ir visu kuo galėjo. Šian
die gi tie kunigai guli toje ap
griuvusioje kopličioje užmiršti 
«avo “brolių Kristuje”, kuriuos 
iie pirmiau šelpė.

Kaip galima tikėtis, kad tie 
gyvieji kunigai melstųsi už mi
rusių kunigų dusias, jei jie ne
įstengia net apleistos koplitėlės 
nutaisyti, duris numaliavoti ir 
♦n kryžių aptaisyti, kad nerei
kėtų jo paramstyti šakaliais, 
’plaikymui kad nepargriutų?

Kada jus, gyvieji kunigai, ge
rt šampanų ir valgėt skanins 

valgius su tais kunigais, ką da
bar jau guli anoje kopličioje, 
♦rida viskas buvo gerai ir jųs~ 
’odėtės gerais jų prieteliais, 
bet kada jie mirė, jus paguldė- 
‘e juos sulūžusioj kopličioj ir 
užmiršote apie juos — dabar 
ums apie juos nė. ne galvoj.

Kaip kunigai gali melstis už

11.69.
Net ir infkienza mažiau pa

liete Chicago, negu kitus mie
gus, išėmus Philadelphia, St 
Louis ir Baltimore. Daugiau- 
• ia ji siautė San Francisco.

Džiova irgi mažiau siaučia 
Chioagoje, negu kituose mies
tuose, išėmus Detroitą. Miri
muose nuo džiovos pirmą vie 
tą užima Los Angeles ir San 
Francisco, gal dėlto, kad į tuos 
miestus suvažiuoja iš visos ša
lies daug džiovininkų gydytis

Ant 100,000 gyventojų buvę 
nirimų džiova: Los Angele' 
193.96; San Francisco 179.47 
Baltimore 170.98; Boston 154. 
14; New York 152.37; Phila
delphia 142..72; Pittsburgh 

183,63; Cleveland 123.12; Biif 
■’alo 122.39; St. Louis 121.79 
Chicago 121. 28 ir Detroit 95. 
74.

Apkaltino 8 beisbolninkus.

Apie Šv. Kazimiero kapines ir 
• dvasiškių kapą.

Nesenai teko man lydėti na- 
bašninką j šv. Kazimiero kapi
nes. Po laidotuvių, bevaigšti- 
nėdamas po kapines labai nu-

avo parapiionų dūšias ir kaip 
’ic gali turėti parapijonų užsi- 
Okejimą jais, kad kunigai ne- 
irupina net už mirusius savo 

brolius — kunigus.
Kaip galima reikalauti, kad 

kunigai melstųsi už paliktus

Užvakar pritaikintųjų teis 
mas išnešė apkaltinimą prieš F 
VVhjtc Sox beisbolninkus. Ap
kaltinta juos todėl, kad jie pe 
/eitais metais žaidžiant už čem 
pionatą su Cincinnati “Beds” 
3 Whitc Sox žaidėjai, gav<

džiugau, kad takai ant kapinių 
daug gražiau ištaisyti, negu 
kad jie buvo pirm.!, o ir visos
kapinės daug geriau atrodo. 
Reikia tad pasidžiaugti ir pa-

T. Pullman 5432 

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrinu 
moterų ligose; ru 
pestinsrai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos.
10929 S. State Str

Chicago, III.

maldoms žmonių pinigus, kad >100,000 pasiūlymą sutiko pa 
;ie neįstengia .pataisyti tos kop-. iduoti Cincinnati žaibėjams b 
’ičios, nors kaip žmonės paša- ’eisti išlošti jiems dvi partijas
’oja, kun. Kriaučiūnas mirda
mas palikęs $2,500 kopličios 
nataisymui. Kur yra dabar tie i 
ninigai? Ar ir jie dingo tarp ■ 
kunigų.

Atminkit, kunigai, kad mir-1 
Hs neaplenkia ne vieno, tur
tingo ar beturčio, kunigo ar 
daktaro, visus ji aplanko. Ap-i 
’ankys ji ir jus. Ir kada nu- 
mirsile, jus taip pat liksite vi- 
ų užmiršti, kaip jus užmir

šote kitus — ir jus kiti palai
dos į tą apgriuvusią kopličia,

Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, 
kad aš atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo 
R. F. Bogue po numeriu 523 W. 120 St.

Taigi meldžiu savo tautiečių atsilankyti pas ma
ne su receptais,.ar su vaistų reikalais, o aš Užtikri
nu teisingu ir maloniu patarnavimu.

Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American 
Express Co. Agentūra ir geriausiai įrengta Soda 
F ountain’as.

A. KAŠTANAS, APTIEKORIUS
523 Wcst 120 St., W. I*uilman, Ih.

Tel. Pullman 169.

£100,000 gavo jie nuo gemble- 
rių, kurie jau tada žinojo if 
ką statyti pinigus ir, žinoma 
itsiėme tada ne vieną $100,000

Du žaidėjai, Eddie Cicotte i' 
loe Jackson prisipažino- prie t< 
parsidavimo ir kad vienas jr 
gavo $10,000, o kitas $5,000 
nors buvo jam prižadėta $20, 
000.

Visi 7 apkaltintieji tapo su 
spenduoti, o aštuntasis jau se 
niau yra suspenduotas ir šie
met žaidimuose nedalyvavo.

Teismas dabar tardys papir 
kėjus, kad ir prieš juos išnešu* 
apkaltinimą.

VVhite Sox beisbolninkų kuo
ja tuo liko labai apardyta, ka
dangi prisiėjo suspenduoti ge 
t-iansiits žtiiclojiis ir- todėl ji pc 
ilgą laiką negales laimėti čem 
pionato. Niekurie lapkaltintų- 
jų užsigina ir sako, kad jie. nie 
ko nežino apie papirkimą. . > X ♦ s

Bomba prie Aldermano namų

Užpcreitą naktį sprogo neži 
nia keno padėta bomba prk 
aldermano John Powėrs namu 
1284 McAlister Placc. Sprogi
mas buvo tpks smarkus, kai 
jis nutraukė namo priekį, visu* 
tame name išmetė iš lovos 
langai išbirėjo apielinkeje pe* 
kelis blokus. Bet žmonių m 
vieno nesužeista.

Manoma, kad bombą padėjo pašautas, betgi įstengė pabeg- 
politiniai aldermano priešai. Ii. \

Bombą padėjo du žmones, --------------
kurie paskui nubėgo į Polk gal-! Nubaudė už greitą važiavimą, 
vę ir įsėdę automobilin nuva- -----------
Uavo.

Powers jau 16-tą kartą liko’^y) St., tapo nuteistas užsimo- 
šrinktas miesto tarybom 19- pabaudos ir atsėdėti

tas wardas yra apgyventas veik dieną kalėjime už greitą 
vienų italų> kurie norėtų ture- važiavimą, T - -
.. . . ' . i • v _ . ■ i namnlat

Dr. S. S. Epštein, 1223 S. Hal-

PRANEŠIMAI
Chicago. — L. S'. S. 4-tos Kuopos 

mėnesinis susirinkimas bus ketverge, 
rūgs 30, 8 v. v., Fellowship House 
salėj, 831 W. 33-rd PI. Visi nariai ma
lonėkite atvykti, nes reikės rinkti dar 
bininkai rengiamam vakarui. Bus 
primami ir nauji nariai, dėlto drau
gai, kurie pritaria socializmo idėjai, 
kviečiami atvykti.

—A. F. Kazlauskas, Organ.

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III.

I KUR
SVEIKATOS S E K R E TA S
Mes paskelbiamo visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA Llb.'lll. 

MšKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro- 
<>s netiMla nuo visokiu ligų. _ ...............

Me?-. t» rinte fa sekretu kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tę. sekre-
1 tą nuz'.noK)te V. ii • vartosite MI.’SŲ V AISTUS, nes musy PAŠLOVINTI 

vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Reikalaukite nuisy surašo vaistu Ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS MiS COMPANY
PKOl\ J. IIALTRENAS.

1707 So. Halsted St., Tol. Canal 6417 Chicago, III.

H miesto taryboje savo žmogų 
— italą, bet delei Powers ne
dali jo išrinkti.

Powers per ilgą laiką gyve- 
'o McAlister gatvėje, bet pasta- 
uoju laiku tikrasis jo namas 
'ra Michigan gatvėje. Žmonės 

- alba, kad jis užlaiko ir Mc- 
' lister namą vien todėl, kad 
salėtu atstovauti miesto tary- 
oje 19-tą'wardą, nes mat jos 

’yboso gyvenąs. Tuo žmones 
buvo labai nepatenkinti.

A įderina r a s laike cl|splozi-' 
os buvo McAlister name, ką i 
k sugrįžęs iš miesto.

, nepaisymą signalų 
j ir pamelavimą, kad jis niekad 
nebuvo areštuotas pirmiau 
greitą važiavimą.

Upė pasriuvo alumi.

uz

L. L. Fed. Pildomosios, Tarybos su 
brinkimas bus pėtnyčioje, spalių 1 d. 
Kardo ofise. Visi nariai pribukite.

—Pirm.

3 žmonės mirė nelaimėse 
automobiliais.

su

Užvakar į Chicagos upę tapo 
Supilta 180 stalinių alaus, kurį 
užgriebta ant laivo Minorai 
City, kada jis buvo gabenamas 
motai atgal iš Kenosha į Chi- 

; cago.

Užvakar trįs žmones paši
uro, sužeisti nelaimėse su au 
unobiliais. Viena moteris Ii-1 
o užmušta susidūrus automo- 
iliams.
Tarp mirusiųjų yra vienas 

?tuvis, Jonas Karpis, 60 m.. 
yvenęs prie 4356 S. Wood S* 
i pa n odelio naktį suvažinėjo 
uitomobiliu Julius Szleoka 
525 S. Wood*§t. Policija sa 
o, kad Szlecka buvo girtas i' 
erdaug greitai važiavo.

Darbininkai ves kompaniją.

\tlas Motor Livery Co. nuo 
io laiko bus vedamo jos dar 
ininkų tarybos. Kompanija 
poravo 85 taksikabus, bet ja' 
iznis ne kaip vyko ir ji nemo- 
čjo dividentų savo akcionie- 
iams. Tada darbininkai susior 
anizavo, apkainavo jos turtą 
tpirkoį automobilius 
iską palįs ves.
Darbininkų taryba 

ia sumažino važiuos 

ieton 40c. dąbar .bus 
ui 30 c. už mylią,
oferis, po bauda, turi pasiduo

ir dabar

pirmiau 
mokėsi j 
mokam'

Kiekviena*

is kompanijos superintenden 
as pasiliko savo vietoje.

Grąsina ir anglininkams.

Federalinis distrikto teisėja* 
'Jyne grąsina ir anglininkams 
Tis pareiškė, kad anglių kaina 
icturi viršyti $9 -$10 ir ka‘ 
pardavinės anglius brangiai' 
os kainos, tas gali likti pa
rauktas teisman kaipo pelna- 
rauda.

Daugelis auglininkų, parda
vinėja anglis po $11 už toną.

Pašovė plėšikus.

Du vagįs įsilaužo į Stanle’’ 
3n,inoro\viez karČiamą, 288T 
varreH St. ir bando jį iškraus 
lvti. Bet juos pajuto pats Bai 
•loroAviez ir atbėgęs pradėjo 
žudyti. Vienas plėšikų, Stanio1 
Norczinski, 3010 Throops St. 
tapo du syk pašautas ir suim
tas. Kitas gi plėšikas, nors ir

6 žmonės sužeisti.

prieUžpcreitą naktį prie Glen- . 
wood ir Ridge galvių susidu- | 
rus dviem automobiliam 6 
žmonės liko sužeisti.

Dramatiško Ratelio mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, spalio 3, 
kaip 10 vai. ryto Meldažio svetainėje. 
Visi nariai prašomi dalyvaut.

—Valdyba.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems ! 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, I1L 
Tel. Cicero 2316

L. S. S. 22 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, spalių 3, kaip 11 
vai. ryto Meldažio svetainėj. Visi na
riai prašomi atsilankyti — būtinai. 

' Turime daug svarbių reikalų.
—Valdyba.

L. S. J. L. 1-inos Kuopos mėnesinis 
i susirinkimas įvyks pėtnyčioj, spalių I 
d., Aušros svet., 3001 S. Halsted gvė. 
Pradžia, 8 v. v. Visi nariai susirin
kto, nes yra svarbių reikalų aptarti.

—Valdyba.

L. S'. S. VIII Rajono Konferencija |- 
vyks spalių mėn. 24 dieną Liuosybis 
svet., 1822 V/abansia avė. Pradžia 10 
vai. lyto. Kuopos malonėkite išrink-

delegatus ir priruošti naudingų su- į i asaKojimai ap.u jczų . manvmu or£ranizaciiosmanymų organizacijos labui.
— J. J. Čeponis, Sekr.

Toks yra vardas knygutės, ku
ri ką-tik išėjo iš spaudos. Tuos 
msakojimėlius parašė žinomas 

•rank Harris,, o lietuvių kalbon, ___ , ______ , .....
Tavęs autoriaus leidimą, išvertė Va^i <licnų ir toje pačioje svetainėjer ’ * 4. V*l. nn ninru C!
A. Lalis. Reikia pažymėt, kad j L. a. NeĮ^l^c d^aE

Gary, Ind. — L. S. S. 209 K p. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, 2 d. spalių, 
2, vai. po pietų, A. Karoso svet. 1520 
Grant St., Tolleston, Ind. Taipgi tą

Į vai. po pietų, įvyks susirinkimas S.

autorius žiuri į Jėzų ne bažny-1 atsiIan1<yti.— M. T-kis, Sekr. 
tininko akimis, bet kaipo į “di-l 
Ižiausį žmogaus Sūnų, kurs, iš- 
tikrųjų, pirmutinis atrado žmo
guje sielą, kalbėjo iš sielos ir 
dėl sielos, kaipo viršesnio daly-, 
ko negu protas”.

Knygelę “Pasakojimai apie Jė
zų” (42 pusi.) išleido N a u-l 

i i e n o s. Spaudinta ant labai 
ęeros popieros, su viršeliu pa
juostu žmogaus Sunaus paveiks 
ėliu. Kiekvienas gerų raštų 
mylėtojas skaitys pasakojimė- 
’ius su didžiausiu pasimėgimu. 
Galima gauti Naujienose už 50 
lentų su prisiuntimu.

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko beigi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 150G) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mas nebegales tilpti rytojaus 
numery j.

NAUJIENŲ OFISE
Randasi blankos Socialistų Parti- 

os Kampanijos Fondui. Draugai Dar- 
ininkai, pasistenkite kuodaugiausiai 
ų blankų paimti ir parinkti aukų 
arpe savo draugų ir pažįstamų.

v
Rubsiuviy Unijos 269 Skyriaus ber- 

aininis susirinkimas bus pėtnyČioj, 
ipalių 1 d. Ųnjos salėj, 1564 N. Ro- 
»ey Str. Pradžia 7:30 vakaro. Malo- 
lėsite visi nariai būt; bus daug svar
bių reikalų. Frank Juozapavičius, sekr.

. ~.....———..y.-----
Brighton Park. Keistučio Dramos 

Skyriaus repeticija įvyks ketverge, 
*0 rugsėjo, 7:30 y. v. A. Pociaus sve- 
ainej, 3824 So . Kodzle Avė. Visi Br
istai malonėkit būti laiku.

—Organizatorius.

North Sidės Dr-jų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 
etverge, rugsėjo 30 d., 7:30 vai. va

kare, Viešo Knygyno svet. 1822 Wa- 
bansia Avc. Malonėkite visi delegatai 
atsilankyti paskirtu laiku.

—F. Prusis, sekr.

Žmogus
Mąsto

Parašė James AHen 
Vertė St. Biežis

Turinys:
1. Gintis ir būdas
2. Minties pasekme į ap

linkybes.
3. Minties įtekme į svei

katą.

4. Mintis ir tikslas.
5. Mintis — faktas nu

veikime.
6. Svajonės ir idealai.
7. Rimtumas.

Daugeliui žmonių ši 
knygelė nurodė kelią į 
geresnį ir laimingesnį gy
venimą. Visi privalėtų 
šią knygelę perskaityti.

Kaina tik 15c.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI.

LIETUVON—■ 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- į 
vos žmonės Amerikos j 
Naujienas labiausia: 
mėgsta.

Skaitykite ir Platinkite

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

Tel. Randofph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS ... ...
Ofisas vidurniiestyj: 

ASSGC1AT1ON BLDG.
< 19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto ,iki 5 po pietų. 
Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

sekantįs reikalai. Pa- 
pasportų norintiems 
Ameriką, perdavimą 
pinigų, ir visokių iš

Kaip buvo pirmiau pranešta, 
kad musų atstovas išvažiuos į 
Lietuvą 28 dieną Rugsėjo (Sep- 
tember), tai dėl svarbių priežas
čių likos tas išvaževimas atidėtas 
ant 12 dienos Spalio (October) 
ir čia minėtą dieną 4 valandą po 
pietų musų atstovas Jonas Kas- 
tėnas išvažiuos iš Chicagos į 
Kauną dėl užėmimo vietos vedė
jo musų ofise Kaune ir kituose 
miestuose per kuriuos ofisus bus 
atliekama 
rupini mas 
važiuoti į
giminūs

Amerikos siuntinių, suteikimą in 
formacijų apie pirkimą nuosavy 
bes, namų, žemės ir kitokių rei- 
kaling-ų Amei'ikos Lietuviams 

reikalų. x
Todėl jeigu kas turite kokių 

reikalų, ar tai giminių atsiėmi
mo į Ameriką, ar pinigų perda
vimo, ar nuosavybės kitiems per
vedimo, kreipkitės į musų ofi
są pirm atstovo išvažiavimo, ir 
tokiu budu jisai atliks ir patirs 
visus jam pavestus reikalus ypa- 
tiškai ant vietos, taipgi musų 
atstovas lankysis po visus Lietu
vos miestus ir mietelius su au
kščiau minėtais reikalais. Ture 
darni kokius nors Lietuvoje rei
kalus, nepraleiskite šios progos, 
bet kreipkitės į

FEDERALfiS AGENTŪRŲ 
BENDROVĖS OFISĄ

CG6 W. 18th Street, Chicago.

Detroit Lietuvių At/dai!
Kurie reikalaujate tikrų bei 

teisingų vaistų ar sanžiniškų 
patarimų kaslink gyduolių, teik
sitės kreiptis pas lietuvių ap- 
tiekorių, kuris visokiame reika

lus pilnai užganėdins.
Su guodone,
J. J. SMAILIS, PH. G.
2210 Jos. Campau Avė., 

kampas Evaline.

le



NAUJIENOS, Chieago, III

Paj ieškojimai
"asmen V _j IEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Dai- 
or, turiu nuo tėvo laišką iš Lietuvos. 
Malonėsite atsisaukt, ar kas žinot pra 
šom pranešt antrašu:

ROZALE JUZAITIS
4306 S. Wood St., Chieago, III.

REIKIA DARBININKŲ REIKIĄ DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS
MOTERŲ VYRŲ

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Praneli 
kaus Bukančio ir švogerio And. Ka- 
minskio. Kauno rėd., Šiaulių apskr., 
Užvenčio parap. Pirmiau gyveno Penn 
sylvanijos valstijoj. Jie patįs ar kas 
kutas, malonės man pranešti, busiu dė-

KAJETONAS GOTAUTAS 
3621 Ogden Avė., Chieago, III.

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas ir 
užkandis duodama dykai. Taip
gi mergaičių pasibaigus moky
kloj lekcijoms ir pusę dienos 
subatoj.

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP HAIR PIN 

MNFG. CO.,
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

Reikalingas vyras mokąs gerai 
lietuvių kalbą vertimams daryti 
iš anglų kalbos. Darbas prie ap
skelbimų — vakarais — ant vi
sados... Alga gera. Kreipkitės 
laišku ar asmeniškai į Naujienų 
ofisą: 1739 S. Halsted St., Chi- 
cago, III.

Pardavimui bučernė ir gro- 
□iA uaaB Jį sjuzių w.io9 ‘jujos 
ta. Lietuvių apgyventoj vie

toj. Turi būti parduota greitai 
ir pigiai. Arba mainysiu ant 

Į mūrinio namo.
1834 Canalport Avė.

PARSIDUODA Farma, 40 akrų dir
bamos žemės labai pigiai. Važiuoju 
Lietuvon. Galite mane pamatyti kas 
vakarą po 6 vai.

P. D. ANDREKUS
2036 W. Coulter St., Chieago, Iii.

TAUTIŠKA DR-STR MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, 1LL. 
Valdyba 1920 m.

Ketvergas, Rūgs. 30 d,, 1920

DRAUGlJOb
DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 

Valdyba 1920 metama:

irPAJIEŠKAU brolio Juozapo Fox 
giminių. Atsišauk;te patįs av kas ži
note, malonėkite pranokti, turiu svar
bų reikalą. Visi gyvena Chieago.

FELEKS FOX
873 Junction Avė., Detroit, Mich.

J IEŠKO DARBO

REIK 1 A DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA
Paprastų darbininkų aplamai 

dirbtuvės darbui. Augštos algos
mokama, geros darbo sanlygos 
ir nuolatinis darbas.

Pardavimui lietuviška kep
tuvė labai geroj vietoj. Biznis 
išdirbtas per ilgus laikus. Biz
nis eina gerai. Duonų ir kek
sus parduodame iš krautuvės. 
Išlaidų nedaug. Turi būt par
duota greitai.

1820 W. 46 St., Chieago

PAJIEŠKAU dirbo į barber- 
nę, vakarais arba subatomis. 
Kam reikalinga, meldžiu pri
siųsti savo adresą į Naujienų 
ofisą num. 148.

REIKIA
GUZIKŲ SKYLUČIŲ 

SIUVĖJŲ,
ARM HOLE BASTERIŲ, 
SHOULDER BASTERIŲ 
IR ŠVARKŲ EXAMINIE- 
RIŲ.

J. L. TAYLOR CO.
535 So. Franklin St.

7 fl.

Paisiduoda grosernė ir bu
černė visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis — mirtis moteries ir 

Par-

Ateikite tuojaus pas
RAILWAY STEEL SPRING CO.
Cottage Grove Avė., arti 108 St. vienas negaliu apsidirbti.

1 duosiu pigiai.
2222 N. Major Avė, 

Hanson Park.
Albany 8409

REIKIA patyrusio shearmano 
serap geležies yarde. Gera mo-' 
kestis, pastovus darbas^ Tiktai f 
pastovus vyrai teatsišaukia. 
IKOŲUOIS STEEL 1RON CO. 

4620 W. Roosevelt Road.

Tel

it A

BEAKO KAMBARIU

REIKALINGAS kambarys. Turi 
būti Šviesus ir garu apšildomas. Geis
tina, kad butų Bridgeporto apielinktj, 
bet gali būti ir šiaip petinėj dalyj 
miesto. Meldžiu pranešti ant šio ant
rašo.

VYRAI IR MOTERS-—
Ar norit uždirbti $50.00 iki $] 00.00 

į tavaitę jūsų pilną laiką arba dalina?. 
Jeigu taip, pasimatyikte fu manim.

V. OLOWECK, Room 312. 81 E. 
Madison Str., Cor. Madteoi ir Mi- 
chigan Blvd.

REIKALINGAS bučeris, gera 
vieta, pastovus darbas. Atsi
šaukite tuojaus.

1980 Canalport Avė.

J. K. S.
3310 Auburn Avė, City. KEIKIA DARBININKU

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

MOTERŲ
Paj ieškau merginos arba mote 

ries, kad ir su vaiku, prie namų 
darbo. Gera mokestis, valgis ir 
kambarys.

P. GAČONIS
5360 S. VVestem Avė.

Prospect 4445

REIKIA Vyrų Plieno Ware-

housėj. Nuolatinis darbas. Ge
ra mokesnis. Naktinis darbas.

JOSEPH T. RYERSON

Reikalinga moteris, ar mergi
na prie namų pridabojimo ir kū
dikio 10 mėnesių amžiaus. Atsi
Šaukit tuoj aus.

JIM ORLAKIS,
919 W. 18-th Place.

SON

16th Rockwell St., Door 3.

REIKIA REIKIA

Merginų 14 metų ar senesnių 
lengvam čystam dirbtuvės dar
bui. Vyniojimui ir pakavimui 
rašymui įrankių. Gera mokestis 
ir puikios darbo sanlygos.

Ateikite tuoj aus

VYRO

THE JOHN B. WIGGINS CO.
1104 S. Wabash Avė.

REIKIA
Moterų, patyrusių ir nepaty

rusių perrinkimui senų popierų. 
Gera mokestis siūloma. Ateikit 
pas:

1451 So. Peoria St.

Reikalauja geros merginos siuvėjos 
prie moteriškų andarokų. Geistina, 
kad mokėtų siūti ant elektros maši
nos. Nuolatinis darbas, gera mokes
tis.

LOUIS KASPER
14 W. Washington St., Room 604

Reikia
IšSI- 
SIU- 

PROGA IŠMOKTI 
ATNEŠANČIO

JAUNŲ MERGINŲ
MOKINTI DRESIŲ 
VIMO.
AMATO

NUO $30.00 IKI $40.00 Į
SAVAITĘ PO IŠSIMOKI

NIMUI.
MITCHEL BROS.

367 W. Adams Str.

» ■ ■■ ■■ ■ .............................. ■■ •

REIKIA moteries abelnam 
namų darbui.

S. URBA,
8437 Gilbert Ct.

REIKIA—CAFETERIA DARBI 
N1NKIŲ.

Jaunų moterų trumpų valandų

REIKIA — nevedusio vyro išnokti 
gerai apmokamo biznio. Ar nenori atsi .... .....
traukti nuo sunkaus dirbtuvės darbo ^anto adato. 
ir tuom pat laiku uždirbti nuo S50.00 ma. 
ir daugiau į savaitę. Bet jus turite 
atsinešti $300.00 investinimui, kuris j 
yra apsaugotas nejudinamuoju tur*1 
tu. Pasimatyk su manim šiandie nuo 
10 ryto iki 9 vak. Room 14

EXTRA BARGENAS
1 Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. T mis ves bonai priimtu 
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei- 

„ ____ . Laisvės bonai priima-
Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

AUKSO MAINOS DEL 
BIZNIERIŲ.

Nepraleiskite šių pasiulijimų: 
Mes turim du hoteliu, kurie ran
dasi tokiose vietose, kad neat
būtinai reikia Lietuvių savinin
kų ir kurie norėtų įgyti nuosa
vybę, atnešančią didžiausią pel
ną, tai nepraleiskit šios progos 
ir tuojaus su mumis pasimatykit 
arba laišką dėl informacijos pri 
siųskit, nes mes čionai negalim 
viską išaiškinti. Kainos yra tik
rai $10,000 ir $11,000. Laabi 
mažai reikia įnešti, nes yra prie 
žastis, kad abudu savininkai tu
ri būtinai parduoti. Tai jeigu 

esi tinkantis prie biznio tai šio 
pasiulijimo nepraleisk, nes tos 
vietos į greitą laiką bus parduo
tos. Del platesnių žinių kreip
kitės į

ONEIDA L AND CO., 
McNaughton, Wis.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shiinkus, 
'0707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanu u skis,
122 E.Kensington Av, Kensingtonjll 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wentwortb Av., Roseland 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St.. Roseland. III

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitte, pirmininkas, 

8154 Douįflas Blvd 
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

8833 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.

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis,
2026 So. Union Avė.

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, 
2005 So. String St. 

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24 th St.

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepela
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras GarbaAauskas

Susirinkimai laikomi trečia pėtny- 
ėią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaicio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

DDRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chieago Avenue 

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

MOKYKLOS

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1258 N. Wood 

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė,
2252 West 22 

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 Weat 22 

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
3114 West 42 

Iždininkė, P. Baleckienė,
3333 So. Wallace 

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
3810 So. Lowe Avė 

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

st.

St

st

st

st

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 m.

2952 Milvvaukec Avė.

Mr. DARULIS.

REIKIA Tekitojų — peilių ir 
mašininių peilių. Nuolatinis 

darbas. Gera mokestis.
AMERICAN SAW & TOOL 

W0RKS
14 St., netoli Western Avė.

PARDAVIMUI
Išvažiuoju iš miesto, turiu 

parduoti $200.00 Victrola ir re
kordus už $75.00.

1734 Van Vuren St., 2-nd fl.

iMA5TERf \ ■JSYSTEMŲS/
ir Moterų Rūbų Kirpi

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina 

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,
4435 So .\Vood

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

Finansų Rašt., S. Stankus,
6118 So. J ustin Si 

Kasierius. A. Česna.
4509 So. Paulina Si

Si

si

visus
susi-

seto,

Stebuglinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, 
sykiu arba atskirai, kaip nauji, 
deda iš trijų šmotų seklyčios

buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kuri buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit . tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedčlioj.

2810 W. Harrison St.
'C •

mo ir DeaiRiring Mokykla
Musų sistema ir mokymo bud- 

tųs trumpu laiku išmoksite viso » 
mato.

Mes turime didžiausius Ir geriau 
sius kirpimo, designlug Ir siurim« 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero 
praktikus besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maft 
nos varomos elektros Jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ko 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pas< 
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig tnierof 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku 
rio« madų knvgos.

MASTER DESIGNING SCHOO1
J. F. Kasaicka, Vedėjas 

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

L1ETUVOS MYLĖT, UŲ DI.-8Tf> 
VALDYBA 1920 METAMS.

Si

Si

Sandėliniame kambaryj, mokan
čio piaustyti mėsą. Puikios dar
bo sąlygos, gera mokestis ir val
gis.

Ateik prisirengęs dirbti.
CHILDS CO.,

PARDAVIMUI saliunas ir bučernė 
su visomis prapertėmis. Bizniai iš-, 
dirbti per ilgą laiką. Pardavimo, 
priežastis—liga.

V. DOM.
12105-7 So. Halsted St.

West Pullman, III.

UŽ STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

55 W. Washington St.

REIKIA
VYRŲ DARBUI ŠALDYKIDJ. 
58c. I VALANDĄ. 9V2 VAL 
DIENAI GEROS DARBO SAN
LYGOS.

ATEIKIT PASIRENGĘ 
DIRBTI.

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO. 

2101 W. 39-th St.

Reikia
PAPRASTŲ DARBININ
KŲ DIRBTUVĖS DARBUI 
ANT MAŠINŲ. DARBAS 
YRA NUO ŠTUKŲ IR YRA 
GERAI APMOKAMAS PO 
PRASIMOKINIMUI. PATY
RIMO NEREIKIA. ATEI-

KIT I SAMDYMO OFISĄ.
ACME STEEL GOODS CO.

2836 Archer Avė

REIKIA
Paprastų darbininkų mt-

darbui generalio ofiso cafeteri- singio foundrėj. AugŠČiau- 
joj. Valandos 11 A. M. iki 2:30 
po piet. Ateikit pas

- SWIFT & CO. ‘
Employment Division

(S«n«ral Office
Union Stoek Yards.

sios algos mokama. Puikios 
darbo sąlygos. Ateikit tuo- 
jaus pasirengę dirbti.
STROMBERG MOTOR DE

VICES CO.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
baryj 12 puikiausių ir vėliausios ma
dos 3 šmotų seklyčios setų, kaurų ir 
lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 35 Victrolas šios die-PARDAVIMUI bučernė ir groser- „_2.__23 22,
nė. Geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ap- nos, groja visokių išdirbimų rekordus, 
gyventoj. Priverstas esu greitai par- Vertės tokios kaip $175 su didele šS- 
duoti. Priežastį pardavimo, patirsi- pa. Victrola už $35.00, priskiriant ro
te ant vietos.

1836 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemS, lietu
vių apgyventoj vietoj; parduosiu 
pigiai. Biznis cash, nėra knygu
čių. Biznis geras.

4608 S. Wentworth Avė.

PADAVIMUI saliunas, lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per ilgą laiką. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

4530 So. Paulina St.

Parsiduoda krautuvės įtaisy
mai (fixtures), labi gerame sto
vyje. Jeigu pageidaujama, gali
ma rendavoti ir štorą.

MRS. RAUSCH, 
1971 Canalport Avė.

PARSIDUODA saliunas, lie-

kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
, ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuglingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE
2102 W. 35th St., arti Archer Avė.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki 4 vai.

PARSIDUODA rakandai sy
kiu ir kambariai pasirandavoja. 
Daiktai dar beveik nauji. Parsl- 
duos visi sykiu ar po vienų; pi
giai. Kreipkitės vakarais.

714 W. 30-th St., 2 fl.

PARDAVIMUI rakandai (fur 
niture) dėl 5 kambarių. Par
duosiu greitai, nes išvažiuoju 
iš Chicagos.

5119 S. Aberdecn St.

tuvių ir kitų tautų apgyventoj I PARDAVIMUI komoda mie- 
vietoj. Biznis gerai eina. PrieŽas 
tį pardavimo patirsit ant vietos. 
Gera proga padaryt pinigai.

1723 So. Jefferson St.

PARSIDUODA Restauranas 
(valgykla) Lietuvių apgyventoj 
kolonijoj ir taipgi visokių kitų 
tautų, biznis išdirbtas per 

dvyliką metų. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą po num. 146.

Iš labai svarbios priežasties 
parduosiu barbemę. Gera proga 

1 blednam. Parduosiu visai pigiai,
nes turi būti parduota į tris die
nas. Atsišauki t j Naujienų ofi
są po No. 147. *

ganiam kambariui, ir kukninis 
pečius virjmui ir kepimui.

1702 Sting St.
Iš fornto, 2 lubos.
W IĮ lininiai ■!■■■,! ■iii.JL'UiUUL.J

MAMALŽEMR
....... ..  h.ii.SS^

PARSIDUODA: Didžiausias Berge
nas Chicagoj. Kampinis Storas ir 5 
flatai su pastoge ir dideMu basemen- 
tu. Pečiais apšldoma. Kaina $12,000. 
Po No. 2119 So. Halsted St.
PADDOCK, BOND & CO. 25 N. 
Dearbom St. Phone: Central 3311

PARSIDUODA: — Puikus 5 kam
barių bungalow, 50 pėdų lotas. Mo
demiškai išplumberiuota, elektros dra 
tai suvesti, kietmedžio grindis vienas 
blokas nud karų linijos. Pasiteirau- 
kit šito bargeno, jeigu norite turėt! 
namą pigiai. Kaina šią savaitę tiktai 
$3500.00 Rrandasi po No. 5415 So. 
Nordika Avė. (senoji 70-th avė), vie 
nas blokas j šiaurę nuo Archer Avė. 
PADDOCK, BOND & CO. 25 N. 
Dearbom St. Phone Central 3811.

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

«205 8. Hateted, 2407 W. MadlaoM
1850 N. W«Hm St.

187 Mokyklos Juagt. ValstiioM.
Moko Siuvimo, Patiemų Kirpu 

mo, Denigning bizniui ir na
mams. Vietos di mm! a mos dykai 
Din lomai Mokslas lengvais af 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygėlės. 
I 5eeley 1D4Ą.

^tAHA PAl'hK. Pirnunink*

innininkas Juozapas Butą.
3131 So. Emerald Avė 

Pagelbinlnkas, Petras Pauznlis,
3131' So Emerald Avė 

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

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasus globėjas, Fr. Kiaunė,
271-4 So Emerald Avė

2 Kasos glob. Povilas Chupbhskas.
3417 So. Emerald Avi 

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 351h St 

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

Draugystė laiko savo susirinkimu1 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišų sve 
rainėje. 3338 So. Auburn Avė. No 

pintieji prisirašyti prie draugys 
lės kreipkitės virš minėtu antrašu

LIET. TAUT. D-Stš KUNIG. ALGIL 
1)0, MELROSE. PARK. 
Valdjba 1920 metams.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokini- 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninį 
darbą iki išmoksi, šimtai šapų lau
kia darbininkų. Ateik arba rašyk 

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

Pirmi n. Simonas Bružas.
Box 344, Melrose Pai k. 

Padėjėjas Bomašius Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park. Il» 

Nut. raštin. \ntanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Maywooa, III 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas

Box 681, Mchose Park, III 
Kasierius Franciškus Lapinskas, 

Box 1109, Melrose Park, II) 
Kasos globėjas Myk. Zankevičia

Box 842, Melrose Park, III 
Kasos globėjas Petras Aperavičia

Box 514, Melrose Park. IU
Maršalka Stanislovas Poška .

Box 403, Melrose Park. U) 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, III 
Savo susirinkimus Kn. Algird< 

IraugystS laiko kas antrą nedėldie 
uį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. p< 
dėtų, Frank ir Janio svet., 171 — 2.' 
latvė, kampas Lake gatvės.

Ib

1.

2.

RUBSIUVYSTfi
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Na t. School of Garment Designing

I Room 328, 74 W. Washington St.
.na, -ra-r^BKi-T-r ■?,

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

HARVEY, ILL, AMERIKOS LIETU 
V1Ų 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 Wašelkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjas Petras Daknis. 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa 

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

CICERO VYRŲ IR MOTERŲ 
APfiVIEOS DRAUGYSTES 

Valdyba 1920 m,
Juozapas Tnknžnuskas, Prezidentas

1404 So. 48tb Ct., Cicero, 111 
Ant. Klainis, Vice-prezidentas

1526 So 49th Ct., Cicero, III. 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avė., Chieago, III. 
Telefonas Van Buren 3005 

Step. J. Tverijonas, Finansų Raštin.
835 N. Tayfor Avė., Oak Park, 111.

Marijona Bartkienė, Iždininkė
2001 So. Clccm Avė., Cicero, III.

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

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metama.

Pirm. Ant. Margevičla, 
1923 S. Union 

Padėj. Juoz. Valanticjus, 
619 Wcst 14th Place 

Prot. rašt. Iz. Jusčius.
1967 Canalport Avė 

7in. rašt. Iz. Vedeckis,
712 Rarber Si 

<as. Jon. Tautkus, 712 Barber St 
Centr, rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
. J. Gimauskls; 2. G. M. Chernauskte 
Jgonių globėjas Anl. Daujotas.

Teisėjas Stanisl. Romanas.
"aut. kapinių trustee. P. Kasparaitis 
vomitetas Juoz. Švedas.

Ave

WE8T PULLMAN. S. L. A. 55 KP. 
Valdyba 1920 metama.

i<. Lapie, pirm., 12143 Green St.
<. Alvinskis, psd., 12020 Halsted SI 
,. Andruška, tar. rašt.,

12248 Err*~31d
A. Statkus, fin. rašt.,

J. Gnizdis, ižd..
12039 t/u.on 

,722 W. 120 St. 
j J. Riepšas, iždo glob.,
) 12048 Union

iždo gi.,

Avė

A. Mikalauskas, 
859 W. 122 

Dr. A. L. Gralčinnas, kvotėjas. 
3310 So. Halsted

P. Laukis, mafŠ'.-durininkas, 
12143 Green

Avė

St

Edvardas Čepulis, pirmininkas
2841 W. 40th Place 

•lėni Pasanka, padėjėjas,
1417 <S<». 50th Avė.. Cicero, UI. 

1g. Žilinskas, nutar. rašt.,
1G35 N. Hermitage Avė. 

Dominik Dantų, fin rašt .
6950 Wolfrane St. 

Antanas Tiimavičia. kasierius.
1.329 So. 501h Ct., Cicero. III. 

Susirinkimai laikomi antra nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj. 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

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

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

2053 Bingham <St.
L Kalnine, Nutar. Rašt.,

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

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

2121 N. Western Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje! 1822 \Vabansia Avė.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metama.

B. Zitra, pirmininkas, 
1919 So. Union Avė.

Sherpetis, Vice-pirmininkas, 
1719 N. ihirmikige Avė.

Asbmanta. nut. raštininkas.
810 W. 19 Si

Fran. Girdwainis. fin rašt.
2000 S. Halsted St.

M. Yamilaitis, konlr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė.

I). Sheipflltla. Kasierius,
1750 So. Union Avė.

Susirinkimai hunu kas mėnesį an
trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
I). Shemaičio svet., 1750 So. Union

K.

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

Valdyba 1920 metams:

W. Prusis, 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 pirmą ir tre- 
■ ••ų pem>CiH kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.. kaip 
7:30 vai. vak

< HICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

Pirmininkas, S. Danilavičia,
.. 1617 \Vinchester Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi- 

rard St.
Vice-Pinn., F. Juozapavičia.

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

St. 
Fin. rašt., V. Briedis, 

1049 Marshfield Avė.
rašt.. J. Ascilla
4725 W. 12-th Place, Cicero.

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

Kon

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

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

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

G. Parkaitis nut. rašt.
8412 So. Halsted St.

Finansų Raštin., A. Pužus, 
3537 So. Union Avė.

Kasierius, J. Mazelnuskas, 
3259 So. Union Avė.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas, 
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus. iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas tračia serodų 8 vai. vak., A. če> 
anos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališiua, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st.. Chieago TU

KENOSha W|R. draugystes 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.

Nrm., Ant. Pakšte. 552 Grand Avė. 
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis.

P. O. Rox 229 
’ort. Rnšt.. M. Rungsite. R27 Erie St. 
?in. Rašt., Ig. Baubonte,

728 Park Ct. 
Iždo G’nhėteh

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

Teisėjas, Ant Bubelis, 818 Quince St
Jaseliunas, 960 Jenne St.


