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VEJA LENKUS Iš LIETUVOS
Atėmė daug miestų
Veikia išvien su rusais

Auglija persergsti bolševikus
True translation filetl with the post- 
master at Chicago, 111., July 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
VEJA LENKUS Iš LIETUVOS.

Atėmė daug miestų; veikia iš
vien su rusais.

(Telegrama Naujienoms]
VVSAHINGTON, liepos 19.

Lietuvos Atstovybė šiandie, lie
pos 19 d., gavo kiek pavėlintą 
iš Kauno kablegramą, kurisai 
buvo “kiltos” pasiųstas liepos 
septynioliktą dieną, trečią va
landą po pietų. Kablegraine sa
koma:

“šį rytą sugrįžo Kaunan tra
kos delegacija. Musų kariuome
nė vakar įėjo viena vakarop 
Vilniun. Vievio-Nemečino ruož
te nuginkluota pakrikusi lenkų 
kariuomenė. Pietuose, linkui 
Ma'šiogalos, nuginkluota visa 
lenkų brigada.

“Šiandie musų delegacija ta
riasi Vilniuje su rusų kariuome
nės vadais visai rusų oku
puotai Lietuvos teritorijai pe
rimi!.”

Kitas kablegramas nuo Ba
lučio, prisiųstas iš Kauno lie
pos aštuonioliktą dieną, skam
ba šitaip:

“Prieš paimant Vilnių. Lan- 
dvarave turėjome snuckią kovą 
su lenkais. Yra nukautų ir su
žeistų abejose pusėse. Ties Vil
niumi internavome apie du tūk
stančiu lenkų kareivių ir de
šimt karininkų, keturias bata- 
rėjas, keturiasdešimtįs kulkas- 
vaidžių ir kitos karo medžiagos. 
Mūsiškiai apsupo visas Vilniaus 
apylinkes.

“Vakar dėl Vilniaus atidavi- 
Tno buvo didelė demonstracija 
Kaune.

“Musų kariuomenė paėmė 
Druskininkus, Merkine, Varė
ną, Marcinkonis ir Valakinin
kus. Pietuose nuo Vilniaus mes 
įėjome į Sorokus, Tatarus. 
Dvinsko ruožte musų kariuo
menės dalįs stumiasi priekyn— 
Vydžių link.”

Vileišis, Lietuvos Misija ir 
Atstovybe Amerikoje sveikina 
visus Lietuvos piliečius Ameri
koje su musų sostinės Vilnimis 
ir kitų lenkų okupuotų Lietu
vos dalių atidavimu, ir pataria 
visoms vietos lietuvių organi
zacijoms lapvaikštinėti iškilmė
mis šitą laimėjimą, o drauge iš
nešti ir tam tikrus nutarimus 
delei Lietuvos Respublikos per 
Jungtinių Valstijų valdžią pri
pažinimo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA PERSERGTI BOL
ŠEVIKUS.

žada pertraukti tarybas, jeigu 
jie tęs veržimąsi Lenkijon. 

LONDONAS, liepos 20.— Šią jai, būtent, jeigu pastaroji ne- 
naktį bus pasiųsta Anglijos vai- prims pasiūlymą kai dėl paliau- 
džios atsakymas į Rusijos so-1 bos mūšių, premieras Milleran- 
vietų valdžios užsienio reikUų das šiandie atstovų butui pasa- 
mmisterio čičerino notą kai dėl kė, kad Anglija ir jos talkinin- 
paliaubos mūšių su lenkais.! kai visomis spėkomis gins Len-
Ji« duoda suprasti, kad jeigu kiją. Girdi:

rusai dar toliau veržšis į Lenki
ją — visokios tarybos, kurios 
veikimą tarp Anglijos ir Rusi
jos'kai dėl atnaujinimo pirkly- 
bos bus patrauktos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

LENKAI GALUTINAI SUMUŠ
TI — NETOLI LYDOS.< _________

LONDONAS, liepos 20.
Oficialinis pranešimas iš Mas
kvos, datuotas panedėly ir gau- 

' tas čia šiandie, praneša, kad 
; bolševikai, besiveržiantįs lin
kui Gardino, Lydos apielinkėje 
galutinai sumušo lenkų kariuo
menės diviziją.

True translation filed with the post- 
master at, Chicago, III., July 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

RUSŲ ATSAKYMAS PAŠIE
PIA ANGLUS.

LONDONAS, liepos 20.
Rusijos sovietų valdžios atsaky
mas į Anglijos notą delei pa- 
liaubos mūšių su Lenkija, at
meta Anglijos pasiūlymus kai 
dėl taikos. Tai sako Londono 
Times, kuris išspausdino sut
rauką šito sovietų valdžios at
sakymo.

Atsakymas yra ilgas ir, T imes 
manymu, valdžia neužilgo jį 

paskelbsianti ištisai.* ♦
Atsisako vykti Londonan.

Pasak Times, bolševikai atsi
sako vvkti Londonan, kur turė
tų įvykti siūlomoji tnikos kon
ferencija. Tai dėlto, kad Angli
ja esanti ne bešališka. Jie taip
jau priešinasi tam, kad konfe
rencijoj dalyvautų Pa baltės 
valstybių delegatai, nes Rusija 
jau padariusi su tomis valsty
bėmis taiką.

Kai dėl Lenkijos, tai bolševi
kai nurodo, jogei siūlomoji pa
liaubos linija esanti neteisinga 

Lenkijai. Tariantis tiesiog su 
Lenkija bolševikai esą pasiren
gę sutikti jai kur kas priimti- 
nesnius miežius.
Reikalauja, kad Wrangel’io ka

riuomenė pasiduotų.
Bolševikų atsakyme® griežtai 

atmeta tarimas! apie kokias 
nors sąlygas dėl generolo Wran- 
gel’io kariuomenės ir pabėgėlių 
pietų Rusijon. Reikalaujama, 
kad jie pasiduotų — besąlygi- 
nit'd.

Times sako, kad atsakymas 
esąs sarkastinis ir turįs tikslo 
įvaryti kylį tarp Lenkijos ir 
talkininkų iššaukiant lenkuo
se nepasitenkinimo Anglijos pa
siūlymu.

Francija pasirengusi išlaikyti 
savo prižadus.

PARYŽIUS, liepos pO. — Nu
rodydamas į premiero Lloyd Ge 
orge ultimatumą sovietų Rusi-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Arabai kjla prieš 
franeuzus

Arabų gentįs žada remti savo 
karalių, kūnam franeuzai įtei

kė ultimatumą.

True translation fled with the post- • True translation filed with the post- 
master at ChicagofilU., July 21, 1920 mastei- at Chicago, 111., July 21, 1920 
as rcąuiręd by theact of Oct. 6, 1917 as reąuired by the act of Oct. G, 1917

LONDONAS, liepos 20.
Gauta iš Kauno ž'nia sako, kad 
tenai atvykstantįs (:’š Dantas- 
kus’o) žmonės nurodo į arabų 
pasiryžimą priešintis franeuzų 
veržimui'si, kurį jie išdėstė savo 
ultimatume Syrijos karaliui 
Feisal’ui.

Arabų genlįs, sako, palinku
sios remi karalių Feisal’ą ir kad 
delei to Damaskus’e jaučiama 
didelio entuziazmo.

Manoma, kad karulius Feisal 
yra priešingas karui, bet aiškiai 
nuitosi, kad jis negali suvaldyti 
gyventojų, sujudintų delei ulti- 
inuhinio, kurį įteikė franeuzų 
armijos komanduotojas, gene
rolas Gouroud.

Reguliarinė Sy rijos kariuo
menė susidedanti iš 20 ar 40 
tūkstančių vyrų, kuriai vado

vauja sumanus karininkai, ėję 
mokslus Europoj ir turėję gero 
patyrimo karo letike.

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., July 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI APLEIDO
BREST-LITOVSKĄ.

VARŠAVA, liepos 19. — De
lei greito bolševikų kariuome
nės ėjimo priekyn šiaurinėj 
Pripeto pelkių daly, American 
Relief asociacija apleido Brest- 
Litovską, kur ji šelpė šimtą tuk- 
stt nčių pabėgėlių.

Amerikiečiai taipjau apleido 
ir Kovelį, pietryčiuose nuo 
Brest-Litovsko, Kosciuškos or- 
laivininkų eskadrono kvatierą 

ir šešių geležinkelio linijų cen
trą, už kurį lenkai atkakliai 
kaujasi.

NAUJAS MINISTERIŲ KABI
NETAS PORTUGALIJOJ.

LONDONAS, liepos 20. -- 
Gautomis iš Partugalijos sosti
nės Lisbono žiniomis, tapo su
darytu naujas m misterių kabi
netas, kuri n įeina ir liberalų 
grupės žmones. Antanio Maria 
da Silva kabinetas turėjo pasit
raukti, kadangi prieš jį buvo 
griežtai nusistačiusi didžiuma 
prirlamento narių.

DIDELE EKSPLIOZIJA 
SARRE.

LONDONAS, liepos 20.
Gautomis iš Berlino žiniomis, 
Sarre apskrity, Vokietijoj, kilo 
didelė, ekspliozija. Ekspliodavo 
keliolika orlaiviams paruoštų 
bombų. Ekspliozija sukėlusi 
didelę paniką žmonyse, nes ten 
pat esą sukrauta ir kitos rūšies 
bombų — su nuodingais gazais. 
Bijomasi, kad ir jos gali eks- 
plioduoti.

0 R A S J
Ch:cagoj ir apielinkese — Da

linai apsiniaukusi, maža atmai
na temperatūroj.

“Francija iškikys duotą žo
dį, ir aš esmi tikras, kad Augli
ja taipjau biis ištikima jai.”

Paveda jadenams Nū 
kolajevską

HONOLULU,^ liepos 20 .

Viskonto Chindą informacijo 
mis Japanijoš valdžiai, kurių 
čia. gauta iš Japonijos sostinės 
Tokio, talkininkų premierų ta
ryba Spa miestą pripažino Ja- 
ponij'fii tesės o&upuoti Niko- 
lajevską ir šiauranę dalį Sacha-
lino salos, ir įkurti tose apskri
tyse militarinę saldžią, kad tuo 
bildu išlaikius Japonijos valdi
nių gyvastis r mantą nuo 
bolševikų.

Nikolajevske, kuris yra Sibe- 
rijos pąkrrišty, L v. Primorsk’o 
provincijoj, nekirtą įvyko susi
rėmimų tarp jionijos karei
vių ir bolševikų Sachalino saloj 
taipjau veikė bolšev kai. Šiau
rinė dalis salos Portsmoutb su
tartimi (po rusų-japonų ka
ro) tapo pt«vcsta Japonijai.

GAL PANAIKINS KARO STO
VI, f 

*■ ■« —^1 IH

GALVESTON, Texas, liepos 
20. — Valstijos gubernatorius 
ir miesto valdininkai ryto čia 
laikys konferenciją. Tarsis 
ap’c panaikinimą karo stovio, j 
kuris čia tapo |jaskelblas kilus 
prieph «ukos darbininkų strei
kui. Streikas dar tęsiama.

NERAMIOJI ŠALIS.

Riaušininkai sudeginę miesto 
rotužę.

TUAM, Irlandija, liepos 20.^— 
Šį rytą riaušininkai čia sudegi
no miestelio rotužę ir keliūtą 
kitų triobėsių. Gi naktį netoli 
šio miestelio nušauta du poli- 
cistni. Nuostolių padaryta apie 
už pusę miliono dolerių.

ELEVATORIŲ KOMPANIJA 
LAIMĖJO.

Sako, Public Utilities Komisija 
išpildė jos reikalavimą — imti 

jo 10 centų nuo pasažierio. 
1 . - ■

CHICAGO,— Elevatorių kom 
panija laimėjusi. Vakar pas
kelbta, kad gubernatoriaus 
Lowdeno komisija, kuri kažin 
kodėl vadinama r viešoj o Irbo 
komisija, išpildžiusi kompani
jos reikalavimą leidusi imti 
po dešimts centų nuo pasažie- 
riaus.

Komisijos pa tvarkymas dar 
nepaskelbta. Sakoma, ke»d tai 
busią padaryta1begiu sekamų 
kelių dienų. Kompanija pradė
sianti imti po dešimt centų nuo 
pa<sažieriaus rugsėjo 1 dieną.

Aiyskaitliujama, ke«i dabar 
kompanijos pelnas padidėsią 
vienu milionu dolerių metams.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, liep. 20 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ią ne maliau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaipi

Anglijos 1 svaras ............. $3.82U
Austrijos 100 kronų ........... $0.72
Belgijos, už $1 ........ frankų $11.50
Finų 100 markių ................... $4.10
Francijos. už $1 ....... frankų $12.18
Italijos už $1 ................  lirų 17.28
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.65

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ............... $0.65 '
Norvegų 100 kronų ........... $10.40
Olandų 100 guldenų ........... $34175
Švedų 100 kronų .......   $21.90
šveicarų, už $1 ....... frankų $5.70
Vokiečių 100 markių ........... $2.65

Bulgarija ruošiasi 
karau

Kovos prieš graikus —Trakijoj 
pasienyj įvyko susirėmimų.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 19. Gautom s iš Sofijos 
[Bulgarijos sostinės! žiniomis, 
Bulgarijos valdžia pašaukė ar- 
mijon 1921 melų klcsą. Prane- 
šunia, kad ir šalies viduje ir pa
sienio miestuose butą didelių 
demonstracijų prieš graikus.

Pulkininkas Dorione pasiėmė 
koinunduotk nereguliarinę ka
riuomenę, esančią į šiaurius 
nuo Rhodolpbo kalnų. Reguria- 
linei kariuomenei vadovauja 
pulkininkas Kt'č’bandjief.

Du šimtai bulgarų užpuolė 
Čuni miestelį, kur patruliavo 
graikų kar umenė, ir bandė jį 
padegti. Užpuolikai tečiaus lapo 
atmušti. Viena moteris ir du vy- 
rt'ė tapo nušauti.

Naujas Balkanų karas?
Konstantinopoly prisibijonui, 

kad tai yni ženklas naujo karo 
Balkanuose. Bulgarijos vald
žia tuoj po to, kada tapo paves
ti'* graikams vakarinė Trakija, 
persergėjo talkininkus, jogei ji 
neprisiims atsakomybes už pa
sekmes, kada graikai pradės 
okupuoti šitą apskritį.

Apskritys tirštai apgyventas 
bulgarais, išpažįstančiais mu
sulmonų tikėjimą. Todėl taikos 
konferencijoj bulgarui stipriai 
spyrėsi, kad šitas apskritys lik
tų Bulgarijai. Apskrity] taip
jau gyvena nemažai graikų, tur
kų ir bulgarų-krikščionių.

Graikų kariuomene nesenai 
topo išsodinta Trakijos pakraš
ty Anglijo! karinių laivų pade
dama. Bet iki šiol, kaip prane
šama, ji nedrįso nueiti toliau, 1 
kur nebesiek a karinių laivų 
šoviniai.

Konstantinopoly labai abejo
jama, būtent, kuo visa lai už
sibaigs, jeigu bulgarai priešin
sis graikams. Talkininkai netu
ri reikiamos kariuomenės, kad 
pasiuntu® ją padėti graikams. 
Nemanoma, kad ir Jugo-Slavi
jo ateitų jiems pagalbon, ka
dangi josios atidžia kreipiama 
į Adrijos pakraštį ir Albaniją 
kur dabar veikia italų kariuo
menė.

IR B1LLY SUNDAY NORIS 
“RUNYTI.”

Kad sumušus demokratų kandi
datą Cox.

COVRALIS, liepos 18. — Ži- 
nomasai amerikiečių “pryče- 
ris,” sorkiniukas Billy Sunday 
vakar čio “kovojo su velniais” 

sakė pamokslą. Be kita Sun
day pareiškė, jogei jis gavęs te
legramą, kur jo klausiama ar 
jis sutiktų priimti vice-'prezi- 
dento vietą, nuo prohibicionis- 
tų, kurie taipjau toriasi statyt 
savo kandidatu®. Prezidento 
vieta esą norima suteikti Brya- 
nui.

Billy Sunday pareiškė, kad 
jeigu' jis persitikrins, jogei ši
toks žingsnis prisidėtų prie de
mokratų kandidato pralaimėji
mo — mielu noru vilnysiąs. Bi- 
lly Sunday “šlapioj o” Cox’o ne
kenčiąs labiau nei piktuko.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Francija grąžina 
“bolševikus”

Siunčia Rusijon 4,000 kareivių, 
kurie kovėsi “vakarų fronte.”

PARYŽIUS, liepos 20.
Francija pradeda gabenti Rusi
jon “bolševikus.” Ryto keturi 
tūkstančiai rusų kareivių, ku
rie narsiai kovojo vakarų fron
te 1916 metais, bet pakėlė maiš
tą, kadi'* kilo Len:no revoliuci
ja, susirinks Marseillese, kad 
vykus Odeson. Jie atvyko Fran- 
cijon kaipo dalis rusų ekspedi
cines kariuomenės, kurią čia 
atsiuntė caro valdžia pagalbon 
savo talkininkams vakaruose.

Grąžinimas šitų kareivių tu
rės užbaigti ilgus ginčus, kurie 
ėjo tarp Maskvos ir Paryžiaus. 
Fraincijos socialistai per daugelį 
mėnesių šito reikalavo, o so- 

. vietų valdžia buvo paskelbus-, 
j kt'i'J tol, kol šitie kareiviai nebus 
sugrąžinti, Rusija nepaliuosuos 
kelinto Francijos oficierių ku
rie tenai tapo '.sulaikyt .

Iš džiaugsmo numirė.

STILLWATER, Minn., liepos 
18. /Septyniasdešimts keturių 
metų amžiaus senis, buvęs Far
go (North Dakdtoj) policijos 
veršininkas, Patriek Rarnes, 
vakar naktį sužinojęs apie tai, 
kad jis paJiuosuojama iš kalė
jimo — urnai puolė ant žemės 
ir pasimirė. Pimmirė iš dide
lio džiaugsmo.

Mat, Rarnes buvo nuteistas 
ilgiems molams kalėji’man dėl 
žmogžudybes. Pasiliuosuoti iš 
kalėjimo jis nebesitikėjęs.

Levas užpuolė savo mokytoją.

SI()X City, liepos 19. — Žais
mės metu įpykintas levas vakar 
čia užpuolė savo mokytoją. įdū
kęs žvėris pervėrė savo iltimis 
mokytojo petį. Stipriai užgavęs 
levui į grilvą mokytojas tečiaus 
spėjo ištrukti iš klėtkos. Teks 
ilgokai pagulėti ligoninėj.

PARYŽIUS, liepos 19. — čia 
manoma, kad rusų bolševikų 
armija, kuri dabar muša len
kus, taikosi prie Baltiko priep
laukų, kad išstūmus iš ten Ang
liją.
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Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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

Naruševičius—Lietu
vos prezidentas

J ..... .

Chicago, liepos 20. — “Drau
go” gautomis iš Kauno žinio
mis, Steigiamasai Seimas pas
kyrę® Lietuvos prezidentu T. 
Naruševičių.

Kiek laiko atgal p. T. Naru
ševičius viešėjo Jungtinėse Val
stijose. Amerikos lietuviams 
na.ujasai Lietuvos prezidentas 
todėl yra pažįstamas žmogus. 
Tūlą laiką p. Naruševičius vie
šėjo ir Chicagoj c.

AR KILS GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKAS?

Algos padidinta nuo 18 iki 27 
nuoš; geležinkeliečiai esą nepa
tenkinti); geležinkeliečių vir

šininkai laiko posėdį.

CHICAGO. Darbo Taryba 
geležinkeliečių algoms nustaty
ti vakar paskelbė naują algų 
skalę. Ji yri* tokia. Geležinke
liečiams padidinama algos nuo 
18 iki 27 nuoš. Viso geležinke
lių kompanijoms šilas padidi
nimas atsieisiąs apie šešis šim
tus milionu dolerių. Darbo Ta
rybos nariai sako, krd tai yra 
daugiausia, ką ji galėjusi duo
ti.

Geležinkeliečių vadai tečiaus 
pare škė kad šituo padidinimu 
jie esą nepatenkinti. Prie da
bartinės visa ko brangenybės 
šitoks algų padidinimas esąs 
“kaipir juokingas.”

Tuoj po to, kaip gauta Dar
bo Tarybos nustatytoji algų 
skalė geležinkeliečiams, jų 
viršninkai tuoj susirinko į 
posėdį, kid pasitarus ką daryti: 
priimti Tarybos pasiūlymą ar 
atmesti jį.

Geležinkeliečių viršininkų 
atsakymo laukiama dar šian
die. Daugelis buria anl p rštų 
ir sako: “streikas neišvengia- 
11U6.”

Ar taip bus — pamatysime.
Reikalaus padidinti kainas ge

ležinkeliams.
Tuoj po lo, kaip Darbo Ta

ryba paskelbė naująją algų ska
lę, vyriausia gelež nkelių kom
panijų advokatas F. H. VVhiter 
paieiškė, kati kompanijos rei
kalaus, idant butų padidinta 
kainos už važioj imą prekių ir 
pasažierių 18 nuoš.

Kompanijos tikrr.i nepraloš.
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Laiškai iš Lietuvos
(Kazimieras Ražas, kuris ga

vo šitą laišką nuo savo brolio, 
nunešė jį “Draugui”; bet “Drau 
go” redakcija atrado, kad jisai 
yra neįdomus, ir sugrąžino. Kle
rikalai. mat, skelbia, kad Lie
tuvoje žmonėms gerai gyventi 
ir kad valdžia tenai esanti prie
lanki darbo žmonėms. Šitas 
kiškas, kaip ir šimtai kitų laiš
kų, ateinančių iš Lietuvos, paro 
do visai ką kitą.)

Apie ponų gyvenimą štai ką 
pasakysiu. Jus žinote, kaip bu 
davo pirm karo — jei vienas po 
nas Lietuvoj paliuosuodavo or- 
dinarninką, tai kitas jį prilindo 
vo. O dabar, jei vienas ponas 
pjRiuosuoja ordinarninką, tai 
kitas ir-gi nebepriima jo — skai 
to jį buntaušėikų arba bolševi- 

* ktt. Jei ordinr.rninkai nedirba 
ponui pigiomis kainomis, tai jis 
visai nesamdo darbininkų ir ne 
sėja savo laukų. Ponas sako: 
“Jeigu žmogus nedirba vien tik 
už pavalgymą, tai man jo visai 
nereikia.” Todėl lauki i ir stovi 
dyki.

Seniau Padratvinių dvaras, 
Lolių para})., laikydavo 12 dar
bininkų, o dabar turi tik vie
ną. Visi laukai stovi nedirbti; 
jų niekam nenuomuoja. Drupiš- 
kių'dvere, Liolių par., pirm ka
ro būdavo iki 20 darbininku, o 
dabar tik penki. Liolių dvare 
pirm karo būdavo 10 darbi įlan
kų, o dabar liko vos septyni. 
Pudžiškių dvare seniau būdavo 
10 darbininkų, o dabar tik vie 
n&«s ir 1.1. Tokiu bildu biednam 
yra sunkus gyvenimas. O ponai 
nieko nepaiso r sako: “Kol val
džia mus prispaus, tai mes grei
čiau žmones prispausime”. Ka
pitalas, kurį žmonės uždirbi’* po 
nams, eina į Lenkiją, o Lietu
vai š to naudos nėra. Jei mo- 
tina-našlė buvo su sūnumi ant 
ordiną rijos, tai (kada sunūs paj
iniam?*, kariuomenėn) motiną 
ponas išvaro, sakydamas: “Ei
kite į Lenkiją ir gausite ordiną- 
rijos”.

Tuo tarpu valdžia visai nesi
rūpina biednais. Savanorių šei 
mynoms valdžių žiojėjo teikti 
pašalpos. Bet dabar silpnai 
moteriai kartais tenka eiti ko
kius penkius kartus po penkias 
degintis verstų, kol gauna šio- 
kios-tokios pašalpos. Ponas iš
varo iš dvaro ir moteriškei nėra

Tai. YardTsflM?71

Mrs. A. Michniewich 
AKUJERIA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
ms! Pennsilva- 
aijei hespitali- 
m, Pasekmin- 

patarnauja Į 
pria gimdymo. 
Duoda rodą vi- 
aokioM ligose 

moterims ix 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v. .
_____________ ______________y

kurs pasidėti, nėra kam jai duo 
uos uždirbti. Simus kariuome
nėj, valdžia neduoda pašalpos, 
—tai nors badu mirk.

Taip tatai Lietuvoj gyvena po 
nai ir biednieji.

Rugiai kainuoja nuo 50 iki 
70 rublių; karvė nuo 1500 iki 
2200 rub.; arklys — nuo 4,000 
iki 18,000 rub ir t.t.

Viskas brangu. Kas turi par
duoti, tam gyvenimas geras, o 
kam reikia pirkti — tam gyve
nimas blogas. Ponams labi’d 
gerai gyventi ir valdžia* į juos 
nekreipia domės.

—Antanas Ražas.

........................— >

Pati ankšta šviesa •
Lai šventina ir laimino, į
Visus ir Lietuvą,
Tėvynę Lietuvą.

Tik štai, vos šiems balsams

NAUJIENOS, Chicago, HL
. . .......... III] III III ■■fa— ■

Sereda, Liepos 21 d., 1920

SURAŠĄS PASIŲSTŲJŲ LIETUVON SKRYNIŲ 
PER LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĘ.

Mažojoj Lietuvoj.
(Tąsa)

Ir verta giedoti musų imnus. 
Juk nauja gadynė išaušo ir mu
sų tautai. Gana jau vergavus 
svetimiems, dabar vėl patys gy- 
vęsime — drąsiu apsiėmimu ta
ria ypačiai musų jaunimas. 
Užtrauksime naują giesmę, bro

liai,
Kurią jaunimas tesupras. 
Netaip giedosime kaip ligšioliai, 
Naujas užtrauksime gaidas.

Patsai giesminnikas ir kuni
gas Maironis, tarp visų pulkų 
sau tyliai bestovėdamas*), iš
girdo čionai ant savo tautos 
šventvietės kauniškių giedotojų 
galingais balsais tariant šituos 
jo žodžius į tautos naująją ga
dynę. Sujudinti visi klausos. 
“Drąsiai, linksmai----------” nu-
aldo, ir garsus rankomis ploji
mas aperiškia visų pasišventimą 
savo tėvynės labui.

Vėl vienas brolis iŠ Didžio
sios Lietuvos kalba, musų dai
nius ir balsininkas Šimkus. Pra
neša apie Lietuvos atgijimą, 
kiek šviesos ypačiai iš Tiržės 
Didžiosios Lietuvos lietuvius te
kėjusi laikais, kada jus vergė 
rusų jungas. O dabar, kada ta
pome laisvais, susirinkome čio
nai švęsti Laisvės šventę. Jo 
žodžiai labai užgavo susirinku
sius. Plojo ir plojo delnomis 
pritarimo, ir vėl galingai iš vi
sų širdžių suskambėjo: “Lietu
va Tėvynė musų”.

Tada dar kart kalbėjo musų 
Vydūnas. Jis jau pirm 15 me
tų tikėjo, kad labai arti tas lai
kas, kuris musų tautai ir tė
vynei vėl atgaus laisvę ir nepri
klausomybę. Lietuviai atgavo, 
į ką tikėjo. Dėlto tikėjime bu
kime gyvais. Jo kalbą patvirti
no klaipėdiškiai ir tilžiškiai gie
dotojai, giedodami “Prašvito 
aušra” ir

Mes Lietuvos vaikai 
Stovėsim vienširdžiai 
Tvirta dora, rankoj ranka 
Visi už Lietuvą, 
Tėvynę Lietuvą.
O meilė, ką yra

*) “Rytojus” kitame numery j 
pastebi, kad rašytojas čia pasi
likęs: Maironio visai nebuvę. 
— Red.

laipink rytojui — ir 
pradek šiandie, šis yra 
JUS U tvirtas draugiš
kas Valstijas Bankas.
Pinigai yra siunčiami į Lie

tuvą ir i irisas kitas dalis 
svieto. Laivakortes 

ant Visų linijų.

Central Manvfacturing 
District Bank
1112 West 35th Street 

Turtas viri $G,000,000.oo 
A STATE BANK

Atdara Pancdėiiais, Seredoins Ir Subatoms vakarais

--------------------------------- . ——-

, Diena I
nuaidėjus, pasijuntame, kad Ša- Geg. Mikolas^ Guobis, 
lia musų sustoję yra kauniškiai 
giedotojai. Ir žiuri Visi, tokiu 
pasišventusiu laukimu. Tik kaip 
jau ir suskamba — tik girdėkit!
— tie patys balsai, kuriuos šio 
šono lietuviai tankiai taria!—: 

Lietuviais esame užgimę, 
Lietuviais norime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę 
Tą ir neturim leist pražūt.

Ir kaip tie gražus, malonus 
jų balsai visus sujudino. Tur 
dar kart padainuot. Ir tik dar 
galingiau skamba šita daina, 
daina tvirtino apsiėmimo 
sti pražūt, ką užgimdami 
vų< pavelde j ome.

Laikas greit praeina.
veik diena prilinks vakarop. Bet 
dar turime ąžuolą sodyti, atsi
minimo ąžuolą, kurs kuniškai- 
regimai per šimtmečius primin
tų musų vaikų-vaikams, kad po 
500 metų švendtadienyj 
Birželio 1920 mt. ant 
šventkalnio Rambynaus 
viai vėl susirinko iš “visų

nelei- 
iš tė-

Jau

vien- 
susi- 
aky- 
savo

tvirtai,

20-to 
savo 

lietu- 
k raš

tų, nebe po svetimais, bet pa
čių žemčje-tėvynėje valni lietu
viai, ptys sav^ gyvenimą val
dantis, nepriklausomi nepri
klausomos Lietuvos lietuviai. Su
sirinko šalia jau pirm 11 metų 
sodintojo ąžuolo. Bet kur tie 
visi didieji pulkai čia sutilps! 
Reikėjo pasidalinti į kelias da
lis. Prie vienų buvo muzika, 
prie kitų kauniškiai giedotojai, 
ir tt. O čionai šimtai kitų lie
tuvių, sodinti ąžuolui, iš šilo- 
karčiamos atneštam. Jaunimas 
kasė, senumas apkasė, o vadai 
laikė kalbas. Tie patys kalbė
tojai, kaip ir ten, ir visi 
širdžiai išreiškė, ką visi 
rinkusieji tame šventame 
mirksnyje jautė ir kam 
širdimis pasišventino:
kaip stov medžiai ant Ramby- 
naus prie Nemunėlio, kaip ąžuo
lai Lietuvos girėse stov, taip nuo 
dabar testov musų išvaduotoji 
nepriklausomoji Lietuva. Ir. 
visos Lietuvos šalys tur vainos 
būti ir likti visados. Tam teau
ga ir težaliuoja lyg koks regi
mas pavyzdys šitas musų sodi
nami gis ąžuolėlis. Kas visoms 
kitoms tautoms yra šventa ir 
brangti,f tas pats turi būti ir yra 
ir mums šventa ir brangu: mei
lė į savo tautą, tėvynę ir jos val- 
nybę — nuo nieko nepriklauso
ma valnybė.

Štai, jau ir vakaras, garlai
viai belaukdami nebekantruoja. 
O rodos, dar taip širdingai no
rėtume su būti ir musų tautos 
šventvietėj pasiviešėti. Taip 
mielai norėtume dar su musų 
broliais iš Didžiosios Lietuvos 
arčiau susipažinti ir susigentirv- 
ti. Bet reikia susivaldyti ir 
skirties, — bet skirties jau, kaip 
vienų ir tų pačių namų vaikai, 
kurie persiskirdami žino, kad 
vėl susisirinks — ir tikrai vol 
susirinks, kada visiškai bus su
griuvusi, kas mus dar skirtų ir 
tada tikrai bus vieni namai, vie
na jose meilės šventa ugnelė, 
viena dvasia ir viena kalba.

Gryžome namosna kiekvienas, 
kaip atkeliavęs, tai garlaiviais, 
tai trukiais, tai vežimais, tai pė
sti . Nakties tamsa veik apsi- 
plėtė ant Rambynaus ir visos 
Lietuvos. Bet per tą tamsą ži
nojome, kad vėl išauš rytmetis, 
kaip kad musų tautai ir tėvynei 
išaušo rytas nepriklausomos vai 
nybės. Ir gryždami jautėme, 
kaip musų širdis tą dieną už
gautos plakė tarsi vienu plaki
mu visuos, ir lyg tas plakimas 
kiekvinu žingsniu tartų:

Valio, nepriklausomoji Lietu
va. N

Valio! Ir lig pasimatymo ki
tą metą toj pačioj dienoj ir toj 
pačioj vietoj.
“Gražiau dar šviesiau žėrėkite, 

ugnys!
Mes norim augščiausiojo žmo

niško labo.
Net vargo bedugnį palaimiu 

šviesa.
Kad spind musų darbas ir saulė 

iš rankų:
Nušvint išvaduota visa Lietuva”

— Lietuvis.

Priimtos Skrynios Kaune kada, kokios ir kieno.
Makso No.

214
Siuntėjas Kas priėmė

Rapolas Guobis, 
Lavvrenoe, Mass.

Ida Sentschenko,
33 Brook St

Geg. 11 Tatiana Sentschenko,
216 W. 4 St., S. Boston, Mass.

Geg. 11 Klemenas Porutis, 
t 59 Summor St., Quincy, Mass. 
Geg. 11 Joseph Galius,

815 Broadvvay, S. Boston,
Geg. 11 šv. Liudviko pkrap., 

Maizville, Pa.
Geg. 11 Joe Ėringi**, 

918 33 St., Chicago, III.
Geg. 11 Jurgis Romika,

242 Broadway, S. Boston,
Geg. 12 A. Rasimavičius,

20 Sangor St., S. Boston, 
Geg. 12 Mikas Petrauskas,

7 Winfield St., S. Boston,
Geg. 12 Frank Makauskas,

282 E. 9th St., S. Boston,
Geg. 8 Julius aKupas, 

Lithuania.
Geg. 10 Juozapas aMtulevičius,

244 Broachvay, S. Boston,
Geg. P. Balčiūnas,

1086 Medbury St., Detroit, Mičh. i
Geg. 11 J- žemaitis, Antanas Kilna,

'Ono Petrauskiutė, 
£8.

Juozas Astrauskas,
S. BosAon, Mass.

Kaz. Burokas,
Mass.

Antanas Daugenis,

Juozapas Čerkesas

Juozaaps Gilminas,

Petras Gasiunas,

Marijona Porutienė,

Baltrus Rykokas, 
Mass.

Žemaičio Seminarija,
Jonas Eringis,

Jurgis Romikaičius, 
ss.

Petras Rasimavičius
Mags.

Ona, Petrauskaitė, 
M a ss.

Lovose Makauskiutč 
MaSg.

Adomas Antanaitis,

Ma

Simonas Matulevičius, 
MaSSi

Juozas Balčiūnas,
>

Waterbury, Conn.
Geg. 12 Mikolas Petrauskas,

7 Winfield St., S. Boston, Ma
Geg. 14 P. Astrauskas,

380 Athens St.,
Geg. 14 Mfšs M. Burokas,

70 Marsball St., Brockton, 
Geg. 14 John ChalSUs, „ *

545 aMin St., Cambndge, MaSSi 
Geg. 14 Vladas Federaviče,

239i L. St., S. Boston, Mass.
Gei’*. 14 Antanas’■ Galininas, uuuzaups vuiiuuiao,

4 Neponset Avė., Hyde Park, Mass.
Geg Longinas Gasiunas, Petras Gasiunas,

82 J. St., Athol, Mass.
Geg. 14 Anthony Ivas, 1-------------- -------

315 Broadvvay, S. Boston, Muss.
Geg 14 Feleksas Kiburis, Eva KiburienS,

43 Hastings St., Cambridge, Mass.
Geg. 14 Jonas Krugeris, J. Vasiliauskiene,

258 Bolton St., S. Boston, Mags.
Geg 14 Jurgis Klimus, Alcxandra Pocius,

83 B. St., S. Boston, Mass.
Geg. 14 Antanas Kulesas, Barbora Kulcsas,

81 Battles St., Montello, Mass.
Geg. 14 Antanas lengvinas, Kasparas Pocius,

224 Athens St., S. Boston, Mass.
Geg. 14 John Lapetinskas, Adomas Lapetinskas,

324 Athens St., S. Boston, Mass.
Geg. 14 JUozas Murtinėnas, Kazimieras Rudokas,

828 N. 31 st St., Chicago, III.
Geg. 14Julis Mitulis, Kaz. Matulis,

363 Portland St., Cambridge, Mass.
Geg. 14 Paul Petrauskas, Jurgis Petrauskas

244 Broadway, S. Boston, Mass.
Geg. 14 Kaz. Rusteika, Petras Ginvilis,

127 C. St., S. Boston, Mass.
Geg. 14 Antanas Siliunas, Franciškus Siliunas,

Harrison, III.
Geg. 14 V. Šatas, Mikolas Statas,

1402 N. Ashland St., Chicago, III.
Geg. 14 Benediktas Stašaitis, Jackimas Martinionis,

26 St. JSnnes St., Norvvood, Mass.
Geg. 14 Ignasas Tarutis, Marijona Tarutienč,

22 Telegraph St., S. Boston, Mass.
Geg. 14 Angnieška Uzulaite, Levonas Uzulas,

162 Bolton St., S. Boston, Mass._ 
Geg. 14 Ona Urbonienė,

26 Gatės St., S. Boston, Mass.
Geg. 14 Marijona Vasiliauskiutė,

26 Gatės St., S. Boston, Mass.
Geg. 14 Vilimas Vaitkunas,

266 W. 4 St., S. Boston, Mass:' 
Geg. 14 Jonas Zaikis, C“'
Geg. 15 Petras Grigas, Anelia

112 Gold St., S. Boston, Mass.
-Geg. 16 J. Dalyda, Juozas

2014 Sidney St., S. S. Pittsburg, Pa. 
Geg. 17 Vincas Bukauskas, Kazys

380 Athens St., S. oBston, Mass.
Geg. 17 P. Bartjccvičia, S. Baltkevičia,

877 Cambridge St., Cambndge, Mass.
Geg. 17 Jonas Cėrkovas, Vincas Cervokas,

242 Broadvvay, S. Boston, Ma«s.
Geg. 17 Petronėlė Jurijonainė, Stanislovas Cejauskas,

62 Porter St., Montello, Mass. (siųsta per
Gcg.17 Kazimieras Galinauskas, Antanas Galinauskas,

17 Lexington St., Waltham, Mass.
Geg. 17 Kaz. Galbogis, 

219 D. St., S. Boston, Mass.
Geg. 17 A. Greiner,

. 564 W. 18th St., Chicago, III.
Geg. 17 Juozapas' Gilius, ------  -------- ,

213 E. Diamond St., N. S. Pittsburg ,Pa.
Geg. 17 Juozas Jencius, Mikolas Jurksevičius,

100 Union St., Lavvrence, Mass.
Geg. 17 V. S. Juzukonis, Antanina Juzukoniukė,

255 Gold St., S. Boston, Mass.
Geg. 17 Jonas Kiburtas, Stanislovas Kibartas,

255 Broadway, S. Boston, Mass-
Geg. 17 Juozas Kaupis, Alexandra Kaupas,

143 Bolton St., S. Boston, Mass.
Ona Kulakauskas,

Elzbieta Linktienė, 
Ona Miskenis,
Amilija MikalioniutS, 

Ma66-
Juozapas Mačiulis, 

Mass. >
Ona Raipsienė, 

Cambridge, Mass.
Kastulė Bukauskiutč,

Juozas Karuzis,

Kazimieras Tiknius,

Veronica Vairaitis,
• t I

Ona Siliunas,

Ona Siliunas,

Apolionija Tarutis,

Ona Dailydienė,

Monika Bartkevičiene, 
f
Veronica Varaitiene,

Vincas Ardziauskas, 
Ohio.

Ju6zas Grinsevičius,

Endrius Zokas, 
III.

Veronica Sedlickas,

Petronėlė Miliauskiene,
__  Pranciška Paulaitienė, 
877 Cambridge St., CambridRoi,^as.s’. T 

* •____ - - Pranciškus Leikus,-

Juozas Simanavičius,

Jurgis Venskus,

Mikolas Baltrimaitis, 
Mass.
Jurgis Juokonis,

Kazys Kudrevičius, 
ss.

Jurgis Cekavicius,
’V

-r *

Stanislovas Ivaškevičius,

Jurgis šarka,

Petras Vasiliauskas,

Juozapas Vaitkunas,
* * • > v '

Agota Zaikienė,
271 Silver St., S. Boston, Mass.

Matulionienė,

Dalyda,

Bukauskas,

508,

239,

459

507

190

266

239

490

186

86

95

94

55

58

205

175

375

440

286

41

172

108

127

85

525

49

, 216

79

511

430

224

179

151

164

157

123

18

152

249

162

283 
(siųsta per baggago)

291

294 
baggagc) 

229

Kaz. Galbogis,

Marijona Valentinavičienė,

Marė Giliutė,

Geg. 17 Jonas Kulakauskas,
288 — 3 St., S. Boston, Mass. 

Geg. 17 Elzbieta Linktienė, 
Geg’. 17 Povilas Miskenis,

29 Intervale St., Montello, Mass- 
Geg. 17 Paulinas Mikalioniutė,

118 Bovven St., S. Boston, 
Geg. 17 John Osedavicz,

211 Chestnut Hill, Athol, 
Geg. 17 Ona Rapsąitė,

877 Cambndge St., 
Geg. 17 Jonas Sabas,

380 Athens St., S. Boston, Ma66-. 
Geg. 17 Jonas Sabac,

380 Athens St., S. Boston, MaRS- 
Geg. 17 A. Tiknius,

827 Bank St., Waterbury, Con- 
Geg. 17 Jokūbas Varaitis,

170 II. St., S. Boston, Mass. 
Geg. 14 Ant, ir Kast. Masiokas, 

c-o Harrison Dry Goods Storo 
Geg. 14 Ant .ir Kast. Masiokas, 

Harrisbnurg, III.
Geg. 14 Ignacas Tarutis, , —

22 Telegraph St., S. Boston, Mass. __ 
Geg. 16 J. Dailyda,

2014 Sidney St., S. S. Pittsb rufc Pa- 
Geg. 17 oJnas Bartkevičius, T.'

216 Moore St., Philadelphia, 1 
Geg. 17 Jacob Valaitis,

8 Grimes St., S. Boston, Mass. 
Geg. 17 Martinas* Ardziauskas,

1653 E. 26th St., Cleveland, 
Geg. 17 S. Grinsovičius,

226 Air St., Dayton, Ohio..
Geg. 17 Endrius IJiedlinskas,

2907 S. Union Avė., Chicago, 
Geg. 18 Mikolas Sedlickas,

33 Tremont St., Norvvood, Mass; 
Geg. 18 1
Geg. 18 Ona Paulaiciukė, 

r~_ ~
Geg. 18 Antanas Leikus,

291 4th St., S. Boston, Mass.
Geg. 18 Antanina Simonavičiutė,

138 Athens St., S. Boston, Mass*. 
Geg. 18 Andrius Venskus,

138 Athens St., S. Boston, Mass’, 
Geg. 18 Kazimieras Zvagzdis,

5% Grimes St., S. Boscton, 
Geg. 18 John Juokonis,

263 South St., Athol, Mass. 
Geg. 18 Zidorius Kudrevičius,

423 Second St., S. Boston, Ma 
Geg. 18 Juozapas Šidiškis, 

Petobody, Mass.

291 4th St

101

293

400

306

28
14

90

215

117
80

325

120

47

160

158

134

5, 4

346

103
281

195

26

111

125

367

89
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Geg. 18 Kazimieras Urbonas, Mat. Urbonas, 227
282 Gold St., S. Boston, Mass.

Geg. 18 Mikolas Jasonis, Maziesius Jasonis, 350
1200 VVashington St., Norvvood, Mass .

Geg. 18 Cicile Vandziuna, Mokolas Palaima, 288
208 C. St., S. Boston, Mass.

Geg. 18 Jaronimas Dalalis, Ona Simonienė, 74
33 Harding St., Cambridge, Mass.

Geg. 18 Frank Kopūstas, Karai ina Kopūstienė, 188
88 Mercer St., S. Boston, Mass.

Geg-13 Antanas Sebenauskas, 288
Geg. 19 Peter Daknis, Feliksas Daknis, 383

15807 Lathion Avė., Harvey, III.?
Geg. 19 Antanas Raugola, Marijona Raugalienė, Missing

112 Lovvell St., Rochester, N. Y.
Geg. 19 Juozas Kovas, 581
Geg. 19 Vincentas Cibrauskas, Eva Cibauskiene, 479

3326 S. Morgan St., Chicago, III.
Geg. 19 Ananas Kairys, Barbora Janušonis, 169

244 Broadvvay, S. Boston, MaS8.
Geg. 19 Jonas Pazereckas, Jonas Stanaitis, 414

2241 Soblentz St., Chicago, m.
Geg. 19 Antanas Neura, Anieska Neurienė, 226

283 Broadvvay, S. Boston, MaSg,
Geg. 19 , Magdalena Brinevičienė, 347
Geg. 19 Juozapas Gusčius, Kazimieras Gusčius, . 295

2041 Ruble St., Chicago, III.
Geg. 19 Adolfas Mikolaitis, Anielė Mikalilis, 36

307 Bolton St., S. Boston, Masg|
Geg. 19 A. Meldaikis, Ona Meldaikienė,'

501 Lincoln Avė., Rockford, m.
Geg. 19 Pavilas Kiskis, F Juozapas Kiškis,

13 Highland Terrace, Nevvton Upper aFlls, Mass.
Geg. 19 B. Kreivis, z Ignacas Kreivis,

138 Athens St., S. Boston, Mass.
Geg. 19 A. Meskauskas, Karolina Meškauskienė,

1859 Tomo Avė., Detroit, Mi^
Geg. 19 Mikolas Budreika, • jonas Budreika,

820 Bank St., Waterbury, Conn.
Geg. 19 J. Jancius, Povilas Jnacys, f383 VVilson St., Watejbury, Conn. y ’
Geg. 19
Geg. 19 Jonas Sinkevičius,

Box 747, Nanty Glo, Pa.?
Geg. 19 Juozas Matuliauskas,

1422 Columbia Rd., S. Boston, 
Geg. 19 Antanas Kasparavičius,

123 Prospect St., Somerville, 
Geg. 19 Petras Barevičius,

148 D. St., S. Boston, Mass.
Geg. 19 Juozas Bandža,

195 Cardoni Avė., Detroit, 
Geg. 19 Antanas Ciupila,

21 Market St., Cambridge, 
Gcg.19
Geg. 20 Antanas Grikėnas,

724 W. 18th St., Chicago, III.

Ona Pioraitienė,
Simonas Sinkevičius,

Veronica Matuliauskienė, 1
Mass.
Andrius Ziova,

Mass.
Jonas Keugžda,

Victoria Graziskauskiutė, 
Mich.

Juozapas Ciupila, 
Mass.

Petras Kirklevičius (Girk),
Veronika Grikenis,

Gog^OPovnas Kaziauskas, Motiejus Kazlauskas,
2610 Lodge St., Sioux City, jowa

Geg. 20 Petras MaBnionis, Klemensas Malinionis,
33 Mercer St., S. Boscton, Mass

GeK-20 k . O. XI-. . oJnas Gizas,40 Woodbndge St., Hartford, Conn
Geg. 20 A. ArmakaviČius, Antanas Armakavičius,

225 South St., Athol, Mass.
Geg. 20 J. Baniusis,

250 Tthens St., S. Boston, 
Geg 20 Kaz. Baniulis,

97 Sixth St., /S. Boston, Mass. 
Geg. 20 Bernadas Jetulevičius, 

. 34 Daniel St., Salem, Mass.

Kastantas Eismontos, 
Mass.

Bronislovas Baniulis,

Barbora Jetulevičiutė,
Geg. 20 Zuzana Grigaliūnas,

P. O. Box 124, Waltham, Ma 
Geg. 20 Kastantinas Mikonis,

196 Sanders St., Athol, Mass. 
Geg. 20 Jonai Balčiūnas,

223 Cardoni Avė., Detroit,
Geg. 20 Kastancija Matulytė,

Windsoer House, Athol, Ma 
Geg. 20 John Mathus,

342 Broadvvay, S. Boston, Ma 
Geg. 20 
Geg. 20 Juozapas aMtuliauskas,

260 Dodge Avė., Sioux City,
Geg. 20 Antanas Vilkas,

2141 W. 23 PI., Chicago, III.
Geg. 20 Stasis Stankevičius,

123 C. St., S. Boston, Mass. 
Geg. 20 Veronica Balnis,

7 Loring St., Hudson, Mass.
Geg. 20 Jonas Paulauskas,

244 E. St., S. Boston, Mass.
Geg. 20 Vincas Jankeliūnas,

2359 S. Leavitt St., Chicago, 
Geg. 20Ix>uis J. Cepurna,

20 S. Green St., Baltimore,
Geg. 20 Petras Kaminskas,

2326 W 23rd St., Chicago, III.
Geg. 20 Leonora Krauciuniukė,

427 Portland St., Cambridge, 
Geg. 18 Ig. K. Dambrauskas,

,826 W. 6th St., Kevvanee, III. 
Geg. 18 J. Butkus,

37 Montrose Avė., Toronto, C 
Geg. 18 Juozas Augustauckas,

23 Light St., Dayton, Ohio.
Geg. 18 J. Kusleikas,

908 Lukest St., Dekalb, III.
Geg. 18 Kun. Pranas Juskaitis,

40 York St., Cambridge, Mass.
Geg. 19 Pranas Dagilaitis,

1419 E. 25th St., Cleveland,
Geg. 19 Jos. Gusčius,

1337 S. 50th Avė., Cicero, III. 
Geg. 19 Stanislovas Austinas,

Gurnce, Illinois.

Domininkas Grigaliūnas, 
ss.

Pranciškus Mikonis,

Jonas Balčiūnas 
Mich.
Stanislovas Matulis, 
ss.

Baltrus Matuzevičius, 
ss.

Antanas Veličkas,
Kazimieras Miškinis, 

lovva.
Baltrus Vilkas,

Kaz. Stankevičius,

Stanislovas Balnis,

Stasys Mataciunas,

Tamošius Jankeliūnas, 
III.

Jurgis Čepu 171a, 
Md.

Ona Kaminskienė,

Mikolas Kraučiunas, 
Mass.
Kaz. Dambralskas,

Uršulė Butkus, 
anada.

Juozas Sliuzinu,

Ona Kušleikineė,

Vincas Puidokas,

Juozas Dagilaicius, 
Ohio.

Tadas Povilaitis,
Ignacas Stulginskas,

Geg. 19 Petras Cibulskis, 
n W‘ 23r<1 Chicago, III.
Geg. 19 Mikas Bublis,

Box 62, Lincoln, N. H. 
Geg. 19 Veronika Balniutė,

7 Loring St., Hudson, Mass. 
Geg. 19 K. Matulytė,

House» Athol, Mass. Geg. 19 J. Balčiūnas,
223 Cardoni Avė., Deroit, 

Geg. 26 J. Kičas,
3646 Hamilton Avė., Chicago, m 

Geg. 26 Uršulė Paulukaitė,
Gold St., S. Boston, Ma 

Geg. 26 Kons. Mikaliunas, _.
r oct327 Morgan St., Chicago, m. Geg. 26 Jonas Valkevičius, j-
r ori2 t’8?? St:» West Lynn, MaSs. Geg. 26 A. J. Skeraitis, 
n ne 1A20 e,9rand St-’ Brooklyn, N. Y. 
Geg. 26 A. Steponaitienė, ■4-4 -d ZV ’ •
Geg. 26 A. Z Vasmanas, zmilu

oe a10! Boughton St, Worcester, Mass. Geg 26 Antanas Vaicekauskas, 
n oež-3 Saadcns St., Athol, Mass. 
Geg. 26 kaz, Seniūnas,

Geg. 26 Jonas Banis, 
r or?? 2^d St” Chestcr, Pa. 
Geg. 26 Jokūbas Tvaskus, v, BUJU
Kn.r pA??8 Wasl?ington St., Norvvood, Mass. Keg. 26 Juozas Šalčius, r--
Cno- 9rv4m-f’ St” Cleveland, Ohio" 
Geg. 26 V. Miliauskiene, ~
rn. 9r į28 D?erfield St., Greenfield, Mass. 
Geg..26A. Gleisnius,

South Range, Mich.t 
Geg. 26 Jonas Basasparas, dUo
r n Ave,» Deroit, Mich.Geg. 26 1 zd. Girdzijauskas, C
n 3252 S; Ha’sted St., Chicago, 111. 
Geg. 27 Augustas Sklenis,

o,vin'lsor Athol, Mass.
Geg. 27 Kasparas Dilis, „tte

o_ 2^1 Millbury St., Worcester, Mass. 
Gpg. 27 Leonardas Arlauskas, 
r Lietuva.

Bublis,

Balnis, 

aMtulis,

Mateušas Cibulskis, 

Kazimieras 

Stanislovas 

Stanislovas

Jonas Balčiūnas, 
Mich.

Tamošius Kičas, 

Pranciškus Kuskas, 
ss.

Kons. Mikaliunas, 

K. Volkevičius, 

Simonas Skeraitis,

V17 vamiit0n ^ve,» Grand Rapid? Mich.bUS’ 
Antanas Vismanas, 

Petronei ėMauricienė,

SK rni,i»v.K:„ 6* r, • 1 Tadeušas Seniūnas,nPP?a St’’ Bndgeport, Conn.
Juzė Banienė, 

Uršulė Tvaskicnė, 

Simoias Šalčius, 

Petras Milasauskas, 

Agnieška Gleisnius, 

Juozas Besasparis, 

Ona Girdzijauskienę, 
Kaz. Sklenis, 

Anast. Dilienė, 

kaz. Arlauskienė,
Geg. 27 Rev. J. J. Jakaitis, Jurgis Jakaitis,
n nn a ? lovi<lence St., Worcester, Mass.
Geg. 27 Antanas Mikėnas, Jurgis Scena,
n nrr a7 J lne Ave,» w«rcester, Mass.Gog. 2 7 Anthony Lauricinas, Ona Laurincikienė,
n opa/ ^estminster St., Providence, R. L
Geg. 26 Magdalena Grigaliūnienė,

(Bus daugiau).
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NAUJIENOS, Chicago, III.

H.LEIBOVITZ
1T>55 West 12-th Street 
Kampas Ashland Avė.

Aš busiu savo ofise 
Nuo 4 vai. po pietų iki 
8 vai. vakaro.

Nedėliomis uždaryta 
per visų dienų.

The People’s Store
11201-3-5-7 Michigan Avė. Roseland.

Rugpiučio=August
1 birios

The Peoples Store bus uždaroma 6 vai. vakaro 
kasdien išskiriant Subatomis. Subatomis atdara va
karais iki 9’30.

Double S. & JI. Stampos kasdien iki piet.

Zmogue kasosi galvą, I 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučioms. Bet jis | 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. •

Vyrai ir moteris kenčia Į 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
b kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus i 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

rufflrs 1
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 5 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra mąistinga maudynė galvos odai ir plaukams. Ž 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite ąpsieiti be ! 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. ' t į
> Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • į

p, RICHTERČb CO., 326-330 Broadway, New Yjrk <•—<>—>

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

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

„to.j. CART^?,!E.N PILLS,

Rusiškos ir Turkiškos Voros

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

■ 3514-16 W. 12th ST. 
Arti Bt. Loaio Avė.

CHICAGO, ILL

i

BBBEaBBBKBBHBBBBBMBBBBBBBflflBBBBBBBBBB^

KAS TARNAVO ARMIJOJE?-
Pasekmingai paj ieškom DOVANAI (60 dol. “BONUS” kiekvienam, I 

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

L. MERKEN Kontoras Notaro
710 West 14-th St., Chicago, UI. ■

BBBBBBBatiBBBBBBBBBB B B B BIB BIB B B B B B B B B BBIBI B

f FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemes, Farmas ir Visokius Na

mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.
666 W. 18th Street. Chicaro, 111.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Ligos paeinančios nuo 
prastų dantų.

C. K. Cherrys, D. 1). S.

(Tąsa)

i Užsipuliuoja .sakius. Kartais 
pūliai liekasi apsupti! tani tikra 
plėve ir piosilikę šaknies gale lei 
<13 a bakterijų nuodus tiesiog 
kraujanįkartais jie prasiėda sau 
takų per žandų kaulus ir smege
nis ir išsiveržia bumon. Retkar
čiais ir taip pasitirdko, kad pū
liai nuo danių pasiekiu net kru
tinę, pažastis arba rankų pirš
tus, ir nereitai prasimuša apie 
misis ir akis. Tečiaiis, kur už- 
sipuliavimai nebūtų, arti ar toli 
nuo atsiradimo vietos, rezulta- 
yra tas pats: nuodijamas siste
mos tiesioginiu budu, persisun- 
kimu bakterijų nuodų kraujan; 
arbc« netiesioginiai, nurijimu jų 
į vidurius.

Užsipuliavimas šaknų įvyks
ta ne tik aukščiau aprašytu bū
du, bet kartais dantįs ir pavir
šiaus atrodo sveiki, o vienok, 
X spinduliai parodo užsikrėti
mų apie šaknis. Kuomet dan
tįs yra apaugę įvairiomis drus
komis, tai smegenis dažnai es
ti užsidegusios ir toli nustumtos 
nuo norųialinės vietos. Čia rui
mingos tuštumos pasidaro ir pri 
sipildo žalingomis medžiagomis 
ir įvairių rūšių mikroorganiz
mais. Minkšti audiniai apie don 
tis prasideda nykti. Nuodinrf 
pūliai čiai irgi susitveria ir sykiu 
su seilėmis ir maksiu dasig?«una 
į vidurius.

Sutraukus viską krūvon štai 
kas galima pasakyti: visi puvi
mo produktai, susitvėrę tarpe 
ir apie apleistus dantis, visi nuo 
di(»i gimę sugedusiuose dantyse, 

<’r įvairus šaknų ir apie šaknis 
audinių užsipuliavimai neša 
dviejų rusių padarius. Viena, 
užskrėlimas gali prasidėti bur
noje ir kaimyniškose dalyse (lo- 
csd effects); antra, užsikrėtimas 
sistemos (general effects).

Tarp užsikrėtimų apie galva 
galima paminėti: užsidegimas 
žandų (periosteo), burnos ir gci 
klės plėvių užsidegimas, veide 
neuridgija, užsikrėtimas tonsilų 
ir galvos tuštumų; taipgi vidu
rinės ausies ligos, akių ir daugy
bė odos ligų. Iš pastarųjų pa
minėsiu šias: acne, alopecia are- 
ata, eezema, erythema, herpes 
edema, scborrrea, erysipelas ii 
t.t.

Tol irtus seka įvairus užsidegi 
mai seilių ir kaklo gilių.

Tarp sistemos ligų butų gali
ma priskaityti visų eilę vidurius 
paliečiančių ligų, kaip taf: gas- 
trilis (užsidegimas skilvio plė
vės), pilvinis oleeris, euteritis 
(užs'degima žirny), colitis ii 
proktitis (užsidegimas aklosios 
žarnos), appendicitis, tulžies ir 
kepenų ligos. Taipgi įvairios 
širdies ir kraujo ligos; kaip va: 
septicema (kraujo užnuodiji- 
mas); pycmia, anomis eudocar 
(litis, pyelitis, visokios inkstų ii 
plaučių ligosi Nervų ll:gos pa
eina šios: hysteria, mclancholia 
insomnia ir mania. Iš specifiš
ku užsikrėtimų, kurie galį paei
ti nuo prastų dimty, arba teisiu 
ginu sakant kurių bakterijos ga 
Ii persiveržti sistemon per su
gedusius dantis, geriausiai yra 
žinomos šios ligos: reumatiz
mas, skarletina, tuberkulosia 
vaikų paralyžius, cėrebro me- 
ningtis ir mum'psc.i.

šios visos ligos sudaro gana 
baisų pasakojimų ir turbūt skai
tytojas pamtnnys, kad tai viską 
yra perdėta. Tečiaus man no
ri;/ pabriežtr, kad tatai yra la
bai pamažinta*. Geriausi auto
ritetai patalogijos srityj tvirtina, 
kad beveik kiekviena liga, ku
rios priežastis nėra aiški, paei
na nuo burnos ir ypač dantų su
gedimo. Jie priėjo prie tokio su
pratimo ne spėliodami ir bergž
džias teorijas tverdami, bet uo
liai jįcškodami priežasčių Ii 
goms. Juk nebūty skirtumo, jei 
pasakytume, kad ne dantįs, bet 
kojy pirštai yra priežastis šim
teriopų ligų, jei tik tokio tvirti
nimo klaidingumų negalėtume 
prirodyti faktais. Kokie yra tie

H- AŠ, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE. 
L* Kas mano išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris. 
f* Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 

ninto pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 

f T skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos.

Et Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa-

LE sidarč smagu viskas. Per 6 mėnesius aš aavo paveikslą nebegaliu 
M* pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
L? Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas; 
į* SALUTARAS CHEMICAL INST.
rjį J. Baltrėnas, prof.
ĮįZ 1707 Halsted St., CHICAGO, ILL.
ft Užlaikome žoles nuo visokių ligų.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt

|AR GALIU GAUTI SAVO PINIGUS 
KADA TIK Aš NORIU?

Daugelis žmonių šitaip užklausia banke.
Atsakymas yra

Kada tik norit
JUS GALIT GAUTI SAVO PINIGUS ŠIAME 

SENAME TVIRTAME BANKE PO VALDŽIOS 
PRIEŽIŪRA.

AR JUS KALBATE ČIA LIETUVIŠKAI?
ir šitaip žmonės užklausia banke 

Atsakymas yra
•’'» i .‘H • *1 t i;' • t ‘

Beabejones kalbame Lietuviškai šiame Banke
JUS ATEIKIT TIK VIENĄ KARTĄ IR RASITE, 

KAD JAUSITĖS KAIP NAMIE ŠIAME BANKE.
AR GALI KUR BŪTI GERESNIS BANKAS

PEOPLES = BANK

Kur Bakūžė Samanota
Gaidos vienam balsui 

ir a 
Fortepianui 

Parašė 
Stasys Šimkus 

Antra laida
Kaina 50 centų

Šių gaidy jau nedaug yra. Todėl kas jų nori gauti, pri
valo pasiskubinti su užsakymu.

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

faktai? Štai kokie — Žmonės 
pasveiksta, nuo įvairių ligų pra-, 
>alini'*nt arba sutaisant sugedu
sius dantis. Mat, medicinos ži
novai, kuomet susiduria su sun
kiais klausimais sveikatos rei
kaluose, griebiasi visokių budy, 
kad suradus ligos pjfežastį ir 
pašalinus jų. Dabartiniu luiku, 
kuomet daktaras pamato suge
dusius dantis, dažnai jis pama
no sau: “aš žinau k«»s tau ken
kia”. Žemiau paduoti atsitiki
mai Vš “Dental Revievv”, liepos 
menesio, 1918 metų, tegul kal
ba patys už save:

1. P-ni F., 35 m. amžiaus, bu
vo ligota per penktus metus, ne-, 
galėjo pastovėti, nei vaikščioti. 
Ji turėjo visiškų valakninį (fib- 
rous) žandų aukylosą (susijun
gimų). Galėjo imti tik skystų ar 
ba puskystį maitsą. X—spindu
liai parodė, kad nugarkaulis 
praktiniai buvo sujungtas dvie
jose vietose. Sėdžiant jos deši
ne koja sudarydavo šešių dešim
čių laipsnių kampų su kunti ir 
nebuvo galima jos nulenkti; ma 
žiausis paspaudimas suteikdavo 
didelį skausmų.

Nitro-oksidė buvo duota, žan
dai atidaryti ir radiografai (X— 
spindulių paveikslai) nuimti. Že 
miltinis antras krūminis dantis 
dešinėj pusėj turėjo užsipuliavu 
sius šaknų galus. Vėliaus kai
rioji žandinė tuštuma buvo su
rasta užsikrėtus streptokoku 
(bakterija). D:ko padaryta ope
racija. (Reiškia tuštuma išde
ginta ir dantis ištrauktas). Pa
imtas niekuomet nejautė skaus 

mo bei nepatogumo dantyse 
pirm operacijos. Už trumpo 
laiko jos žandai atsitaisė, ji ga
lėjo vlskųl valgyti ir pasiekė nor 
malingo svarumo. Jos renkos

Cimal 622fi.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DBNTIRTA8 
IBI W. 22nd & Leerlft BU 

CHICAGO.V«Un4oex IrtN ryte jįd 11 
n«o 1 |k> pietį i«l • rakei'*

buvo sustingusios, sąnariui suti
nę, kurių negalima buvo paju
dinti. Dabar jos rankos yra lino 
los, gali sėdėti normališkai, vai
kščioti ir atlikti by kokį darbų. 
Pirmiau ji vartodavo marfinų 
ir kitus narkotus. «

Daibar per metus neptdietė jų. 
Jos veido išraiška, rodė didelius 
skausmus, dabar rodo laimę.

2. P-ni S., 38 metų amžiaus, 
kankinosi! per du metu nuo su
dėtinio artraičio (sąnarių už
degimo). Jos keliai ir riešai bu 
vo labai padidinti ir vargiai jii 
galėjo pakelti savo kojas nuo 
grindų. Vaikščiojo šliauždama. 
Skųsdavosi esanti sušalusi ir ne 
galėdavo miegoti. Jis vartoda
vo 2 gr. morfino ir 60 gr. aspi
rino kasdieną -per kelius mėne
sius. Jos svarumas nupuolė 
iki 82 svta*ų. Radiografai pa
rode keletu dantų užsikrėtusių 
viršūnėse. Tie likosi ištraukti 
ir duobukės išdegintos. Nesma
gumai išnyko.. Ji gali vaikščio
ti ir atlikti savo darbą.

3. P-ni C. per metų eiles nie
kuomet nesijautė gerai. Buvo 
žymės užsikrenčiančio persiko- 
šimo. Radigrafai parodė už
krėstų sklypų gale šaknies cit
roj o krūminio. Dviem savai-
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Waukegano
Lietuviai-
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukcgan, 111.

(BBBBBBflBBBaiBBBBDIB»

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties 1 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausį patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklis 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambariš 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

DR. VAITUSH, O. D.
_r - Lietuvis Akių

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
luino, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 rvto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampa* 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
1553 W. 47th St

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

JOHN KUCHINSKAS 
Liwyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
N SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis i 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.
Egsaminaoju Abstraktas 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farma ir padirbu visokius 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pinui Mortgedia ant lengvi 
*41ygl.
W«st Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitan Stata Įlan
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2563.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
tem prabėgus po ištraukimo ji RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
nasveiko Dabar ii vra visai l Specialistas Moteriškų, Vyriškų,pasveiko, jjiinar ji yra visai į Vaiky ir visy chronltky ligų 
sveika. lokių atsitikimų yra Ofisas: 3354 So. Halsted st. Chicago 
Šimtai. I Telephone Drover 9693 i

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
(Bus daugiau) h ' .. .......... .. 10-12 dienu

1 -----------------------------—

Dr, A. R. Blimntbal

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 

snMgįgSS/n nyksta regėjimą* 
Wea artojais 

pagerinta Oph- 
JP thalinometer. J. 

patinga doma at 
* kreipiama t val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 diena 
4449 S. Ashland av. kamp.47 et 

Telephone Yards 4117 
Boulevard 6427

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

•orai liatuvianui II n omai p«r 33 
hj kaipo patyrei rrdytojaa. ahJrarm* 
Ir akuiaria.

Gydo aitrias ir ehronUlkaa licv. yy- 
nj. tnotsri) Ir vaikų, pagal nanjauMae 
matodas X-Ray ir kitokius slsktros srts 
tatous.

Ofbas ir Labarstarljat mi V. IStfe 
St. asteli Ffek St.

VALANDOS: Nūs 1S—U pIsM. te 
nva 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal 
1110 arba 867

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4188 

(HmENIMAfl: B412 8. Halstsd Street
V A J. ANUOS; vyto. tikUl

Teiephonall

Dr, Charles Segal
Persikėlė į aavo aaują afišą 
pa. 4729 Sw. Aihnd Avė. Jis 
gydo ligai vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nue 10 tkl 
13 rvtmetyj, nuo 3 iki 5 va 
kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Dreiel 2880.

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

8149 S. Morgan st., kerti 82 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS i 

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedėliomis nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Yards <87,

Telephone Yards 6022

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan at Chicaga

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
Ir nao i iki I vakaro.

DR. S. BIE/JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

: DR. YUŠKA : 
! 1900 S. Halsted St. ■

Tel. Canal 114
H Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 j 

vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3466
flBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

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

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

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

k-------- ---------- - — ■  ——
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| Tel. Boulevard 2160

S Dr. A. J. KARALIUS S
B Gydytojas ir Chirurgas
; VALANDOS: 9—12 ryto I

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 8. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 842 ir 1181 
Chičagos ofisas: 4616 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo l:M 
-7. Tek Yards 721

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

14S7 W^1 St. kamnJIarahfielg av 
▼■landos: Iki • ryto; ■ tkl

< Ir »«• 7 Iki 4 vakare.
Tai. PmmrmI ilfl
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III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalnai
Chicago je — paštu:

Metams _________ _______
Pusei metų..........................

' Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 

Chicagoje — per nešiotojus i 
Viena kopija_ _____ _
Savaitei_________________
Mėnesiui___________ ___

Suvien

$8.00
$4.50

2.25
1.75

. 1.00

03 
1®
75

se Valstijose, n® Chicagoj,

sti augščiausias vietas vald
žioje kitiems žmonėms! —

Tarnas Naruševičius yra 
I pažangus ir kultūringas žmo 
gus; mes tikimės, kad Lietu
vos darbo žmonės neminės 
jo vardo taip rūsčiai, kaip 
Smetonos. Būdamas Ameri
koje, jisai dvejetą kartų at-i 
silankė “Naujienų” redakci
joje, ir mes įgijome įspūdį, 
kad jisai yra daug Šviesesnio | “nepaprastas”, reikia juk žinot, 
proto, negu visi musų tautiš
ki ir klerikališki politikie
riai. Bet, žinoma, jo idealai 
nėra darbininkiški.

Koks tečiaus nebūtų pre
zidentas, mes.butume daug 
labiaus patenkinti, jeigu Lie
tuva visai apsieitų be jo. I 
Štai Lietuvos kaimynai, lat
viai, neturi prezidento. Lai
kinoji latvių respublikos kon 
stitfucija (vakar buvo pa
skelbta “Naujienose”) pave
da prezidento pareigas pil
dyti Steigiamojo Seimo pir
mininkui. Lietuviai butų ga 
Įėję padaryti taip pat.

se”; tik nepaprastuose atsitiki-1 vikai da skaitė srve Rusijos So- 
muose “mos” boiikotulojame 
juos.

Gaila tečiaus, kad Leninas ne
pasako, kokio yra tie “nepeipras 
ti atsitikimai”.
tai vieną pavyzdį — pirmosios 
Durnos rinkimų —, nepaaiškin 
damas, kodėl tas atsitikimas bu 
vo “nepaprastas”. Tai yra dide
lė spraga jo teorijoje. Kad ga
lėjus nuspręst, kuris atsitikimas

• “paprastas”, o kuris yra

$7.00
4.00

. 2.00

.1.50

Metams.................... —
Pusei metų __________ —.
Trims mėnesiams_________
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui - ------------

Įdėtu von ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metami''- ____________—. $8.00
Pusei metų...........-......   4.50
Trims mėnesiams --------------- 2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Tik-ką gavome labai įdo
mią korespondenciją iš Kau
no, nuo musų nuolatinio ben
dradarbio, K-go.

Ryto ji tilps “Naujienose.”

cialdemokratų Partijos dalim 
ir, kaip ir visi socialdemokratai, 
pripažino parlamenteirizmą. Tie 
sa, pas juos jąu ir tuomet apsi- 

*. Jisai duoda t ik-1 reikšdavo anarclustiškų palinki
mų; dėlto jie ir Durnos rinkimų 
klausime nemokėdavo laikyties 
nuosaikios taktikos. Bet vis 
dėlto, jaigu jisai butų bent tas, 
kas buvo 1905 m., tai socialis- 
lai galėtų šiaip-taip susitarti su I 
juo.

[ Mes pastebėjome, kad parla
mentarizmo klausime dabar 
ima sukti atgal ir kaikurie lie
tuviškieji komunistai. Nesenai 
“Laisvėje” tūlas literatas jau ra 
še, kad komunistei neprivalą 
būti principališki priešai parla
mentarizmo, ir, kaipo “argu
mentą”, jisai nurodė, kad “ir 
Leninas taip sako”. f

| Kili komunistai dr< spardosi 
prieš tokį “principų išsižadėji
mą”; bet aišku, kad ilgai spar- 
dyties jie negalės. Nes juk — 
“Leninas taip sako!” Kada Le
ninas sakė, ke*d reikią keikti 
parlamentarizmą, tai jie keikė; 
o dabar, kada jisai sako, kad 
nereikia keikti, ted ir jie sakys, 
kad nereikia.

Lenino ir jo papūgų politika 
dabar bus prirodinėta, kad jie 
niekuomet nebuvę priešingi par 
lamenlarizmui. O kad paslė
pus nuo publikos šitą stivo me
lą, tai jie da drūčiai plūs “men
ševikus,” ‘Naujienas” ir visus 
tuos, kurie kovojo prieš tą no L

Fraocijos darbininku 
darbuotė.

Lietuvos
prezidentas.

\ Apžvalga Į
KOMUNISTŲ “KŪDIKYSTĖS 

LIGA”.
Kelios savaitės atgal bu

vo Amerikos lietuvių spau
doje pasklidus žinia, kad 
Lietuvos prezidentu esąs iš
rinktas inžinierius Tarnas 
Naruševičius. Apie tai mes 
rašėme. Bet ta žinia buvo 
per ankstyba; p. Naruševi
čius tada da tik buvo perša
mas kandidatu į preziden
tus.

Dabar tečiaus “Draugas” 
praneša gavęs kablegramą 
iš Kauno, kad T. Naruševi
čius jau esąs paskelbtas Lie 
tuvos prezidentu.

Kadangi prezidentą renka 
Seimas, o Seime didžiumą 
balsų turi vadinamieji “krik 
ščionys demokratai”, tai 
reikia truputį nusistebėti, 
kad jisai tapo išrinktas. Na
ruševičius nėra klerikalas; 
mūsiškiai klerikalai vadina 
jį net “bedieviu”.

Nėra jokios abejonės, kad 
klerikalai geidė įstatyt į pre
zidento vietą (už kurią jie 
taip smarkiai stojo Seime) 
savo žmogų. Jeigu jie tą 
garbę turėjo užleisti “bedie
viui”, tai, žinoma, ne iš ge
ro, — kaip ne iš gero jie už
leido ir ministerio pirminin
ko vietą “bedieviui” Griniui.

Lietuvos klerikalai yra 
priversti nusileisti “bedie
viams” dėlto, kad jie neturi 

, tiek jiegų šalyje, kiek Sei
me . į Seimą klerikalai per
varė daugiaus savo atstovų, 
negu kitos partijos, tiktai 
pagelba melo ir žmonių ap
gaudinėjimo. Bet amžinai 
apgaudinėt žmones negali
ma. Minios, kurias kunigai 
laike rinkimų penėjo viso
kiais prižadais, dabar jau, 
matyt, ima atsipeikėti, ir 
klerikalai, bijodami, kad jos 
nepareikalautų iš jų tų pri
žadų išpildymo, dabab jau 
skubinasi pasislėpti už “be
dievių” nugaros.

Jeigu klerikalai butų pasi
ryžę pildyti tą, ką jie žadėjo 
žmonėms, ir jeigu jie jaus
tųsi turį spėkų padaryti tai, 
jtai kaip-gi.jie galėtų užlei-

The Federated Press prisiun
tė mums tilpusį Berti no komu
nistų organe. “Die Rote Fali
ne”, pasikalbėjimą su Leninu. 
Tarp kitko jame yra sakoma:

“Mes turime vartot tegali
ni us metodus taip ilgai, kedp 
galima. Antra vertus, aš ma-

kuri užsiima vien tiktai lega- 
lind agitacija, nėra vertei to 
vardo, kurį ji nešioja. Klau
simas, kas daryt, yra kiekvie 
nam individualiniam atsitiki
me praktikos klausimas. Taip 
yra su klausimu dalyvavimo 
parlamento rinkiniuose. Aį>- 
kunai, mes visuomet stojame 
už dalyvavimą rinkimuose, 
bet nepaprastuose atsitikimuo

se i pirmąją Durną, mes sto
jome už boikotą.

- “Anti-parlamcnlarizmas 
yra vienu iš komunistinių kū
dikystės ligų, prieš kurias aš 
dažnai turėjau kovoti. Itali
joje šita liga yra labai prasi
platinus. Tenai yra net tam 
tikra partija vardu “Soviet,” 

Neapolyje, kuri yra organas 
(? Red.) Komunistų Absten- 
cionalistų, t. y. balsavimo 
priešų, šioje šalyje, kaip jus 
žinote, aš turėjau kovot prieš 
Bucariną ir Radeką tuo pa
čiu klausimu. Aš buvau prieš 
tą idėją, kad mes privalą tuo 
jaus nuversti Kerenskio val
džią, ir aš stojau už Brest- 
Litovsko taiką. Vėlinu juo
du abu atvirai prisipažino, 
kad juodu klydo, o Rudokas 
tų lekcijų taip gerai suprato, 
kad net visus pralenkė kovo
je prieš i'»nti-parlainentarines 
tendencijas Vokietijoje, prieš 
Laufenbcrgą, Wolfheimą ir 
Hamburgo komunistus”.
Tai yra gana įdomus žodžiai. 

Jais bolševikų popiežius griež
tai pasmerkia tą srovę komunis
tų judėjime, kuri stoja prieš 
parlamentalizmą. Principalį at
metimą parlamento ir dalyva
vimo rinkiniuose Leninas vadi
na “kūdikystės liga”; tuos Itali
jos komunistus, kurie visai ne
pripažįsta rinkinių į p&rlamen-

Leninas sako, kad daly vau t ar 
nedalyvaut rinkimuose yra 
praktikos (o ne principo) klau
simas, kuris turi būt išrištas, 
atsižvelgiant į aplinkybes. Ap
lamai ,girdi, “mes visuomet sto 
ji dile už dalyvavimą rinkim uo-

kuo vadovauties, kad nepada
rius klaidos.

Leninas nenurodo, kuo vado
vauties, kad galėjus atskirti “pa 
prastus” fitsitikinms, kuriuose 
reika dalyvauti rinkimuose, nuo 
“nepaprastų” atsitikimų, kurio- 

I se nereiklia dalyvauti. Bet, mu
sų supratimu, jisai ir neįstengtų 
duoti tokį nurodymą, galutinai 
nesumušdamas visą savo bolše
vizmą.

Trane pavyzdyje, kurį prive
dė Leninas (apie rinkimus į 
pirmąją Dumi]’ 1906 m.), bol-j 
ševikai, boikotuodami rinki
mus, padarė stambią klaidą— 
ką vėliau pripažino ir jie patys, 

I nes rinkimuose j antrąją, trcčią<| 
ją ir ketvirtąją Durnas jie jau 
dalyvavo. Taigi tr<s pavyzdys 
yra labai negudriai sugalvotas. 
Ir tai dėlto, kad pats Leninas 
I >a in ioj asl parlam entariz mo
klausime, nepajiegdamas išrišti 
jį kaip reikiant.

Nepersenai “Naujienose” bu
vo pašvęstas tam klausimui il
gokas stmpsnis. Tenai mes 
nurodėme, kad socialistai, apla
mai imant, stoja už dalyvavi
mų rinkimuose (lygiai taip, kaip 

dabar sako Leninas), ir sto
ja dėlto, kad jie pripažįsta de
mokratiją — žmonių renkamą 
valdžią. O iš to logiškai išei
na, kad socialistai turi atsisa
kyt nuo rinkimų tiktai tada, ka 
da rinkimus negalima panaudot 
demokratijos tikslams, t. y. ta
da, kada įstaiga, į kurią renka
ma, yra sudarytai priešingai de
mokratijai budu (sakysime, 
darbininkai neturi balsavimo 
teisės), arba kada nėra rinkimų 
agitacijos laisvės.

Čia buvo duota aiški taisyklė, 
kurios laikantis, galima gana 
lengvai kiekvienam atsitikime 
nuspręsi, ar reikia dadyvaut rin
kimuose, ar ne. O pas Leniną 
tokios taisyklės nėra, ir negali 
būti, kadangi jo bolševizmas 
yra priešingas pripažinimui de
mokratijos. /

Leninas, deja, pats sergn ttf 
“kūdikystės liga,” nuo kurios 
jisai nori išgydyti kraštutinių 
komunistų srovę; jisai, tiesą pa
sakius, pats daugiausia ir prisi
dėjo pĮ’ie tos ligos platinimo. 
Juk jisai spėka išvaikė pirmuti
nį tikrąjį purlamenlą Rusijos— 
Steigiamąjį Susirinkimą. Ir ka 
da jisai atliko šitą “revoliucin
gą” darbą, tai jisai su visais sa
vo pakalikais ėmė skelbt, kad 
parlamentarizmo laikai jau pra 
ėjo; kad vietoje parhunento, iš
rinkto visuotinu balsavimu, tu
rį būt sovietai, išrinkti tiktai 
vienos klesos žmonių. O paskui 
Leniną šitas nesąmones kartojo 
neprotaujančios papūgos viso
se šalyse. ,

Lenines ir akli jo pasekėjai 
atmetė parlamentarizmą ne vien 
kaipo nepraktišką dalyką, o ir 
kaipo principali&kai priešingų 
socializmui. Tai yra neužginči
jamas faktes. Mūsiškiai Leni
no pamėgdžiotoji (visi tie Ju
keliai, Bimbos, Baltrušaičiai ir 
“Laisves” “literatai“) juk die
na iš dienos keikdavo “Naujie
nas” už lr<i, kad jos stoja už 
“buržuažišką” parlamentą, už 
“buržurizišką” Steigiamąjį Sei
mą ir už visuotiną balsavimą; 
jie sakydavo, kad socialistas, 
kuris stoja už visų klesų atsto
vų valdžią, esąs “darbininkų 
klesos išdavikas”!

Kada dabar Leninas sako, kad 
principališkas atmetimas par
lamento yri>i “kūdikystės liga”, 
tai jisai tiems keikuneliams vie
šai d uodai per antausį. Bet kar
tui jisai duoda ir sau, nes da vi
sai nesenai jist»i pats buvo toks 
pat, kaip jie.

Lėmimas Šiandien žengia toli 
atgal prie tų laikų, kada bolše-

NĖ KRISLO PADORUMO.
liroolilyno “Ląisve”, vietoje 

atšaukus tą šnicištą, kurį ji pa
skelbė apie wf»terburietį T. Ma
tą, vėl jį š

Pati s t re
1.

] spaudos ko
misijai pranešė per “L.”, kad 

T. M. nėra joks slrciklaužis, bet 
“L.” redakcija to nepaiso ir vis 
purvina jį. O Waterburio drau-

šmeižimą ji atsisakė išspe«usdin 
ti ir da iškoliojo ją, kam ji už
taria neteisingai apšmeižtą žmo- 
gy-

Chuliganizmas!

KUNIGIŠKAS STORŽĘVIŠKU- 
MAS.

“Dra ilgas” rašo:
‘‘Bolševizmą pagimdė klai

dinga Rusijos mokyklų pa
kraipa Ten mokslas buvo 
atidalintas nuo doros. Tą ati
dai inimą labai mėgsta dauge
lis mūsiškių nežmonių, išėju
sių gimnazijas ir universite
tus”.
Kun. Bučys čia plusta “nežino 

nėmis” tuos žmones, kurie rei
kalauja/ atskyrimo mokyklos 
nuo bažnyčios. Jisai tolygina

ra. Jeigu tečiaus spręsti apie 
kunigiją pagal patį “Draugo” 
redaktorių, tai i'fišku, kad ji tui]i 
su dora tiktai liek bendra, kad 

I ji nuolatos mindžiojai ją po ko
jomis.

Bet meluose užkietėjęs “Drap 
go” redaktorius savo melais 
pats save sumuša. Rusijoje, 
juk visi žino, kad makykla ne
buvo iMskirta nuo bažnyčios; 
priešingai, “zakon božij” buvo 
tenai priverstinas dalykas mo
kyklose.

Paskui, tik žmogus, užsispy- 
ręsl meluot kad ir čia da taip, ga 
Ii pasakot, kad Rusijoje bolše
vizmas atsiradęs dėl blogų mo
kyklų — kuomet visi žino, krtd 
nė vienoj Europos šalyj nebuvo 
tiek mažai makyklų, kaip tenai. 
Daugiaus kaip pusė Rusijos gy
ventojų yra nemokšai—žmonės, 
nemokantis skaityt ir rašyt!

Redakcijos Atsakymai
Z. Puikiui. — Lietuvos Ūki

ninko” ir mes jau senai negau
name; gtJ tai dėlto, kad Kau
ne buvo visų spaustuvių darbi
ninkų streikas. Kad “L. U.” 
butų viisai užisidaręs, mes ne
manome. Prenumeratą reikia 
siųsti tuo pačiu bildu, kaip yra

j Max Worth.
i [Federuotoji Presą].
j Havre. — “Streikas gegužės 
mėnesyj buvo pralaimėtas”, —• 
pareiškė pasikalbėjime Julės 
Have, — “todėl, kad jisai buvo 
blogai vedamas; kad Franci jos 
darbininkai nebuvo prisirengę 
teikti finansinės paramos gene
raliniam streikui, o ypač todėl, 
kad darbininkai atsidūrė ant to
kio kelio, kuris neveda prie per
galės. čia aš turiu omenyj po
litinį, revoliucinį veikimą, be ku
rio Francijoj dabartiniu laiku 
laimėti generalinis streikas ne
galima.”

i Julės Have yrn Jūreivių 
Sąjungos narys ir pasižymęjęs 

pFederalinės Darbo Federacijos 
[darbuotojas. Jis kalbėjo dide
liu įsitikrinimu, kaipo žmogus, 
kuris yra pasirengęs dėl savo į- 
sitikinimų pakelti viską.

“Kokios priežastys iššaukė 
gegužės streiką?” — paklausiau 

vas.
“Priežasčių buvo daug”, atsa

kė Have. “Vienok, mano ma
nymu, svarbiausios priežasties 
reikia jieškoti pragyvenimo pa
brangime. Aukštos kainos sta- 
čiog smaugė Franci jos darbinin
kus. Jų padėtis buvo despera- 
tinė. Gegužės Pirmoji davė 
jiems progos pareikšti savo ne
pasitenkinimą. Jeigu Darbo Fe
deracija butų paskelbusi gene
ralinį streiką pačioj pradžioj, 
tai aš esu tikras, kad padariniai 
butų buvę visai kitoniški.”

“Ar darbininku masė buvo 
I prisirengusi sutikti tok] perver- 

smą?
“Aš užtikrinu jus, kad jie bu

vo . Jus, be abejonės, girdėjote 
apie pelnagaudystę musų šalyj ? 
Na, tatai yra skaitoma vyriausi 
gyvenimo reikiųenų pabrangi
mo priežastis. Darbininkai, ku
rie karo metu liejo savo krau
ją, buvo pasiryžę įsigyti kurių- 
nekuriu dalykų, tokių dalykų, 
kuriuos dabar naudoja tik pel- 
nagaudos. Gegužės Pirmoj, jie 
buvo pasirengę daryti viską.”

“Viską?”
“Galimas daiktas, kad ir ne. 

Aš privalėjau pasakyti, kad jie 
buvo prisirengę prie visko, išė
mus bolševizmą”.

“Tatai skamba labai keistai,” 
— tariau aš. “Amerikoj susi
dėjo toki nuomonė, kad Franci- 
jos darbininkai simpatizuoja 
bolševikams.”

Have papurtė galva.
“Jus, amerikiečiai, klystate. 

Franci jos darbininkai simpąti- 
zuoja Rusijos bolševikams, bet 
jie nenori bolševizmo Francijoj. 
žinoma, yra ir tokių, kurių nuo
monė tuo klausimu skiriasi. Pir 
moj vietoj aš pats priklausau 
jiems. Bet su kuo tik man te
ko kalbėtis, —visi laikosi tos 
nuomonės, kad bolševizmui Fran 
ei joj nėra vietos. Jus žinote, 
kad franeuzai yra labai konseiv 
vatyvųs žmonės, kurie labai ne
noriai priima idėjas, paeinan
čias iš kitų šalių.’ Jie labai my
li Franci j a ir viską, kas Fran
cijoj daroma.”

“Tokiame atvėjyj tatai nebu
vo bolševikiškas streikas?”

“Prie to susiveda viso streiko 
-svarba. Jisai pradėta tuo tiks
lu, kad atpiginus pragyvenimą, 
kad iškovojus didesnių al^rų ir 
gei'esnių darbo sąlygų. Bet sa
vaitei prabėgus streikas įžengė 
į politinę areną. Jis buvo revo
liucinis, “bolševikiškas’ ir ‘pro 
sometinis’. Nuo tos valandos 
prasidėjo streiko nepasisekimas. 
Kapitalistų laikraščiai pradėjo 
skelbti visokių melų ir leisti pa
skatos . Darbininkų masė, kuri 
streiko prądžioj laikės vienybės, 
pabūgo. Kol buvo vedama gry
nai ekonominė kova, darbinin
kai reiškė pasiryžimo kovoti iki 
paskutiniųjų. Bet kaip tik ko
va persimetė į politinę dirvą ir 
valdžia stvėrėsi areštuoti strei
ko vadus, tai streikininkai pa
kriko. Aš dirbau tokiame fab
rike, kur darbininkai laikėsi iki 
])askulines valandos, bet tai bu
vo tik išimtis. Išpradžių aplei
do streįka geriausiai apmoka
mi darbininkai, o paskui juos pa 
sekė ir kiti.”

vesti tokio 
vedė. Ji ne-

darbininkų

“Vadinasi, jus manote, kac 
streikas tapo pralaimėtas?”

“Absoliučiai!” Heve papurti 
galva. “Ne tik streikas tapt 
pralaimėtas, bet ir darbininku 
labai pakriko. O tatai skaudžiai 
atsiliepė į visą darbininkų ju
dėjimą. Kaip jus matote, įneš 
da nesame pakankamai stiprus, 
kad laimėjus generalinį streiką 
Mes neturime fondų streikinin
kams šelpti. Del tos priežasties 
darbipinkai negalėjo ilgai būti 
be darbo. Dviein-trims sąvai- 
tėms prabėgus žmonos ėmė kla
binti savo vyrus: “Vaikai alka
ni; namuose nebėra visai duo- 
nęs; ar jus nebegalite užlaikyti 
šeimynos? Suraskite kokio nors 
sau darbo!” Tatai buvo labai 
sunku mums, žinoma, aš ma
čiau tik tai, kas dėjosi Havre. 
Bet čia buvo daug kentėjimų.”

“Tokiame atvėjyj jus ma
note, kad Federacija neprivalė
jo skelbti streiko? — paklau
siau aš.

“Tikrai taip. Teisingiau sa
kant, aš maanu, kad dabartinė 
Federacija negali 
streiko, kokį jinai 
turi gerų vadų.”

“Ar jus ruošiate
judėjime naujų generolų? — 
klausiau aš.

“Ne, mes to nedarome,” at
sakė Heve. “Karas mums išsė
mė jiegas, o streikas pakrikdė. 
Paprasti ‘darbininkai yra įsiti
kinę, kad ktr«s nors yra negera 
su jų organizacija, kaip ir su 
ekonomine sistema. Bet kol-kas 
mes nežinome, kur yra tas blo
gas.”

“Ar Francijoj jus fiirdčjote 
ką nors apie vieną didelę uni- 
M?”

“Beveik nieko. Mums tai tik 
žodžiai, neturintys reikšmės. 
Musų organizacijų formos yra 
skirtingos. Mums sunku pa- 
mėgzdžioti kitų šc«lių organiza
cijas.”

“Ar jus jau nebetekote drą
sos-?” — paklausiau aš.

“Niekuomet!” — sušuko jis. 
“Mes mok įnamės, — tai ir vis
lias. Mes' bandome vieną daly
ką. Nepasisekė. Dabar mes 
bandome kitą. Kokioj formoj 
išsireikš tas naujas bandymas, 
aš dabar negaliu pasakyti. 
Kaip greit bus padaryta tasai 
bandymas Sunkų pasakyti. 
Šiandien Francij'os darbinin

kai įvertina praeities įvykius. 
Jie mąsto daugiau negu kada 
nors. Streikas buvo gera lekci
ja. Dabar jie svarsto tą lekciją. 
Kas bus ateityj, — jus pamaty
site. Pas mus dar nenuslopinta 
’aisvės troškimas. Galų gale mes 
laimėsime.”

Sereda, Liepos 21 d., 1920 

bilietui, nes antros klesos bi
lietui beveik tiek pat mokama. 
Išsijnrkus bilietus leidomės jieš 
koti savo bagažų. Per didelę 
bedą ir pravažinejus po $5.00 
suradome juos Commercial 

Gpods stotyj. Turėjome užsi
mokėti už atvežimą nuo laivo ir 
rendos po 5 šil. ir 3 pen. Iš čia 
lurėjoine samdyti vežimą, kad 
nuvežus bagažus i Liverpolio 
stotį, už ką užmokėjome 30 šil. 
Širdyj, kur susikalbi ir tai tiek 
nemalonumo reikia turėti, tai 
kaip bus toliau, tai net baime 
ima. Lietuvos Legacija Lon
done pradėjo rūpintis tais rei
kalais, nes nuo birželio 14 d. pa
skyrė žmogų, poną Linge. Gal 
jis kiek ir sutvarkys tuos reika
lus, bet iki šiol, tai ne jie patys 
nežinojo, kokiu keliu geriausia 
važiuoti. Tuo keliu, kuriuo jie 
rodijo važiuoti, negalima vežtis 
didelių skrynių. Turėtume vis
ką palikti ant jų rankų. Jie ap 
siima persiųsti daiktus į Liepo- 
jų, bet kiekvienas turėtų važiuo 
ti į Liepojų atsiimti jų. Todėl 
niekas nenorėjo taip važiuoti. Ir 
visi išsiskirstėme kmip Samuo
lio bitės — kas kur sumanėme 
ten važiavome. Ar laimingai 
parvažiuosime — tai da neži
nome. — A. Rypkeviče. '/

P. S. Patartina vteiowi«< lauk
ti, kol susitvarkys kelionė.

Sportas
Lietuvis ristikas nuveikė žy

mius anglus.
I>augelis chicagiečių pažino

jo vos pradedantį lietuvį ristiką 
StunJey Kodgers. Tai buvo 
prieš keletą metų. Dabar Rod- 
gers jau yra pilnu ristiku ir 
pradeda skubiaii pagarsėti. Jis 
važinėjasi dabar vakarinėse 
valstijoje ir jau parito ten dau
gelį žymių tų vietų anglų risti- 
kų, daugiausia Utah ir Colorr*- 
da valstijose. Jis yra su Gent- 
ry Bros. Shows. - R.

dijoje

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Vakar Naujienose skyriuj Iš 
Įvarių Sričių per klaudą padė- 
a L. šerno vardas po straipsne- 
iu — Aukso Produkcija. Tas 

rašinys rašytas ne L. Šerno.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popieras t
Namų Ofisai:

S32S Halsted lt
Ant trečių lubų

TeL Drover 1810

Iš kelionės Lietuvon
Laiškas antras.

Londonas. — Antrą dieną 
buvimo Londone, sužinojome, 
kad turėsime vrtžiuoti per Bėra
linę, todėl prisiėjo vizuoti pa
purtus pas 4 konsulinė: Lenkų, 
Vokiečių, Amerikos ir Olandi
jos— (pas Amerikos tik Ameri
kos piliečiams). Kol per visus 
perėjome, tai ėmė 2 dienelis, nes 
nežinojome pas katruos pirma 
reikia eiti. Pas vieną nueini iš
laiko pu^ę dienos ir tik sužinai, 
kad reikia eiti pirma pr«s kitą, o 
ten nuėjai reikia išpildyti apli
kacijas ir taip mučijomes per 
visą laiką.

Pirmiausia reikėjo eiti pas 
lenkus, kur išpildėme 4 puslapių 
aplikaciją, palikom po vieną pa
veikslą ir užmokėjome pą 10 
šilingų. Potean pas Vokiečių, čia 
nereikia nČĮ aplikacijų, nė pa
veikslo, tiktai 30 šilingų užmo
kėti. Iš čia pas Amerikos, — 
nereikėjo nieko mokėti. Vėliau 
pas Olandų, reikia išpildyti ap
likacija, duoti 3 paveikslus ir 7 
šil. ir 6 penus.

Kad šitą maršrutą atlikus rei 
kėjo vrainėti automobiliu, kas 
kaštavo apie $20.00. Londonas 
yra toks klaidus miestas,* kad 
į šloruką skersai gatvės perėjęs 
negali sugrįžti atgal.

Užvizavę savo pasportus va-' 
Žiavome į Liverpolio stotį pirk
tis bilietų į Berliną. Užmokė

jus 1 klesos

Miesto Oflaaal
U7 I. Beartam St. 

1111-11 Vilty BM1.
Til. Central 4411

M**!

Siunčia Pinigus Pa

3249 So. Halsted Street, 
Telephone Boule

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Ltetaria Gydytoju Ir ChindrfM 
M E. tfashtngtoa 8t. 
Marahall Field Aanai 

18th fi. Kaimas 1817 
Phona (teatrai IMI 

Valandos: aao 1® iki 1S pyta

2121 North Western Avė. 
Valandos: 6 iki 8 vakar®.

E-Spinduliai. Phon® Armitaga Mlfi 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Tetephont Drover US1
Dr. A. Juozaitis

DENTISTA8
Valandos: nuo 10 iki I vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimą. 
2261 So. Halsted St. Chicago, HL- -

DR. C. K. KLIAUGA
Dentista®

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

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

j ome po

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted SL Chicago.' j
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— I klausytojus, kad Lietuvą užėmė

bolševikai, kad ryto bolševikai 
paimsiu Italiją, o ryt-po ryt bol
ševikų rankose atsidursianti vi
sa Europa. Sukėlęs tas visas ne
sančius revoliucijas ėmė smerk
ti mokslo vyrus, na žinoma, ir 
Naujienas. Betgi jis turėjo pri
pažinti, kad Naujienos rašo tie
sų ir todėl jos ir tiek daug skai
tytojų turi. Reikėtų tokiems 
“kalbėtojams“ pirmiems pagal
voti, o tik paskui bandyti kalbė
ti publikai. — Ne Bolševikas.

Lietuviu Rateliuose
BRLDGEPORT

Vaikų dr-jėlės išvažiavimas.

Pereitų nedėldtėnį “Ateities 
Žiedo” vaikų dr-jėlė buvo suren 
gusi išvažiavimų į Bcverly Hill 
miškus. Žmonių buvo suvažia
vęs didokas būrelis ir visi sma
gia žaidė įvairias žaismes; iki ne 
prasidėjo programas.

ProtgiTtfiias susidėjo iš dai
nų, duetų ir solo, taipjau dėklą 
nuicijų. Viską išpildė tos drau-» 
gijeles nariai. Be to dar padai
navo keletu gražių dainelių Tie
sos mišrus choras. Nors tas cho
ras nėra senas, bet drenavo ga
na gerai.

Po to pirmininkas perstatė 
kalbėti Zolpį. Na gi ir kalbėjo, 
tikrai “bolševikiškai
naudinga nepasakyti, vien išnie
kinti mokslų ir darbininkų lite
ratūrų. Tad ir šis kalbėtojas 
vieton paraginti savo tėvus la
vinti savo vaikus, vien kėlė į 
padanges Rusijos bolševikus ir 
pripasakojo apie juos tokių ne
sąmonių, ki<l net koktu buvo 
klausyties. Jis taipjau užtikrino

nieko

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

Suvažinėjo vaikų.

Subutoje, liepos 17 d. 5 metų 
Aleksiukas su kitais vaikais žai- 

ant Hai
ti mai 
didė
davo 
Su- 

žmo- 
tevas

bet jau 
Ku

li u- 
bu-

dė prie krūvos žviro 
sted St. šaligatvio, kada 
ant žaidžiančiųjų užbėgo 
lis trokas ir sutrinu po 
sunkiais ratais Aleksiuku, 
sirinko didžiausia minia 
nių, atbėgo ir Aleksiuko 
Augustinas Paliliunas,
rado Aleksiuku nugabentų 
lio aptekon, iš kur tuojaus 
vežta jį ligonbutin, bet jau 
vo per vėlu: vaikas tuoj pasi
mirė.

Kaltininkas tos nelaimės, ko
kios tai kompanijos šoferis, 
buvęs taip girtas, kad nė ant 
kojų negalėjęs pastovėti. Todėl 
ir neįstengė suvajdyti savo di
delio troko ir juo užšoko ant 
šaligatvio, suvažinėjo vaikų ir 
jeigu ne jo pagalbininkas, kuris 
nors nenusimanydamas apie 
valdymų automobiliaus, Vienok 
sustabdė trokų, butų įvažiavęs 
į barzdaskutyklos langų.

šoferis tapo areštuotas ir nu
gabentas nuovadon. Panedėly- 

je buvo teismas ir jis tapo pri
pažintas kaltu.

Susipažinkite su musų

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS 1

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

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

tuva.
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

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

Ateikit arba rašykit j mus, o męs Jums patarnausime 
geriausiai.

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

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

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

JUST KIDS— Oittin’ Up. By Ad Caritf

Apie du metai atgal Augusti
nas Paliliunas palaidojo savo 
žmonų (po tėvais Agotų Vai- 
tekunaitę). Tai buvo influenzos 
auka. Likus našliu visu jo 
džiaugsmu ir paguoda buvo 
du likę jų kūdikiai. Dabar nauja 
nelaimė atėmė ir paskutinę 
paguodų, suteikdama nepane- 
šamų skausmų ir taipjau su
vargusiai Augustino! širdžiai.

—Gvaizdikas.

NORTH SIDE'

Rubų Išdijrbimo b-vės susirin
kimas.

Mat iki šiol viršininkai, kaip tik 
tapdavo išrinktais, tuoj užmir
šdavo visų kų kalbėjo prieš rin
kimus.

Paskutiniame sujungus susi
rinkime buvo taipjau svarsto
ma padėtis našlės Veronikos 
Stepulcvičiutės ir jos 4 vaikučių. 
Ji dabar serga ir reikalauja 
ūmios pagalbos. Sąjunga pas
kyrė iš sr<vo iždo $5, o nariai 
sudėjo $9 jos sušelpimui. Butų 
gerai, kad ir kitos vietos drau
gijos atkreiptų atidų į tos be
turtės padėjimų ir jų sušelptų.

A Balčiūnas.

Suėmė 7 “keliauninkus/*

Vakar policija užklupo Par
kerį ir jo draugus braidant pa
vogti automobilių. Paskui jie 
daugiau papasakojo, taip kad 
tapo suimta* dar daugiau žmo
nių — viso 4 vyrai ir 3 mergi
nos. Pasirodė, kad jie visi at
važiavo iš Rochester, N. Y. “pa
siskolintu“ automobiliu, čia tų 
automobilį pardavė ir bandė 
“pasiskolinti>v naujų automobi
lių, kad galėjus visiems nuvyk
ti į San Franeisco. Dabar vie-

Liepos 16 d. svetainėje prie 
1822 Wabansia Avė. įvyko Lie- 
tuviškos-Amerikoništkos Rūbų 
Išdirbinio Bendroves visuotinas 
sutrinkimas. Žmonių prisirin
ko pilna svetainė.

Prieš atidarant susirinkimų 
vieni rašėsi prie bendrovės, ki
li prkosi dangau šorų. Atidary
damas susirinkimų pirmininkus 
pirmiausia paaiškino bendrovės 
tikslų — sukelti Amerikoje ka
pitalų ir paskui Steigti Lietuvo
je nuosavų rūbų išdirbinio fab- ton San Franeisco,' jie sėdi šal- 
riką, taipjau perskaitė kablcg-j tojoj ir laukia kada juos visus 
ramų nuo savo atstovų iš Knu-; išgabens atgal į Rochester, kur 
no, kurioj jie praneša, kad vai-; j jie. turės stoti į teismų už pave
džios panama yra užtikrinta ir 
ragina kuogreičiausia važiuoti 
į Lietuvą pradėti derbų.

Priėmuš naujus narius, pir
mininkas išdavė raportų iš ben
drovės atstovų konferencijos 
New Yorke ir taipgi paaiškino 
baltimoriečių ir P. J. Kazlaus
ko, pirm.,The American and 
Lilhuaniaii Textile Corpora
tion, susivienijimo propozici
jas. (Mat bendrovių atstovų 
konferencijoj New Yorke, kurių 
sušaukė Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje liepos 3 d. Lietuviš
kos. Rūbų Išdirbinio Bendrovės 
pirm. A Karsokas buvo pakėlęs 
klausimų, kad visos organizuo
jamos Amerikoje rūbų išdirbi
nio bendrovės susivienytų sek- 
mingesniam darbui Lietuvoje. 
Sumanymas buvo vienbalsiai 
priimtas). Pirmininko raportas 
ir baltinioricčių propozicija ta
po vienbalsiai priimti. Bet P. J. 
Kazlausko susivienijimo propo
zicija tapo atmestai. Tai padary
ta todėl, kad Kazlausko bendro
ve yra organizuojrcna siaurinis 
pamatais. Tečiaus manoma su
sivienijimo reikalu kreiptis tie- 
J^oginiai į The American 
Lithuanian Tcxtilc Corp. 
rius. i

Pakėlus klausimų kadn 
dėti veikti Lietuvoje, visi kaip 
vienas išsireiškė, kad darbas 
butų pradėtas šiemet ir tai kaip 
galima 'greičiausiai. Kad umu 
laiku pi didinus' kapitalų, didžiu
ma pasižadėjo pirkti dar dau
giau Šerų ir rupinties gauti dau
giau narių.

Taipjau tapo nutarta, kad 
bendrove surengtų išvažievimą 
į Jefforson girias. Tai padaryti 
turės direkcija. — A. K-kas.

gimę automobilio.

Areštavo teatro savininkus.

CICERO
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Ė Dainos Vienam Balsui
s! Parašė
j J . Stasys Šimkus .

i J . i Kaina — 35c.
Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina — 

po 25 centus kiekvienų.
Sekančias dainas galima gauti:

1. Lopšinė
2. Sunku man gyventi
3. Ne dėl tavęs aš, mergelė.
4. Pamylėjau vakar
5. Vai varge, varge
6. Vai putė, putė.
7. Era mano brangi.

Užsisakyk it tuojau iš
NAUJIENŲ KNYGYNO 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Bandė nusižudyti delei paba
rimo.

361Mrs. Rosic Grifo, 2‘Ą m
Hill S t., vyras pabarė už ma
dingų susišuknvimų plaukų. Dė
lei to ji taip nusiminė, kad iš
gėrė nuodų. Ji dabar sveiksta 
ligonbutyj.

Iš Įvairių Sričių
Mikrospokas prasižengėlių 

jieškant.—Mikroskopas tinka ne 
vien mažyčiams daiktams pt di
dinti, bot jis patarnavo taipjau 
teismams ir policijai prasižen- 

1 gėlių jieškant. Ne vienas žmog-

Vakar federalė valdžia areš
tavo Playhouse teatro, 410 S. 
Michigan Avė. savininkus. Jie ( 
yra kaltinami, kad neužmokėjo i 
valdžiai surinktų iš publikos ^udis tapo susektas su mikros- 
taksų. Jie pasiuntė $5,000 čc-.^°l)() pagalbi’1, ištyrus dulkes 
kinis, bet čekir.n sugrįžo delei (an^ k°il2 ar kurpių. Mikios- 
nebuvimo pinigų banke. Suim-; kopas ne karių padėjo* susekti 
tieji sako, kad teatras neapsi 
mokėjo ir kad padengus išlai
das, prisiėjo panaudoti valdžios 
pinigus. 

*
Daugelio kitų teatrų savinin

kai busiu irgi areštuoti už neati- 
davimų valdžiai pinigų, ku-! 
riuos jie surenka iš publikos : 
vardan reikia ujamų taksų.

Inžinieriai streikuoja.
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Telefoną* Pallmaa 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Mich i gan At., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH 

DENTLSTAS
Męs savo darbą Rvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 Š. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 38-th Street

Pa j ieškojimai

Platrenas Jonas
Oden Alex (3)
Yundul L
Pužauskas Briuno (2) 
Berccnevičius Justinas 
Augaičiui Pranui 
Lendrot Chalis 
Budris Jonas
Kelpšas Konstantinas 
Buividas Juozas

PASKELBIMU KAINA.
Nuo kovo 10 dienos visų, be skir

tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiųlymų ar pajieškoji- 
mų darbo, paskelbimų bar genų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

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

PAJIEŠKAU savo vy£o Vincento 
MiČeikio, kuris prasišalino nuo ma
nęs birželio (June) 19 dieną, 1920. 
Paliko dukterį 4 metų amžiaus malo
nėk sugrįžti atgal nes duktė labai 
verkia ir serga ir pasirokuosime apie

Pranešimai
Tiems, kur paduoda pranešimus.
Siunčiant Naujienoms pranešimus 

organizacijų reikalais — apie susirin
kimus, mitingus etc. — nepakanka 
padėt parašą “Valdyba” arba “Komi
tetas”. Redakcija turi dar* žinoti, 
kas pranešimą paduoda, 
muo paduodantis pranešimą, turi pa
duoti taipjau savo vardą pavardę ir 
adresą Redakcijos žiniai. Kitaip, at
siųstas pranešimas nebus įdėtas.

Naujienų Redakcija.

o todėl as-

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

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

PAJIEŠKAU Antano Kvedero, Dauč 
kenų kaimo, Krenčino parapijos, gy
vena kur apie Bostoną. Malonėkit jis 
nats atsišaukti, arba kas žino pra
nešti. Svarbus reikalas.

JONAS MURAUSKAS, 
3658 Douglas Blvd., t Chicago, III.LSS. VIII Rajono kuopos dar 

nevisos yra paėmusios Rajono išleis
tų Socialistų Partijos Platformų. 
Kurios kuopos dar neturi platformų, 
malonės ūmai paimti. Kaina Plat- 

• 5c. egz. Kuopoms duoda- 
. , (..... Dabar prezidentinė kam-

tUS, o kartais padeda ir klasto- panija, reikia kuodaugiausiai jų iš- 
rių sugauti, nors mikroskopas ^as ealima gauti “Naujie-* * ’. 1 nų ofise. — Organizatorius,
nėra tai policisti’6, bet papras- ‘ 
tas padidinamasis stiklas. Ypač i 
daug mikroskopas padėjo jieš- 

jkotojams, pėdsakį radus, suras
ti kaltininką. Dabar prie gau
dymo žmogžudžių jų gaudyto
jai pasikviečia pagalbon mikros 
kopų. Dras G. Bopp laikrašty 
“Arcliiv fuer Kriminologie” ap
rašo tokį atsilikimų:

Vienoj1 užmušystos vietoj; 
prie užmušto žmogaus rado už
mušėjo paliktų vienų skcpetid- 
tę. Ištyrus mikroskopu, ant ske 
petaitės surasta ženklai anglių

: ! suklastuotus svarbius dokumen ;fornkl-i.ez
1 i . ! ma 25%.

Jau trečiu sykiu šiemet sus
treikavo 13 gatvių lyginimo 
garvežių inžinieriai. Jie reika
lauja mokėti j)o $10 į dienų va
sarų ir po$8 žiemų. Dabar jie 
gauna $8 vasarų ir $5 žiemų.į^ClUHU vunttld 11 Z.,11 lllcį.

an(l Ddei jų streiko nedirba ir 250
na-

pra-

gatvių taisytojų.**•

“Geroji) mergelė/* išviliojo 
$7,100.

George Flasher iš Eau Claire, 
Wis. pardavė savo farmų ir iš
važiavo į Los1 Angeles, Gal., “pa
sidairyti po svietų.“ Ten būda
mas jis sutiko “labai gerų“ mer
gaitę ir nė nepasijuto, ke«ip jis 
neteko $7,1 (M). Vakar jis atvyko 
į Chicago ir paprašė policijos 
suj ieškoti jam tą “gerųjų mer
gaitę,“ nes jis turi tik $5.

užmušėjas turėjo dirbti prie an
glių ir kokso. Be mikroskopo 
ant skepetaitės, be kraujo) ra
do dar tabako dulkių. Tce teis 
mo nužiūrėjimų nukreipė į vie 
na gazo dirbtuvės darbininkų, 
kurį ir suėmė. Aut jo kojų rat
ilo molio dulkių, kurios visai su 
tiko su tuo, koks buvo užmu- 
šystos vietoj. Matydamas save 
susektų, užmušėjas ant galo pri 
sipažino prie žmogžudybės. Tai
gi, jei ne mikroskopas, jo nie-

buvęs susektas. — L. Šernas.

Laiškai iš Lietuvos Naujienų ofise:

Suvažinėjo mergaitę.
• !< >T<

HMM
7.'

Puritan Salyklos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos 
grosernės, aptiekos delika. 
tessų krautuvės parduoda 
musų tavorą.
30 N. Market St. Chicago, Iii.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

KS

PAJIEŠKAU Vinco Kapturaucko. 
Paeina iš Kauno rėd., Raseinių vai., 
Jurbarko apskr. Girdėjau pirma gy
veno, Jamaica, N. Y. 20 metų, atgal. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žinote mel
džiu pranešti, busiu labai dėkinga.

MONIKA KAPTURAUCKAITĖ. 
1601 So. Halsted St., Chicago, 111.

Anufras Burba iš Varnių Gelžičių, 
Varnių parapijos, Telšių apskričio pa- 
jieško Helenos ir Jono Kušleikų. 5 
metai atgal gyveno So. Omaha, Neb. 
Malonėkit atsišaukti patįs arba kas 
žino pranešti ant sekančio adreso:

KONSTANTINAS GINTELS, 
1621 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Martino Jankausko, 
3 metai atgal dirbo karšapėj, Auro
ra, 111., dabartės girdėjau dirba North 
Western karšapėj. Meldžiu atsišauk
ti, ar kas žino pranešti už ką busiu 
dėkingas, ne,s turiu labai svarbų rei
kalą. Malonėkite rašyti ant šito ant
rašo :

Naujienos No. 116 
1739 So. Halsted Str., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antoninos Kaščiukie- 
nes, kuri prasisalino nuo manės lie
pos 16 d., 1920 m.; palikdama mane 
dideliame varge su vaikeliais. Meld
žiu tavęs maloniai sugrįžti. Vaikeliai 
negauna ramybės be tavęs. Jeigu su
grįši į Lietuvą nevažiuosiu, sutiksiu 
gyventi pRgal tavo užmanymus. Ger
biamoji! parašyk man laiškutį, jeigu 
nesusiruokuosim gyventi, imsim per- 
siskirimą.

JOHN RAŠČIUKAS, 
2G17 W. 40 PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Pranciškaus Lenz- 
barko, Užmetu kaip Amerikoj. Jis 
atvažiavo į Bostoną. Meldžiu atsi
šaukti pats, ar kas pi imas praneš 
gaus $5.00.

L. ALEXANDER 
c-o O. U. Ahlers

De Smct, So. Dakota.

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus, 
$32.50 iki $60.00.

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

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

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

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

PAJIEŠKAU savo dėdžių Augusti
no ir Jurgio Rabikauskų, paeina iš 
Kėdainių, apskričio, Gudžiūnų vals. ir 
kaimo. Girdėjau gyvena Springfield, 
III. Meldžiu atsišaukti, ar kas žino 
pranešti.

VERONIKA PARAŠČAKA1TĖ, 
P. O. Box 686,

Painsedale, Mich.

Grabauskis VI. 
Petraitis Alek. 
Šimkus Frank (2) 
Stasiulianis Jos. 
Kernagis Valerijonas (2) 
Žilinskas Feliksas 
Andrikonis John 
Dubinski Stanley 
Strolia Jonas 
Možeiko Stef. 
Shimkus Stanley 
Latvenas Petras 
Herman M r. 
Budrik Peter F. 
Vinčąuskas Juozas 
Stralkauskas Jonas 
Sakalauskiute J ieva

ii T L E JULIUS
kVH? OF COURSE,

YOU SUK‘ 
UHE W0RKS IN

J*

Cicero Lietuvių Namų Sųjun- 
ga, apie kurių jau kelis sykius 
buvo rašyta, pradeda vis dau
giau veikti. Miestelio viršinin
kai, matydami, kad jos spėka 
nuolatos auge», pradeda labiau 
rupinties ir atvirai prisipažįsta, 
kad jiems jau prisieis pildyti 
duotus prieš rinkinius prižadus.

Dvi mergaitės, Mary Cum- 
mings, 5 m. ir Helen Sands, 9 
m., nusipirkę “aiskrimo“ bėgo 
skersai 63 gatvę prie Oakley 
Avė., kada viena jų parpuolė ir 
r«nt jų užbėgo gatvekaris. Marė 
liko sutrinta ant vietos, o Hele
na sunkiai sužeista, bet pas
veiks, c

3MS

k*#" 4$!
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PAJIEŠKAU Jono Andrijeičio, Leo
no ir Franci škos sunaus, gyveno Ar
gentinoj. Pietinėj Amerikoj. Iš Lie
tuvos Kauno red., Laukuvos vals
čiaus, Selvestrų kaimo, šeši metai 
kaip negirdėjau nuo jo, gal jau ne 
gyvas. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
žinot malonėkit pranešti.

F. ANDRIJElTIENfi, 
Box 883

Washington Co., Daisytown, Pa.

BY BAKER.      —.— , , ,„IWI >yr 
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JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dviems 

vaikinams. Geistina, kad butų su vi
sais parankamais. Atsišaukit greitai. 
Už gerą kambarį gerai mokėsime.

Naujienos No. 117
1739 So. Halsted Str.

REIKIA DARBININKŲ

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
DYKAI KAMBARYS vyrui 

arba nioterei, kuris apsiimtų pri
daboti namą naktimis. Matyti 
galima vakarais, nuo 4 iki 8.

MOTERŲ
REIKIA —

Merginų pakavimui 
džiovintos jautienos. 
Darbas nuo štukių. 
Geros darbo sanlygos.

BAKER FOOD PRODUCTS 
49th & Halsted Sts.

KEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA VYRŲ —
1214 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ

Jeigu jus kalbate ir su
prantate Angliškai mes ga
lime duoti jums darbą musų 
Cord Departamente. Darbas 
yra tai pinti šniūrus, yra 
lengvas išmokti ir sąvaitinis 
uždarbis yra geresnis negu 
apskritai.

Mums reikia merginų ir 
moterų, kurios nori dirbti 
penkias ir pusę dienų į są- 
vaitę.

Beflden
Marmfacturmg

Compamy
2300 So. Western Avė.

REIKIA —
JAUNŲ MOTERŲ 

Jaunų moterų, virš 18 

metų, kalbančių ir 
suprantančių Angliškai, 
operavimui Magnet 
Wire Insulating mašinas. 
Darbas — vynioti šilką ir 
bovelną ant dratų. 
Mašinos atlieka darbą, 
jus tiktai prižiurit jas. 
Gera rata pradžiai ir 
užtektinas uždarbis 
nuo štukių.
Patyrusi instruktoriai 
atkreipia ypatišką atydą 
ir pradedančias. Kreip
kities pasirengę prie 
darbo.

Wd©ini
MsmoJacturiinig

C©mjp>aiiiiiy 
2300 So. Western Avė.

REIKIA —

Merginų labelevimui. Pa
stovus darbas. Turi būti 16 
metų amžiaus arba senesnės. 
$16.00 į sąvaitę pradžiai — 
su greitu pakėlimu. Pusė t 
dienos subatoj. Kreipkities 
pas Mr. Mc Curdy.

BRADLEY & 
VROOMAN CO., 

2632 So. Dearborn Str.
REIKIA —

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

Atsišaukit pas —

iki

1109 W. 37th Str.

YYRŲ

R E I K IADARBININ KŲ

REIKIA —
VYRŲ

Nuo 25 iki 40 metų amžiaus 
Operavimui gurno 
insulating heads. 
Geistina vyrų apsipaži- 
nusių su šiuom darbu.
Jeigu nesate patyrę, męs 
jus galime panaudoti.
Darbininkai šiame 
skyriuje daugiausia yra 
Italijonai, Lietuviai ir 
Lenkai, kurie kalba 
Angliškai.
Darbas yra dulkstantis ir 
nešvarus bet galima leng
vai apsičystinti.
Mokestjs labai geros. 
Dieniniai ir naktiniai 
apsimainymai (shifts).

Automobilių plovėjų, $36— 
$'10, be nedėlių. Sargų $120. 
Elevatormenų $115. Water ten
derių $150. Janitorių, naktinių 
ir dieninių, $110 — $125 į mė
nesį, 8 vai. Senyvų vyrų leng
vam darbui, 55c iki 60c į valan
dą. Kalvių ir padėjėjų 65c—90c 
į valandą. Parankių vyrų $6.60 
į dieną. Elektrinių Cranemenų, 
$170. Timekeeperio $30. Team- 
sterių $35. Chauffeurių $43 ir 
padėjėjų $39. Vaikų 16 metų ir 
senesnių dirbtuvės darbui. Peč- 
kurių ir padėjėjų 60c—70c į va
landą. Įvairiems darbams Ko
teliuose ir restauranuose. Trip 
hammermenų. Inspektorių ma- 
šinšapėj—patyrimo nereikia — 
$6.00 į dieną. Millwrightų ir pa
dėjėjų. Steamfitterių ir padė
jėjų. Mašinistų ir padėjėjų. 
Oderiu.
REIKIA MOTERŲ —

Merginų ofisuose, $27.50, be 
patyrimo $18. Adding mašinų 
operatorkų banke. Comptometer 
operatorkų $115, gelžkelio ofise, 
be patyrimo $87.50. Merginų ar
ba moterų vasarnamiuose. Mo
terų trumpų valandų darbui. 
Switchboard operatorkų. Rašo
mų mašinėlių operatorkų gelž- tuvės darbui. Darbai ant 
kelio ofise $115.00, be patyrimo | mašinų ir prie trucko. Ge- 
$87.50.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

BUREAU, 
4193 So. Halsted Str. 

ant antrų lubų

B e D d e n
Manufacturing

Compaimy
2300 So. Western Avė.

REIKIA —
PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Paprastų darbininkų dirb-

ros algos
Kreipkities į Samdymo
Ofisą

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ
VYRŲ

REIKIA —
KABELINIŲ DRATŲ
INSULATORKŲ

Jaunų moterų operavimui 
mašinų, vartojamų apvynio- 
jimui koloruota popiera va
rinių dratų. Darbas lengvas 
išmokti ir naujoms operator 
koms gvarantuojama 41c 
valandą arba $20.45 į kiek
vieną pilną sąvaitę. $22.00 ir 
daugiau galima uždirbti į 
trumpą laiką. Turime vietų 
kaip naktimis, taip ir die
nomis. Musų samdymo ofi
sas atdaras visą dieną, pri
skiriant ir Subatoj po piet ir 
Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 6 iki 8:30 vakare.

WESTERN ELECTRIC 
CO., (Ine.,) 

48th Avė., & 24th St.
reikia —

Naktinio Janitoriaus.
Kelios vietos geriems pastoviems 
vyrams. Prideramas bonus.
Gera mokestis.

Kreipkitės pas

r V U u is, 
Samdymo Skyrius

General Office 
Union Stock Yards.

REIKIA ^~-
Darbininko prie čėverykų 
taisymo. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

A. LAUCIUS, 
714 W. Slst Str.

REIKIA —
Stiprių paprastų darbininkų 
pilimui metalo. $5.00 į 
dieną ir bonai.

1710 So. Peoria Str.

REIKI A DARBININKŲ
ACME STEEL GOODS CO.

2834 Archer Avė.
VYRŲ

STIPRIŲ VYRŲ

Varinių dratų traukimas 
yra lengvai išsimokinamas 
amatas, kuris yra gerai 
apmokamas nuo pradžios. 
Jeigu jus kalbate ir 
suprantate Angliškai ir 
geidžiate nuolatinio darbo, 
mes galime jus panaudoti. 
Neeikvokite laiko, jeigu 
dabar turite patinkamą 
darbą.

BeCdem
Manufactuiriinig

Compaimy
4625 W. Van Buren St.

REIKALINGAS vaikas iš 
nešioti Naujienas Roselando 
ir Kensingtono apielinkėse. 
Gabus vaikas galės uždirbti 
gerą algą.

Greitai atsišaukite adresu
PR. GRYBAS

10500 Lafayette Avė.,
Telephone Pullman 3119.

REIKIA —
VYRO NAKTIMIS
DARBUI BARNĖJ.
KREIPKITIES PAS:

563 W. Quincy Str.

REIKIA porterių departa 
mentinėj krautuvėj. Pasto
vus darbas ir gera mokestis. 
J. OPPENHEIMER & CO.

4700 So. Ashland Avė.

REO 6 cilinderių, 7 pasažierių. Tik- 
ką pormalevotas. Didelis bargenas. Iš
rodo ir bėga kaip naujas. 
PARAMOUNT AUTO EXCIIANGE 

1462 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlioj. RENGK1S PAVASARIUI

REIKIA —
Vyro darbui muilo dirbtuvėj. 

$4.80 į dieną. 9 valandos die
nai. Pastovus darbas.

1319 W. 82nd Place
2 blokai į vakarus nuo Racine av.

PAJIEŠKAU atsakančio mo
kytojo, kuris galėtų vesti Biru
tės Chorą ir mokinti narius prie 
Choro. Kas galite tą darbą at
likti meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu :

JUL. DUKSHUS
1200 Herrick Avė.,

Racine, Wis.

REIKIA —
Shearmano geležies piaustymui 

Scrap geležis yarde. Gera mokestis 
Pastovus darbas

459 N. Woood Str.

PARDAVIMUI

REIKIA —

Molderių ir molderių 
padėjėjų. Sųueeges ant 
mašinų. Patyrusių ant 
misingio. Kreipkities
pas:

BENEKE & KROPF 
MF’G CO.

21st & Rockwell Sts. 
2 blokus į vakarus 
nuo Western Avė.

REIKIA —
40 PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 
FOUNDREJ. LABAI 
GEROS DARBO 
SĄLYGOS. MOKAMA 
GERIAUSIOS ALGOS.
KREIPKITĖS PAS
MAGNUS METAL CO., 

4041 Emerald Avė.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ
DIRBTUVĖS DARBUI.
PASTOVUS DARBAS.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

REIKIA —

Kelių paprastų darbininkų.
Nuolatinis darbas.

JAMES B. CL0W & SONS 
534 S. Franklin St. 

arba 
2338 S. Westem Avė.

PARSIDUODA Bučeme ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap
gyventoj. Geras biznis; atsišaukite

1836 So. Halsted Str.,

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė; yra gera vieta bizniui, lietuvių ir 
lenkų apgyventa. Taipgi jei kas no
ri gali pirkti sykiu ir automobilių, 
Fordą. Šią sąvaitę turiu paYduoti, 
nes išeinu į kitą biznį. Parduosiu pi
giai.

4555 S. Paulina St.

PARSIDUODA — ’
Saliunas apgyventoj ko

lionijoj. Biznis geras. Savi
ninkas apleidžia Chicagą.

F. WITKAUSKIS, 
746 Bunker St., Chicago, III.

PARDAVIMUI kriaučių 
šapa, garu apšildoma, taipgi 
3 kambariai.

Phone Vincennes 5001 
7855 Normai Avė.

PARSIDUODA restauranas, geroj 
vietoj, lietuviais apgyventoj kolionijoj. 
Tokio bizniaus arti nėra. Priežastis 
pardavimo — savininkas apleidžia Su
vienytas Valstijas. Atsišaukit 
10822 Michigan Avė., Roseland, III.

PARSIDUODA Blacksmith and Wa- 
gon Repairing šapa su visomis med 
džio ir geležies dirbimo mašinomis ir 
visais kitais reikalingais įrankiais. 
Biznis išdirbtas ir visiems žinomas 
per 40 metų. Priežastis pardavimo — 
noriu važiuot į Lietuvą. Norintieji 
kreipkitės greitai, nes parduosiu pi
giai.
720 So. Cicero Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
kas nori ir su namu. Biznis labai ge
rai išdirbtas. Parduodu iš priežas
ties ligos.

2722 W. 47th St.

PARDAVIMUI barbernė 4 
krėslų, 3 stalai bolėms grainti 
(pool table). Viskas gerame sto
vyje. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo — liga.

364 E. 26th St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

Elgin Six, modelio 1920, penkių 
pasažierių, visai naujas. Par
duosiu už gerinusį pasiūlymą.

Phone McKinley 1133.
4138 So. Artesian Avė.

PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

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

714 W. 304h st. 2-ros lubos
OVERLAND visų modelių. Visi I u.,

gvarantuoti gerame stovyj. Daug ir NAMAl-ŽLME
kitų lengvi! ir sunkių karu nuo $450 -------------------------------------------------
ir daugiau. Išlygas pritaikysim. ANT PARDAVIMO už bargeną pir- 
PARAMOUNT AUTO EXCHANGE maeiliame padėjime du mediniai na-

1462 So. Michigan Avė. jnai tuojau ant loto 25x170 pėdų. Prie
Atdara vakarais ir nedėlioj. kinio namo pirmas floras 5 kamba-

-------- ---------- ------------------------------ antras 8 didelių kambarių. Už- 
PAIGE touring, 7 pasažierių. Geri pakaltais namas po 3 kambarius ant 

tajerai. Tik-ką permalevotas. Išrodo abiejų florų ir didele nauja bamė, ga- 
ir važiuoja kaip naujas. Didelis bar- Hma paversti į garažą. Rendos me- 
genas.-------------------------------------------- tams $477. $3400, dalis cash. Savi-

' PARAMOUNT AUTO EXCHANGE vininkas 4643 Wallace st. arti 47-tos.
1462 So. Michigan Avė. ------- -----------------------------------------

Atdara vakarais ir nedėlioj. PARDAVIMUI namas 4 kambarių
----------------- ----------------- ------- ——- jr prie namo sykiu 3 lotai. Taipgi 

PARSIDUODA 1 tono Ford truck- parsiduoda sykiu būrys ančių ir viš- 
as, 1920 m. Expresinis viršus (body), tų. Visoko kaina $2,400.00. Kreipki- 
minkštieji tajerai, vartotas 5 dienas, ties prie savininko.
Atsišaukite’ tuojaus, nes turi būti p, VITKUS,
greitu laiku parduotas. Pardavimo Į 5644 $o. Kildare Avė. 
priežastis patirsit ant vietos.

H. BUCK,
6060 Lafayette Avė.

Nuo 9 iki 12 vai. dienos

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLA1NES 
arti Dės Plaincs upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies
čio, 54 traukiniai kas-dien.
Vi akro ............................. $275
% akro ..................................... $425
1 akras ....................................  $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis į |ą pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo Šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko Čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba į ištaisytas jau 
gatves, korius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

1404

PARDAVIMUI farma 100 akerių, 
pusė žemės išdirbtas, o kita puse — 
puikus miškas. Taipgi yra sodnas 
su 500 obelių; obelįs 8 m. senumo. 
Yra visi budinkai. 5 mylios nuo mie
sto, White Cloud, Mich. Kaina $2700 
cash. Kreipkities pas:

A. DAUGINTIS, 
1437 So. 49 Ct. Cicero, III.

arba F. J. MATULIS, 
VVhite Cloud, Mich.

R. F. D. No. 3

SPECIALIS PARDAVIMAS 
Perdirbti Mitchell ir kitų darbo au- 

tombbiliai. 
Mėnesinių išmokėjimų plianas.

Išmokėjimai 
$45 į mėnesį 
50 į 
55 į 
65 į 
75 į _ _____________________

neiieTkia. riy namas (cottage).

IŠLYGOS 
Rarikpinigiai 

$350 
400 
500 
600 
700 
900

NUOšIMčlŲ MOKfiTI

NEREIKIA
UŽ PERVEŽIMĄ MOKĖTI 

NEREIKIA
TAKSŲ MOKĖTI NEREIKIA 

INSURANCE MOKĖTI NEREIKIA
Kiekvienas karas yra apdraustas 

nuo ugnies ir pavogimo ant 80 nuo
šimčio jo vertės ant vienų metų be 
apmokėjimo.

Jūsų senąjį automobilių (ne senes
nį kaip 1920) priimsim į mainus ir Administratorkos Pardavimas: 
bus priskaitvtas prie rankpinigių. šiuomi pranešam kad pagal

VISI PERDIRBTI MITCHELLIAI sprendimo Probate Courto, Cook Coun- 
YKA GVARANTUOJAMI LYGIAI ty, Illinois, dalyke Mike Yadkievyicž, 
KAIP IR NAUJI. taipgi žinomas kaipo Mike Jadkie-

M I T C H E L L wicz, mirusio, buvusio vyro Veroni-
2 pardavimo vietos: kos Yadkiewicz, dabar Veronika Cze-

2328 2334 pulis, du namu ir vienas lotas, visi
Michigan Avė. Michigan Avė. žinomi kaipo No. 1337 W. 47 Street,

Atdara vakarais ir Nedėlioj Chicago, 111., turtas viršminėto miru- 
Tel.: Victory 8800 šio, bus parduotas ketverge, Liepos

22, 1920, 11-toj vai. ryto po No. 57 
W. Monroe St. Chicago, III., ant an
trų lubų, dėl apmokėjimo skolų pri
klausančių Justinui Baziukui ir ki
tiems mirusio skolininkams.

Norintieji piikii atsilankykite: 
J. P. WAITCHES, 

Advokatas dėl 
JUSTINO BAZIUKO.

Kaina 
$900 
1000 
4200 
1400 
1600 
2000 — — — — *
MORTGin^^ pardavimo mirtis šei

mynoj. 
Pasiteiraukit po No.

3223 Wallace St., 2nd Apt.

mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį* PARSIDUODA 12 kamba-

IŠPARDAVIMAS.

nu-

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

Photie Canal 6296

PARSIDUODA —
Mūrinis namas, 11 pagyvenimų, 4 

augštų, ant dviejų lotų, bamė užpaka
ly. Rendos neša $345 į mėnesį. $20,- 
000.00 Apie išlygas galima pakalbė
ti ypatiškai arba per laišką. Namas 
po No. 3737 Langley Avė., Chicago.

JUOZAPAS GRAJAUSKAS 
1546 Jefferson St., Gary, Ind.

PARDAVIMUI namas, bučernė ir 
grosemė. Biznis labai gerai išdirbtas. 
Parduodu iš priežasties moteries mir
ties.

2451 West 45-th St.

ANT PARDAVIMO — 2 na-
mai. Vienas 5 kambarių (cott- 
age) ir 2 lotai 50x125 pėdų, ir

2 flatų, mūrinis namas, elektros
PARSIDUODA —

Overland Touring automobilius, 83 
B. Geriausiame stovyj. Bargenas. 
Galima matyti vakarais ir nedėlioj 
visą dieną.

2006 Canalport Avė.

šviesos, garu apšildomas. Ant 
lengvų išmokėjimų. Labai ge
ras bargenas. Kas norite įsigy-

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI Parda v n m m n

ti šituos namus, atsišaukite grei-

tu laiku.
4400 So. Kedzie Avė.

Deimanto adata Ir 
24' parinktiniai rekor- 

įL-a dai. Gražus didelis
phonographas, kaip 

įjS MHNKl naujas, vertas $155M už Gvarantuotas
Į ant 10 metų. Taipgi

M daugel kitų daiktų
■ BUmVml 1 pigiai parduodamų.
H ilJJMi I Turime labai gražių
W J sulyg šios dienos ra- 
įpų L——kandų seklyčioms 
ų 1^1----(parlor). Reikia ma

li U tyti, kad apkainavus. 
“ Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

Naujas 3 flctų namas ant Rockwell 
ir 40 St., įtaisytas pagal naujausios 
mados, elektra, gesas, vanos, gasiniai 
boileriai. Rendos $64.00 menesiui.

2 fletų naujas mūrinis namas ant 
89 St., netoli Kedzie Avė., 4—4 kam
bariai, augštas beizmentas, pastogė, 
elektra, gesiniai boileriai. Rendos 
$50.00 mėnesiui.

2 nauji mūriniai namai, tik-ką pa
būdavote, ant 39 PI., netoli Rockvvell, 
po 5—5 kambarius, visi naujausios 
mados įtaisvmais su beizmentais. Ren
dos $30.00 fletas.

netoli Archer Avė.
J. N. ZEWERT.

STOCK’AI—ŠĖROS
PARSIDUODA —

20 Šerų Elgin Motor Co. po $10 
vienas. Parašykit man atvirutę ir aš 
atvažiuosiu pasikalbėti.

L. J. MATHER
6807 Union Avė.

MOKYKLOS

6 familijų naujas mūrinis namas 
1—6 kambariai, 1—5 kam. ir 4 fletai 
po 4 kambarius, štimu apšildomas, iš
taisytas pagal naujausios mados. Ren
dos $264.00 mėnesiui.

\MA5TERf > Y J5Y5TEMU^ 
ir Moterų Rūbų Kirpi

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Medinis namas 2 familijų po 5—5 
kambarius naujai ištaisytas, kad nie
ko nereikia dabar pridėti. Kaina 
$3,000.00. Rendos $32.00 mėnesiui.

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

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

3 familijų medinis namas po 5—4 
kambarius, gražus namas, kaina 
$4,100.00.

šituos visus namus mes mainom ant 
lotų, arba ant kitokių namų, taipgi 
mes juos parduodam tūkstančius do
lerių pigiau negu jie verti.

Mes budavojam. naujus namus ir 
taisom senus. Taigi, jeigu kas nori 
pirkti ar mainyti, budavoti ar taisy
ti namus ateikite, arba telefonuokite, 
ar laišku duokit žinią. Mes stengė
mės patarnauti kuogeriausia.

JOKANTAS BROS.
General Contrąptor 

Parduodame namus ir lotus.
3934 S. Rockvvell St.

Phone McKinley 5277

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

BARGENAS.

Extra
Sampeliniai Rakandai.

i

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

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

PARSlbuODA rakandai 4 
kambarių labai greitu laiku. Ra
kandai visi yra geram stovį, prie 
žastis pardavimo, išvažiuoju į 
kitą miestą.

JONAS GUDINĄS, 
1405 — 50 Ct., Cicero, III.

Turime paaukauti puikų 80 akerų 
ūkį su visomis moderniškomis trio- 
bomis, tiktai 38 minutos kelevimo nuo 
vidurmiesčio ant Chicago, Burlington 
& Quincy gelžkelio. Lengvos išlygos. 
Tolesnių informacijų atsišaukit ar ra
šykit.

A. TRAUBE
1404 W. 18th Str.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininke.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 ir 
4 kambarių, naujas, gerame padėji
me, naujai sudėti toiletai ir vanos. 
Galima nupirkti su mažai pinigų.

Kreipkities prie savininko.
3219 Lowe Avė., Tel.: Yards 6789

PARSIDUODA 5 kambarių naujas 
bungalovv ant pusės akero žemės va
karinėj dalyj miesto, prie karų lini
jos, elektros Šviesa, maudynė, didelė 
bamė. Parsiduoda pigiai, priimsiu lo
tą arba automobilių į mainą. Atsišau
kit pas

A. CHERNAUSKI
3225 So. Auburn Avė., Čhicago, III.

PARSIDUODA pigiai kampinis lo
tas, 50x125, tinkantis bile kokiam 
bizniui. Randasi ant šiaur-rytinio 
kampo Kedzie Avė. ir 44th St., prie 
pąt Archer Avė. gatvekarių trans- 
ferių kampo.

H. W. STERNBERG, savininkas, 
4201 Archer Avė., Chicago, 111.

REIKIA — Vyrų išsimokinti barberio 
amato. Yra puikių vietų. Mes išmo
kinsime į kelias sąvaites. Dienoms 
ar vakarais. Rasim jums darbą su ge
ra alga, arba galėsite turėti savo Ša
pą ir likti neprigulmingu. Atsišaukite 
ar rašyikte.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells Str.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuvi* 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, t.vpevvriting, pir
šlybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abehios istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt* 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




