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Tuoj pradės tarybas
Karo storis Lietuvoje

Lietuvos kariuomene užėmė Seinus
True translation filecl with the post- 
master at Chicago, III., July 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJA PRIĖMĖ LENKIJOS 
PASIŪLYMĄ.

Tuoj prasidės tarybos.

PARYŽIUS, liepos 24.
Lenkų armijos komanduotojas, 
generolas Pilsudskis, šiandie 
vidurdienyj gavo sovietų Rusi
jos valdžios atsakymą kai dėl 
lenkų reikalavimo — paliaubos 
mūšių.

Atsakymas pasirašytas sovie
tų valdžios užsienio reikalų ini- 
nisterio čičerino. Sakoma, kad 
bolševikų armijų komanduoto 
jui, generolui Tugačevskiui, įsa
kyta pasiųsti savo atstovų prie 
lenkų linijos ir pasimatyti su 
generolu Rozwadowskiu, kad 
susitarus kada turėtų būt per
traukta mūšiai.

Abidvi arini j i, kol bus pasi
rašyta mūšių paliauba, pasiliks 
tose pačiose pozicijose.* Po to 
prasidės taikos tarybos.

Manoma, kad viena mūšių 
paliaubos sąlyga, kurios bolše
vikai būtinai reikalaus — tai 
garantijos, joge! Lenkija ateity 
negalėtų būt panaudojama ne
va kaipo talkininkų įnagis jų 
kovoj prieš bolševikus.

Tekstas lenkų pasiūlymo.

ZURICH, Šveicarija, liepos 23 i 
-Taikos pasiūlymo tekstas, 

kurį lenkai pasiuntė bolševi
kams, yra sekamas:

“Sąryšyj su ta nota, kurią 
Lenkijos valdžia prisiuntė sovie
tų valdžiai šiandie, liepos 22 
dieną, Lenkijos valdžia dar siū
lo, kad tuojaus butų pertrauk
ta karinis veikimas visame fron 
te ir pasiųsta miiitariniv*’ atsto
vui susitarti delei paliaubos mū
šių.

“Mes lauksime tamstų atsa
kymo iki liepos 25 d. trečios 
valandos po pietų. Musų many
mu, geriausia pasilikimui vie
ta butų ?<nt VaršavosrMaskvos 
vieškelio, tarp Baronaičių ir 
Brest-Litevsko, kur persikerta 
frontai.
“Generolas ROZWADOWSKI,

“Lenkų generalinio štabo 
viršininkas.”

Sovietų valdžios atsakymas.

LONDONAS, liepos 24.
Rusijos sovietų valdžia šiandie 
pranešė Lenkijos vadžiai, kad 
sovietų annijosi komandai esą 
įsakyta tuč tuojaus pradėti ta
rybas kai dėl paliaubos mūšių. 
Apie tai šiandie gauta bevielis 
pranešimeo iš rusų sostinės, 
Maskvos.

Rusijos sovietų valdžios už
sienio reikalų ministeris, Jur
gis čičerinas, šiandie kaip 1:15 
vai. ryto pasiuntė Lenkijęos už
sienio reikalų m misteriui kuni
gaikščiui Sapiehai sekamą te
legramą:

“Rusijos sovietų valdžia įsa 
kė vyriausiai raudonosios armi
jos komandai tuč tuojau pradė-j 
ti tarybas su lenkų militarine 
koma ■ tikslu susitarti dėl pa- 
Ii a ūbos mūšių ir prisirengti 

prie padarymo busimosios tarp 
tų dviejų valstybių taikos. Rusų 
armijos komt'inda lenkų ko
mandą painformuos kai dėl 

į vietos ir l.t/ko taryboms pradė- 
! ti.“

Kitas pranešimas, parašytas 
Vasiljevo ir Chostvinskio — 
už vyriausios kva! eros štabą 
ir revoliucinę kiro tarybą — 
tapo pasiųstas vyriausiai lenkų 
komandai į Varšuvą. Ant jo 
pažymėta “labai svarbu.“ Jame 
sakoma:

“Vyriausioji raudonosios ar
mijos komanda gavo sovietų 
valdžios įsakymą pradėti tary
bas su lenkų koimcida delei pa
darymo paliaubos musių ir tai
kos tarp Rusijos ir Lenkijos. 
Vyriausioji komanda todėl pa
siųs savo atstovus, kuriems bus 
duota pilniausias įgaliojimas, 
tokion vieton, kuri bus nurody
ta tamstoms Rusų fronto ko
mandos .Ir jie tamstas pain
formuos kur ir kada bus pa
kviesta lenkų atstovai.“

Mūšiai jau sustabdyta.

PARYŽIUS, liepos 24. — Ru
sijos sovietų valdžia sustabdė 
ktriaviiną prieš Lenkiją. Šian
die po pietų Francijos valdžios 
nulio stotis gavo iš Varšuvos 
pranešimą, kur saldoma, kad 
t-uoj po pietų tenai gauta iš 
Maskvos pranešimas, pasirašy
tas sovietų valdžios užsienio 
reikalų ministero čičerino. 
Pranešama, kad rusų armijų 
komanda gavusi įsakymą sus
tabdyti mūšius ir tuoj imi susi
žinoti su lenkų armijos gene
raliniu štabu kai dcl susirinki
mo, kur butų sutarta mūšių pa
liaubos sąlygos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 26, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

KARO STOVIS ^LIETUVOJ.

Konstitucinėm garantijos sus
penduota; įvedama mirties 

bausmė.

WASHINGTON, liepos 24.- 
Lietuvos Atstovybė Ameriko
je šiandie gavo iš Kauno seka
mą “Eltos“ kablegrafną:

“Konstituanta priėmė įstaty
mą įvedimo karo padėties visoj 
Lietuvoj, kuriuo suvaržoma 
Laikinosios Konstitucijos ga
rantijos įvedama mirties 
bausmė.

“Priimtas pa pildymas įstaty
mo kariškius žeme aprūpinti, 
sulyg kurio negauna žemės ka
riškiai, kurie buvo teisiami dėl 
kriminalių arba tėvynės išda
vimo nusikrJtimų.“

RUSAI DEŠIMT MYLIŲ NUO 
VOKIEČIŲ RUBEŽIAUS.

Bolševikų kavalerija prie 
Augustavo.

BERLINAS, liepos 24. — 
Laikraščit'd praneša, kad rusų 
kavalerija jau prisiartinus prie 
Augustavo, į pietus nuo, Suval- 
kų ir dešimt mylių nud Vokie
tijos rubežiaus.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., July 26, 1920 
as required by the act of Oct. G, J 917
LIETUVOS KARIUOMENĖ UŽ

ĖMĖ SEINUS.

Stato bolševikam? reikalavimų.

[Telegrama Naujienoms]
WASHINGTON, liepos 24. 

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
šiandie gavo iš Kauno sekamą 
“Eltos“ kablegramą:

“Užsienio reikalų ministeris 
Puryckis pasiuntė vakar Mas
kvon telegramą, kurioj Lietu
vos vyriausybė būtinai reika- 
Luja, kad šiaurėje Rusų ka
riuomenė nepereitų abiejų pu
sių nustatytos demerkacijos li
nijos. nesikištų Lietuvos Ad- 
ministracijon, nedarytų jokių 
rekvizicijų, mokėtų gyvento
jams už viską valstybes pini
gais dabartinėmis kainomis, im 
tų tik karo žvilgsniu būtinai 
reikalingas susisiekimo linijas, 
karo sandelius, butus, knd visa 
civilinė administracija Bosų 
esamose žemėse butų Lietuvos 
Vyriausybės rankose.

Musų, kariuomenė paėmė 
Seinus. Stovi linijoj Vižainis, 
Slobodka, Sejvių ežeras, šiau
rėje musų kariuomenė paėmė 
Vydžius. Artinasi taikos sutar
ties nusk'dyton Lietuvos sie
non.“

DEBSAS DAR TURĮS PASĖ
DĖTI — KALĖJIME.

Taip sako republikonų kandida
tas, senatorius Harding.

MARION, ()., liepos 25. 
Republikonų partijos kandida
tas į prezidentus, senatorius 
Harding, vakar atsake į Far- 
mer-Labor partijos kandidato, 
Parley P. Cbristensen, telegra- 
mą-pasiulymą reikalauti, i- 
dant butų pciliuosuolas Socia
listų Partijos kandidatas Deb- 
sas, kuris vis dar laikomas At
lantos kalėjime.

Atsakymas yra toks> Repub
likonų partijos kandidatas (tei
gi Hardingas) taipjau tikįs į žo
džio ir spaudos laisvę. Maža to, 
Hardingas pareiškia, kad jis 
stojęs už amnestiją politinietfns 
nusižengėliams. Bet... reikalau
ti, kad butų paliuosuotas Socia
listų Partijos kandidatas Har
dingas nenorįs. Tai esą pergrei- 
tas reikalavimtis. Taisai dalykas 
(Dėbso paliuosavimas) turįs 
būt pernagrinėtas. O kol visa 
tai nepadaryta, republikonų par 
tijos kandidatas skaito esemt 
negalimu daiktu pareikšti savo * 
nuomonę, taigi reikalauti, kad 
butų paliuosuota iš Atlantos ka
lėjimo Socialistų Partijos kan
didatas.

Ne žodžio ir spaudos laisvė < 
tiems panams rupi, o Wall gal- į 
vės viešpačių interesai!

RIAUŠĖS MELROSE PARKE. 
Gembleriai norėjo paliuosuoti 

savo sėbrą.

MELROSE PARK. — Apie 
penkiasdešimts Melrosc Pi irk o 
pabastų-gemblerių vakar rytą 
užpuolė vietos policijos virši
ninką ir pareikalavo paliuosuo
ti jų sėbrą Vincent Carben — 
valgyklos savininką. Jisai areš
tuota todėl, kad savo valgykloj 
užlaikė gembleriavimo įstaigą.

Policijos viršininkas reikala
vimo neišpildė. Pabastos ban
dę užpulti jį. Prasidėjo Maudy
mąsi. Sužeistų tečieius ftėsą.

i
Nusileido samdy

tojams
GELEŽINKELIEČIŲ VIRŠI
NINKAI NUSILEIDO SAM

DYTOJAMS.
i 3_____

Graudena darbininkus nestrei
kuoti; Darbo Tarybos pasiūly

mas eis referendumui.

CHICAGO? To ilgų ginčų 
ir .svyravimo geležinkeliečių 
viršininkti* pagalios nusileido. 
Darbo Tarybos nustatytoji algų 
skalė kaip ir pribūta. Priimta 
tuo, kad unijų v'ršininkai ne
beturi “kur eiti“: Darbo Tary
ba esanti rcigščiausia instan
cija,“ o ji griežtai atsisa
kiusi daryti kokių nors nusilei- 
d’mų. Ji sakanti, kad geležinke
liečiai gavę tiek, kiek tik buvo 
galima duoti. Samdytojai ir 
taip turėsią didelių “ekstra iš
laidu“ čielus šešis šimtus mi- 
lionų dolerių kas metais. Padi- 
didintž tas išlakias dar labiau 
tai reikštų užkrauti nepakelia
mą samdytojams naštą.

Taigi, k. to kelio nesą, kaip 
tik, priimti tai, kas buvo galima 
gauti.

’ Bet unijų viršininkai gerai 
nusimano, kad geležinkeliečio! 
šituo yra labai nepatenkinti. 
O todėl, kad neužsitraukus dar j 
didesnes geležinkeliečių rūsty- ( 
bes, unijų viršininkai nutarė 
leisti klausimą visatinui narių 
balsavimui — referendumui. 
Bet čia jie ir parodo savo “bc- 
štMumą.“ Vietoj palikt klausimą 
pačių darbininkų valiai, jie agi
tuoja, kad geležinkeliečiai šitą 
Darbo Tarybos pasiulymg pri
imtų - nepaisant ką sakytų tie, 
kurie šituo pasiūlymu nepaten
kinti. Kitaip — “agitatoriui už 
neteisėtąjį geležinkeliečių strei
ką.“

O tų agitatorių už “neteisė
tąjį streiką“ yra nemažai. Pav., 
kada unijų viršininkai nutarė 
pavesti klausimą referendumui, 
tuo pačiu laiku, čia pat, Cbico- 
goje, didžiuliame Ashland Au- 
ditoriume (gatyekarių darbi
ninkų svetainėje) laikė susirin
kimą t. v. jardmenų asociacija, 
ir kaip vienu balsu nutorė at
mesti Darbo Tarybos pasiūly
mą. Susirinkime dalyvavo 
daugiau kaip penki tūkstančiai 
tos asociacijos narių. Maža to. 
Jie taipjau nutarė negrįžti dar
ban, kol jiems nebus užtikrinta 
t. v. “back pay,“ pensija senat
vėj ir tt.

Ar geležinkeliečiai paklau
sys savo viršininkų, ar priims 
Darbo Tarybos pasiūlymą, ne
žinia. Bet ir šito pasiūlymo ša
lininke*’ ir jo priešai viename 
dalyke sutinka, būtent, tame, 
kad visa tai unijosna įneš ne
mažos .suirutės ginčų ir, ga
li būt, kelintą “neteisėtų strei
kų.“

PINIGU KURSAS.
SUBATOJ, liep. 24 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.78
Austrijos 100 kronų ..... ,........  $0.67
Belgijos, už $1 ........... frankų 12.45
Finų 100 markių ................... $3.85
Francijos, už $1 ....... frankų 13.14
Italijos už $1 ..................  lirų 18.35
Lietuvos 100 auksinų ..... i.... $2.45

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; ių kursas toks-pat 

i kaip Vokietijos markių).
luėnkų 100 markių .................... $0.62
Olandų 100 guldenų ........... $34.38
Norvegų 100 kronų...............$16.35
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.77
švedų 100 kronų ............... $21.55
Vokiečių 100 markių.................$2.45

Karo įstatymai prieš 
streikininkus?

Piezidentas tariasi siųsti teleg
ramą streikininkams; Washing- 
tonas sujudęs; kone visos Illi

nois kasyklos uždarytos.

CHICAGO, liepos 26. — čia 
gautomis žiniomis, Illinois ang
liakasių unijos vice-prezidentas, 
Harry Fi?<hwick, visiems darbi
ninkams įsakė grįžti darban. 
Spėjama, kad didžiuma anglia
kasiu šito įstatymo paklausys.

r
VVASH1NGTON, liepos 26. — 

čia sužinota, kad kasyklų savi 
ninku atstovams valdininkai 
patarę nevesti! jokių tarybų su 
streikininkais.

INDIANAPOLIS, liepos 26.— 
United Mine Workers unijos 
prezidentas, John L. Lewis, Čia 
pareiškė, kad jeigu Illinois val
stijos angliakasiai gaus kokiu 
nor? laimėjimų Juos tuoj pa
seks ir visi kiti angliakasiai — 
reikalaudami to paties.

WASH1NGTON, liepos 25.— 
Vakar Baltajam Name praneš
ti'*, kad prezidentas Wilsonas 
tariasi pasiųsti telegramą Uni
ted Mint* Workers unijos vir- 
šininkamis. lai dėl kilusio min
kštųjų anglių kasėjų streiko 
Illinois valstijoj. Kad šitokia 
telegrama butų pasiųsta, to, sa
komi", reikalavo Illinois kasyk
lų savininkų atstovai, kurie, at
vyko VVasbinglonan pasitarti 
su valdžia delei naujojo ang
liakasių streiko.

Be to, Indianos valstijos gu
bernatorius Goodrich pasiun
tęs prezidentui laišką reikala
vimu, kad butų a.tsteigta fede
ralinis kuro administratoriaus 
ofisiG. Taigi sugrąžintas karo 
meto įstatymas. Apie tai prane
ša Baltojo Namo valdininkai. 
Sakoma, kad ir šitą klausimą 
prezidentas dabar svarstąs,,.

Kilęs angliakasių streikas su
judino nelik Baltąjį Namą, o ir 
kitus federalinės valdžios de
partamentus. Pav. justicijos 
departamento pardėtinis, pro
kuroras Palmeris, čia paskelbė, 
kad jisai šr«ukia neformalinį 
kasyklų savininkų, anglių per- 
gabentojų ir fabriikininkų susi
rinkimą, kuris turės įvykti se
kamą u ta minką New Yorke. 
Susirinkimo tikslas esąs toks: 
gauti visų reikiamų informaci-
jų apie dabartinę 'dalykų padė
tį. Buvo pasklidę gandai buk 
preziktentas Wilsonas paprašęs 
Palmero,. idant jis visą tą 
reikalą paimtų į savo rankas. 
Pasku tečiaus visa tai buvo už
ginčyta.

Ar valdžia tikiTii stversis 
griežtųjų karo įstatymų prieš 
streikininkus, tuo tarpu dar ne-j 
galima pasakyti. Bet kad ji, tuo 
ar kitu budu, bandys įsima’šy-1 
ti angliakasių streikai!, nore* 
abejonės. Ir tai dėl sekamų 
priežasčių: kilęs streikas netik : 
palies pačius kasyklų savinin- j 
kus, o ir visas kitas industri
jas. Jau ir dabar jaučiama dide-, 
lė stoka kuro. Daugelis dirbtu
vių lik vargais negalais gali 
gaut anglių. O kada jų gamini-į 
mas pasiliaus - -padėtis pasida-' 
rys dar rustenė.

Pranešama, kad iš 700 Illi
nois valstijos kasyklų pareitą 
petnyčią tedirbta tik dvidešimts ‘ 
penkiose kasyklose. Visos kitos 
stovi uždarytos.

Streikininkai reikalauja^ kedj 

butų padidint:! algos ir praves
ta tūlų kitų pagerinimų. Jų 
reikalavimai, beabejončs, tei
singi. Samdytojai, kurie dabar 
daro negirdėtų pilnų, lengvi'/ 
•galėtų išpildyti juos. Bet pelnų 
godus paplešailos gerumu nie
ko nenori duoti. Neduoda nei 
dabar. Vietoj tartis su savo 
darbininkais jie jau atsidūrė 
Washinglone, kad gavus savo 
pusėn valdžios mašineriją. Ir 
veikiausia gaus.

Kansas valstijos angliakasiai 
taipjau nerimauja.

PITTSBURG, Kans., liepos 
25. Kansas valstijos anglia
kasiai-k'*:pjau nerimauja. Labai 
gatmas daiktas, kad sekamą 
sąvaitę ir jie mes darbą.

Apie tai praneša Kansas ang
liakasių unijos prezidentas, A- 
lexi*nder Howat. Jo manymu, 
ngliakasiai pradėsią mesti dar
bą panedėly, liepos 26.

Aiškinama, kad tai busią pro
testo streikas. Protesto prieš 
samdytojus, kurie uždeda pini
ginių pabaudų darbininkams, 
nedirbantiems subatomis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 26, 1920 i 
as required by the act ef Oct. 6, 1917

Kėsinosi nuverst Lat
vijos valdžią

Sumokslininkai-komunistai 
areštuoti.

WASHINGTON, liepos 24. — 
Valstybės departamentas šian
die gavo pranešimą, kad Rygoje 
susekta komunistinis sumoks
iąs nuversti Latvijos valdžią. 
Sunuxkslininkai-komunislai a- 
reštuoti.

RUBSIUVIŲ PIKNIKAS.
j ---------------
Dalyvavo apie 40 tūkstančių 

žmonių.

Chicagos rubsiuvių Jungtinė i 
Taryba vakar buvo surengusi l 
metinį išvažiavimą-pikniką Pr*• I 
los Park, III. Musų gautomis 
žiniomis, piknike dalyvavo apie 
keturiasdešimts tuksiančių žmo 
nių.

Buvo sumosią ytin platus! 
programas. i

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon i vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami i 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.
................. . ......................... „n,..... ■ ..... „/

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 26, 1920 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

Graikai šturmuoja 
Adrianopali

Keliasi per Maritza upę; užpuo
likai šaudomi nuo bažnyčių 

stogų.
A'PENAI, Graikija, liepos 22 

(suvėlinta). šiandie gauto
mis iš Trakijos žiniomis, turkų 
nacionalistų kariuomenės ko
manduotojas, Jafar Tayar, iš
kraustęs iš Adianopolio visus 
civilinius gyventojus. Graikų 
kiriuomenė keliasi per Maritza 
upę. Į ją stipriai šaudoma iš 
didžiųjų kanuolių ir kulkasvai- 
džių, kurie, kaip sakoma, su
kelti ant bažnyčių slogų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6. 191 
Biljąsi rusų belaisvių “maišto.“

BERLINAS, liepos 24. — Vi
sa Vokietijos geriausioji kariuo
mene, apie 50,000 60,000 vy
rų, tapo suverbuota prie Prūsi
jos pasienio ir laukia kokių pa
sekmių duos rusų-lenkų mušis, 
kuris dar tebesitęsia. Prūsijos 
kariuomenė gerai apsiginklavu
si, ir jai įsakyta nuginkluoti len
kus ir rusus, jeigu jie sulaužy
tų Vokietijos neutralitetą.

Naujoji padėtis iššaukė susi
domėjimo delei dviejų šimtų 
tuksiančių rusų belaisvių, kurie 
laikomi šioj šalyj. Sako, į juos 
padariusi įtekmės sovietų pro- 
pitganda ir jie dvasioj jau su
sivieniję su bolševikais — dide
liu nepakenti m u lenkų. Jie ga
tavi padėti Rusijai, kad galuti
nai perbloškus Lenkiją.

Vokiečių sargyba labai susi
rūpinusi. Girdi, jeigu tarp be- 
laisivių atsirastų koks nors va
das, jie sukiltų, apsiginkluotų ir 
numaršiuotų Rus'ijos link — 
kad apsupus lenkus.

(Tai, beabejončs, nauja Bėr
imo ponų nesąmonė).

SVARBU
Šiandie, liepos 26, kaip 

7:30 vai. vakaro Naujienų 
name įvyks Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos 
pildomojo komiteto susi
rinkimas. Visi komiteto 
nariai prašomi susirinktlj 
laiku. Turime labai svar
bių re kalų. —Valdyba.



ig«i iŠ 
Rockfordo 
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

“Aušros”
Mokykloj

Yra Sle skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbom.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, G epine t rojos ir kitų 

m a tematikų.
5) Braižymo (piianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

I.aomons; Lietuvių kalbos «— Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Miseika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti ncat* 
imtinai reikalingų mokslų, kad su jo 
j agelba galima butų pagerinti gy
venimų.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkime tuoj 
įieatidėliodami visi sykio.
1-601 South Halsted Street

Senuose namuose elektrinių dratų 
sudėjimas musų specialumas
IMPERIAL ELECTRIC CO.

Registruoti Elektrikioriai
Išdirbėjai žiburinių įtaisymų 

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

Rez. 1139 Independente Blrd. Chicago , 
Telephone Van Būrin 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8-*ak. Ncdėlioms 10—12 dienų

ISPARDAVI MAS
Didelis Persikraustymo Išpardavimas visiems gerai žinomoj krautuvėj.

PAUL P. PILKIS
729 W. 18th St.

Tas išpardavimas yra vienas iš didžiausių negu kada nors yra buvęs mu
sų krautuvėj, nes 15,000 dolerių vertes visokios rūšies apredalų turi būti iš
parduota į trumpą laiką, nes mes į trumpą laiką turime persikelti į Naują vie
tą 1822 — 1824 S. Halsted St. Taipgi ta priežastis verčia mus išparduoti viską 
daug pigiau negu mes patįs pirkom, nes į Naują Krautuvę turim jau supir- 
kę visą naują tavorą. Taigi norinti apsirėdyti pigiai pasiskubinkite ant šio 
išpardavimo, nes išpardavimas jau prasidėjo ir į trumpą laiką pasibaigs. Nes 
prie didelio papiginimo tavoras parsiduoda labai greit.

Atydžiai peržiūrėkite musų prekes. 
SIUTAI

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

VYRŲ KELINES
Storo mėlyno vilnonio serge $12.50 

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

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

pam
Taipgi kiti visokios rūšies aprėdalai kurių dėl stokos vietos čia negalime 
inėti, bus išparduoti už puse kainos.

Latvija
Ekonominė latvių padėtis.

[ Federuotoji Presą 1.
Liepojus. — Sodžiaus gyven

tojai vėl pradeda sau gamintis 
įvairių dirbinių, reikalingų gy
venimui. Kaimiečiai vilki išim
tinai namie austais drabužiais; 
jie gaminasi sau avalynės, 
skrybėlių; jie išdirba odą iš gal
vijų, avių ir kiaulių; jie net pa
sidaro sau žvakių, muilo, mielių 
ir kavos, žodžiu sakant, jie pa
sidaro namie viską, kas reika
linga kaimiečio gyvenimui. Tos 
naminės ekonomijos priežastį 
lengva nuspėti: karas.

Karas suardė esančius fabri
kus ir neleido jų atsteigti. Ka
ras viską naikino, o nieko nega
mino.

Įvyko taika, bet atstatyti vi
sa, kas sugriauta, nebuvo gali
ma taip greit. Padarinyj’žmo- 
nės kaip gali ir moka, taip ir ri
ša savo problemas. Natūralia 
dalykas, nuo jų išauklėjimo ir. 
prietarų pareina ir tos metodos, 
kurių, jie griebiasi. Jie grįžta 
prie “senų gerų laikų”. Kad ga
lėjus moderniniai gyventi, rei
kalinga atsteigti vri'zba, pramo
nę, geležinkelius ir laivus.

Bet tokiam darbui reikalinga 
turėti finansų, reikalinga turėti 
daug aukso, gamtos turtų ir ma
šinų. Latviams viso to kaip tik 
ir trūksta. Tuo budu jų visos! 
pastangos neneša didelių vaisių; 
— išlengva visi žmonės turi ga
minti turtą. Kita vėl kliūtis — 
jiems reikalinga palaikyti dide
lę armiją, trukumas medžiagos 
ir mašinų neleidžia pramonei 
tinkamai vystytis. Jie galėtų 
importouti mašinų, bet ar gali
ma jų įsigyti su neturinčiais ver 
tės pinigais?

Ten yra pakankamai darbi
ninkų, bet nėra turtuolių, kurie

Aš tikiu, 
jog mano 

nepaprasta iš
galė veikti kunu, 

paeina dėlto, kad aš 
pats vartoju NuxotQjų ge
ležį (Nusated Iron), taip 
sako buvęs Sveikatos Ko 
inisaras \Vin. B. Kerr iŠ 
Chicagos miesto. Pagal 
mano paties patyrimo aš 

esu įsitikinęs, jog Nuxotoji Geležis 
yra nenukainuojamas vaistas daugi
nimui kraujo ir budavojimui kūno 
ir todėl jis privalo būti naudojamas 
kiekviename ligonbutije ir kiekvie
nas gydytojas šios šalies privalo re
komenduoti savo ligoniems. Mūso
toji Geležis prigelbsti, kad moteris 
padarius sveikesniomis, o vyrus sti
presniais ir vikresnius. — Kad taip 
esti — gvarantuojama, arba pinigai 
grąžinama. Visose geresnėse vais- 
linyčiose.

VYRIŠKI ČEVERYKAI 
$3.95, $5.95, $8.45, $9.95, verti $8.50 
$10.00, $12.50, $13.50.

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

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

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

■■.Mil. UI- Iii Į ih.lill ................................ ■

galėti! plėtoti pramonę. Todėl 
svetimų šalių kopitalistams ten 
yra puikiausi dirva. O tokių 
kapitalistų netrūksta. Anglijos, 
Franci jos ir Amerikos pramo
nininkai yra pasirengę pagelbėti 
latviams. Nors anglai, kaip ir 
visuomet, užbėgo kitiems už ar
klų — jie jau veikia Latviuose. 
Jie turi gero patyrimo ir perma
to už kelių metų, kas gali įvyk
ti ateityj. Tuo budu mes mato
me, kad Baltijos jure pradeda 
darytis Anglijos ežeru, kurio 
pakraščiais randasi nuo jos eko
nominiai priklausančios teritori
jos.

Politinė nepriklausomybė Pa- 
baltės valstijų jau kaip ir nusta
tyta, ir todėl jau laikas pradėti 
pirklybą su Rusija. Pastaroji 
gali siųsti savo prekes tik per 
Baltijos arba Juodąją jūres. Gi 
tiedvi juri yra anglų kontroliuo
jami.

Anglų bankininkai jau nuo 
senai planuoja paimti savo ran- 
kosna latvių ir estų finansus. 
Trumpai sakant, jų planas buvo 
toks: išleisti banko notas, ltu- 
rias butų galima mainyti į sva
rus sterlingų — popierinius, ži
noma. Už tai anglai per penkio- 
liką metų suimtų visus Latvijos 
miškus ir kištų medžius. Tai 
puikus bankininkams biznis. Tuo 
pačiu metu Nacionalinio banko 
spaustuvėj dirbama pinigai die
ną naktį. Vadinasi latviai aprū
pinama “pinigais”. Kareiviams 
ir valdininkams mokama didelės 
algos, nors, tiesa, tais pinigais 
jie nedaug ko tegali įsigyti.

Laiškai iš Lietuvos
Patinka “Naujienos”.

Jovaras, žinomas poetas, rašo
A. Žymontui į Chicago:

...“Naujienos” inan tinka, nes 
tai tikras mano idėjos laikraštis, 
kuris kovoja už tikrą žmonių 
laisvę, kuris nepripažįsta jokių 
diktatūrų, jokių cenzūrų, jokių 
sąžinėj ir persitikrinimų var
žymų, kuris kovojo už tikrą dar 
bininkų iš ekonominės vergijos 
pasiliuosavimą, tik pačių darbi
ninkų susipratimu ir vienybe, 
surištą kultūriniu darbo žmo
nių pakilimu, su mokslo ir tech
nikos išsiplėtojimu ir normaliu 
budu viso išdirbinių gaminimo į 
darbo žmonių rankas paėmimu 
ir suvisuomeninimu.

Persekiojimai Lietuvoje.
Iš Panevėžio vienam chicagie 

čiui B. N., rašo:
Kada pins mus buvd atėję 

bolševikai, tai niekurie nesusi
pratę darbininkai laukė ateinant 

NAUJIENOS, Chfeago, IU. 
lietuvių su vokiečiais, bet kada 
tieji atėjo, tuoj pradėjo areš
tuoti, mušti, kimšti į kalėjimus 
ir šaudyti sąmoningesnius dar
bininkus. Mioie patį buvo ke
lis kartus areštavę ir norėjo su
šaudyti, buvo ir duobę man iš
kasę, bot vėl paleido, nors vis 
dar mane persekioja. Daug 
darbininkų iššaudė. Iš Panevė
žio ir Biržų apskričių yra su
šaudyta virš 200 žmonių, o ka
lėjimai tebėra pilni ir dabar. 
Prie caro ir kaizerio visgi buvo 
laisviau gyventi, negu prie Sme
tonos ir kunigų. Visi darbinin
kų laikraščiai uždaryti.

Kunigiška agitacija.
Juozukas Bakanas iš Veliuo

nos, rašo savo broliui Stasiui 
Bakanui, Bridgeville, Pik:

Mokyties dabar einu, tik ne
žinau kaip ilgai. Mokimamės 
nuo I) ryto iki 3 v, po piet GiŠ- 
lenuose pas Miką žalį. Jei vals
čiaus taryba susitvarkys, tai ki
tais metais gal ir musų vals
čiuje. atsidarys’ mokykla. Jau 
valsčiaus yra nutarta, kad pas 
mus reikia mokytojo. Veliuo
noje gi žadama atidaryti 4 kle 
>ų gimnaziją.

Daug Valstiečių rašosi į Vals
tiečių Sąjungą, o kunigai nori, 
kar rašytųsi į krikščionių de
mokratų partiją. Jie pasako
ja, ka^ jei kurie rašysis j darbi
ninkų ar valstiečių partijas, tie 
langaus nematysiu. Laidojant 
vieną mirusį, kunigas ant jo 

kapo tarp kitko pasakė: “Jei jus 
pahulumėt pekloje nors vieną 
infantę, tr»i ne!5ijotumėt nė bau 
džiavos, nė bizūnų ir visi rašy
tume’tęs prie krikščionių de
mokratų partijos”.

Panedėlis, Liepos 26 d., 1920

Lietuvos Atstatymo
Bendrove

LITHUANIAN BEVELOPMENT CORPORATION
Jau Galutinai Nustatė 
Tikrus Kelius, Kuriais

SIUNČIA PINIGUS

mėgsta amerikonišką
MEDU.

Švedija mėgsta Amerikoniš
ką medų. £ių metų produkcija 
bus mažesnė, negu 1919 metu. 
Didelis reikalavimas priguli nuo 
to, jog amerikoniškas medus pi
gesnis. Amerikos kensulis Mal- 
moje rašo, jog jeigu medus bu
tų sudėtas mažose stiklinėse ar 
cino bonkose, ar puodukuose vie 
ton didelių bačkučių, tai medus 
genaus parsidavinėtų.

Paliuosuotas Nuo Lenkų
Vietas, Prūsų Lietuvą 

ir Kitas Šalis

Sulig Pigiausio Dienos Kurso

SVEIKATA.

Jeigu nori būt sveikas, mokėk 
už sveikatą. Pinigai praleisti 
sveikatos reikale, apsaugojime 
žmonių gyvasties, yra geriausias 
įėjimas kapitalo. Sveikata yra 
perkama, ir kožna kolonija nu
sistatė savo ligų ir mirties laip
snį nuo karštligės, materijos, 
plaučių džiovos, rauplių ir kitų

Lietuvos Atstatymo Bendrovė dastato kotrumpiau- 
siu laiku pinigus per Savo Skyrių Kaune į kiekvieną Lie
tuvos paštą, iš kur išmokama tiesiog priėmėjui į rankas 
grynais pinigais, o ne čekiais.

ligų. Geriausiu kolonijos ganč- 
tinumo ar neganėtinumo valdy
mo savo sveikatos reikalų priro
dymu yra savo sveikatos organi
zacijų gabumas sumažint ligų į- 
tekmę.

Taupumo ir nųojiegumo nau
dai, visas sanitariškas darbas, 
ar tai vaikų mokslas apie užlai
kymą sveikatos, ar pramoninis 
sveikatos užlaikymas, ar moky
klų hygiena, ar pieno priežiūros 
darbas, turėtų būt Sveikatos 
I tepartamento centralizuotas. 
Vietinės sveikatos administraci
jos turi būt pastiprintos sam
dant sveikatos valdininkus, ku
rie butų po priežiūra Valstijos 
Sveikatos Departamento ir pa
vestų visą savo laiką ėjimui tą 
pareigų. Viešos Sveikatos Biu
ras tiki, jog mažiausia, reikia 
naudot antrą procentą viešo tur
to sanitarijos darbui.

Už Pinigų Saugumą Lietuvos 
Atstatymo Bend. Gvarantuoja

Lietuvos Atstatymo Beųdrovės Skyrius Kaune turi 
valdžios leidimą atlikinėti visus bankinius reikalus ir to
dėl su pinigų išmokėjimu nėra daugiau jokių kliūčių.

0-0-0-0-0
Lietuvos Atstatymo bendrovė atjieško dalis, liku

sius turtus žuvusiųjų ar mirusių giminaičių, padaro pir
kimo aktus, įgaliojimus ir kitus notarialius dokumentus.

Lithuanian Davelopment

Tel. Yardi 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUSERKA

Baigusi AkuAa- 
fijos kolegiją; 
Igai p rak ei ka
lusi Peimsilva- 
lujau hespit&li. 
»e, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi fcr 
merginoms.

8118 So. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki ydai v.
-........ . . . ......... ... .

LIETIYOS ATSTATYMO SENBUVE
Home Office

1712 Washington Si, Wilmington, Del. 
s

New Yorko Ofisas:

LITHUANIAN tEKLOMI CORPORATION
294 - 8th Avė., z New York, N. Y.

.r'/
•/i į J



Panedėlis, Liepos 26 d., 1920 NAUJIENOS, Chicago, UI. |
" .... ' -....  . 1 111 "*"■ ........................1 .......... '*1'1..... **' 1 11 II-1 -- ..... ....... .......................— ĮĮI-J

%

Lietuvos Atstovybės Amerikoje
Pranešimas.

TRENGTH W 
AFETY& 1 
ERVICE Zft

>1.viz£8

■' Saugumas
Patarnavimas

(Pabaiga)

i
v

Kada jus deposituo- 0 
jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, neš y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus. Z

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

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

The

s
SAVINGS BANK

4162 So. Halsted St.

VII. Santikiai su Atstovybe.
Amerikos Lietuvių Prekybos 

ir Pramonės Taryba: veikia ankš 
tame kontrakte ir sužinojime 
su Lietuvos Atstovybe Ameri
koje. Visi susisiekimai ir susi
nėsimai su Lietuvos valdžia 
daromi per Komereialj Attache 
prie Atstovybės. Liet. Atstovybė 
dalyvauja ex-oficio Tarybos ir 
Direktorių to posėdžiuose.

VIII. Susirinkimai.
Visuotini Tarybos narių susi- 

r'nkimai būni metiniai ir ne
paprasti.

;:•) Metinis susirinkimas šau
kiamas Direktorįato kasmet Sau 
šio mėnesyje,

b) Nepaprasti susirinkimai 
yra šaukiami sulyg nuožiūros 
Direktoriato arba 25 nariams 
arba atstovams reikalaujant.

2. Direktoriato posėdžiai bus 
laikomi sulyg Direktoriato nu
sistatymo,

• • •3. Visuotiniuose metiniuose ii
, nepaprastuose susi rinkt' m uose 
visi nariai ir įstaigų atstovai tu
ri lygų balsų; balsu naudojasi 
likt <i ypatiškai dalyvaujantieji.

IX. Tarybos Turtas.
L Visos Tarybos jeigos nau

dojamos bėgantiems rūkalams 
sulyg patvirtintų sumalu vi
suotiniame susirinkime. Jeigu 
butų koks perviršis tai jis bus 
skiriamas Tarybos veikimo pra- 
iplatinimui arbo aukojamas Lie- 
jtuvos jaunuomenei einančiai 
■mokslus prekybos ir pramonės 
srity sulyg visuotino metiniam 
susirinkime nutarimo.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

X. Statuto atmainos.
šis statutas gali būt keičiamas 

arba papildomas visuotiniame 
metiniame 'tarybos narių susi
rinkime dviem trečdaliais tenai 
esančių ir balsuojančių narių.

šio statuto projektą su per
mainomis, kurios Laikinosios 
Tarybos dar gali būti prieš vi- 
uiotinąjį susirinkimą padarytos, 
nutarta patiekti svarstymui ir 
prašyta Lietuvos Atstovybės 
\merikoje sušaukti visuotinąjį 
msirinkimą Liepos 30 dieną 
New Yorkc, Waldorf Astoria 
viešbuty, 10 vj išryto. Šios ko n 
’erencijos permatomas dieno- 
’vnrkis šiaip nustatoma:

1. Patikirinimas įgaliojimų 
•įvykusių atstovų,

2. Pranešimas Laikinosios 
\merikos Lietuvių Prekybos ir 
■’ramonės apie atliktuosius dar
bus,

3. Svarstymas ir priėmimas 
\merikos Lietuvių prekybos ir 
pramonės Tarybos statuto,

4. Išrinkimas nuolatinio Tary 
bos direktoriato,

5. Klausi mr»i įnešti svarsty
mui atskirų konferencijos na- 
•i’i-

Visa;s Lietuvos Tarybos rei- 
kaalis prašoma tuo tarpu kreip- 
ies Lietuvos Atstovybės adresu 
(Bepresentative of Litliuania in 
\mcrica, 703—15111. Street, N. 
W .AVashington, D. C.,) pridė
jus ant adreso “Prekybos ir 
Pramonės Tarybai”.

Jeigu kas iš pakviestųjų posė- 
lin arba bendrovių atstovų pa
norėtų atnešt statutan kokį nors 
naują punktą arba kitaip sure
daguoti, prašomas yra paduoti 
mt rašto tokių permainų projek 
tą arba papildymą ir prisiųsti 
aukščiau nurodomu ' adresu, 
idant Laikinoji Taryba <lt«r prieš 
visuotinąjį posėdį galėtų ap
svarstyti tą įnešimą ir patiekti 
jį susirinkimui arba atmesti.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

I
I
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Visai Naujas VEDVIČIT Augščiausios
Sandėlis VCVDIVIIYUJ Vertes

* , 1

Didžiausis istorijoj čeverykų išpardavimas yra trenksmingu pasisekimu! Tūk
stančiai bargenų naudotojų pripildo didelį Coliseumą kasdien pasirinkimui čevery
kų už juokingai žemas kainas.

Išdirbijai ir perkapčiai čia reprezentuojami turi gauti pinigų. Augštos kainos 
pagadino čeverykų marfcetą ir jie yra priversti parduoti savo 1920 ir 1921 metų 
sandelius įgijimui cash.

Departamentinės ir čeverykų krautuvės gana bandė sulaikyti šį išpardavimą, 
dėlto kad jie negali susilyginti nė su kainoms, nė vertėmis, nes negalima tai pa
daryti.

Visoki ką galima 
įsivaizdinti stiliai ir 
mieros vyrams, mo
terims ir vaikams. 
Juodi ir rudi čovery- 
kai iš kid, veršib, 
eruko, satino ir pa
tentuotos skutų. 
Pumpsai, oxfordai ir 
gatviniai čeverykai 
su augštoms ir že
moms kurkoms. Pil
na eilė augštų ir že
mų audeklo sportinių 
čeverykų. Vaikų 
mokslaininiai, žaisli
niai ir partijiniai Če
verykai.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ BPRCIALISTAM 
Airis Egaamlnuojn Dykai 
> Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Opk- 
tkalmometer. Y« 
patinga doma ai 
kreipiama į ▼ati

kus. Vai.: nuo B ryto iki 3 vak. 
nedaliomis, nuo 3 iki 12 dieną 
4443 S. Ashland av. kaaap.47 aL

Talephone Yards 4317 
Boulevard 4437

DR. M. HERZMAN
I S RUSIJOS

C«r»i lUtuvUnu tinomM p«r 23 OM- 
tS kaipo patyręs eydytdja*. skirame 
Ir akuiarU

Gydo aitrias ir ehronllkaa llcaa. yy- 
rq, motanj ir valkų, pasai naajaualM 
metodaa X-Bay ir kitokios slsktroa orio- 
teisus.

Ofisas ir Labaratorljsit ISIS W. tStS 
St. nstell Fbk 8t.

VALANDOS: Noo 1S— U fe
nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

( Dienonsiai Gana!
3110 arba 847Talephenall

8TVINIMA1: S4U B.

< —————— s

Dr, Charles Segal 
Persikėlė j savo naują aAia 
p» 4729 S«. Aaland Avė. Jb 
gydo ligas vyrų, moterų Ir vai kų Ofiao vatendoe nuo 1H Iki 
19 rvtmetvj. mjo 9 iki 5 v»

, kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.

t Specialistas džiovos ir moterų 
i ligų. Tel. Drexel 2880.

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo badas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspinlnės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodo.;, tartum kas 
J gerklę kila, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, gaiva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar* 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.

Carter’s Little Liver Pilis I
— th1! n a t ima arv bPer šešesdešimts 

metų Šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

t>
Carter’s ITTLE 

1VER

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

tikrojo CARTS’?E? P'LLS

Šviesą ir pajiegą suvedamo | senus ir naujus namus, taipgi 
t dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS. Pre*.
16] V W. 47th St. Tel. Boulevard 189X Chicago, UI.

Įkas tarnavo armijoje?:i Pasekmingai pajieškom DOVANAI (60 dol. “BONUS” kiekvienam, I
■ kuris tarnavo kad ir tiktai vieną dieną Amerikos Armijoj) už “AL- ■
■ LOTMENTS” “Liberty Bonds”, PINIGUS UŽ ŽAIZDAS ir visokius ■
■ SUŽEIDIMUS. Jeigu pametėte “discharge” mes galime gauti kitą I
■ čian! Kreipkitės ir su kitais reikalais. Kalbame lietuviškai.

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

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

mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.
666 W. 18th Street, Chicogo, UI.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Iš įvairių Sričių.
> ••■••••*1—T ’ 1 ’ ' ■ i ” r.

Karai, mokslus ir dailė. Ki
rai, nors gr»l kiek gero žmonijai 
ir daro, bet tas geras neatlygina 
jų padaryto blogo. Karų laiku 
rodos karo tikslams padaroma 
daug išradimų, kurie paskui ir 
taikos tikslinius, žmonių naudai, 
randa pritaikymą, bet jie gimdo 
tautų ir žmonių nesi kent imą, 

kuris naikiną jų padarytą gerą. 
Skelbiamo nuo senai, kad mo
kslai ir daile yra tarptautiniai, 
kad jie neturi Irai lybės ir turi 
būt visos žmonijos naudojami; 
bet karai ir jų padarytos skriau 
dos ir tą gerą mokinimą į nie
kus paverčia. Del pavyzdžio, 
karai lenkų su rusais buvo se
nai, ir senai rusai lenkus pa
glemžė, bei nesikentimas tarp 
jų neišnyko, ir tai ne tik tarp 
neprotaujančių paprastų žmo
nių, bet ir tarp protaujančių, 
savo pasielgimus apsvarstančių 
inteligentų. Lenkai, nors gi
riasi savo muzika, giriai kom- 
pozic'jomis ne lenko, tik Len
kijoj gimusio Chopino, ir kom
pozicijomis žydų Wieniawskių. 
Grosskano, Muenhcimerio. Savo 
muzikos jie, galinga sakyt, ne
turi. Be žydų ir franeuzo, kiti 
jų komponistai tai lietuviai ar
ba Ukrainai. Rusiškos muzi
kos Varšavoj neįsileidžia; nors 
rusų operos stovi kur kas augš- 
čiau už lenkiškąsias, bet lenką' 
jų neįsileidžia tik dėlto, kad jos 
rusų. Jeigu Varšuvon ir butų 
kada nors atvykus rusų opera, 
tai lenkai jos nebūtų lankę.

Trts pats yra ir su mokslais, 
dagi mokslai žmonių gelbėji
mui. Fra i UiZam. j 1871 metais 
vokiečiai daug blog<| padare, 
nes juos įveikė, jų kraštą suna' 
kino ir paglemžė dvi provinci
jas; bet kuomet vienas francu- 
zas surado būdą gelbėjimo nuo 
difterito, taigi ligos daug žmo
nių į kepus nuvariusios, o gar
sus Pasteur surado būdą gelbė
ti pasiutusių šunų sukandžio
tus, vokiečiai, vietoj griebtis 
to naujo budo žmjonems gel
bėti, ilgai juos niekino tik to
dėl, kad tie budai buvo francu- 
zų išrasti, šiemet franeuzai ir-

Šimtą pardavėjų laukia jus.
Jus galite pasirinkti iš $4,000,000 sandėlio su užtikrinimų pritaikymui jūsų 

kojoms.
Jus gausite juos už pusę to ką vietiniai vertelgos turi mokėti.
Reputacija trisdešimties didelių išdirbėjų yra užpakalyj musų produkto — Su

sivieniję Išdirbėjai ir Perkupčiai.

Sandelis ČEVERYKŲ Vertės

CMmaimity Slwe Sale

gi žihonijo; n-nauda vokie
čiams atsilygina.

Šiemet Paryžiuje bus tarp
tautinis chirurgų kongresas. Ge 
riausius ir garsiausiu chirurgus 
turi ne besiveržiančioj i į pirmu
tinę civilizuotų tautų eilę Ame
rika, bet Vokietija, vokiškoji 
\ustrija ir, išdalins Francija; 
bet nei Vokietijos nei Austrijos 
ch ringai kongresai! visai ne
pakviesti. Jiems karias davė 
progos naujų ištyrimų padary
ti, su kuriais ir kitų kraštų chi
rurgai butų galėję susiĮyažinti ir 
iais naudotis, nes kongresan su 
važiuoja ne daktarai pclnagrui- 
š’ai, savo naudai patentuojantys 
kad ir menkiausį savo išradimą; 
Europoj pclnagrašių yra kur 
kr<s mažiau, negu kur kitur. 
L .gi dėl k?ro pagimdyto tautų 
nesikentiino teks nukęsti ne tik 
besiskerdilsioms tautoms, bet ir 
visai žmonijai. Leidžiama hm1 
uolini (ir kvalybes daryti; lei

džiama Lietuvos kaimiečiui su

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

8149 8. Morgan st., kerti 82 st 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi 

Moterilkg ir Vyriikų, 
Taipgi Chroniikų Ligų. 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 — 8 po pietų ir nue 

6—8 vakar*. Nedilioinis nu* 
9—2 po pietų.

T*lephone Yards 887.

Telephone Yards 8032

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st Chicagų

J VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 
ir nno * iki 8 vakar*.

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS/SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispe» 

aija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjbnas. Kraujo, inkstą, Nervu Ir 
abelnas spėką nustojinias viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Atn<fr 
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 

į Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu 
’ matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimai 
i linyko po užmušimui yisą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas ss 
f vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa* 
! mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylisių ge 
' radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to- 

kiaiskatsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras*
SALUTARAS

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prof.
17»7 So. Halsted SU Telephoae Canal 4417. Chlcage, Hi,

•.---- -■-Į -f--T——----------------- --- --------- J

Tel* Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimų 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi- Į 
kj laike figos.
3255 So. Halsted
St., CMcago, 111

Waukegano
Lietuviai—

akių ligomis pas chirurgus va
žiuoti Karaliaučiun, nes ten akių 
gydytojų jie nepažįsta ir nežino, 
kad akių gydytojai yra; bet chi
rurgų kongresą šaukia juk ne 
kaimiečiai, o tikri chirurgai dak 
tiarai. Jie kongresan nekviečia 
vokiečių chirurgų ne dėlto, kad 
tie savo profesijos gem nepa
žinotų, o vien tik dėlto, kad jie 
yra vokiečiai. L. Šernas.

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, BĮ.

SKAITYKIT IR PLATINKTT 
“NAUJIENOS”

.iiu.-hkl

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
I^eavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieaa
!■■■■■■■■■■■■■■■«■■■
■ DR. YUŠKA : 
“ 1900 S. Halsted St. "

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

Tel. Prospect 3466

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j 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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
i Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS S

Gydytojas ir Chirurgas
£ VALANDOS: 9—12 ryto 5

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

Chicago, III.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirargas 
Roseland*: 10900 S. Michigaa Ava. 
Telefonai. Pullman 342 ir B1M 
Chicagos ofisas: 4511 S. Wood St 
Tik Ketvergi) vakarais nuo 8:88 
—7. TeL Yards 721

DR. JOHN N. TCORPfi 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1437 WJ! St kampJUnhfleld sv 
Valandos? Iki * ryto; • UH

4 Ir Mae 7 iki • vakar*.
Tol. PtoRMt lill
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NAUJIENOS
t&K LITMUANIAN EJAitY NEWS

ga), ir jie gavo labai reika
lingą jiems lekciją. Mes tu
rėjome gelbėti juos, bet jie ruuusjiou 1X11 y «xc«pt ouuu», uy į ___,• , ,,

the Lithuanian Newa Pub. Co,, Ine. | nėra Verti to.
Žinoma, ta pati Anglijos 

valdžia nesenai da visai ki
taip kalbėjo apie lenkus. Ji 
šiandie išsižada Lenkijos 
dėlto, kad Lenkija yra pak
liuvus į bėdą.

Mes netikime, kad šita bė-
JVM 1U V>«U1»U*. Ii' , . , ,

$7.06 per year outside of Chicago. | da pamokins lenkų ponus J 
bet ji sunaikins jų įtaką žmo 
nyse ir palengvins žmonėms 
atgauti savo teises.

Lenkijos ponija buvo stip 
riausias reakcijos stulpas 
Europoje. Sugriuvus jo ga
lybei, visa Europos politika 
turės pakrypti į geresnę pu
sę.

Published Daily *xc*pt Sunday by

Editor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 4506

Subscription Kates: 
$8.0* jer year in Canada.

to per copy.
Entered a* Second Otou» Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, UI., uader the act of 
March 8rd, 1879.

miteto telegramą apie padė
tį karės fronte:

“Smūgis, kurį prirengė 
Raudonoji komanda, tapo 
kirstas priešui, ir nuo da
bar iniciatyva yra pilnai 
Brusilovo pusėje.”
Iš šitų pranešimų aiškiau

siai matyt, kad karės vedi
mas bolševikų pusėje yra ge
nerolo Brusilovo rankose. 
Keista tečiaus, kad bolševi
kai kelios dienos atgal pa
siuntė į Londoną paaiškini
mą, kad jų armijas veda ne 
Brusilovas.

Naujieno* eina kasdien, flskiriant 
nedėldiejuus. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ______ - , - $8.00
Pusei metą________________ $4.50
Trims mėnesiams ........ - .. 2.25
Dviem mėnesiam* - 1.75
Vienam mėnesiui.......... ............ - 1.00

Chicagoje — per nešiotojus!
Viena kopija___________
Savaitei________________
Mėnesiui ---------------

03
18
75

ne Chicago j,

True translation filed with the po_st- 
master at Chicago, III., July 26, 
as reųuired by the act of Oct. 6,

Reikia laikyties 
tiesos.

DAR DELEI NAUJOSIOS 
LIETUVOS VALDŽIOS.*•

1920
1917

„ $7.00
__  4.00
___2.00
___ 1.50
___  .75

Metams_____ - ................ --
Pusei metų ------- --------------
Trims mėnesiams_____ ____
Dviem mėnesiams...........
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams __ $S.OO
Pusei metų___________________ 4.50
Trims mėnesiams __________ 2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Vyriškas darbas.
Farmerių - Darbininkų 

partijos kandidatas j prezi
dentus, Christensen, telegra 
favo republikonų ir demo
kratų kandidatams, ragin
damas juodu paduoti bend
rą reikalavimą prezidentui 
Wilsonui, kad butų paleistas 
iš kalėjimo Socialistų parti
jas kandidatas Eugene V. 
Debs.

Christensen sako, kad taip 
pasielgti liepia ne tiktai pa
prastas teisingumas, nes 
Debsas nėra padaręs jokio 
nusidėjimo, o ir gero “spor
to” jausmas: nepadoru, gir
di, yra varyt lenktynes su 
Debsu, kada jisai laikomas 
kalėjime.

Farmerių - Darbininkų 
partijos kandidatas pasiro
dė, kaip tikras vyras.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Prilipo liepto 
galą.

i

Da niekuomet lenkų šlach 
ta neturėjo tokio kinkų dre
bėjimo, kaip dabar.

Kelios savaitės atgal jie 
išdidžiai atmetė bolševikų 
taikos pasiūlymą, o šiandie 
patys prašo jų taikos. Ir, 
kad suminkštinus bolševikų 
širdį, jie pavedė valdžią į u- 
kininkų partijos ir socialis
tų rankas.

Savo bėdoje lenkai neran
da niekur pagelbos, nė sim
patijos. Žmonės visose ša
lyse džiaugiasi, kad jie ga
vo į kailį. Net talkininkų 
diplomatai, kurie buvo su
kurstę lenkus prieš bolševi
kus, ir tie dabar tyčiojasi iŠ 
JU-

Chicagos “Tribūne” kores
pondentas praneša savo lai
kraščiui iš Londono, kad An
glijos valdžia esanti pasipik
tinus lenkų politiką. “Len
kai yra tikri pamišėliai”, 
pasakęs korespondentui vie
nas augštas valdininkas. 
“Su jais yra sunkiau, negu 
su kokia kita tauta Europo
je, turėt reikalą. Jie serga

Daugelis amerikiečių yra 
| nepatenkinti tuo, kad Lie
tuvos liaudininkai ^padarė 

į bloką su klerikalais. “Nau
jienos” taip pat negiria už 
tai liaudininkų. Jos prita
ria Lietuvos socialdemokra
tams, kurie stovi opozicijoje 
prieš naująjį ministerių ka
binetą su Dr. K. Grinium 
pryšakyje.

Bet ir kritikuojant savo 
priešą, reikia laikyties tie- 
SOS.

Kaikurie amerikiečių lai
kraščiai sako, kad dabarti
nė Lietuvos valdžia niekuo 
nesiskirianti nuo pirmesnio- 
sios, kuri buvo sudaryta iš 
“pažangiečių” ir “krikščio
nių demokratų”. Ji, girdi 
nieko gera neatlikus! šaliai, 
o pinigų suėdusi daug. Bet 
tai yra netiesa.

Naujoji Lietuvos valdžia 
privedė prie pasekmingo už
baigimo taikos derybas su 
Rusija. Ji išderėjo Lietu
vai tokias geras sąlygas, a- 
pie kokias da nesenai sunku 
buvo ir svajoti. Jeigu da
bartinė valdžia nebūtų atli
kus nieko daugiaus, kaip tik 
tai tiek, tai ir tuomet nebū
tų teisinga sakyt, kad ji ne
padariusi jokios naudos Lie
tuvai.

Žinoma, taikos su Rusija 
padarymas nėra vienos tik
tai valdžios nuopelnas. 
Daug pirmiau ir energin
giau stojo už tą taiką soci
aldemokratai ir šiaip darbi
ninkų minios. Bet vis dėlto 
ši valdžia išpildė tą darbo 
žmonių reikalavimą, o atža
gareiviai, kurie pirma pil
nai kontroliavo valdžią, ne
pildė jo. Taigi už tai reikia 
atiduoti jai kreditas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Brusilovo role bol
ševikų armijoje.

Subatojc mes perspausdino
me iš kauniškio “Darbo” straip 
snj, kuriame Lietuvos sacialistai 
liaudininkai demokrutai išdės
to, kuo vadovaudamiesi jie į- 
stojo į naująjį ministerių kabi
netą. Dabar parodysime, kaip 
socialdemokratai žiuri į tą nau
jąjį kabinetą ir jo atsiradimą. 
Jų laikraštis, “Socialdemokra
tas”, rašo:

Visas mėnuo išėjo, kol 
“krikščionys” susitarę su liau 
dininkais sudarė pagalios nau 
ją kabinetą. Ir k.-d. ir liau

I “Kalbėti mitinguose bei su- 
j atrinkimuose leidžiama tik 
| tiems oratoriams, kurie įtei

kia mitingo pirmininkui ata
tinkamą leidimą, gautą iš šių 
įstaigų: Darbininkų ir karei- 

Į vių sovietų prezidiumo, vieti
nio rajoninio sovietų prezi
diumo, profesinių sąjungų so 

^elo prezidiumo ir 1.1.
jį “Šitas įsakymas neliečia 
įįoratorių, kurie yra gerai žino- 

*» m i ir pažįstami atatinka
moms komisariatų įstaigoms, i

“Nusikaltusieji šiam įsrky 
mtii baudžiami višu karo me
to smarkumu”.
žodžiu, kalbėt susirinkimuo

se sovietų Rusijoje leista tik
tai tiems žmonėms, kuriems 
duoda leidimą bolševikų komi- 
saitii arba bolševikų organiza
cijų viršininkai. Bolševikų prie 
šai, reiškiu, neturi teisės kalbėti | 
susirinkimuose. Iš jų taip pat 
yra atimta ir spauda, nes visas 
spaustuves bolševikai yra kon
fiskavę.

O bolševikų garbintojai pasa
koja, kad sovietų Rusija esan
ti laisviausia pasaulyje šalis; ir 
jie didžiuojasi, kad socialdemo
kratai (menševikai) ir socialis
tai revoliucionierių tenai visai 
neturi pasisekimo.

Mes pažiūrėtume, ką pagiedo
tų tie bolševizmo garbintojai, 
jeigu, pąv. Amerikos valdžia 
atimtų iš jų visas spaustuves ir 
atimtų teisę kalbėt sus/irinki- 
muosc!

[Federuotoji Presia], 
| Stockholm, birželio 23. — 
Švedijos socialistine valdžia, ant 
galo, padare pirmus žingsnius, 
kad išpildžius savo kampanijoj 
paskelbtus prižadus. Ji pa
skyrė komisiją, kuri tirines ga
limybes nacionalizuoti kurii*8- 
ne-kurias industrijas. Komisija 
vadovauja Rickard Sandler, 
ministeris be partfelio. Sandler 
yra vienas 
Brantingo kabineto nerys, 
to, paskirta 
Tom dviem 
ta prižiūrėti

Partijos Žinios

nadikalingiausių 
Be 

da dvi komisiji. 
komisijom paves- 

demokratingumą

Politiniai preiniero Branstin- 
go oponenetai tvirtina, kad to
sios komisijos daugiausia veik
siančios sustiprinimui socialde
mokratų pozicijos sekamais rin 
kiniais, negu socializavimo dir
voj.

ma socialdemokratams įeiti 
valdžion, bet s.-d. griežtai at 
sisakė. Musų klerikalai, bū
dami Seime didžiumoj ir ga
lėdami jmme šeimininkauti, 
nedrįso ir'liepa jiegė patys vie
ni valdžios sudaryti. Nedrįso, 
bijodami perdaug sukelti 
prieš save ir taip pakilusį liau 
dies ūpą. Savo darbams pri
dengti jiems buvo reikalinga 
svetimu* nugara ar figos lape-

liaudininkai. Pavesdami mi- 
nisterių pirmininko vielą liau 
(liniukui d-rui K. Griniui, jie

tą” iš vienos pusės dabartinis 
kabinetas turės klausytis Sei 
mo daugumos, vadinasi, tų 
ptčių “krikščionių” nurody
mų, iš kitos pusės atsakomy-

visuomenės akyse guls ant p. 
Griniaus ir jo politinių drau
gų. Pagalios “krikščionys”, tu 
rodami daug “zakristijonų”, 
neturi žmonių, tinkamų vals
tybiniam darbui; ir dėlto jie 
buvo priversti sėbrų j ieškoti.

Dabartinio kabineto sūdė-' (
tis, palyginus jį su buvusiu, 
bent kiek pagerėjo. Krašto 
Apsaugos M-joj “kietri” val
džios, ir karo stovių šalinin
ką pamainė liaudininkas K. 
Žukas. V. Reikalų M-joj d-rą 
Draugelį, artimą p. Merkio 
draugą, pavaduos K. Skipitis 
(santarietis). Užsienio R.

M-ja pavedama J. Purickiui, 
k.-demokratui, bet vis tik pa
žangesniam už buvusį p. Vol
demarą, artimą pp. Merkio ir 
Draugelio bendrą. Geriau 
žada būt Teisingumo M-joj, 
ji pavesta liepartininm V. Ka 
robliui, blogai likosi Švieti
mo! M-jai, pavestai K. Bizaus
kui, žmogui be prityrimo ir 
žinių ir da griežtam 
čioniui”.
Kada Seimas svarstė 

bineto deklaraciją, tai
didžiuma nedavė socialdemokra 
tų kalbėtojams visapusiškai pa-

“krikš-

šito ka-
Seiino

Karinis expertas, pulk. B.
Roustam Bėk, rašydamas kritikuct ją; todėl sociddemo- 
laikraštyje “Soviet Russia’^ kratų frakcija, protestuodama, 
apie lenkų sumušimą Mins
ko apskrityje, tarp kitko sa
ko:

išėjo iš Seimo salės ir nedaly
vavo balsavime pasitikėjimo 
ministerių kabinetui.

Pasaulio Darbininką
Judėjimas

Naujas laikraštis.
šiomis dienomis iš spaudos iš

eis naujas socialistų laikraštis 
“The Socialist World”. Jį lei
džia nacionalis ofisas Socialistų 
Partijos ir eis sykį į mėnesį, 
šis laikraštis bus siunčiamas vi
siems partijos nariams, kartu 
mėnesiniu partijos biuletenu. Re 
daguos jį Wm. M. Feigenbaum, 
redaktorius naujo agitativio so
cialistų savaitraščio “The New 
Day”.

! $5,000 Dėbso kampanijos
fondan.

Chicagos socialistai yra nusi
tarę surinkti Chicagoje mažiau
sia $100,000 vedimui kampani
jos už socialistų'kandidatus Eu
gene V. Debs ir Seymour Sted
man. Tuo tikslu yra įsisteigu
si Dėbso Kampanijos Konferen
cija, kuri susideda netik iŠ so
cialistų atstovų, bet ir atstovų 
(Vairių unijų ir darbininkų orga 
nizacijų, kurios remia socialistų 
kandidatus. Toji konferencija 
išsijuosus veikia, kad surinkus 
greičiausiai galimam laike nužy
mėtą sumą pinigų, kad tuojaus 
butų galima pradėti kuoplačiau- 
sią kampaniją už socialistų kan
didatus. Ji kviečia kiekvieną 
susipratusį darbininką prisidėti 
prie šio darbo ir netik patiems 
aukauti, bet ir visur, kur tik ga
lima rinkti aukas Dėbso kampar 
nijos fondan.

Tarp chicagiečių surinkti-pi- 
nigai bus sekamai padalinti: 25 
nuoš. eis naeionaliam ofisui at-

ninku ir nuomininkų valstijoje.
Bet kad visa tinkamai atli

kus, partija turi turėt daugiau 
pinigų. Mažiausia $10,000 rei
kia šį mėnesį. Bet partija pa
sitiki, kad visi jos nariai ateis 
pagelbon ir visi veiks su did
žiausiu atsidėjimu. Jei taip bus, 
tuosyk pasisekimas yra užtik
rintas. Dabar yra svarbus lai
kas ir socialistai turi pilnai iš
naudoti. Ar jie tai Įstengs pa
daryti, tai priklausys nuo pačių 
narių.

Kas galite, aukaukite kampa
nijai, kas negalite aukauti — 
veikite, rinkite aukas, platinkit 
socialistų literatūrą ir lapelius. 
Bet veikite — visi, kad kiekvie
ną žmogų f pasiektų socialistų 
žodis.

FRANCIJA

NACIONALIZAVIMAS 
GELEŽINKELIŲ. < 

MARIE A. CZAPLICKA.
[Federuotoji Prosą],

Paryžius ,birželio 17. — Ge
neralinis Francijos darbininkų 
streikas parodo, jog jiems rupi 
pirm visko šalies gerbūvis. Vy
riausias streiko tikslas buvo re 
organizuoti transporlacijos si-’ 
slema. c

Frandijo.4 geležinkeliai buvo 
li'*bai blogame stovyje prieš ka
rą. Bet ypač geležinkelių tvar
kymo . nedatekliai pasireiškė 
karo metu. Ir klausimas susi
vedė ne vien tik prie to, kaip 
atėmus iš privatinių rankų ge-Į 
ležinkelius ir pavedus juos val
džios kontrolei, bet taipgi ir prie 
to, kaip moksliniais pamateds 
reorganizavus visą susisiekimo I 
sistemą, kad geležinkeliai neš
tų kuodaugiausia naudos. Gene
ralinė Darbo Federacija stvėrė
si darbo. Atatinkamu! ištyri
mui du.lyko ji paskyrė taip vadi
namą Darbo Ekonominę Tary
bą. Ton tarybon įėjo pasižymė
ję ekonomistai ir kitos rųšies | 
speciąlistai. Taryba išdirbo pla 
ną geležinkelių sistemos page
rinimui ir teknikinei reorgani
zacijai. Neužilgo po to valdžia 
pa tiekė savo reorganizacijos 
planą, kurį išdirbo M. Le Troc- 
quer, Viešųjų Darbų ministeris.

Valdžios reorganizacijos pla
ne siūloma šiokių-tokių permai
nų administracijoj, bet nepalie
čiama pamatiniai nuosavybės ir 
kontroles klausimai. Iš kitos 
pusės, sulig Darbo Federacijos 
patiektuoju planu, geležinkeliai 
turi būti kontroliuojami įvairių 
visuomenės sluoksnių: valdžios 
kooperatyvų, darbininkų ir eks
pertų. Pats savaiiue supranta
me*, kad tatai reiškia pŪniausį 
geležinkelių ■ įnacionalizavjimą. 
Tas planas visais atžvilgiais yra 
geras ir galėtų sutvarkyti pa
irusį Francijos susisiekimą.

’ “Trockis ir Brusilovas 
iškeliavo į Minską, kur 
priešas paliko daugybę 
turto?’
Kitoje to paties straipsnio 

vietoje pulk. Bėk paduoda 
sekamą bolševikų Centrali-

ŽODŽIO IR SUSIRINKIMŲ 
'‘LAISVĖ” RUSIJOJE.

Klouno “Darbas" perspausdi
na iš oricialio b jlševikų val
džios organo ulzv.?>'.iją’ No. 
122, birželio 8 .d, sekantį įsa- 

liio Vykdomojo Karės Ko- kymą delei mitingų:

VOKIETIJAI
Moterys rašosi į unijas. 

[Federuotoji Presu].
Berlin. — Pašto darbininkų 

unijų pirma priskaito 25,536 na
rių, o dabar narių skaičius pa
didėjo iki 31,000. Tatai pareiš
kė unijos konvencijoj p-lę Elsie 
Kolshorn, unijos pirmininkė. 
Unija bando įsigyti atatinkamų 
svetainių, kur darbinikės galėtų 
rengti pinsilinksminimų.

ŠVEDIJA.
I Rengiasi pildyti savo prižadus.

i JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Bandoma sulaužyti streiką 

kariuomenės pagalba, 
į [Federuotejl Pmm]

Memphis, Tenn. — Nors strei 
kuoja tik 300 ugniagesių ir mies 
te nėra jokius betvarkės, tečiau 
rasta reikalingu gabentis karino 
menės net iš Knoxville. Majo
ras Paine ir komisionierius Ed- 
gar išleido pareiškimą, ked juo
du negalinčiu edsakyli už tvar
ką mieste, jei Mempris busiąs 
paverstas į kareivių stovyklą. 
Nežiūrint to, generolas Swee- 
ney, “kuris atvyko kelios dienos 
atgal į Memphisą sąryšyj su 

ugnegiasių streiku”, pareikalavo 
prisiųsti kareivių. Apskaitomis 
kad mieste sustojo tūkstantis1 ka 
rcivių. Streiko vadai tvirtina, 
kad Vaizbos Butas tuo nori nu- I steigimui socialistų judėjimo to- 
slopinti ugniagesių uniją. Esą se valstijose, kur jį reakcija su
lai buvęs jų planas parsigaben- naikino ir 10 nuoš. Illinois Soci- 
ti kareivių. alisty Partijai, atsteigti sociali-

; Gen. Sweeney padtiręs ypač stų judėjmą ypač pietinėj val- 
įdomų pareiškimą: “Aš netikę- stijos dalyj, tarp angliakasių, 
jau ir netikiu, kad čia galėtų kur jį sustabdė įvairus valdžios 
kilti betvarkė, bet kareiviai čia persekiojimai, likusioji gi dalis 
yra atsiųsti tuo tikslu, kad pa- pinigų, 65 nuoš., eis rinkimų 
laikius tvarką. Ir kilus suiru- kampanijai už Debsą Cook pa
lei aš esu pasirengęs įvesti tvar viete.
ką.’ Jis pridūrė, kad Knoxvil- Puikią pradžią tam fohdui pa 
h-o; kareiviai turį) kulfcosvai-1 jarg nibsiuvių unija — Amal- 
džių. .... . gamated Clothing Workers of

Žy mus piliečiai advokatu i America. Josios Joint Board
ir biznieriai liuesai streik- [ p0Sedis, kuriame kalbėjo ir so- 
laužiauja ir pasak Cornmercial cialisty atstovas Louis J. Eng- 
Appcal: Jokioj įmesto <kdyj da Ljahl, vienbalsiai nutarė paau- 
nekilo betvarkės iii buvusieji u g kauti Dėbso Kampanijos Fon- 
nii*gesiai, kaip matyti, nemano H $5>()00 Ritos d^elgs uni. 
ką nors daryti liuosanoriams jos ^aĮp moterų rūbų siuvėjų, 
ugniagesiams . duonkepių, maliorių irk. irgi y-

Streiko vadai pabiicžia tą ra pasižadėję 
faktą, kad majoras prašęs gen. ižd ir 
Sweeney pasilikti tol, kol strei- L tą fondą 
kas neužsibaigsiąs. . .‘ x. .& : Chicagiečiai
Greičiau nusižudysiu, bet nepri-Į atsiminti, kad 

pažinsiu unijos.
[Federuotoji rresa].

Hegeler, III, — Fint*nsinin-1 sukrusti prie darbo, 
kas Hegeler, kurio vardu pava- Pradeda didelę kampaniją, 
dinta miestukas, pareiškė, kad Nesenai Socialistų Partijos na 
jis greičiau nusižudysiąs, negu cionalis exekutivis komitetas lai- 
pripažtinsiąs darbininkų uniją, kė savo posėdį Detroit, Mich., 
Hegeleriui priklauso kasykla, ku kuriame nutarė vesti kuopla- 
rioj dirba 382 angliakasiu. Tie čiausią kampaniją už socialiali- 
nnglii*kaisiai dabar streikuoja, stų kandidatus Debsą ir Sted- 
reikialaudami algos pakėlimo h’ maną. Komitetas pasiuntė Deb 
pripažinimo unijos. sui sekamą telegramą:

Darbo sąlygos Hcgelerio ka- “Nacionalis exekutivis komi- 
sykloj, pasak angliakasių esan- tetas posėdyje pienuoja plačiau- 
čios nepakenčiamos. Penkios šią kampaniją. Penki milionai 
dešimtys žudeikų'saugoja ka- lapelių bus pradžia. Stedma- 
syklą, kur dirba keturios dešini nas važinėja po visą šalį su pra- 
tys skeby. O nakties laiku visa kalbomis. O’Hare, Tucker, Nea- 
ap'ielinkė yra gerai apšviesta, ring, Panken ir kiti žymus kal- 
Darbiinnkams mokama nuo bėtojai gauti. Reikalavimas pa- 
$3.20 iki $3.40 dienai. Be to,|liuosuoti politinius kalinius bus 
jie verčiami dirbti septynias die 
nas savaitėj. Jei darbininkai 
butų organizuoti, lai jiems rei
kėtų mokėti nuo $8 iki $9 die- patarimų, bet jūsų didelė drąsa 
nui.

Vienas bjauriausių Hegelcrio 
kasyklos patvarkymas yra tas. 
kaiįr deirbininkas pašalinama 
trims, jei jis dėl kokios nors 
priežasties apleidžia vieną die
ną. Hegeler išsunkia iš darbi
ninkų visus pinigus. Mat, tame 
miestukyj jis turi 1(X) namų, ku
rijų Os parandavoja darbini la
kams. Tuo budu jie per melų 
eiles yra jo vergai. Gaudami to 
kir*s menkas algas, jie negali 
greit išmokėti jam už namus. 
Kuomet vienas darbininkas, su
tausojęs $100 nupirko padėvėtą 
Fordą, tai Hegeler labai pykęs 
ant jo. Esą jis turėjęs pirkti na abehiai vesdamas agitaciją už 
mus, o ne Fordą. socialistus toje smulkiųjų uki-

Socialistų Partija ką tik išlei
do lapelius “The New Slavery” 
(Nauja Vergija), parašytus 
Scott Nearing. ParsidavinSja 
jie po 15c kiekvienas.

Įvairumai
Rusai kelia serbų randas.

Belgrad. — Kaip tik 60,000 
pabėgėlių iš Rusijos atvažiavo į 
Serbiją, randos ir viešbučių 
mokesčiai pradėjo kilti. Serbai 
laiko kasdieninius susirinkimus 
miestuose agituodami greitą ir 
smarkų įvedimą bylų sutvarky 
ti rr«ndų reikalą. Pabėgėliai krei 
oiosi pfie Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus prašydami pagalbos.

Raudonojo Kryžiaus nariai.
VVashington. — Su dešimts 

milijonų suaugusių narių Amc-

tris syk daugiau narių, negu vi- 
3os kitos šalįs. Japonija užima 
antrą vietą su 1,900,000 narių.

paau-

aukauti iš savo 
aukas tarp narių

socialistai turi 
jie turi surinkti 

$100,000 dar prieš rugsėjo 13 
d. ir kad tai atsiekus, visi turi

statomas ir nebus užmirštas iki 
paskutinis žmogus nebus paliuo 
sbotas. Mes pasigendame jūsų

įkvepia komitetui ir visiems na
riams nesvyruojantį pasišventi
mą ir atnaujintą nusiprendimą 
kuolabiausiai pasinaudoti didele 
proga. Dabar yra musų me
tai.”

Ir komitetas yra pasirengęs 
išpildyti viską, ką jis prižadėjo 
telegramoje Dėbsai. LnpeV ii 
jau spausdinami. Dvylika kal
bėtojų jau išvažiavo su prakal
bomis ir bus stengiamasi pasiek
ti kiekvieną šalies kampelį.

Socialistų kandidatas į vice
prezidentus, Seymour Stedman 
dabar važinėjasi Oklahoma val
stijoj, laikydamas prakalbas ir

gentina turi 4,(XX) narių; Brazi
lija 6,600; Chini j a 26,000; Da
nija 25,(XX); Francija 250,000; 
Holandija 18,000; Italija 300,- 
000; Naujc* Zelandija 10,000; 
Norvegija 9,000; Portugalija 5,- 
500; Rumanija 14,000; Serbija 
2,850; Ispanija 63,000; Švedija/ 
65,000' ir Šveicarija, 42,500. An
glijos Kanados ir Australijos ša 
lių skaitlinės nepaduodamos, 
nors ten yri* didelės organizaci
jos.

Redakcijos Atsakymai
S. Žolei. — Neaišku, ką norė

jote pasakyti.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popisrasi
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Ltituviu Rateliuos
B08ELAND

Pastaruoju laiku stelbimai va
giliai apvogė Dr. Petraitį, žala- 
lį. Pūkelį ir J. tlrybų. Paskuti
nius du apvogė dienos laiku. 
Daugiausiai nuostolio padarė 
Dr. Petraičiui: be stubos ra
kandų beveik visų mantų išvo
gė. Apsisaugokite nuo vagilių. 
Moterėlės vyrui išėjus į d:*rbą, 
neturėtų palikti namus be ap
saugos.

Roselando Lietuvių Darbinin
kų Namo Statymo Bendrove 

tūkstančių dolerių. Tai maža, 
šmeižtai ir tušti ginčai iš kai
rės — Frainos draugų ir diši- 
nėis — kun. Lapelio pasekėjų, 
neduoda pageidaujamų pasek
mių.

Nuo Bendrovčs buvusio išva- 

žiavimo liepos 11 d. pelno liko 
už gėrimus ir užkandžius 
$35.94.

Iš vienos pusės klerikalai 
pradėjo pakampėmis kaip šeš
kai šnypšti ir per spaudų šmeiž
ti drg. D. Shatkų, kad jis buk 
esąs Lietuvos išdavikas, ir 
šioks-toks ir da kitoks. Iš antros 
pusės. - Frainos draugai,irgi tų 
patį gieda. Matyt drg. Shatkus 

užtaiūbiems kaulas gerklėje, 
jie ir suėjo į blokų.

» ♦ *
Lietuvių S. M. Ratelis 

pradėjo rengties prie ateinančio 
rudens sezono. Jau pradėjo mo- 
kyties trijų veiksmų drama

Dr-jos No. 2 ir ‘‘Šiaurės Karžy
gį?**,” keturių veiksmų tragedi
ja, kuri bus pastatyta paminė
jimui Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio dešimts metų sukaktu
vių jo gyvavimo. Tai bus spa
lio 24 d., Strumilos svet.

P. Grybas.

BANDO ATNAUJINTI JONO 
TANANEVIČIAUS BYLĄ.

Subankrutijęs privatinis lie
tuvis bankierius Jonas M. Ta- 
nanevičius vis dar nenori pasi
duoti ir eiti kalėjimy*n atkalėti 
savo bausmę. Pralaimėjęs augš- 
Čiausiame šalies teisme, jis per 
savo advokatų Everett Jen- 
nings, bando atnaujinti savo by
lų ir tuo tikslu padavė teisėjui

Mes užlaikome viso
kiausių
DEIMANTŲ, BRAN 

GI V DAIKTŲ, 
LAIKRODĖLIŲ, 

LAIKRODŽIU. OL- 
SĖLIO KAINOMIS.

‘ Viskas pritaikyta
lietuviams. Musų kai 

nos yra. žemesnes už kitų olselių kai
nas. Maloniai kviečiame jus ateiti pas 
jnus kada tik jums patogu.

PAUL & ADOLPH BRAUDE 
IVholesalc Jewelers 

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

Chicago, III.

— Barefooted.

COlLV SHE tickles 
OOh’t 5HE

C AM T STAN' STILL ------

Hugo Pam, prieš kurį buvo 
nagrinėjama pirmoji Tananevi- 
čiaus byla, pareiškimų, kad pir
mame nagrinėjime buvo pada
ryta klaida, tuo reikalaudamas 
panaikinti pirmesnijį teismo 
nuosprendį ir atnaujinti bylos 
nagrinėjimų. Teisėjas sutiko iš
klausyti Tananevičiaus advoka
tų argumentų.

Ir teisėjas papuolė.

Posen miestelis turi gerų tei
sėjų, kuris, kada netenku biz
nio, eina pats jo j ieškoti ir ne
retai suranda, kad ir lazdos pa- 
gelba. *

Tame miestelyje yra taisyklė, 
kad kiekvienas automobilius 
turi sustoti prieš geležinkelio 
kryžkelę, o nestojantįs ivatomo- 
bilistai yra areštuojami ir baud
žiami. Bet kada nebūna biznio, 
teisėjas mėgsta ir stojančius 
automobilius areštuoti ir bausti. 
Andai jis ta*ip sustabdė Linus 
Wolf iš Chicagos Ileights. Ta
sai prieš tai užprotestavo ir tei- 

svjas protestuojantį “pavaiši
no” lazda. • .

Bet Wolf nepanorėjo tokių 
vaišių ir patraukė teisėjų įlav
inau teisman. Ta«is turėjo už- 
sistatyti $1,300 kaucijos. Pėt- 
nyčioje turėjo būti teismas. Bet 
teisėjas, turbūt nujausdamas 
ką nors bloga, teisman stoti ne
malonėjo ir jo kaucija liko pa
naikinta. Jo byla liko atidėti?* 
iki birž. <30 d., kada jis, jei ir 
tada nestos teisman, bus areš
tuotas.

Ūkininkai vienijasi.

šiomis dienomis La Šalie vieš
butyje laikė savo posėdį apie 
100 ūkininkų ir gyvulių augin
tojų Ntatipnal Board of Farm 
() rga n i za t io ns. S u va ž ia v u s i e j i 
tarėsi kaip suvienyti visas ūki
ninkų kooperatyves draugijas 
ir su laiku panaikinti visus per- 
kupčius, parduodant ūkio pro
duktus ir galvijus tiesioginiai 
vartotojams — micsticčtanis. 
Išdirbta pienai ir bus bandoma 
tai vykinti. Viso norima suor
ganizuoti mažiausia 2,000,000 
ūkininkų ir sujungti šimtus 
ūkininkų organizacijų. Centras 
butų Chicago j e.

KOMUNISTŲ DARBIEČIŲ BY
LA BAIGIASI.

Dvidešimties Komunistų Dar
bo partijos nerių, ‘ kaltinamų 
suokalbyje nuversti valdžių, by
la jau eina prie pabaigos. Pėt- 
nyčioje užsibaigė liudijimai ir 
šiandie prasideda advokatų 
kalbos. Jų kalbos tęsis kokių 
sąyaitę laiko ir tada ji bus ati
duota prisaikintieiusiems teisė
jams,, išnešti savo nuosprendį.

Traukia tesman ligonbutį.

Mrs. Glyde S. McAtec, ęhica- 
gietė, patraukė teisman priva
tinį St. Francis ligonbutį Det-

By Ad Carter

J ir IT FEEL ĮVJ
LlKE YACATION OOHTį^ 
ITt------ S HE DOES
TICKLE ŪKE EVER'THlNG. 
DON* r 5 HEVI 

roite. Ji kaltina, kad jos tetulė, 
kuri mirė tame ligonbutyje, at
sigabeno į jį už $85,000 Šerų ir 
nuosavybės popieras 
$100,-000 nekilnojimo
Tas viskas dingo ligonbutyj. 
Taipjau prapuolė ligonbutyj ir 
jos testamentas.

ant 
turto.

Svarstys ekspreso darbininkų 
algas.

Jungi. Valstijų geležinkelių 
algų komisija, kuri nesenai nu
sprendė pakelti algas geležin
kelių darbininkams, dabar pra
dėjo svarstyti apie pakėlimų al
gų AmericEtn Railway Express 
Co. darbininkams. Neabejoja
ma, kad algos bus jiems pakel
tos.

Perdaug “geras” namų 
savininkas.

Našlė Anna Young, 5443 Ful- 
ton St. turėjo labai “gerų” na
mų savininką — Jh*cob S. Klap 
kti. jjertį, ka<l ji cltiHnr p«-
traukė jį teisman, reikalauda
ma $25,000 atlyginimo. Jis 
buvęs tiek geras, kad prižadėjęs 
ištaisyti jos kambarius ir tuo 
tikslu gpivęs raktus į jos kam
barius. Vieną naktį ji pabudu
si ir radusi savininką prie jos 
lovos. Ji pradėjusi šaukti ir jis 
pabėgęs. Dabar gi jis turės aiš 
kinties teisme apie tą savo nak
tinį vizitą.

255 žmonės suvažinėti automo
bilių.

Nuo sausio 1 d. iki vakar die 
nai automobiliai Chicagoje su
važinėjo 255 žmones, daugiau
sia delei automobilistų neatsar
gumo ir nepaisymo. Tuo pačiu 
taiku pernai liko suvažinėta 218 
žmonių. Viso pereitais metais 
aulomabiliai užmušė 120 žmo
nių.

Neprileido daktarų.

Natušcvskienė, 1419 Wilwau 
kee Avė., kada vakar jos 3 m. 
duktė Lilija nukrito nuo augš- 
lo ir susižeidė, per keturias va
landas ptoėsi su policija ir dak- 
larais, neprileisdama jų prie su
žeistosios. . Pagalios mergaitę 
pasisekė paimti ir išgabenti li- 
gonbutin. Ji pasveiksianti.

Išgelbėjo vaikų.

Prie North Avė. ir Ballou gat
vės prieš greitai lekiantį ugna- 
gėsių'automobilių išbėgo vai
kas, ir jis butų buvęs suvažinė
tas, jei nepysią ūkavimas šoferio 
Arthur Boosted, kuris taip 
smarkiai automobilių-inžiną su
laikė, kad automobilius apvh- 
lo. Pats šoferis liko sužeistas, 
bet vaikas liko išgelbėtas.

Trįs pačios — perdaug.

Neturėti nė vienos pačios, yra 
negera, bet turėti tris pačias, 
dar blogiau. Tai ištyrė ant savo 
kailio Harry Toyscr, 1359 W.

džių su viena, paskui su kita pa
čia, o dar vėliau įsigijo ir tre- 

sidėjo ir vis dar nesibaigia ir jis 
permalus, kad tos jo trįs pa
čios dar ir* daugiau nesmagumų 
padarysiančios.

Mat josios suMžinojo tarp 
savęs ir patraukė jį teisman už

N0W I W£NT AND z 
RUINED MV 5VI r vy 
FALLIfU I 
VAT O F

naujienos, ci.icago, m.
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3214 South Halsted Street

Liepos 28 ir 29, Seredos ir Ketvergo vakare
Bus lošta dvi juokingiausios komedijos po du kartus į vakarą.

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

Ul^"Nežiūrėkit, kad oras šiltas, smagiai įsijuokęs užmirši apie šilumą ir kitus nesmagumus. Ateik į WANDOS TEATRĄ. Pirmas 
lošimas prasidės lygiai 7:30, antras lygiai 9-tą vai. vak. Lošia gerai išsilavinę artistai: P. Stogis, V. Misevičiutė, S Telksnus, Ant. 
Simanavičiūtė. Rižiaorius, M. DUNDULIENE.
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nestojo 
atsipei- 
Toyscr 
kentėti

byla ir

daugpatystę. Išpradžių jam se
kėsi, nes pasiseko jam panaikin
ti daugpatystės apkaltinimų, 
nes taip buvo įgųzdinęs savo pa
čias, kad nė viena jų 
teisman. Bet dabar jos 
kejo ir vėl susibarė ir 
vėl atsidūrė kalėjime, 
už savo pačias.

Dabar buvo pirmoji
teismas priteisė, kati užsimoke- 

tų $100 pabaudos už tvirkinimų 
savo pačios No. 3, kuri esanti 
tik 16 metų. jis.atsėdės kalėji
me tų pabaudų, jį houkia teis
mas už peržengimų Manno ak
to — gabenimų merginos iš vie
nos valstijos kiton ištvirkimo 
tikslams. O paskui busiu ir 
daugiau bylų, nes pirmoji pa
čiutė dabai’ užsimanė perskirų 
ir, žinoma, alimonijos.

Pasimirė dailės kritikas.
Naw Yorko ligonbutyj užva

kar pasimirė chicagielis advo
katas Arthur Jerome Eddy, pas- 
kilbęs kritikas, apysakų rūkyto
jas, įstatymų aiškintojas, ke
liauninkas ir pirmas automobi
listas. Jis yra parašęs keletu 
knygų apie niekurius įstaty
mus, taipjau užtardamas kli
bintus ir impresionistus ir pir
mas pervažiavo automobiliu 
skersai visų Ameriką.

Taipjau turėjo didelį darbų 
rinkinį. Mirė jis 61 m. amžiaus. 
Gimė jis Flint, Mieli., kur ir 
bus palaidotas.

Rado už $30,000 brangakmenų.
Vakar vienoj viduriuiesčio 

“paunšapėj” policija suėmė neg
rų Leroy Grcen, 3539 Michigan 
Avė. Pas jį rado už $10,000 
brangakmenų ir $100 pinigais. 
Kada atidaryta saugiosios dė
žulės bankuose, tad dar dau
giau brangakmenų rastu. Viso 
rasta brangakmenų už $30,000. 
Manoma, kad tuo radiniu bus 
išaiškinta dmig apiplėšimų 
Chicagoje ir Evanslone.

1314
Vaiikas prigėrė.

Robert Snydcr, 12 m., 
Elmdale Avc., vakar prigėrė 
žere prie Thorndale Avė.

Į IMI Į —I———IMI

Pranešimai
Chicagos Liet. Vyrų Choro susirin

kimas įvyks nedėlioj 25 d., Liepos— 
Tūly, Mildos svet., 10 vai. ryto. Visi 
lainininkai privalote pribūti, nes tu
rim daug svarbių reikalų. Po susi
rinkimo bus dainų repeticijos.

Sekt. St. Klastauskas.

S. L. A. 2-ras Apskritis turės savo 
uvaževimą pėtnyčioj, Liepos 30 d., 

Cicero, III., po No. 4837 W. 14th St. 
ir 49th Avė., antros lubos, Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Suvaževimo svarba 
—tai rekomendavimas S. L. A. cen
tro raštininko, nes sekantį menesį bus 
lominacijos. Kuopų raštininkai ma
lonėkit paraginti savo delegatus, kad 
iie dalyvautų šiame suvaževimo. Kil
ios kuopos neturi delegatų, tad jų 

valdybos gali dalyvauti.
Apskr. Rast. K. KALNIETIS.

PRANEŠIMAS
Po mirties A. A. F. A. Golubicko, jeigu pas ką nors rastųsi už

silikusių kokių nepabaigtų reikalų, malonėkite atsišaukti į tą patj 
ofisą, o mes patarnausime jums dykai atliekamą darbą visokiose pro- 
vosc. Turime patyrimo per 20 metų.

P. A. MAŽEIKA
su'

Lynn, Baliam & Korn 
LAVVYERS 

1306-07 Aridand Block 
Clark & Randolph Sts.

/ Chicago, III.
Residence: 3315 Auburn Avė.

Tek: Yards 1138

DEŠIMTAS PROCENTAS SA- 
HAROS GAZOS MIESTE

LIŲ GYVENTOJAI 
AKLI.

Kry-Amerikos Raudonojo 
žiaus medikališkas apžiūrėjimas 
Alžyre ir Tunisijoje parodo, jog 
Saharo oazoje 10% gyventojų 
akli. Francuzijoje yra trįs ak
li žmonės ant kiekvieno tukstan 
čio gyventojų.

Apžiūrėjimas taip-pat-gi pa
rodo, jog dabartine “tracho
mos” (akių liga,) epidemija y- 
ra išsiplatinus tarp jaunųjų. 
Miestelyj Boufarik ta liga sergu* 
ant 27% europiečių ir 56% gy
ventojų vaikų, ir Marengo mie
stelyj 83% europiečių ir 57% 
gyventojų. Iš 6,025 vaikų eg
zaminuotų įvairiuose dalyse Al- 
gerijos, 1,650 arba 24% serga 
“trachoma”. Didžiuose pusiau 
europietiškuose - pusiau vieti
niuose miesteliuose prie Vidur
žemio jurų dvidešimts-penki ant 
kiekvieno tūkstančio gyventojų 
yra akli.’

Dr. Edmond Sergent, direk
torius Pasteur Institute Alžyre, 
vienoje mažoje kolonijoje Oran 
departamente rado iš 236 gyven 
tojij 156 žmones sergant “tra
chomos” liga.

MUŠK MOTINĄ — IŠGYDYS 
KŪDIKĮ.

Tarp Rumunijos kaimiečių, 
ypatingai tarp čigonų, yra tikė
jimas, jog kuomet kūdikis mirs 
ta, mirtis yra pasekmė įėjimo 
piktos dvasios į motinos kūną 
ir todėl kūdikio pasveikimas pri 
guli nuo mušimo motinos (išvyt 
piktą dvasią). Todėl motinos 
muša pačios save kuomet jų kū
dikis apserga.

Neseniai vienas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus gydytojas 
buvo pašauktas prižiūrėt čigo
nę. Kuomet gydytojas atėjo į 
jos namus, rado ją gulint ant 
plonos šiaudinės ragažės ant že 
mes. Ji sirgo plaučių uždegimu. 
Gydytojas patėmijo jog kūnas 
yra sužeistas ir klausinėjant, per 
vertiką, patyrė, jog jos vienas 
vaikas mirė dvi savaiti atgal.

Raudonasis Kryžius varo švie
timo propagandą, kad išnaiki
nus tokius ar panašius prieta
rus. Delei tokio mušimo, dau-

T'M GOIN' TO SEE 
about this*

6EE VVHIZ, 1 FELL L 
IN TO A VAT O F CE MENTI 
HOVV DO T LOOK?r~

rel. Canal 1221
DR. C. K. CflERRTS 

LIETUVIS DENTISTAS 
1181 W. 22*4 & So. Leavitt Ste 

CHICAGO.
Valandom 1:30 ryto iki U dttmą. 

n«o 1 po pietų Iki I vak*ra

Teisinga drabužių kaina
Kainos kurios tinka bile vieno ki- 

šeniui. 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 našluti 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 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

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

NUOSAVYBĖ ir DARBAS
Sulietuvino

A. J. Karalius
Puslapių 18.

Kaina tik 5 centai

TURINYS: į
1. “šventa” ir “Nepaliečiama” 

nuosavybė.
2. Nuosavybės formų įvairu

mas.
3. Nuosavybė kapitalistiškoj 

tvarkoj.
4. Kapitalistų nuosavybė — 

apiplėšimas darbininkų.
5. Privatiškoji nuosavybe — 

pelno šaltinis.
6. Darbo nelaisvė.
7. Nuosavybė ir darbas.
Prisiųskit tuoj 5 centus krasos 

ženkleliais, gausite tą knygutę.!

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

gelis motinų pasiliko ant visa
dos apnegalintos. Daugelį sy
kių motinos mirė nuo to muši-

ITS EASY 
TO TFLL 
how you 
LOOK !

YOU LOOK LIKC 
yoo VVERE 

MORTARAED.'

KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

19 80. LA SALK STRIKT 
CHICAGO, ILL.

Subateadsi • iki 1 >• plati 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
BgMUstmroj* Abstraktu 

perkali.
arba parduodant narna, lota ar- 
t>» favrxn« ir p»dlrb» ▼isoldna 
Legali iku« Dokumentui. Sutel

kia patarimui Ir skolini plnlrai 
ant Pinui Mortgeėia ant lengva 
niyn-
West Slda afišai atdarai vaka

rais nue 7 iki 8 valandos.
Viriam Metropolitan Stata Bu
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cer. Leavitt. Tol. Canal B65S.

UBBMMaMBHMMMmMMMMMMmMMaMaią

Saugok akiu regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

Ofiso Tel. McKinlcy 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 88-th Street

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

9—12 A.. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telefoną* Pallmait 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dcntistas

10801 S. Michigan Ar., Roseland 
Valandos: 9 iki 9 vakare.

Tcl.: McKinlcy 4293
Atlankykit savo kaimyną iš Lietuvos 

LOUIS LEVIN.
SHOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dyeing of 
Laaies & Gents’ Garments

2502 W. 38th St., Chicago.

Telcphone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto įr nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.'
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Pa j ieškojimai REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI
■M. III I I

N AMAI-ŽEMĖ
Panedėlis, Liepos 26 d., 1920 2:---- 1 —■ "ijm

DRAUGIJOSMOTERŲ VYRŲ
PASKELBIMŲ KAINA.

Nuo kovo 10 dienos visų, be skir
tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiūlymų ar pajieškoji
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai ui 
sykį patalpintą colį.

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

PA J IEŠKAU savo vyro 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

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

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

REIKIA senyvos moteries pri
daboti 3 vaikus; mažiausias 5 ir 
pusės metu. Atsišaukite šiuo ad
resu :

J. PASKUM,
20 So. Keeler Avė., Chicago, 111.

Plioškienė gyvenanti Liepojui pa- 
jieško Barboros ir Emilijos Ploškai- 
čių, gyvenusių Brooklyne, N. Y. Ma
lonėkit jos pačios atsišaukti, ar kas 
žinote pranešti ant sekančio adreso:

ANTANAS BENIK
341 Kensington Avė.,

' Chicago, III.
PARSIDUODA —

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Gervilaus iš Kauno red., Jurbarko pa- 
rap., Raseinių apskr., Kaimo Krice- 
visk. Pirmiau gyveno Anglijoj, 11 
Spring Bank, Dgk Shotts, Scotland. 
Girdėjau atvaževo Amerikon 1917 m. 
Prašau atsišaukti, ar kas žinot pra
nešti.

FRANK GERVILAS, 
635 Twombly Avė.,

Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU Wilemo Jodvalkio, 
Kauno red., Utenos apskr., Daugailių 
vals., šlepečių sodžiaus. Kas praneš 
gaus $5.00, ar jis pats lai atsišaukia, 
turiu labai svarbių reikalų.

K. M. RUKSTELA, 
2304 Russell Str.,

Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 35 metų. Aš 
esu 38 metų našlys. Esu amatnykas. 
Su pirmų laiįku malonėkit prisiųsti 
paveikslus. Platesnių žinių suteiksiu 
per laišką.

A. UMBRAZAS,
194 Maybury Gr. Avė.

Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU dėdės Antano Ado
maičio ir pusseserės Mortos Adoniai- 
čiutės, po vyru Balčaitis. Meldžiu at
sišaukti ant šito adreso:

ANTANAS BRASLAUSKIS, 
P. O. Box 96

Elco, Pa.

PAJIEŠKAU merginos arba našlės 
apsivedimui, ne senesnės kaip 35 me
tų. Turiu kapitalo $2,000. Rašydamos 
laišką malonėkit kartu įdėti savo fo
tografiją ir užregistruoti ant sekančio 
adreso:

ANTANAS BRASLAUSKIS, 
P. O. Box 96

Elco, Pa.

PAJIEŠKAU kambario Bridgeporto 
apielinkėj, vienam vaikinui prie laisvų 
žmonių, su valgiu arba be valgio. Mel
džiu pranešti per laišką.

W. MATUSEVIČE 
3238 So. Halsted Str.

PAJIEŠKAU kambario pas laisvus 
ir gerus žmones bile dalyj miesto, tik 
ne prie pat stokjardų. Butų geistina, 
kad gaspadinė pagamintų valgį, arba 
kad pačiai butų tai galima padaryti, 
taipgi kad butų galima savo drapa
nas išsiplauti. Sutiksiu būtiir su ki
ta mergina viename kambaryj. Kas 
turite švarų kambarį malonėkite pra
nešti Šiuo antrašu:

MISS L. BUIDIUTS, 
5-128 South Park Avė.

MERGINOS neturinčios vaikino 
teiksitės susipažinti su manim. Gei
stina kad butų linksmaus budo ir dai
lios išvaizdos nuo 18—27 metų am
žiaus. Rašydamos prisiųskite paveik
slą, kurį ant pareikalavimo sugrą
žinsiu.

p. GUST,
1136 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Jono ir Juozo 
Navičkų, yra laiškas iš Lietuvos 
nuo jųjų motinos. į

JOHN ZALSKIS, 
6102 Farr Str., 

Detroit, Mich.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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 savaitę išmokus.

iki

Atsišaukit pas —

1109 W. 37th Str.

Merginų virš 16 metų len
gvam, čystam darbui, kaip: 
labelevimui, įvyniojimui etc. 
Patyrimas nereikalingas. 
Pastovus darbas ir gera mo
kestis su greitu pakėlimu. 
Pusė dienos Subatoj.
Kreipkitės pas Mr. McCurdy 

BRADLEY & 
VROOMAN CO.

2632 So. Dearborn Str.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
DIRBTUVES DARBUI.
PASTOVUS DARBAS. .

LINK BELT CO.
39th & Stewart

REIKIA —
Stipriu paprastų darbininkų 
pilimui metalo. $5.00 į 
diena ir bonai.

1710 So. Peoria Str.

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

Klauskit Naujienų ofise No. 118

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

REIKIA —
MOTERŲ ir MERGINŲ

Su šiokiu-tokiu patyrimu nuo
latinėms vietoms lengvam dar
bui ant mašinų. Turi kalbėti 
Angliškai.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA —
Pakuotojų pakavimui dažų į dėžės. 
Geros vietos keliems tikrai geriems 
vyrams, taipgi, stiprių vyrų 
įvairiems darbams dažų dirbtuvėj.

Kreipkities — Mr. Tilly.
BENJAMIN MOORE 
Green & Kinzie Sts.

Saliunas su “lunch ruimiu.” Gera 
vieta, priešais 5 dirbtuves, kur dirba 
apie 15,000 žmonių. Biznis gerai ei
na. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos.

AUGUST HURTIG 
716 W. 22nd Str.

Tarpe Halsted St. ir Union Avė.
i----- .... jutm, ».ware mrr iji.nu.zui.im*

AUTOMOBILIAI

PRANEŠIMAS AUTOMOBILIŲ 
SAVININKAMS

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

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

PARDAVIMUI mūrinis 
mas, 6 kambarių, pigiai.

EDWARD ZARINA
2048 W. 22 PI.

MOKYKLOS
ZP\MA5TER
WW5Y5TEM

na- KENOSHA WIS. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

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

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

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Bub41is, 313 Quince St.

REIKIA —

REIKIA —
Bučerių, dešrų darytojų, kimsėjų, 

sklepinių vyrų ir paprastų darbinin
kų. Gera mokestis.

Kreipkitės pas
AGAR PROVISION CO., 

310 N. Green St.

I REIKIA —
Pečkurių. $85, kambarys ir 

valgis. Kreipkitės pas Chief 
Engineer.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 st & Cornell Avė.

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

Ogden Park Auto Repair Shop
Su tuęmi amatu esu gerai apsipa

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

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

6308 Racine Avė.,
Tel.: Wentworth 1598

MYKOLAS ARBAŠAUSKAS.

Extra Extra
Sainpeliniai Rakandai.

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

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpt* 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budi 
Jus trumpu laiku išmoksite viso o 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mali 
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio ii bet ku 
ries madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

POPIERINIŲ
INSULATORKŲ
Jaunų moterų operavimui’ 

mašinų apvyniojančių da-i 
žuotą popierą ant čysto va-' 
rinio drato. Darbas lengva!
pramokti ir naujoms opera-1 REIKIA — 
torkoms gvarantuojama 41c i 
i valandą, arba $20.45 už pil-' 
ną sąvaitę. J trumpą laiką i 
galima uždirbti $22 ir dau
giau. Musų samdymo ofisas 
atdaras visą dieną, priski
riant ir subatoj po piet ir 
utarninke ir ketverge vaka
rais nuo 6 iki 8:30.

Heaterių ant bolting ir for- 
ging furnacų.

ARTHUR J. O’LEARY & SON

PARSIDUODA — Oldsmobile 1919 
metų, 5 pasažierių, 6 cilinderių, vi
sai mažai važinėtas, išrodo kaip nau
jas. Naujas kainuoja $1600. Aš par
duosiu pigiai, kam reikalingas nepra
leiskit šios progos, galėsit pirkti ant 
mortgage. Kreipkitės po piet į bučer- 
nę.

5757 W. 65th St.
J. WALAUSKAS

1949 Canalport Avė., Chicago.

RAKANDAI

ras?
NAMAI-žEMfe __

•**%**-****• -**-***•*“• ■**-*• ■**^»*»***^w***** -
PARDAVIMUI fanna 100 akerių, 

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

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

arba F. J. MATULIS, 
' White Cloud, Mich.

R. F. D. No. 3

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 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 sinti moteriškus rubus 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

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

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

G. šarkaitis nut. ralt.
3412 So. Halsted St.

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

Kasierius, J. Mazelauskr.s, 
3259 So. Union Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metame 

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

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

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

St.
Fin. rašt., V. Briedis, 

1049 Marshfield Avė. 
Kon rašt, J. Ascilla.

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

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

III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

WESTERN ELECTRIC 
CO., Ine.

48th Avė. & 24th Str.

? EIK1A darbininkųVYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
Paprastų darbininkų ir sklepi- 

nių vyrų. Labai gera mokestis ir 
nuolatinis darbas. Kreipkitės pas 

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

PARSIDUODA rakandai labai 
pigiai. Priežastis — umus 
važevimas Lietuvon.

FR. STANIONIS, 
1415 So. Millard Avė., 

Chicago,

iš

lik

PARSIDUODA 12 kamba
rių namas (cottage). Prie
žastis pardavimo mirtis šei
mynoj. . .

Pasiteiraukit po No.
3223 Wallace 9t., 2nd Apt.

Mokinama: angliškos ir lietuvi* 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
lės, stenografijos, typewriting, pir 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos 
ahelnos Istorijos, geografijos, poli 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandom nuo 9 ryta 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 vaiųmtąi 
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

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

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

20 N. Ashland Blvd.
Mvkolas Kaziunas, kasierius,

3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

GEISTINAS UŽSIĖMIMAS VYRAMS IR MOTERIMS.
The Fred Harvey System valdo hotelius ir restau- 

ranus visa pakelia Atchison, Topeka and Santa Fe gelž- 
kelių sistemos, nuo Chicago, III., iki Pietinei Californijai 
ir Meksikoniškų marių. Koteliai ir restauranai randasi; 
valstijose, Kansas, Oklahoma, Texas, Colorado, New 
Mexico, Arizona, California, etc.

Šis Fred Harvey patarnavimas buvo įkurtas apie 
penkesdešimtis metų atgal ir turi laimę įgijime reputa
cijos prie savo rėmėjų ir mandagaus, patogaus ir teisin
go apsiėjimo su savo darbininkais.

Darbininkams yra duodama dykai geras, čystas, 
smagus mieg-kambaris, užtektinai gero, maistingo val
gio, gera mokestis ir proga sutaupinti pinigų ir įsidirbti 
į geresnes vietas.

Jeigu tikitės jieškoti darbo, patariame parašyti laiš
ką, arba ateiti ypatiškai į Fred Harvey ofisą Chicagoj, 
kur jus gausit pilną informaciją: jaunos moters, kaslink 
vietų Foteliuose ir restauranuose kaipo waitresses, pant- 
ry women, chamber.maids, laundry women, serub women, 
dish washers, etc. ir vyrai kaipo yardmen, kitehen help- 
ers, store room helpers, house men, etc.

Nuo Chicagos į vietą tikietas ir valgis dykai. Naujai 
atvykusieji, kurie da nieko nežino apie Fred Harvey Sy- 
stemą, lai pasiteirauja pas savo draugus Chicagoj arba 
pas savo konsulį.

FRED HARVEY,
216 W. 18th Street,

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI 

...
.. Deimanto adata ir 

24 parinktiniai rekor- 
, V dai. Gražus didelis 

phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 

$42, Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 

OKalrHl daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamų. 

„ ’urime labai gražių
sulyg žios dienos ra- 
kandų seklyčioms 

1----- ni/ (parlor). Reikia ma-
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

pristatoma; 1 kitus 
“D.

Bondsai. Veltui 
miestus prisiunčiamo por Č. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

BARGENAS.

Turime paaukauti puikų 80 akerų 
ūkį su visomis moderniškomis tno- 
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.

PARSIDUODA —

Moderniškas namas trijų flatų, ak
menų frontas, 5—6—6 kambariai. 
Elektros šviesa, maudynės, porčiai, 
aržuolinės grindįs ir trimai. Cemento 
basementas. Du lotai, užtikrinant die
nos šviesą į visus kambarius. Vienas 
iš geriausių budinkų šioj apielinkėj. 
Lowo Avė., (irti 33rd Str. Tiktai $17,- 
500.00. Ignatius Chap & Co., Slst & 
Wallace Strs., vienatiniai agentai.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
Teamsterių Scrap geležies 
yarde.

ALTON IRON & METAL CO 
2122 So. Loomis Str.

REIKIA —
Knygvedžio ir stenografo 

(vyro ar moteries)—turi tu
rėti gerus paliudijimus ir pa
tyrimą.

Kreipkifės pas 
METROPOLITAN 

STATE BANK 
2201 W. 22nd Str., 

kampas Leavitt
REIKIA

Katilų dirbėjų padėjėjų ir 
kalvių.

ARMOUR MECHANICAL CO.
40th & Loomis.

REIKTAT=
Molderių ant benčiaus ir f lio- 

ro. Geros darbo sanlygos.
Kreipkitės pas

MASON DAVIS & CO., 
7740 South Chicago Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA —

Arklys, vežimas ir buggy pi
giai. Atsišaukit pas savininką.

S. BIRGAILO
3309 So. Morgan St., Chicago.

PARSIDUODA —
Geležinių prekių (hardvvare) 

ir drabužių smulkmenų krautu
vė. Priežastis — savininkas turi 
apleisti Chicagą.

6816 So. Western Avė.

PARDAVIMUI kukninis pe
čius, kūrinamas anglimis ir ga- 
zu. Kaip naujas. Vertas $150, 
parduosiu už $75.

5628 Justine Str.
Phone Pi’ospect 4339

PARDAVIMUI duonkepykla, 
krautuvė ir 6 kambariai. Rendos 
$30 mėnesiui. Dabar ten prasi
deda naujai apgyventi lietuviai. 
Puiki proga ateičiai. Parduosiu 
pigiai. (

5946 Wentworth Avė.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACUOS

LIET. MOTERŲ D-JOS AP1VIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted St 

Pirm, pagelb., K. KatkevičienS,
2252 Wost 22 St.

Nutartai ralt., H. Buchinskiaaš, 
2252 Waat 22 ' 

rašt., J. J a žavi tisai, 
3114 Weat 42

Btdiaiakė, P. Baleckieni, 
3333 So. Wallace

Kasos globėja, J. Baranauskienė, 
8810 So. Lowa Avė.

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

TAUTIŠKA DR-STE MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shiinkus, 
10707 S. VVabash Avė., Koseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensington,III. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. \Ventworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

105*J0 So. State St.. Roseland. III.

St
St
St

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 m.
Pirmininkas, J. Grakauskis, 

4508 So. Paulina
Viee-pirmininkas, J. Ragauskis, 

4435 So AVood 
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,

3259 So. Union Avė.
Finansų Rašt., S. Stankus, 

6418 So. Just i n St.
Kasierius, A. Česna, 

4509 So. Paulina St.

St.
St

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS. 

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė. 

Pagalbininkus, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė. 

Nut. Ralt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. Wallace St. 

Fin. Rašt., Williain Buishas, 
1712 So. Ruble St. 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis. 
2018 So. Peoria St.

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

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

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

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

(Sora Naojtoa 
tamdui IPirtejaiinniSo

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

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

Seklyčios setai nuo $30.00 iki 
$152.00.

Valgomojo kambario setai 
nuo $50.00 iki $125.00.

Mieg-kambario setai nuo $75 
iki $175.00.

Lovų springsai ir matracai 
nuo $18.00 iki $100.00.

Atskiri dresseriai ir Chifonie- 
rai $27.50 ir daugiau.

Rugsai $22.50 ir daugiau.
šimtai atskirt) bargenų, kurių yra 

perdaug čia paminėti.
Visos kainos yra užrašytos aiškiom 

skaitlinėm. x .
Už dastatymą tavoro mokėti nerei

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

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.

PARSIDUODA namas, 5 kamba
riai, elektra, gazas, ir t. t., basemen- 
tas, pastogė (attic), 150 pėdų lotas, 
visi “improvements” apmokėti, $300 
cash, likusius kaip renda. Kaina 
$2,650.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA —
Trijų augštų namas ir na

melis užpakalyj. Tik-ką iš- 
malevotas. Kaina $2,400.00.

1627 So. Morgan Str.
PARSIDUODA —

$1,600.00 nupirks plytų ir medžio 
namą (cottage). Gerame stovyj. Ge
ros gatvės. Arti 39tos ir Halsted Str.

C. J. FAHRNER,
Ofiso tel.: Victory 3700.
Namų tel.: Kildare 787.

NORIU mainyti farmą ant auto- 
mobiliaus. Mane galit matyti nuo 5 iki 
12tai valandai vakare.

P. R.
317 West 105 Place

Chicago, III.

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

2841 Emerald Avė.

CURTIS FURNITURE 
EXCHANGE 

6203-5-7 Wentworth Avė. 
Tel.: Wentworth 6996

P. S. Iškirpkit šį apgarsinimą 
ir atsineškit su savim. Aš nu
teisiu 5% ant visų pirkinių.

PARSIDUODA namas labai pigiai 
lietuviais apgyventoj vietoj. Labai 
lengva pertaisyti ant biznio. Randasi 
po No. 908 W. 35th Place. Priežastis 
pardavimo pigiai—savininkas negyve
na ant vietos. Kam reikalinga atsi
šaukite pas

JONAS BUDRECKIS, 
3353 So. Morgan Str.

PARSIDUODA 3-jų augštų 
medinis namas — 7 flatai — 
neša rendos $120.00 į mėnesį. 
Kaina $8,000.00.

BERG
5156 So. Marshfield Avė.

DDRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.
Edvardas Čepulis, pirmininkas,

4028 Artesian Avė 
deni Pasanka. padėjėjas,

1447 So. 50th Avė., Cicero, 111 
Ig. Žilinskas, nntar. rašt.,

2351 Custer Si 
Dominik Danta, fin. rašt.,

1237 So. 48th Ct., Cicero, II! 
Antanas Tumavičia, kasierius,

1329 So. 501 h Ct., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

WEST PULLMAN. S. L. A. 55 KP-, 
Valdyba 1920 metama.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 nu
Juozapas Takažauska.s, Prezidentas 

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

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

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

Stop. J. Tverijonas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 

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

Susirinkimai laikomi paskutini 
nedėldicnj kiekvienų mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Noffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avcnue.

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, tar. rašt.,

12248 Eir^'Md Avė.
A. Statkus, fiu. rašt.,

12039 Umon Avė.
J. Gruzdis, ižd., 722 \V. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob.,

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

859 W. 122 St.
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas,

3310 So. Halsted St.
P. Laukis, marŠ.-durlninkas,

12143 Green St.

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

1920 M.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pirmin. Simonas Bružas, 
Box 344, Melrose Paik, III. 

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

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

Box 681, Meliose Park, III. 
Kasierius Franciskus Lapinskas, 

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

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

Box 514, Melrose Park, 
Marialka Stanislovas Poška , 

Box 403, Melrose Park, 
Teisėjai Julijonas Rindžius, 

Box 1116, Melrose Park, 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

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

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

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

11!

III.

111

’irmininkas, Antanas Boobcn, 
3231 So. Emerald Avė.

’irm. pagelb. Jonas Lauraitis,
2026 So. Union Avė.

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

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

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

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

kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas

Susirinkimai laikomi trečią pžtny- 
dią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
). šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 

Union gatvių.




