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Prancūzai vėl kursto nauja kara Rusijoje
ripažino Vrangeli

Lenkai rengiasi ofensivan

Šauksis Amerikos pagelbos
Lenkų delegacija nepribuvo j taikos tarybas

FRANCUZĄI PRIPAŽINS
GEN. VRANGELI.

Gelbės tam juodašimčiui visais 
įmanomais budais sumušti so

vietų Rusiją.

True translation filed with the post
as rcquired by the act of Oct. 6, 191 
mftster at Chicago, III., Aug. 12, 1920

LENKAI RENGIASI DIDELIN 
MUŠ1N. Už VARŠAVĄ.

PARYŽIUS, rugp. 11. — Fran- 
cijps valdžia nutarė pripažinti 
baronų gen. Petrą Vrangelį gal
va Pietinės Rusijos de facto 
valdžios.

Paskelbdama tai užrubeži- 
nių reikalų ministerija sako, 
kad tan prlpažiniman įeina 
teikimas gen. Vlrangelhii visos 
galimod karinėsi pagelbos.

Ministerija sako, kad Franci- 
ja tuojaus pasiųs į Sevostopolį 
vyriausj komisionierių.

Užrubežinių reikalų ministe
rija paduoda dvi priežastis |wi- 
pažinimui gen. Vrangelio. Vie
na tai, kad jis prižadėjo priim
ti visas obligacijas ir skolas se
nosios caro Rusijos valdžios. 
Antra, jis prižadėjo suteikti Ru
sijai demokratinę valdžių.

Francijd utarninke { pranešė 
premjerui Lloyd George apie 
savo tokį nutarimą. Francijos 
valdžia taipjau pranešė savo 
pirklybiniam atašė Londone, 
kad jis daugiau nebeturėtų jo
kių reikalų su sovietų pasiunti
niais Anglijos sostinėj — Leo
nidu Krasinu ir Leonu Kame- 
nevu.

Francijos užrubežinių reika
lų ministerija skaito sovietų są
lygas Lenkijai, kurias vakar 
perskaitė atstovų bute Anglijos 
pronteras, tik kaipo įžangines 
ir ji esanti įsitikinus, kad sovie-

Pavedė franeuzanjs komandą ir 
renka prie Varšavos kariuome

nę. Vis dar nepradeda taikos 
trybų.

aklų .ministcrijo.‘|, rusai dabar 
laiko 24 mylias tiesioginio ge
ležinkelio tarp Varšavos ir 
Danzigo ir didelė spėkos šliti
ni iasi pro Danzigo koridorių, 
kad atkirtus likusį geležinkelį.

Dalk4 laikomos rusų didžio
sios linijos yra tarp (Jiccha- 
nov ir Mlavos.
Lenkai dar daugiau trauksis.
LONDONAS, rugp. 11. — 

Pranešimai iš Varšavos iš pap
rastai gerai žinančių • šaltinių 
sako, kad Lenkijos ggneralis 
štabas pienuoja pasitraukti iki 
fortifikuotos linijos, einančios 
į šiaurę nuo Mlodin (Novogeor- 
gievsk) per Radz inina iki vie
tos arti Minsk-Nazoviecki.

Tas priartins linijų iki 12 my
lių nuo Varšavos. Lenkų štabas 
mlano, kad lenkai galės šioj li
nijoj rusų besiveržimą sulaiky
ti mažiausia kelioms dienoms.

Utarninko oficialis praneši
mas iš Maskvos pažymi nuola
tinį rusų besiveržimą vakarų

True tran.slatton filed vvith the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 12, 1920 
as reqtnrė<l by the act of Oct. 6, 1917 

j
Wilsonas už nedali

namą Rusiją
Wifconas nenori pripažinti Lie
tuvon Ir kitų šalių, kadangi jis 

skaito jo^ dalimi Rusijos.

torija turi būti laikoma dėl Ru
sijos žmonių, kol tieji nesuor- 
gat&izuos pastovios valdžios.

“Mes nenorime,” sako nota, 
“kuomet j j yra hejiegė rankose 
neakukomjtrtgos valdžios, ku
rios vienatinė sankcija yra bru
tali spėka, kad Rusija dar la
biau butj susilpninta išdalini
mo politikos, vedamos ne Ru
sijos interesais.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 12, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

IJA SAUKIASI AMERI
KOS PAGELBOS.

x-

Ji vociiiKA llo, 5UV1V" j

tų valdžia vėliaus pastatys daugi 
sunkesnes taikos sąlygas.

Paskelbdama

VARSA VA, rugp. 11. — Pra- 
nešam|a apie didėlį koncentravi
mą ir regrupavimą Lenkijos 
spėkų dideliam mūšiui visame 
Varsa vos fronte.

Sakoma, kad pienuojama 
pradėti tij veikimą už kelių die
nų. Karininkai išreiškia nuomo
nę, kad dabar yra geras laikas 
užduoti smūgį ir atmušti so
vietų spėkas, kurios stengiasi 
apsupti Lenkijos sostinę.

Vyriausia komanda ant Len
kijos spėkų tapo pasiūlyta fran- 
euzų generolui Maxime Wey- 
gand. Pasiūlė jų šalies gynimo 
taryba, kuri buvo susirinkusi 
padaryti svarbius sprendimus 
apie'Varšuvos gynimą ir reor
ganizavimu armijos.

Nors kiti tarybos nuosprend
žiai nebuvo paskelbti, /yra aiš
ku, kad pamatu priešinnnos bus 
Varšava. 

S

Gen. Weygand priėmė pasiū
lymą komandos, bet su sąlyga, 
kad rytinė Galicija ir Liublino 
apygardos bus evakuotos su
koncentravimui visų spėkų pa
lei Vislus vidurį ir pradėjimui 
didelio ofensyvo. Kol kas tary
ba dar nedrįsta sutikti su tuo 

t reikalavimu apleisti pusę Len-

nuolatinį besiartinimą - prie 
Varšavos sovietų kareivių.

*
Rusai prie Novogeorgievsko.

LONDONAS, rugp. 11. — 
Pasak rusų oficialio pranešimo, 
rusai artinasi prie didelės Novo- 
georgievsko tvirtoves! ant Vis- 
los upės, tik už 18 mylių į va
karus nuo Varšavos.

, \ j į «

Bėga iš Varšavos.
j

VARŠAVA, rugp. 10. — Did
žiausias susirupinimhs ir sumi
šimos viešpatauja mieste delei 
vaigštančių žinių, kad priešas 
laipsniškai artinasi prie miesto 
ir bando jį/apsupti. Žmonės 
stengiasi apleisti miestų visais 
galiniais budais. Geležinkelių 
stotįs yra apgultos norinčiais 
išvažiuoti žmonėmis.

WASHINGTON, rugp. 11. -r- 
Amerikos politika linkui Rusi
jos ir ‘Lenkijos, kaip ji išdės
tyta valdžios notoje Italijos 
ambasadoriui, gailinta trumpai 
suglausti sekamai:

Jung. Valstijos yra nusispren- 
dusios, kad Lenkijos nepriklau
somybė turi būti išlaikyta.

Jungt. Valstijos yra įsitiki
nusios, kad bolševizmas turi 
būti atakuojamas draugišku

mu, vieton pikdimo Rusijos ša
lies.

Jungt. Valstijos stovi už Ru
siją ir prieš bolševikus.

Jungt. Valstijos yra griežtai 
priešingos padalinimui Rusijos 
šalies.

Jugt. Valstijos negali 
jokių reikalų su Rusijos 
tų valdžia.

Valstybės sekretorius
notoje 'j Italijos ambasadoriui, 
kalbėdamas su žinia ir pritari
mu prezidento Wilsono, sako, 
kad Jungt. Valstijos nesiprieši
na “pastangoms padaryti mū
šių paliaubą tar^ Lenkijos ir 
Rusijos” ir yra patenkintos tal
kininkų pareiškimu, kad bus 
užlaikyti Rusijos “tikrieji rube- 
žiai ir teritorialė nepaliečiamy-

Prašys prailginti kreditus bus- 
tiprinimui (karo reikmenų.

WASHINGTON, rugp. 11. — 
Lenkijos ambasadorius grafas 
Kazys Lubom irski šiandie pas
kelbė, kad Lenkija 
paprašys iš Jungi. Valstijų

tuojau 
pa- 
so-

vietų valdžių.
Atsišaukimas į valsybės 

aprtajnentų, sakė grafas, bus 
pairenmtas užtikrinimais, kokie 
yra paduodami Amerikos noto
je Italijai, kad Jungt. Valstijos 
stovės už paihikymą Lenkijos 
politinės nepriklausomybės ir 
teritorialės nepaliečiamybes.

Prašomoji pagelba galbūt ap 
rubež’uos tik prašymu Jungt. 
Valstijų prąilginti kreditus 
Lenkijos supirkimui karo de
partamento atlikusių karo san
delių. Lenkijos legacija jau 
prašė iš departamento leidimo 
nupirkti 200,000 armijos uni- 

| formų ir 200,000 poras čevery-
Tečiaus valdžia pasako griež- j kų iš karo departamento sande

liai, kad ji kol-kas nedalyvaus lių.
jokiame plane praplėsti paliau
bos tarybas į visuotiną Europos 
konferencijų, kadangj delei to 
veikiausia butų dvi pasekmės, 
kurioms Jungt. Valstijos la
biausiai priešinasi:

“Pripažinimas bolševikų val
džios.

“Beveik nelšvengtinąs išri
šimas Rusijos problemų pama
tu išdalinimo Rusijos.” 

Coloby atidengė, kad 
kos valdžia nesutiko 
Paryžiaus vyriausios 
nutarimo pripažinti “taip vadi
namas respublikas” Gruzijos ir

turėti
sovie-

Colby

<!<?-

Gen. Weygand priėmimas 
taipgi priklausys nuo bolševikų

pripažinimą atsakymo, kokį jie duos į vė- 
Vrangelio valdžios, ministerija I hausię Unkijos užrubežinių 
sako, kad sovietų valdžios susi-| rcikalų ministerio kunigaikščio

užrubežinių

600 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
CHOLEROS.

Choleros epidemija siaučia 
Korėjoje. /

SEOUL, Korėjoje, rugį). H-~ 
600 žmonių mirė nuo siaučian
čios Korėjoje choleros epide
mijos. Viso iki šiol'buvo 3,125 
susirgimai cholera.

RUBSIUVIAI DIRBA TIK 
PUSĘ LAKIO.

BALTIMORĘ, Md., rugp. 11. 
—Apie 5,000 rubsiuvių dirba 
Lik 3 dienas sąvaitėje, apie 5,000 
dirba 4 dienas sąvaitėje, p už 
trijų sųvaičių apie 10,000 rub
siuvių paliksią be darbo dviem 
sųvaitėm. g

Padėtis New Yorke yra dar 
blogesnė. Ten iš 70,000 rubsiu
vių apie pusę visai nedirba.

KANTAS ANGLIAKASIAI NE- 
GRJŽTA Į DARBĄ.

Kurte buvo sugrįžę ir tie metė 
darbų.

PITTSBURG, Kan., rugį). H- 
—Nė viena Kansa^ valstijos ka
sykla dar nedirba po nesenai 
prasidėjusio angliakasių strei
ko. Saujalė angliakasių buvo 
sugrįžusi į darbą panedėlyje ir 
utaniinke, bet ir tie daugiau 
nebeatėjo dirbti.

True translation filocl vvith the post- 
master at Chicago, III., Aug. 12, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKIJA NEPRISIUNTĖ AT
STOVŲ Į TAIKOS TARYBAS.

Lenkai gal jaučiasi neužtektinai 
gavę į kailį.

True translntbin filed witn ihe post- 
master at Chicago, 111., Aug. 12, 1920 
tu ruųiurcd by the nei uf OcL 6,1917

Rusai apleidžia 
Vilnių

Bolševikai apleip Lietuvą laip
sniškai. Vilnius atiduodamas 
tuojaus. Tolimesnės šalįs iik 

rugsėjo 1 d .

[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj] 
WASHINGTON, rugp. 10. — 

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
yra gavusi iš Kauno šitokį “El
tos” kablegrainją:

“Kaunas, rugp. 8. — Pabaig
tos derybos su rusais dėl Vil
niaus ir kitų okupuotų Lietuvos 
dalių. Evakuacija bus trimis 
etapais. Tuojaus bus įsteigta 
Lietuvos civilinė valdžia Vil
niuje. Iki rugsėjo liOs dienos 
bolševikui pasiitrauks naujon 
demarkacijos linijon, nuo Ma- 
rocz ežero pietuosna eis toliau 
apie 70 kilometrų jytuosna 
nuo Vilniaus, paskifil pietuos
na (nuo) Vilniaus Gardino ge
ležinkelio. Lyda exclusiv. — 
“Elta.” (Kablegramo pabaiga 
sudarkyta ir originale šiaip 
skamba: nup N aro c - ez pie
tuosna eibe toliau ca 70 kn ry- 
tuosna nuo Vilniaus paskui pie
tuosna Vilniaus Gardino gelzkc- 
ly. Lydė excelusiv).

Rugpiučio 9 dieną nuo p. 
Balučio gauta toksai fcslilcgni- 
mas, išsiųstas rugpiučio 9 dieną 
iš Kauno:

“Vjakarikštis susitarimas:* 
Bolševikų okupuotoji Lietuva į 
evakuojama sekančiai: plotas 
šiaurėn Unijos Neris iki Narocz 
trimis dienomis. Plotas Vil
niaus iki linijos Narocz — Gu- 
dogaje -— Solcczniki — Porie- 
sze ne vėliaus rugsėjo pirmos 
dienos. Likusis plotas praėjus 
strategingiam reikalui. Vilniaus 
įstaigas pradeda perdavinėti 
mums poryt.”

Kareiviai pasiliks Denveryj.
DENVER, Colo., rugį). 11. — 

Konianduotojas kareivių, kurie 
tapo atgabenti po kįhisio susi
rėmimo tarp streiklaužių ir 
streiko šalininkų, paskelbė, kad 
kareiviai pasiliks mieste, kol 
visi gatvekariai nebus operuo
jami buvusių darbininkų ir kol 
visi streiklaužiai nebus išsikrau- 
stę iš miesto.

Miesto -mayoras kaltina už iš
tikusios riaušes streiklaužius, 
kurie pirmieji užpuolė ir pradė
jo šaudyt į susirinkusių prie 
gatvekarių daržinės minią žmo
nių.

Grafas Lubomirski pilnai 
užgirio Amerikon valdžios notų 
Italijai ir pareiškia, kad ji “įk
vėps Lenkijai naujų vilties dva
sią.”

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Aug. 12, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191

ANGLIJA SUARDŽIUSI 
TAIKĄ.

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

Ameri- 
užgirti 

tarybos

___________ _ t

Lenkija dar pernai norėjusi tai- 
kinties su Rusija, bet Anglija 

neprileiidusi.

0SWEG0, N. Y., rugp 11. — 
Mrs. Norman Smith ir trįs vy
rai, visi iš Cliicago, tapo užmuš
ti traukiniui užbėgus ant jų au
tomobilio. y .]

5 ŽMONĖS ŽUVO EKSPLIO- 
ZIJOJ.

1 FLORENCE, Italijpj, rugį). 
11. — 5 žmonės liko užmušti ir 
apie 100 sužeista ekspliozijoj 
parako sandelyj San Gervasio, 
netoli nuo Čia. Ekspliozijos vis 
dar tebesitęsia. x

COPENHAGEN, rugp, 11. — 
Sovietų atstovas Litvinov pas
kelbė, kad Rusijos sovietų ko
mandos atstovai veltui lauke 
fronte rugpiučio 9 d. vakare 
atvykstant Lenkijos mūšių pa
liaubos delegacijos. Nė delega
cija neatvyko, ne negauta jokio 
pranešimo iš Varšavos.

Lenkai nori “pakvietimo.”

LONDONAS, rugp. 11. — 
Lenkijos delegacija gavo žinių, 
kad iki vakar vakaro Lenkijos 
delegatai neišvažiavo į Minską, 
kadangi valdžia negavusi*jokio 
pakvietimio iš Maskvos val
džios. ■' >

BERLINAS, rugp. 11. — RuAzerbaidžiano, dėlto kad jos įkv- j , Y1. ' ... .m. i« .„„...ii. n..JslJ taikytis “Vremia” tikrina

rupinimas Vrangelio pasiseki
mais esąs delei žinojimo, kad 
jis yra gabiausias anii-l>olševi- 
kų vadovas, kokis tik iki šiol 
pasirodė.

Prancūzai mano, kad Vran-
gelis parodo daugiau vilties nu- J ko pozicijas tarp Narevo ir Bu- 
vertimo bolševikų valdžios, ne- 8° upių ir yra ganėtinai stip- 
gu tai padarė lenkai, -l- u
nikinas ar adm.
Prancūzai nurodo, 
veikime Vrangelis randa dide-' pergrupuoti lenkų spėkas palei 
lio pasisekimo atkreipime kazo-J^11^0 upę» kur jos traukiasi lin
ky prieš bolševikus.

Vrangel nuveikiamas.

LONDONAS, rugp. 11
Utaminko oficialią yranešimas kiasi palei liniją virš 30 mylių 
iš Maskvos ' trumpai! pamini1 atstume nuo Varšavos.
apie mušius Krymo fronte, kur’ Veikiant5 į šiaurę nuo Nare- 
bolševikų spėkos stumia gen. Jvo upės sovietų kavalerija ne- 
Vrangelį. Pranešimas sako:

“Krymo fronte (mušis visa- dyti prasimušti per Vislą ir
r—------pastatyti pavojun Thorn apy- būti sniegu, kadangi ant Marso

Sopiehos nptą.
Rusai už 30 mylių nuo 

Varšavos.
• Nors lenkų spėkos apleido 
Ostrolenką, bet vis dar tebelai-

linai sudarytos iš senosios Ru
sijos.

Taipjau Amerika laikosi tos 
nuomonės, kad galutinas nuos
prendis apie Armėnijos rube- 
žius (kuriuos nustatyti talki
ninkai prašė Wilsoną) turi bū
ti padarytas “kooperuojant ir 
sutinkant” Rušiljai.

kad gen. Pilsudskis . paskelbė 
dokumentą, parodantį, jog dar 
pereitą spalių m. Lenkija norėjo 
pradėti taikos tarybas, bet pre
mjeras Lloyd George kategoriš
kai atsisakė užgirti tų žingsnį. 
Jei tas tiesa, tai visai naujoje 
piešoje nušvitesčia! Lenkijos 
kampaniją. Vokietijoje abelnai

HOSPERS, la., rugp. 11. — 
Du traukinio darbininkai liko 
užmušti ir 10 sužeista, North- 
westerr« pasažieriniams trauki
niams nušokus nuo bėgių.

Toliau nurodoma, kad Jungt. icaitįnania> kad Lenkija pradėjo
I A. ■ . [■ — . * d* n. « a W B n ■■ f* M > I V 1

gen. De- r^os» kad apgynus Varšavą iš 
Kolčakas. l°s pusės. Tečiaus delei evaka- 
kad savo 1 vimo Ostrolenskos prisieina

j kui Livic upės, f rytus nuo Var- 
’ Savos.

Palei šį upelį lenkai turi for- 
— tifikuotas pozicijas, kurios drie- ’ • • • «•«••• • v V •

santi ganėtinai stipri, kad ban

Marma signalizuoja?

PARYŽIUS, ! rugį). H — 
Garsift franeuzų astronomas 
Camille Flamarionas sako, kad 
Marso gyventojai bando signa
lizuoti musų planetai pagelba 
telefotografįjos. Jis - tikrina, 
kad balta dėmė, ;kuri pasirodė 
prie Marso ekvatoriaus, negali

me fronte tęsiasi niurni pato
giai.”

HARRJSBURG, III., rugp. 11. 
-Mary Tindell liko užmušta ir 

2 žmonės sužeisti, apgirtus jų 
automjobiliui.

dabar vasara. Jau trečiu sykiu 
« 2 $ .1 „2 12 4- nuo 1879 n^tų ta balta dėmėRusa siekmsi visai uždaryti irodg ir jo, negaUma is_ 

lenkams priėjimą prie jurą. kįta}p kaip pastang0.
" PARYŽIUS, rugp. 11. — Pa- mis mjaraiečių susinešti su že- 

sak Francijos užrubežinių rei- pie.

ga rdą.

Valstijos pakartotinai atsisakė 
pripažinti Pabaltijos šalis, iš
ėmus Finlandiją, kuri seniau 
buvo nepriklausoma, dėlto, kad 
Jungt. Valstijos skaito jas u— 
mi Rusijos ir kad tų šalių teri

PINIGŲ KURSAS.
I 1.1 ■-■!■■■»

VAKAR, rugp. 11 d. užsienio pinigų

karą imperialistiniais tikslais, 
kad atgavus 1772 m. rubežius.

Del įvairių priežasčių Lenki- 
KiJ.u į ja neturi ne draugi], nė prita- 

( a . į rėjų tarp savo artimų kaiminų, 
Vokietija šaltai žiuri į Lenkijos 
nelaimĮę, kadangi Vokietija ne
nori Danzigo koridoriaus, kuris 
atkerta nuo Vokietijos Rytų

kaina, perkant jų nė mažiau kaip už t Prūsiją. Lenkai beto neįstengė 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma užmegsti draugiškų santikių 
ATn"n>Pt“svaras‘ai’!..........  $3.69! savo aštriais patvarkitmis apie

Austrijos 100 kronų...... .......... $0.55 susisiekimą per tą koridorių.
Belgijos už vieną $1 frankų 13.00 ,
Danų, 100 kroną ............... Truo translation filed with the post- i
Finų 100 markių ...........   ™ -................................. - 1
Francijos, už $1 
Italijos, už $1 .

’ Lietuvos 100 auksinų ............ $2.20
(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 1

-.....  f8«75 master at Chicago, III., Aug. 12, 1920 ’
frankų 13.5.) as rOquired by the act of Oct. 6, 1917. 
... lirų 19.65.
............$2.20; ANGLAI SUMUŠTI PERSI-

ostmarkiaij Jų kursas toks-pat; ..
kaip Vbldėtijos markių). j PARYŽIUS, TUgp. 11. — 

........tįsis Laikiusieji Kasviną Anglijos 
$1540 pulkai tapo sumušti ir bolševi- 

frankų 5.97 įai su Persijos sukilėliais eina 
........ $2.20 ant Tegerano.

Lenkų 100 markių .. 
Olandų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų 
šveicarų, už $1 ........ .
švedų 100 kronų ....
Vokiečių 100 markių
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RAUDONĖS DVARAS. PANEVĖŽYS.

keturi
dėjo darbininkams po 1 pūdą 
avižų, kad jie nesidėtų prie pro
fesines darbininkų sąjungos. 
Kad administracija tokius pa
žadus duoda — nenuostabu, tik 
labai nuostabu kad atsirado dar 
bininkų, kurie dar tik už paža
dėtą pūdą avižų atsimetė iš pro
fesines sąjungoa. Už tat dvaro 
užveizda iš tos linksmybėm pa
darė vakarą, i kurį atvažiavu
sieji kunigai laikė prakalbas ra
gindami klausyti ponų. Daly
vavusieji tame vakare darbinin
kai už biletus užsimokėjo po 5 
auksinus, o profesinės sąjungos 
kason tai nesusi rado pas juos 
nei 50 skatikų. Tai vis padarė 
pažadėtasis avižų pūdas.

—Kumetis. [“S-d.”]

Praslinko su viršum 
mėnesiai kol darbininkams pa
sisekė apgalėti visos kliūtys ir į- 
kurti profesine sąjunga. Už lai 
dabar sąjunga sparčiai auga ir 
turi daugiau kaip <500 narių. Są
junga skirstosi sekcijomis pagal 
amatų: yra sekcija juodadarbių, 
laukų darbininkų, duonkepių, 
gelžkeliečių, kurpių, adatos, mų 
rininkų ir kitokie. Narių skai
čius vis auga. Sąjunga turi gy
dytojų, kurie teikia pagalbos 

sąjungos nariam papiginta kaį* 
na, o beturčiam ir visai veltui, 
buvo surengtas šokių vakaras 
sąjungos lėšoms padidinti, da
vė neblogą pelną. Sąjunga gy- 
vyoja jau su viršum tris mėne
sius.— D/ Teisybė. [“S-d.”]

BAISOGALOS DVARAS.

--------- 9--------

Darbo sąlygą nusta 
tymo reikalu.

Dvare dirba ligi 33 darbinin
kų kartu su kalviais. Gegužės 
1 d. pasibaigė metai ir dvaro į- 
galiotinis pareiškė, kad kitiems 
metams p. komaras yra nusta
tęs pamažinti ordinarijas ir pa
kelti algą: vieton 136 pūdų ja
vų ir 180 rub. pinigais duoti 106 
pudus javų ir 210 rub. pinigais. 
Darbininkai nesutiko nutarę 
streikuoti dėl javų -sūmažinimo. 
Įgaliotinis nusileido ir paliko se
noji alga* ir ordinarija.

Gyvenimas stato ištisai eilę 
klausimų ir kuriuos reikalau
jamas be atidėliojimo atsakas. 
Nežymėdamas čia visos tos ei
lės klausimų, apsistosiu' trum-

mo klausimu. Ligi šiolei dar
bo sąlygos tebėra nenuormuo- 
tos ir tai duoda progos darbda
viams elglies su samdomaisiais 
darbininkais kaip tinkamiems. 
Pavyzdžiui kad ir imant darbo

DIDELIS PUIKUS

Rengiamas 
DRAUGYSTĖS TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ NO. 2, 

iš Wcst Fullmano
NEDĖLIOJ, RUGPIUčIO-AUGUST 15 D., 1920 

GARDNER’S PARK
123 ir Michigan Avenue

Prasidės, 12 vai. clieftos. * Tikiėt'AŠ 30’čttAtif'
/ širdingai kviečia KOMITETAS.
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dienos ilgumą. čia( tokia įvai
rybe ne tik visoj Lietuvoj bet 
ir atskirose vietose: viename 
dvare dirbama po 10 11 valan
dų, kitame gi kaimyniame dva
re dirbama nuo saulės ligi sau
lės. čia. jau pridera nuo pačių 
darbininkų vietose: kur darbi
ninkai sa^ndydamies susitarė su 
darbdaviu aiškiai (lėlei darbo 
laiko ir tos sutarties solidu rin
gai laikosi, tai ir dirbti prisi
eina mažiau, bet kur darbinin
kai mažiau tesusipratę, ten darb 
doviui pasiseka, nežiūrint sutap
ai nustatytos darbo Tlienos ilgu
mo normos, prailginti darbo lai 
ką. Jeigu dar dvaruose kur ne 
kur mėgina darbininkai sutar
timis darbo laiką normuoti ir 
tą sutarti gyveniman vykinti, 
tai pavieniai darbininkai, tar
naujantieji pas ūkininkus dirba 
beveik visur nuo saulės iki sau
lės. šiuo reikalu būtinai reikė
tų kuogreičiausku išleisti įstaty
mas 8 valandų darbo dienos į- 
vedimo ir laukų darbininkams. 
Be to daug keblumų ir su atly
ginimu. Rokiškio apskrities 
darbininku sąjungos buvo pa
vasarį nustatyta onlinarnin- 
kanis mažiausias atlyginimas 
90 pūdų grudų metajms ir <50 j 
a ūks. algos mėnesiui, ganiava 
dviem raguočiam rupiems ir 
dviem: avim. Atlyginimas labai 
nedidelis, bet gyvenimo prakti
koj pasirodo, kad anaiptol ne-1 
visuose dvaruose tą minimumą 
darbininkai gauna. Vietomis 
tegauna lik po 72 pudu ir 40 auk 
sinų mėnesiui, šiuo reikalu ir
gi būtinai reikėtų s.-d. frakcijai 
artimiausioj ateityj įnešti Sei
man įstatymo sumanymas apie 
nustatymų munimum * atlygini
mo už darbą, žinoma, ne vien 
tik ordinarninkams bet ir šiaip 
jau samdomiems ant algos dar
bininkams liek kaimuose per 
ūkininkus liek dvaruose. Ne
sant tuo. klausimu jokių nustaty 
tų normų ''darbininkai palieka^ 
mi išimtinai darbdavių nuožiū
rai ir darbo inspektoriams prie 
kurių darbininkai reikalui išti
kus kreipiasi, sunku ką nors 
padaryti. Kad tas klausimas 
yai. gyva* ir neatdėliojamas jau 
ir išlo aišku, kad darbininkų vei 
kiančios profesinės sąjungos pa 
čios vielose tuos klausimus 
lųėginę! risti. Taigi Seimui, bent 
jo lai daliai, kuri dedasi darbi
ninkų reikalų ginėja, pavartų bu 
tų kuogreičiau pasirūpinti įneš
ti tam tikrą įstatymo sumany
mą darbo sąlygoms normuoti.

[“Socialdemokr.”] A. M—-lįs.
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PRANEŠIMAS CHICAGOS LIETUVIAMS

' Jau Chicagoje
PROGRESS SHOE MANUFACTURING COMPANY

Lietuvių Korporacija atidarė didžiausią avalų krautuvę
1922 So. Halsted St., Prie Chicagos Clothing Companijos

Parduodame avalus tiktai musų pačių darbo, todėl už kožną porą pilnai atsakome. Kožna pora padirbta iš 
parinktos skuros, o gerumą darbo liudija unijos ženklas (label). 
Sulyginus darbą ir materijolą, musų avalai yra pigiausi Chicagoje.
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Juodus ir tamsiai 
rausvus naujau
sios mados čeve- 
rykus mes par
duodame nuo 
$6.50 iki $12.00. 
Nepamirškit* — 
už tą kainą gau
nate musų pačių 
darbą.

Puikus, tamsiai 
rausvi žemi vasa
riniai ceverykai 
už kuriuos kitur 
mpkate $15.00 
mes parduodam 

už $ 10.00

■
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Progress avalai pritaikinti prie lietuvių kojos. Nežiūrint kokios mieros nešiojate, mes pririnksime ant jūsų 
kojos. Kodėl.mes parduodame pigiau negu kiti? Todėl, kad ines parduodame tiesiog iš fabriko jums; mes 
neturime vidurinio spekulianto, kurio uždarbis (profit) palieka musų kostumerių kišenėje.
Užkviečiame atsilankyti į musų krautuvę dėl persitikrinimo. ■'

PROGRESS SHOE MANFG CO. 1922 So. Halsted St.
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kiais keliais su dideliais sunkiais 
vežimais, by kuriuo metu leng
vai ritinamais. Mat, čia greit 
visi suprato, kad be gerų kelių 
nepakils nei krašto ūkis, nei ga
lės plėtotis jo prekyba ir pra
monė. \

*•* V

id Rengia L. S. S. 4, 22, 81,137, 138,158,174 ir 234 kp.

■ Nedėlioję, Rugpjūčio 15, 1920
G. Chernausko Darže, No. 1, Lyons, III.

K

Bus šaunus programas, įvairių žaismių ir daug 
kita. Muzika musų. Ar lis ar snigs—važiuokite.

RENGĖJAI.
Cernausko darže nuo viso busime apsaugoti.

SVEIKATA TAI Tl RTAS IR LALMfi

Por ilgų laiką aš sirgau i 
Ir tiek buvau suvargęs, mis- 3 
labęs kad net ir gyventi I 
buvo atsibodę, kiek uždirb- 1 
davau tai visą daktarams I 
ir išmokėdavau, ir buvau Į 
pristygęs vilties, ^ad bepa«> I 
veikslu.

Mane kankino vidurių U©- j 
dirbimas pilvai to nuslaš)- Įį 
uĄjtmas, skilvio nemaUrnas g 
ir nervai; skaudėdavo gal- I 
vų, po krutinę, strėnas ir tt. į 
neturėjau apetito ir naska-'l 
nius atsirugėjitnuą; abel- | 
nai buvau visas suvargęs..

MatydfUnas, kad niekur S 
‘negaunu pagelbos, ėmiau ty- i 
Fifleti pats. Ir man tiek pa- įį 
sisekė surasti vaistus, var- E 
du SALUTES STOMACH j 
BlTTEl.iS ir į 6 mėnesius i palikau sveikas ir įvirtas, |j 
ir dabar čionai aš pasiro- | 
dau visuonwnqt; taipgi yra į 
tųkstaųėlai žmonių pasveikę 
nuo Balutes bitteiuo fe 
ir dfkųvoja jo Goradėjystei. R 
s Taipgi veliju ir jums, ku- 
rie tik norite būti sveiki ir z

■ -J -r, j-y . r- , J Ipakrutinės ir strėnų skaua- i 
lins, ir suteiks, gerą apetitą, $

ir virina. ____________
tvini tai iiHudokdo SAGUTES BIIT'EKI ir jum suteiks sveikatų, 
■judrutir«s vidumis ir prašalinu gidyo!
n 4.ir abcln: i visus nosniagumųš pra

[ mleg j ir tvirtumą raumenų (tnuskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenfos ir nu.i kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par- 
d^vinėti, aptiekose, karčiamosc ir tam panašiose vietose ir jis yra
tokia pat Kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 h. $3.60; 4 h. $5.25; G b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite apbekose ar tam panašiose Vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes bianufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyii siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

Pasargų: Prlsįųsilte tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUIECTUK1NG,

By P. A. BALTRANAS CO. .
616 W. 31st St., Chicago, III, Tel. Boulavurd 7351

.00; 4 b
_ HHH____  _ Jei nęgali gau-

lięsiai iŠ Šalutes ManufaGturing Čo. Taigi norčda- 
siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl

Didžiuma jų, iš- 
ir tiltų ilgesnių 
randasi savival- 
kurios neturėda

Keliai ir jų taisymas.
Lietuvos keliai iki šiol nebu

vo sutvarkyti, šiaip taip laikę
sis prieš karą, kiek pagerėję vo
kiečių opupacijos metu, jie da
bar beveik visai netaisomi ir ima 
galutinai irti, 
skyrus plentų 
ne 10 sieksniu 
dybių žinioje,
mos lėšų ir pačips nesusitvarkiu
sios, atlieka tą darbą be jokios 
sistemos natūralinių pareigų 
budu.

Tą kelių klausimo slogutį yra 
pergyvenusi savo laiku kiekvie
na valstybė, tik dauguma jų se
niai išrišo jį ir visose kultūros 
šalyse žmonės važinėja tran-

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijas kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- pitalčse. Ptv- 
sokm ingai pa- 
tamąuja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kioje ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 8. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo t) iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

‘. ■ ■ ■■

MEDUS.
Vionintėlia augintojas ir pardavėjas 

tyro medaus. Pasiuskit Money orderį 
per paštą arba Expre:;ą, gausit tie
siog nuo favmos lietuviško medaus. 
Viena ar kelias blokines nuo 5 svarų 
po $1.85, tokių 10 po $1.75, tokių 20 
po $1.65, tokių 50 po $160, tokių 100 
po $1.55. Nesiųskit bankos čekių. 
Taipgi geriausia pirktis farmą por 
Amerikos Ūkininko Redakcijų. M. Wa- 
enčius, 110 Washington St, Hart, 

Michigan. /

Geriausi kelių taisytojai bu
vo senovės rymiečiai, kurių su- 
piltiniai ir gristiniai keliai, da
ryti dar prieš Kristaus gimi
mą, ir iki šiol yra užsilikę ir te
bestebina savo pavyzdingumu 
kultūros pasaulį.'

i Viduramžy keliai buvo visiš
kai apliesti; jų taisymas buvo 
prievole dvarininkų, per kurių 
žemę jie eidavo, už tai gi jie tu
rėjo teisė suimti nuo pravažiuo
jančių mokesnį, vietomis gi net 

I jų naudai eidavo visas vežimo 
krovinys, tam ant kelio sugedus 
ir * sugriuvus. Keliai laikydavo 
si dar šiaip taip tik delei karo 

I žygių: karo reikalai buvo vy
riausiuoju kelių taisymo aksti
nu.

į Naujaisiais laikais kelių tai
symu daugiausiai yra pasidarba- 

Įvę prancūzai, kurių įstatymai 
delei kelių taisymo ilgainiui li- 

Į ko pavyzdžiu '• kitoms Vakarų 
valstybėms. Išpradžių, kaip ir 
kitur, nebuvo ir Čia tvarkos su 
kelių taisymu. Valdžia kad ir 
skirdavo tam reikaįp pinigų, 
bet plačiai naudodavosi natūra
linėmis pareigomis, kurios sun
kia našta guldavo ant gyvento
jų. 1811 m. svarbieji keliai'čia 
buvo paskirstyti į dvi rųši: val
stybiniai (16 metrų platumo) ir 
departamentų arba apskričių sa
vivaldybių (12 metrų). Pirmie
ji buvo valstybės žinioje, ir juos 
teisė ir išlaiko iždas, antrieji gi 
— departamentų, kurie iš savo 
lėšų turėjo juos taisyti.

j 1830 m. tų dviejų rūšių kelių 
tinklas buvo užbaigtas ir liko su
tvarkyti vietiniai keliai vadina
mieji vieškeliai arba kaimų ke
liai. Jie buvo paskirstyti į tris 
rūšis: dideli vieškeliai (10 me
trų), kurie turėjo žymesnės reik 
šmės, valčių vieškeliai (8 met
rų), kurie tarnavo kelių valsčių 
(seniūnijų) susisiekimui ir pa
prastieji vieškeliai (7 metrų), 
kurie tarnavo vienam valsčiui.

Vieškelių taisymas privalo* 
ma^buv.o valsčiui (bendrome- 
nei, seniūnijai), kuri dėl to ga

ilėjo rinkti mokesčius ir reika- 
I 'auti natūralių pareigų (ne dau
giau kaip 3 darbo dienas). Jų 
turėjo eiti visi valsčiaus pilie
čiai nuo 18 
kiekvienas arklio savininkas. 
Kas nenorėjo eiti, galėjo atsi
pirkti tam tikru mokesniu.

Iš vieškelių skaičiaus buvo 
išskirti dar laukų keliai, kuriais 
galėjo naudotis keli laukų savi
ninkai. Jiems taisyti valsčius 
dėdavo maža mokesnį (nedau
giau kaip už darbo dieną) . Tų

kurie manot keliauti į Lietuvą!
Laivdkortcs parsiduoda tiesiai į Eitkūnus ir Klaipėdą ant Pašto-Ekspresinf!^ laivu, 7-8 dienos vande
nių, po 2-4-0 žmones, vinarne kambaryje.
Laivai šie išplaukia 21 ir 24 Rugsėjo, 1920 m. iš miesto. Montreal Kanada.
Kurio manot važiuoti, pasiskubinkite užsisakyti’ vietą ant šių Ekspresinių laivų.
Keleivius palydžiu iki laivų, dcl to, kad suteikus parankias vietas ir sutvarkau, kad bagažas butų ap
draustas ir pasiųstas sykiu su keleiviais. ... _ . .
Pasportus dėl jus išjieškosiu per 3 dienas laiko taipgi pasirūpinsiu, kad neturčtumet jokių meprnmnu- 
mij delei taksų. , .Pasažieriai iš kitų miestų, galite užtikrinti sau vietai ant tų laivų, prisiųsdami 5 dol., kurie bus pn- 

- rokuoti prie laivakortes; o atvažiavę pas manę į Detroit, nors už trijų dienų prieš ašplaukimo laivo, 
apturės sau vietą ant laivo ir neturės jokių blogumU ^as . .
Rusija su Lietuva dabar gyvena taikoj, taigi galima drąsiai keliauti į 1 ėvynę, kuri taip senai laukia 
nuo jūsų pagelbos.
Pinigus siunčiu su garantija, nes siuntėjas visada sulaukia kvitclę su parašu priėmėjo.
Bile kokiam reikale kreipkitės ypatiškai arba per la^ką šiuom adresu:

M. ZARCHINSKIS, Užveizda Bureau.
638 Grandy Avė., Detroit, Mich.

AMU'

privalomus sindikatus (bendro
vės) iš tų žmonių, kuriems tas 
kelias, reikalingas ir naudingas. 
Pagalinus, ątskįrų* savininkų ke
liai, ir takai jų pačių lėšomis,^r 
pastagomis taisomi.

Visi Prancūzų kelių įstaty
mai, lygiai ir paskesnieji kitų 
Europos valstybių įstatymai ya-

ANT GALO SUSILAUKĖM 
DŽIAUGSMINGOS 

VALANDOS.
Visos abejonės jau yra 

prašalintos. Vilnius, su Ge- 
demino kalnu ir vėl musų. 
Paminėjimui tokio džiaugs
mingo momento, yra rengia
ma didžiausė iškilmė kokios

Perkame
Liberty
Bondsus

gultų sunkiau ant to, kas jais 
labiau naudojasi. Del to ypa
tingai apdedanios yra kelių mo
kesčiais stambiosios pramonės į- 
staigos, pirkliai, steigiamos tam 
tikros kelių sąjungos arba apy
gardas, kurios įgyja didesnio sa- 

’ ^itumo kelių taisymo srity..
Panašaus krypsnio, kaip va

karų valstybės, laikėsi paskutinį 
laiką ir Rusija. Čia daug pasi
darbavo jos savivaldybės (že
mietijos), kurioms teko rūpin
tis didžiuma savo dar labiau ne
gu musų suirusių kelių. Jau 
1887 m, jos yra išleidusios kelių 
taisymui arti 3 mil. rub., t. y. 
arti 6 — 7% savo visų išlaidų, 
1912 m. — 15 mil. rub.

Lietuvos valdžia kelių klausi
mu dar nėra tinkamai nusista
čiusi. < Nėra nei tikslaus paskirs
tymo musų kelių rųšimis. 1919 
m. birželio 6 d. įstatymas tik 
bendrais ruožai^ dalina kelius į 
svarbiuosius vieškelius ir grun
tinius, kurių pirmieji randasi 
valstybės žinioje, antrieji — sa
vivaldybės. Nežymu taip pat, 
kad musų keliai butų kiek nors 
taisomi.

Tuo reikalu ypačiai turėtų su- 
sgddomiHi musų saviv«tidyb§s. Jų 
rupesnis neturėtų baigtis, kaip 
iki šiol plikais nutarimais, ku
rių niekas nepildo. Negalint 
dabar pat savo lėšomis taisyti 
viešųjų kelių, reikėtų .joms bent 
organizuoti naturalį tos parei
gos atlikimą, čia tektų atsiža
dėti nuo nevykusio išmėginto 
jau kelių padalinimo gabalais at
skiriems taisytojams. Greičiau 
ir geriau darbas butų atlieka
mas, vienu laiku stojus darban 
visiems tos\ pareigos privalo
miems žmonėms su arkliais, į- 
rankiais po priežiūra tam tikro 

lėšų neužtenkant, suinteresuo- kelių tekniko ar šiaip vado, 
tieji savininkai galėjo sudaryti Šio rudens laikas turi būti kaip

- 60 metų, be to gi 
arklio

dovavosi vienu pamatiniu dės-i(1a Chicagoje nebuvo, Nedė- 
niu — kad kelių taisymo našta ]jos vakare, 7 valandą, pa-

gargėjusiame Auditorium 
teatre, kur telpa apie 5000 
žmonių. Minėtas teatras 
randasi ant Congress gat
ves, tarpe Wabash ir Michi- 
gan Avė. Privažiuoti gali
ma visais karais kurie tik 
eina vidurmiestyn. Inžan- 
ga po $1.10 ir 55c. Visos sė
dynės yra rezervuotos, todėl 
ko ankščiau pirksi tikietą, 
to geresnę vietą gausi, ir 
nereikės prie tikieto lange
lio laukti. -Traukime visi 
būriais į Vilnių — į Audito
rium teatrą ir ten susispie
tę it bitės į avilį prabilsime: 
“Gediminai, tu musų didvy
ri, kelkis, kelkis! Vilnius jau 
tavo anūkų rankose! Lietu
va ir vėl gyvuoja.”

Tikietų galite gauti sekan
čiose vietose: Justino Ku
lio aptiekoje, 3259 S. Hals
ted St.; Antaną Kareivą, 
4537 S. Wood St.; Jdną Vis- 
kontą, 4635 S. Wood St.; J. 
Mickeliuną, 4410 S. Rich- 
mond St.; P. Stasiulį, 4438 S. 
Fairfield Avė., A. D. Kau- 
lakį, 2259 West 22 St.; Jo
ną Bagdžiuną, 2116 West 22 
St.; Povilą Pilkį, 729 W. 18 
St.; N. C. Krukoni, 1810 So. 
Peoria St; Liudviką Lapin
skų, 1639 N. Paulina St.; 
Baltic Biure, 11441 Michi- 
gan Avė., Roseland, Ilk; Jo
ną Trijonį, 8756 So. Hous- 
ton Avė., So. Chicago; Au
ditorium teatro tikietų ofise 
ir pas Komiteto narius.
**■»*■< I Ii UI n Ulini l^» III , Į..w^jii»....... ... ......................... ..

tik tam dalykui išnaudotas, ki
taip musų keliai taip iširs, kad 
sunku bus jie paskui pataisyti 
ir daug daugiau darbo ir lėšų 
teks jiems padėti.

Gk. [“Sietynas”].

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius per
ka Liberty Bondsus 
pagal dienos . kuršo. 
Kas turi Liberty Bon- 
dsų gali atnešti juos 
parduoti į Naujienų 
Pinigų Siuntimo Sky
rių. Atsiųstus per 
paštą Liberty Bond-

tos dienos kurso, ka
da jie musų pasiekią.

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, Iii.

VELTUI DUSULIUI
(Asthma) Sergantiems

Naujas naminis būdas, kurį kiekvie
nas gali vartoti be nesmagumų ir be 

laiko eikvojimo.
Mes turinip naują būdą, kuris su

valdo dusujl ir mes norime kad pu- 
bandytumėt už musų iškaičius. Nežiū
rint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar da 
nesenai pasirodė, ar jis pasirodė tik 
kaipo Hay karštis ar kaipo chroniš
kas dusulys jus privalote pareikalau
ti ant išbandymo musų budo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenate, nežiū
rint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, jei
gu jus vargina dusulys musų būdas 
turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti,’ 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaikymus, garus, 
“patentuotus rūkymus”’ ir tt.' be pa
sekmių. Lies norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaičius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paioksizmus tuojaus.

Šitas voltus pasiūlymas yra por 
svarbus kad praleisti kad ir vil 
ną dieną. Rašykite dabar ir pradėkite 
Vartoti musų būdą tuojaus. Pinigų 
nesiųskite. Tik pasiųskite išpildę že
miau padėtą kuponą. Padarykite tą 
šiandien.

FREIš TRIAL COUĘpN 
Frontier Asthma Co., 

Room 135 K 
Niagara and liudson Strects, 

Buffalo, N. Y.
Send free trini of your 

method to:

i

£
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DETROIT, MICH. j

Darbininkų čia įiek privažia- i 
vo iš įvairių miestų ir vietų, kad f 
netelpa nei į namus nei į dirbtu
ves. Darbo labai sunku gauti. 
Dažnai esti tokių atsitikimų: 
darbo parupinimo agentai) pa
skelbia, kad ten ir ten reikią 
darbininkų. Nuo darbo j ieš
kančiųjų jie paima po du dole
riu nuo kiekvieno ir pasiunčia 
į dirbtuvę. Dirbtuvės valdinin
kai, matyt susitarę su agentais 
duoda darbininkui padirbti die
nų ar kitų, ir vėl paleidžia. Ir 
dar reikia dvi dieni vaikščioti, 
kol savo uždirbtus kelis centus 
atsiimi. Tai yra biaurys išnau
dojimas, tiesiai apip/ėšimas dar 
bininkų. —V. Gaižauskas.

PHILADELPHIA, PA.

Ant Dešimtos ir Filber gatvių . 
Pinkaus rubs:uviai 16 sųvaičių j 
išstreikavo, ir streikų kaipir, 
pralaimėjo. Nors streikas dar 
neatšauktas, bet kad unija atsi
sakė duoti pašalpos streikie- 
riamis, tai suvarginti darbinin
kai paliovė pikietuoti ir ėjo kur1 

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

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspininčs kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių ne/Ino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėle, <r gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėles ženklai
žmonės sergantis tflja biauria liga 
paprastai- skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dyka!.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

t ot p M ^sbfield ir Paulina gat, Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 10 Iki 12 diena

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chron^kcmis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

pūslės Šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe S't. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, 111
DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

katras darbų gavo. Pinkus iš
girdęs, kad jo darbininkai atsi
sako pikietuoti, tuoj skobus pra
dėjo atleidinėti, o senus savo 
darbininkus gražinti; su
prantama, tomis pačiomis sąly
gomis, kaip kad pirma buvo. Ir 
daugumas sugrįžo, sugrįžo n > 
norėdami, italams dirbtuvę už
leisti. ,

Vadinas, dabar rolės per? i- 
maine: streikieriai sugrįžta dirb 
t i, o išmesti skebai-italai rytais 
ir vakarais eina pikietuoti. Tai
gi streikas dar nepasibaigė.

—A. A. Garliauskas.

Waterburio L.P.D. Sąry
šio pareiškimas visuo

menei ir protestas.
Waterburio Lietuvių Progre- 

siviškų Draugijų Sųryšis, repre
zentuojantis 1000 narių, savo 
konferencijoj buvusioj 29 d. tie 
pos aplaikė raštiškų įnešimų 
nuo D. L. K. Algirdo Draugys
tės, kad L. P. D. Sąryšis išneš
tų viešą papeikimų streiko pre- 
•os lietuvių skyriaus komitetui 
už nekaltų žmonių šmeižimų, 
uždedant ant streiklaužį ųlisto, 
taipgi ir prieš lietuvių skyriaus 

treiko* komitetų, kuris leidžia 

darbų varyti. Liet. Progr. Dr- 
jų Sąryšio konferencijai visapu 
siškai paaiškėjo, kad tų streik- 

skyrius tik streiklaužius lietu
vius skelbti. Taipgi paaiškėjo, 
kad tas listas lapo įvestus ne 
tam, kad sulaikius lietuvius dar 
bininkus nuo streiklaužiavimo, 
bet tam, kad mūsiškiai komu
nistai turėtų progos apšmeišti 
savo politinius oponentus, ypa
tingai socialistus (prieš kuriuos 
jie dabar tik ir kovoja). Mat, 
streiko presos komitetas susidė
jo iš vienų “komunistų”, tai ku- 
m lik ne jų plauko, neveizdint 
ar streiklaužys ar ne, bi tik fab
riko darbininkas, uždėjo ant 
streiklaužių listo. Kadangi jų, 
“komunistų”, vienintelis tikslas 
kovoti prieš socialistus, tai to 
.šmeižimo socialistams daugiau 
šiai ir teko. Pavyzdžiui, T. Ma 
tas yra L. S. S-gos Komiteto na 
rys, tai per kelis Frainos orga 
no L‘*aisvės” numlcrius editoria 
Juose pripliaukšta.

Toks streiko presos komiteto 
pasielgimas tik sukėlė tarp dar
bininkų neapykantą vienų prieš 
kitus ir suardė jų vienybę, kuri 
taip reikalinga streiko laike.

L. P. D. Sąryšio konferencija 
lietuvių streikieriių presos ko
miteto tokį nąiadorų pasielgi
mą stačiai pasmerkia. Taipjau 
nupeikia >Je\v England Wor- 
kers* Association unija ir jos lie 
tuvių skyrių, kuris matydamas 
tokį streikierių presos komiteto 
nepadorų pasielgimą, nesustab
dė jo.

Taipgi L. Progr. Dr-jų Sąry
šis protestuoja prie Ncw Eng
land Workers* Ass’n uniją/kuri 
vadovavo streiku. Tas streikas 
laikomas užbaigtu jau nuo 12 
d. liepos, nes nuo tada visi dar
bininkai sugrįžo dirbti, neskai
tant tuos, kurie jieškosi naujo 
darbo. Nuo 19 d. liepos ir di
džiuma streiko vadovų sugrįžo 
dirbtf; bet streiko neatšaukia, ir 
dar per laikraščius skelbia (žiū
rėk “Laisvės” No. 176), kad 
“darbininkai drūčiai laikosi ir 
tikisi laimėti streilią’’. Tai yra 
begėdiškas apgaudinėjimas vi
suomenės, nes jie priimdinėjo 
iš visuomenės aukas šelpimui 
streikierių, kurių jau nėra.

Kadangi Draugijos priguliu 
čios prie L. P. Dr-jų Sąryšio ne
mažai yra prisidėjusios auko
mis sušelpimui stręikierių, todėl 
L .P. D. Sąryšis turi teisės var
du vi$ų kitų draugijų ir pavie
nių žmonių, kurie aukojo strei- 
kieriam s,reikalauti, kad Nevv 
England Woikers Ass’n unija 
išduoti per laikraščius apyskai
tą iš surinktų aukų streikierių 
fondan, t. y. kiek surinkta, kiek 
išleista, ir kiek liko.

Taipgi L. P. D. Sąryšis išreiš
kia pageidavimą, kad New Eng
land Workers* Ass’n unija kuo- 
greičiausiai bujotų, kak kiekvie
nas Wateri)urio darbininkas į ją 
prigulėtų, nes tik tada darbi
ninkų bus galybė, tik tada dar
bininkai laimės savo kovas.

Taipgi L. P. D. Sąryšis pagei
dauja, kad N. E. W. Ass’n uni
ja nebūtų panaudojama ko
kiems siaurai partyviniams tiks 
lams, kaip dabar kad pasirodė; 
darbininkai susideda iš įtarių 
partijų ir sriovių, tad partyviš- 
kūmas kenkia unijos bujojimui.

Wat. Lietuvių Progresyviškų 
Draugijų Sąryšio Valdyba:

Pirmininkas P. Dapšys, 
Sekretorius S. Senkus, 
Iždininkas Jurgis Kazemekas.

Vargiai rasime šiandie lietu
vį, kuris nesidžiaugtų, kad Lie
tuva atgavo Vilnių; kad Lietu
va tvarkosi; kad Liietuva padarė 
sutarti'su bolševikais; kad Lie
tuva lie didelio kraujo pralieji
mo išvijo lenkus iš savo namų.

Bet tas džiaugsmas dait nenu
šluosto ašarų mirštančio išalkio 
Lietuvos piliečio; tos džiaugs
mas dar neišgydo žaizdos, pa
darytos karo lauke ;tos džiaugs
mas dar nepamaitina tūkstan
čius našlaičių, kurių tėvai gyvas 
tį paaukojo už išliuosavimą 
gimtojo krašto iš nelaimės retė-, 
žiu.

NAUJIENOS, Chicago, m

FYTRAI ŠTAI YRA AMŽIAUS PROGA
Pradedant 9-ta d. Rugpiučio $17.000.00 vertės tavoro turi

D. A. R. Blumentha
būti išparduota į 20 dienų.
Kiekvienas šviežio čysto tavoro 

šmotas musų sandėlyj turi būti 
pilnai išparduotas mažesnėms kai
noms negu “vvholesale.”

štai yra proga Kenoshos gyven
tojams įsigyti tavoro už juokingai 
žemas kainas.

Jums apsimokės ateiti, kad ir 
iš toliau, dėlto, kad mes TURIME 
išsikraustyti laike 20 dienų ir par
duosim labai pigiai:

čeverykuš, Apatines Drapanas, 
Pančekas, Marškinius ir tt.

čeverykai, kurie, pirmiau buvo 
parduodami nuo $12.00 iki $15.00. 
dabar parduodami nuo $6.00 iki 
$8.00.

Apatinės Drapanos Pančekos ir 
tt. parduodamos pigiau negu mo
kėta perkant.

PAKSYS and GARSHMAN
Ladies’ and Gents’ Furnishings, Dry Goods, Shoes, Etc.

552 GRAND AVENUE, KENOSHA, WIS.

A6, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE.
Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaraa Bitteris. 

Aš per praeituA4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbosu dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutarasi Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu vjskas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrūnas, pro t.

1707 Halsted St., CHICAGO, ILL.
Užlaikome žoles nuo visokių ligų.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

! Imu

L. G. D. privalo šiuo momen
tu ateiti Lietuvai su medžiagi
ne pagalba, privalo pasiųsti Lie
tuvos Raudon. Kryžiui įmano
mai daugiau pinigų. L. G. IJ^ 
visus pinigus, , kuriuos turėjo 
mt rankų ir kuriuos Jus, broliai 
lietuviai, suaukojote jau pasiun
tė, bet tai tik lašas vandeny. Rei 
kki dauginus. Skubėkit, gerbia 
mieji, skyriai su aukomis.

L.G.D. Centras) laukia Jūsų na 
Šaus darbo. Nepamirškite, kad 
pasižadėjome $100,000.00 Liet. 
Raųd. Kryžiui ir lai Amerikos 
lietuvis ne pažadais veikia, o 
tikru apčiuopiamu darbu.

Visi nariai ir rėmėjai dar
ban! Nelaikykite pas save pi
nigų, surinkę kiek, tuojaus ir

Dr. A. L. Graičunas, Ccntr.
Sckr.

PRISIMINIMAS LIETUVIAMS 
DAILYDeMS.

Keliams į Lictuvų atsidarius, 
langelis musų draugų jau išva
davo; kiti dar rengiasi važiuo- 
i savo senojon tėvynėn.

Didžiuma grįžta Lietuvon tuo 
tikslu, kad pasiliuosavus nuo 
boso-darbdavio jungo/ ir tenai 
uivo gyvenimų tvarkius kaip pa 
Hiun išrodys esant geriau.

Bet jeigu mes grįšime Lietu- 
/on nesusiorganizavę Jai neuž
migta pasijusime turį ant savo 
iečių naujų jungų.

Tuo tikslu mes, Grand Ra- 
>ids’o lietuvių dailydžių bure- 
is, sumanėme kurti lietuvių 
lailydžių bendrovę. Norime 
iuorganizuoti visus tuos med- 
do diribėjus-lietiivius, kurie 
10 grįžti Lietuvon. Taigi no
gime sudaryti tam tikra sumų 
)inigų mašinoms bei dirbtuvei 
nusipirkti. Todėl, kad šitas dar 
bas butų kuosekmingiausias, 
reikalinga idant musų būrin su
sitelktų visi darbštus ir suma
lus lietuviai amatninkai.

Šiuo mes atsišaukiame į vi
sus liet, amatninkus, kurie pri
taria šitam musų sumanymui—' 
stokite musų su manyto jon bend 
ovėn ir bandykite pasiliuosuoti 

nuo svetimų ponų. Tvarkyki- 
ne savo gyvenimų patįs. Musų 

‘ikslas nėra išnaudoti Lietuvos 
:mopes, bet kad padėjus jiems 
itstatyli karo nuteriotųjį kraštų.

Visi, kurie šiam sumanymui 
iritaria, įprašomi kreiptis seka
ntu adresu: Kazys Marcinkus, 
1220 Hainilton avė, Grand Ra- 
pids, Mich.

Komitetas:
M. Aleksiunas,
J. Keresa,
K. Marcinkus.

I
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PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO
Šiuomi pranešu visiems lietuviams jog aš perkėliau 

savo įstaigą iš po numerio 2334 So. Oakley Avė. į vi
siems labiau prieinamą ir parankesnę vietą po numeriu 
2116 W. 22 Street, šalę Ulington Teatro.

Perku ir parduodu namus ir lotus; skolinu pinigus 
ant nuosavybių; apsaugoju nuo ugnies; parduodu lai
vakortes; siunčiu pinigus Lietuvon; parūpinu paspor- 
tus; padirbu ir užtvirtinu visokius dokumentus.

Su visokiais reikalais meldžiu atsilankyti ant naujo 
antrašo:

JONAS I. BAGDZIUNAS
• 2116 W. 22 St., tarpe Leavitt ir Hoyne Avė. * 

Telefonas Canal 2138

ft.’ Severos ąvdubAjVįu 
V< ■ ’r (Šėimynps sv<ėik«il

| Vilūnų kliūtys
$ yra paprastu atsitikimu pas vaikus 
3 ir suaugusius per vasaros karščius 
3 ir rudens pradžioje. Joj gal paeina 
g nuo netinkamo ir nesveiko maisto, 
g gėrimo ar nuo staigios oro permal
ta nos ir kitų priežasčių.

S Severai
| Diarrhoea Remedy

I
CSeveros Vaistas nuo liuosų vidurių) 

visuomet buvo ištikima pagelba 
nuo liuosų vidurių, skausmo vidu
riuose, piovimo, vasarinės ligos pas 
vaikus ir nuo tolygių kitų kliūčių su 
viduriais. Geras ir saugus suaugu
siems ir vaikams, Kaina 30 centaiO ir 2 centai mokesčių. Gaunamas* 

ji' aptiekosę.

W. E, SEVERĄ cdV 
į ; CEDAR RAPIDS, IOWA

Telephone Yards 5834

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

Pastabėlės.
“O gal”... Brooklyniškč Vie

nybė Lietuvninkų, skelbusia per 
langiau kai metus laiko dienraš 
čiu, ima pati savim abejoti:

‘‘Kviečiame musų visus drau
gus talkon užrašinėj im ui 
šėriy į “Vienybės” Dienraščio 
Bendrovę, kad kuogreičiau- 
siai gulėtume lankiau, o gal 
ir dienraštį pradėti leisti”.
—O gal—o gal ir ne... yCliica- 

giškio f tautininkų dienraščio 
‘Lietuvos* dviguba mirtis stip
riai, matyt, supurtė musų tauti 
ninku dvaisų,. nuo Pacifico iki 
Atlantiko. — ei.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

n

n

n

—

LAIŠKAMS
PAPIERIAI

* ■

Mes turim visokios rūšies spaus
dintų laiškams rašyti popierių, 
prie tėvų, motinos, brolių, seserų, 
mylimosios, visokių giminių, drau
gų, pažįstamų ir tt. Ilgėjimosi 
dainos, tautiškos dainos, ir viso
kios kitokios dainos.

3 tuzinai (36) su kon- 
f vertais $1.09.

Laiškai spausdinti keliomis spal
vomis, su grąžais" apskaitymais ir 
kvietkais: jūsų giminėms pažįsta
miems bei mergelei yra labai sma
gu gauti gražų laiškelį, kuriame 
gražiomis eilutėmis yra išrokuoti 
jūsų jausmai prie jų. Tėveliams 
yra šventi laiškai, jie laukia nuo 
jūsų išsiilgę; rašykit jiems dailius 
laiškus su dainelėmis išreikštojais 
jūsų jausmų.
Siųskite $1.00 t tuojaus, 
jau yra supakuoti po 3 tuzinus 
konvertais, ir prirengti išsiųsti.

f M. G. VALATKAS 
11444 Michigan Avė., 

Chicago, III.
Dept. 10.

popieriai 
su

rOUND at LAŠT!Į SELF-ADJUSTING 
kk-Ži'JUSPUL 
BRASSIERES

Jeigu jusy vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

(u

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama j vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St.

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st, 
Chicago, Illinois. 
SPECIAJ.ISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

. OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne- 

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687 '

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
l eavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telephone Yards 5032

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

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

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

2—9 vakaro
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

m DR. YUšKA =
1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 | 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St.

Tel. Prospect 3466

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

1616 W. 47 St., Tel. Boal. 169 
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

6 iki 8 vak. NędSl. 10 iki 12 ryta
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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^jĮjAjfl nesikišti i vidujinius Lietu- si, pamatęs sankrovų langus pri-
įTVMVcUil&TM^tf vos reikaiUS) _ taj mU8j§. krautus baltos duonos, pyragų,

-.TE LITMUANIAN SAILV NCWS kiai “komunistai” pažvelgė 
į tai, vien kaipo į gudrų bol-

“trik-
I są”. Rusijos bolševikai, gir 
įdi, davė “dovanų” buržuazi
nei Lietuvos valdžiai dėlto, 

kad jiems šioje valandoje ne- 
buvo išrokavimo didinti sa
vo priešų skaičių; bet — a- 
not brooklyniškio “komunis
tų” organo — “rytoj aplin
kybės gali persikeisti, ir bol- 

_ __  ševikai tuomet gal ims visai
žuSftTiJŽ' '“d" ““ “* rf|kitaip kalbėti”!

“Komunistų” žvilgsniu, 
butų visai naturalis daiktas, 
jeigu rusai rytoj spjautų 
ant savo duotojo žodžio ir 
sutremptų Lietuvą. Ne tik
tai naturalis, o ir pageidau
jamas daiktas! Nes tai bu- 

“klesų kova”: Rusijos 
! “proletariatas” raudonosios 
armijos durtuvais nušluotų 
Lietuvos “buržuaziją” ir pa- 
liuosuotų Lieuvos darbinin
kus.

Lygiai tokiu pat budu bur 
žuaziniai imperialistai “liuo- 
suoja” tautas (pav. lenkų 
imperialistai 
čius).

Visai kitokįu keliu eina so 
cialistai. Jie sako, kad kiek 
viena tauta turi pati spręs- 

Tautų apsisprendi-\ ti savo likimą, o kiekvienos 
mas ir klasų kova. tautoS viduje turi stengties 

'paimti viršų darbinnkų kle
ga. Kad darbininkų pastan
gos butų našesnės, tai atski
rų tautų darbininkų klesos 
turi suderinti savo žings
nius susivienydamoš šituo 
tikslu tarptautiniais ry
šiais — Internacionale.

PubHshed Daily «xcapt Sunday by i v ...
tha Lithuanlan Nm Pub. Co., Ine. sevikiskos politikos

KdiUr P, •rlcaith

1789 80. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.
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$.9.0| p*r year (n Canada.
$7.00 per year outside of Chicage.
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$8.00
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NaujtenM dna kasdien, iisklriant 
nedildienius. Leidžia Naujieną Bon. 
drovi, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
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Uisisakoraoji Kainai 
Chicagoje — paltu:

Metama ----------- --  , .. ,
Pusei metų _____ _______
Trims mėnesiams - 
Dviem mėnesiams f- - 
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per neiiotojuat
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tortų, visokios rųšies py ragai
šių ir dagi kauges tikro čokola- 
do. Visus tuos i 
matai ne tik languo 
sosc kavinėse išilgai vyriau
siąją gatvę gali matyt aficicrius 
it- jaunas cininus valgant juos ir 
geriant kavą, kur stiklinės dug
ne dar apie pusę colio neištirpu
sio (cukraus. Per pirmąsias ke
lias valandas iš svetun atvykęs 
žmogus apie nieką daugiau nei 
nekalbi -— kai koks jūreivis iš
likęs nuo sudužusio laivo ir nuo 
sielio išgelbėtas; ir karjerai ir 
panašus paukščiai neša žinias 
apie tokius stebuklus šiauren 

per Rygą, per Rivelį net į Suo
mių kraštą.

“šitokie malonumai tai tik pa 
saldinimai ant lietuviško pyra
go. Kraštas ištikrųjų yra tur
tingas, turtingesnis negu Latvi
ja arba Estonija, ir nežiūrint 
karo vis dar, palyginamai, gau
sus gamtos turtais. Iš Lietuvos 
eksportuojama miškas, kiauši
niai, linai? Parceliavimas dva
rų dar neįvyksta tokiu radi - 
kaliniu spartumu, kaip kad Tes
tuose, o todėl produkcija nenu- 
puldyta. Pievose ganosi visos 
kaimines galvijų — nors kokiu 
budu jie išlaikyta nuo rekvizi
cijų, tai paslaptis, kurią! tik Lie
tuvos kaimas, Lietuvos girios ir 
)Mkės težino. Kaimiečiui va

žiuojant, nuolatos matai šalia 
vežimo bėgant dar ir jauną šau
nų kumeliuką.

“Estuose ir Latvijoj-kai-ku-

ėmimo, dėl “grafto”, nuolatos 
kukant* Ameriką pavyzdžiu tam, 
kas reikėtų taisyti, ko reikėtų 
siektis. Kiekvienas musų, ku-

skanumynus rie žinome, ką daugelis lietuvių 
Je, bet ir vi- rado Amerikoj, turime stebėtis,

matant, kaip tie žmones, sugrį
žę į savo gimtąjį kraštą, atsime 
tut vien tilc tai. Jcctk Amerikoj 
buvo gera. Nenorams pamanaii 
žmogus: ak, kaip tai butų gera, 
kad butų galima atgabenti čia, 
kad ir surišus, tulus mūsiškius 
“110 per cent. Amlericans” ir 
priversli juos kai ko truputį pa 
simlokinti'iš tų savo svetur gi
musių bendrapiliečių.

“Niekas negalį pasakyt, kas 
atsitiks su tomis naujomis res
publikomis bėgiu sekamų de
šimties metų, bet kaip dabar da 

kad z \ l>er-'
rų- 

visa-

vieno kiltesnio žmogaus, kuris 
trokšta laikos ir nepakenčia ka 
ro. Jie klausia, kodėl valdžia 
nepuošia parkų virvėmis ir kar
tuvėmis, kurios civilioj draugi
joj reiškia teisių pergalę; ant 
kriminalistų. Kiekvienais kiltos 
nis Austrlijos žmogus yra pasi- 
pikfitioSj tni« karo liftkanų -į>A- 
puošilnais ir jsako, kad jie ne
turi būti toleruojami.

lykai kad yra, atrodo, 
jos pradeda naujų 
skyrimų tame savo 

[sies romane, kurs iki šiol 
dos buvo jungiamas su Ameri
ka. ■ Čia, Senojo Pasaulio širdy, 
karas sutvėrė “naujų valstybę”, 
kilų* “žadėtųjų žemę”...

“..Reikėtų betgi kad musų 
valstybės departamentas pabus
tų ir pažvelgtų bent matoma j a 
akim į tas Papaltes valstybes. 
Ne būtinai, 
jas, nes kol kas jos rasit galės 
apsieiti ir be to, bet, atsižvel
giant į tų milijonų lietuvių Ame 
r i ko j 
čių patogumui 
savo konsulatų.

ad “pripažinus

jeigu jau ne musų pa- 
kad įkarus ten

INDIJA.
Politikos nusikaltėlių kankini- 

t mas.
[Federuotoji Presą].

Lahore, liepos 28. — Ląhore 
Tribūne praneša, kad šios apy
gardos politikos nusikaltėliai 
kenčia kibiau, negu aršiausi kri
minalistai. Čia įvesta karo slo 
vis ir politikos nusikaltėliai tie
siog yra plakami rykštėmis.

Visoj Indijoj pilni kalėjimai 
politikos nusikaltėlių. Visur 
viešpatauja carftiė autokratija.

Tribūne paskelbė telegramą, 
kuri liko pasiųsta valdžiai. Te
legramoj aiškiai pabriežiama 
tas faktas, kad daugybė visai ne 
kaltų žmonių yra kankinami 
kalėjimuose. Tarp kitko tele
gramoj sakoma:

“Lahorcfo kalinių padėtis 
yra pasibaisėtina. Jie plakami 
rykštėmis už menkinusį nusižen 
girna. Karinio stovio aukos, di 
džiumia kurių yra visai nekalti, 
kankinama net labiau kai pa
prasti kriminalistai”.

Buržuazijos ideologai, ly
giai kaip ir “komunistai”, 
nemoka sujungti tautų ko
vos idėjų su klesų kovos i- 
deja. ' >

Buržuazija ignoruoja kle
sų skirtumus tautoje — dėl
to, kad savo klesų ji skaito 
visa tauta. Ji pripažįsta tik
tai skirtumus tarpe tautų, 
kuriuos ji įsivaizdina, kaipo 
skirtumus taype atskirų tau 
tų buržujų.

Kova tautos viduje išrodo 
buržuazijai bereikalingu, 
net pragaištingu daiktu, ir 
ji steigiasi, kiek galėdama, 
suvaržyti arba visai už
gniaužti ją.

“Komunistai” protauja ir 
elgiasi kaip tik priešingai. 
Jie nepripažįsta tautų skir
tumų ir mano, kad žmonių 
visuomenėje yra tiktai kle
sų reikalai, klesų skirtumai, 
klesų kovos.

Del šitos priežasties ko
munistai nepajiegia supras
ti tautinių judėjimų. Į tau
tų apsisprendimo principą, 
kurį, tokia spėka iškėlė di
džioji pasaulio karė, jie žiu
ri, kaipo į vieną iš daugelio 
“buržuazinių, prietarų”.

Rusijos “komunistai”-bol 
ševikai ne kartą sutrempė 
tą principą, — kada jie gin
kluota jiega įsiveržė anąmet 
į Estoniją, Ukrainą, Latvi
ją ir Lietuvą. Tiktai kovo
je su pasaulio imperialistais, 
su jų intervencija Rusijoje, 
jiems paskui teko suprasti 
to principo reikšmę: reika
laudami, kad talkininkai ne
sikištų į Rusijos reikalus ir 
duotų jai pačiai tvarkyties, 
bolševikai turėjo pripažinti 
šitą teisę ir mažomsioms bu 
vusios Rusijos tautoms.

. Bet mūsiškiai Rusijos “ka 
munistų” pamėgdžiotojai da 
ir šiandie priešinasi tautų 
apsisprendimui. Kuomet Lie 
tuva padarė su rusais tai
kos sutartį, pagal kurią bol
ševikai prižadėjo atiduoti 
Lietuvai josios teritorijas, 
paliuosuotas nuo lenkų, ir

Naujas laikraštis. Chicagoj 
pasirodė naujas U4ie4u vi ų laik
raštis “Pasiuntinys”. Eeisfiąs 
vieną kartą mėnesyj. “Žodyje į 
Skaitytojus” Redakcija prane
ša, kad “Pasiuntinys” busiąs 
“tikybinis-krikščianiškas” laik
rą štiš, vedamas ‘‘grynai tauti
nėje dvasioje”, jis “reprezen
tuos senąjį istorinį Augsburgo 
išpažinimo protestonizihą” ir 
“rūpinsis protestonizmo atgai
vinimui bei sudrutinimui tarp 
lietuvių.” Politikos dalykais per 
daug neužsiimsiąs.— Laikraštis 
vidutinio formato, 8-nių pusių. 
Jį leidžia Ziono Lietuvių Evang. 
-Liuteronų Parapija, o reda
guoja kun. J. J. D. Razokąs. Ad
resas: 2526 W. 45-th Place, Chi
cago.

andų beveik visai išnykęs su
tvėrimas. ..

“Žodžiu, nors daugely žvilgs
nių Lietuva menkiau išsiplėto
jus negu tuodu jos kaimynai 
šiaurėj dabartinis jos ekonomi
nis padėjimas yra daug geres
nis negu anų.

“Kai dėl sugrįžusių iš Ameri
kos lietuvių, jau pirmų diehų 
mano buvimo Kaune aš susiti
kau jų/ipic pustuzinį. Kiekvie
nas jų. šį-tų veikia, kad savo 
kraštui padėjus atsistoti ant ko
jų; kiekvienas jų vienų minutę 
entuziastiškai kalba apie savo 
tautą, antrų minutę vėl čikagic-v 
tiškai ar skrantonietiškai šūk
telėja nepatenkintas: “Ak, čia 
tie žmonės!”

“...Vienų vakarų nuėjau j

Ar Debsas gali būt
- prezidentu.

Amerikietis apie 
Lietuvą.

New Yorko dienraštis The 
Evening Post rugp. 6 išspausdi
no ilgų korespondencijų iš Kau
no, gautų nuo savo korsponden 
to Lietuvoje, p. Arthuro Ruhl. 
Paduodame jų tik kai ką išleis
dami.

“Du dalykb, kurie puolė man 
į akis atvykus Lietuvon iš kai
mynių valstybių gulinčių šiau
riau nuo Lietuvos, tai buvo, pir
ma, muisto gausumas, o antra 
- -daugumas žmonių mokančių 
angliškai kalbėt. Jungtinėse 
Valstijose gyvena arti milijono 
lietuvių. Amerikos lietuviai ne
mažu yra rėmę tautinį judėji
mų Lietuvoj, dabar#* žymus 
skaičius tos “inteligentijos” su
grįžo į savo senąjį kraštų, kad

mą, kurin buvo pakviesta ir ke
letas valdžios atstovų. Pastarieji 
nežinojo tikrai, kuriam tikslui 
tas susirinkimas rengiamas. Su
sirinkimas buvo parko paviljone 
ant augštos, medžiais apaugu
sios kalvos ,nuo kurios mlatyt 
visas Kaimas. Tai viena pui
kiausių Kauno vietų. Naktis bu 
vo mėnesėta; skystutis rūkas 
dengė klonius, ir kad iš aikš
tės žvelgei pro medžius žemyn 
į žemus stogus ir baltus miesto 
bokštus, atrodė, tartum butum 
Italijoj.

“Sugrįžusieji iš Amerikos lie
tuviai; vienas paskui kitų ėmė 
balso ir nuoširdžiausiu budu, 
dažnai' su didele doza umoro, 
pasakojo, kas, jų nuomone, bu
vo negera Kaune ir kas, apla
mai, peiktina Lietuvių papro
čiuose. Vienas jų norėjo paaiš
kinti, kodėl, pavyzdžiui^ čia ban 
ke reikių laukti arti valandos 
laiko, kol tau bankas padarys 
kokį menkų reikalėlį, kuomet 
Amerikoj tatai padaroma į pen
kias minu tas. Kodėl, sako, 
šiokiĮ toks banko valdininkėlis

Labai dažnai girdėt sekamas 
klausimas:

“Ar Dėbso pasmerkimas kalė
jimai!, vadovauj anties špionažo 
įstatymu, neatims jam teisės bu 
ti prezidentu, jeigu jishi butų iš 
rinktas?”

Aš galiu pasakyti, kad “Ne.” 
Ir šitų savo pasakymų remiu 
federalinės konstitucijos skyrių 
1, paragrąfu 2, kur pažymima, 
koks asinio gali būt tinkamas 
prezidento pareigas eiti.

Toj sekcijoj sakoma:
“Nė vienas asmuo, išskiriant 

šioj šalyj gimusį pilietį arba to 
kį, kur buvo Jungtinių Valsti
jų piliečiu priimant šitų konsti
tucijų, hegali prezidento pa
reigas eitų; neigi galt būt tinka
mas šitai vietai by vienas as
muo, kuris nėra sukakęs trįsde- 
šimts penkis metus ir nėra iš
gyvenęs Jungtinių Valsti jų Ribo
se per keturiolika melų”.

Debsas yra šioj šaly gimęs pi
lietis. Jisai yra daugiau kaip 
trisdešimts penkių metų am
žiaus, ir per keturiolikų metų 
gyveno Jungtinių Valstijų ribo
se.

Taigi, jisai yra tinkamas pre
zidento pareigas eiti, 
jisai bus išrinktas.
' Kongresas neturi galios rei
kalauti negi uždėti kitokių kva
lifikacijų, nei tos, kur nužymė
tos Jungt. Valstijų konstitu
cijoj.—Seymour Stedman.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 12, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 19M

VENGRIJA.
Juodašimčiams dreba kinkos.

[Federuotoji Presą],
JMenna, liepos 16 d.'— Gauto

ms Arbei'ter-Zeitungo žiniomis, 
Budapeštas labai nerimaująs. 
Jaug išgąsčio pridarė Vengrijos 
sostinei Rusijos orlaiviai, kurie 
ieiįps 9 d. lakstė virš miesto me 

lė vengrų ir vokiečių kalbomis

iais raginama Vengrijos darbi
ninkus nenusiminti ir pasilaiky

savimas nuo Uurthy’s teroro 
esąs čia pat. Sovietų orlaivių

Vakar čionykščiai laikraščiai 
išspausdino slapto susirinkimo 
raportų. Susirinkime, laikraš
čių žiniomis, dalyvavę 302 Ven 
grijos armijos aficierių, kuriais 
vadovavęs paskilbęs reaksionin- 
kas Įeit. Ivan Hejjtls. Susirinki 
me buvę padaryta plpnų įrengti 
darbininkų ir žydų masines 
skerdynes. Tcčiau Budapešto

jeigu

lė užginimą. Užginiine sako
ma, kad suminėtieji aficieriai 
tuo laiku visai nebuvę Budapeš
te, ir kad leitenantas, Hejjas jau 
nebetarnaująs Vengrijos armi
joj. Tcčiau Austrijos darbinin
kai nepriduoda dideles svarbos 
tam užgulimui. Jie tvirtina, 
kad Vengrijos juodašimčiai 
butų įrengę skerdynes, jei ži
nios apie jų planus nebūtų išė
jusios aikštėn.

Pasaulio Darbininkų 
x ' Judėjimas

niškumo dvasios, ko visai stoka 
Estuose, o dar mažiau Latviuo
se.

‘•Senomis Rusų dienomis 
Kaunas buvo tvirtovės miestas, 
o Rusų valdžia ir ųenorėjo, kad 
jis daugiau kuo bųtų. Miestas 
senas, apskuręs, bet Lietuviams 
tenka kad ir juo tenkintis kai
po laikina sostine, kol Lenkai te 
belaiko užėmę Vilnių. Atvykęs 
lėčiau iš šiaurės-svečias tuojau 
utmii’šla tą apskurimą ir stebi-

ti lango, jei vėjas į jį pučia, bet 
šaukia raštininkę mergaitę, o ta 
vėl šaukia vaikų, kad atėję lan
gų uždarytų? Ar visados rei
kia bučiuot poniai ar panelei 
rankų, dagi gatvėj arba prisj- 
kimšusioj raštinėj? Kalbėtojas 
papasakojo, kaip banke jis ga
vęs barti už tai, kad buvęs už-, 
sidėjęs kepurę ant galvos, idant 
paliuosavus rapką pinigams su- 
siskaityti. Jam nelikę nieko kir 
ta, kaip prašyti savo barejo, kad 
jis palaikytų jam kepurę, kol 
pinigus susiskaitysiųs; tuo budu 
tapęs tad “mandagumo papro-

AUSTRALIJA.
Nenori matyti karo liekanų. 

[Federuotoji* Presai.
Sydney, N. S. W.— Australi

jos mililarinės valdžios nusista
tymais puošti šalies parkus ka- 
nuolėmisj šautuvais ir kitais 
žmonių skerdimo įrankiais, ku
rie buvo naudojami Europos ka 
re gimdą didelio nepa si tenkini
mo žmonėse, ypač kareiviuose. 
Kapitalistinis imperializmas di; 
džiausiomis ceremonijomis jau 
papuošė kai-kuriuos Australi
jos parkus tais žudymų pabūk-

“Kilos diskusijos buvo daug 
svarbesnes ir rimtesnės. Buvo 
daug nusiskundimų jdęl kyšių

/ Drąsesnieji kareiviai, kurie šia 
vo hkimis malė karo baiseny
bes, atvirai ir griežtai protes
tuoja, kad jiems vėl primenama 
tąs pragaras, kurį jiems teko 
pergyventi Europoj.
Jauja, kad valdžia nedarkytų 
parkų pasaulinės beprotybės mo 
alimentais. Jie tvirtina, kad to 
kis valdžios elgesys yra niekas

Jie reikl

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Angliakasiai nepasitenkina V 

v savo viršininkais.
Gordon York. 

[Federuotoji Presai.
Topeka, Kan. r United Mine 

Workers stato į savo organiza
cijos vice-prezidcntus Alexan- 
■der Ilmvallų kandidatūrą. Kam 
pianija eina gan sėkmingai. Ho- 
watt laikosi tokios jau platfor
mos, kaip-ir Robert H. HajJin, 
kurį Wasbingtono valstijos an
gliakasiai stato kandidatu į pre
zidentus.

Howalt yra United Mine Wor 
kčrs Kiaušas distriklo No. 14 
viršininkas. Jis paskilbo visoj 
šalyj kaipo drąsus darbininkų 
reikalų gynėjas. Jis pasiprieši
no Kunsas industrinio teismo į-, 
statymlui, kurį jis paskelbė ne- 
konslilucinį esant, nes jis var
žo darbininkams streikuoti. Tas 
įstatymas liko pagamintas laike 
Kansas angliakasių streiko, ka
da ’!owatt ir kiti vunijos' virši
ninkai liko įmesti kalėjimai!.

Vakarinių valstijų kasyklų 
savininkams Ho>\vatt buvo kau
las gerglėj. Porą,metų atgal jie 
bandė jį diskredituoti angliaka-

(kiugiau, kaip įžeidimas kiek- šių akyse. Jis rezignavo iš Kan

sos valstijos angliakasių virši
ninko vietos, patraukė kasyklų 
savininkų agentus teisman ir 
laimėjo bylą. Agentai turėjo 
teismo nuoū|perndžiu atmokėti 
Howattui $7,000. Po to buvo 
daromą 4 pastangų jį papirkti. 
Bet IJowalt su pasipiktinimu 
alinote tų jiaainlynni ir paskel
bė tatai viešai.

Howatt gimė Škotijoj, bet at
vyko Amerikon su savo tėvais 
da veikti būdamas. Savo jau
nystę jis praleido dirbdamas 
įvairiose anglies kasyklose. Še
šiolikę metų jis Išbuvo Kansas 
angliakasių organizacijos prezi
dentu. Visuomet jis buvo išren 
komas milžiniška .balsų didžiu
ma, o pereitais metais jis buvo 
išrinktas kaip vienu balsu. Jį 
parėmė 113 lokalų, turinčių 
12,000 narių.

Dabarties kampanijoj Hovvatt 
ir Harlin veda kovą prieš išrin
kimą John L. Lcaviso angliaka
sių susivienijimo prezi/dentu 
naujam terminui. Visi anglia
kasiai yra pasipiktinę Lewis’o 
ir jo administracijos elgesiu. Tą 
nepasitenkinimą da labiau pa
didino įsakymas Illinois valsti
jos angliakasių grįžti į darbą.

Hovvatt ir Harlin tvirtina, kad 
dabartiniai angliakasių viršiniri 
kai nei kiek nepaiso darbininkų 
reikalų. Jie net priešinasi su
trumpinimui darbo valandų., 
Amerikos angliakasiai iškasa 
tris karius daugiau anglies ne
gu Anglijos angliakasiai, o vie
nokį jie verčiami dviem-trimis 
valandomis ilgiau dirbti.

kurie laiko prispaudę kaip vie
nus taip ir kitus.

Sakoma: vienybė — galybė. 
Taip, Šituos žodžius mes labai 
šauniai ištariame/ Tik kasdie
ninio gyvenimo praktikoj yra 
visai kitaip, čia vietdj vienybės 
eina atkakliausioj peštynės. Dar 
bininktas “čdasi” su kitu savo 
draugu darbininku. Tai nege
ra. Suminėtieji žodžiai turė
tų būt vykinami gyveniman. 
Pagalvokime.

Visų musų didžiausias truku
mas, tai stoka apsišvietimo bei 
išsilaVininiio. Tatai — švieski- 
mčsi Švieskimės, nes apšvieta 
yra geriausias musų draugas ir 
kelrodys tolimesnėj kovoj už 
musų pasiliuosdvinią. Apšvie
tus atsiekti kadir sunku, vis dėl
to galima. Mums, darbinin
kams, geriausia mokykla yra gc 
ri laikraščiai ir knygos, o taip
jau ir bendros sueigos tariantis 
dėl to ar kito klausimo.

Šitaip darydami mes veikiai 
pamatysime, kad peštynės prie 
gero neveda, kad delei vieno ar 
kito nevienodai suprantamo 
klausimo nėra reikalo skaldyti 
organizaciją ar kurti savo sek
tos “partiją”. Tai yra ne mu
sų laime, o tik didelė nelaimė.

t -^XXIX

s kaitytoili Balsai
[Ui iireikitas Štame ekprluje 
nuomones Redakcija neatsako.}

^ALKOHOLIO AUKOS.
■MMMMMMMMlUlMMMla ♦

Kada Stilsonai, Kukučiai ir 
panašus jiems gaivalai trankė
si po Chicago ir niekino Socia
listų partiją ir L.S.S., man ko
dėl tai išrūdydavo, kad jie yra 
alkoholio aukos, Ir taip many
damas neapsirikiMi. Štai tūlas 
chica^-ctis rašo savo organe 
“Laisvėje” (nmn. 170) apie 
kriaučių L. D. D. 1 apskr. iš
važiavimą,. įvykusį liepas 11 d., 
Jcfferson miške ir sako:

“Pastarasis (Kukutis) smer
kia chorus, unijas ir kilias or- 
ganizad'jas už jų norcvoliucio- 
niškumą, mat “oratorius” sun
kia ir agituoja sii naujai išraš
ai (moonshine) ir kur tik va
žiuoja, vis jos vežasi su savim 
kelis galionus ir nusivožęs į p k 
nikų «ir išvažiavimą •organizuo
ja “pijokus”. Žinoma, norintis 
prisirašyti prie sąžiningos ir r<? 
voliucioninės organizacijos, pri
valo užsimokėti vieną dolerį iš- 
ankęto, o užsDmokėjęs gali 
traukti tiek (nioonshihc), kol 
velnias pradeda kelt revoliuci
ją galvoj ir lankiai pats orato
rius taipf prisisiurbia, kad kol 
parvažiuoja automobiliu na
mon, net kelis 'karius apsiva
gia”.

J4 gu tas “garsus” kalbėto
jas taip daro dabar, kada alko
holio sunku gauti, tai ką jis da
rė anais “gerais laikais”, kada 
to gėralo buvo pilna ir jo gali
ma buvo glaudi be jokio “kla- 
palo?” -L Laisvės Mylėtojas.

Kazimieras Gugis į

Miesto Ofbui į 

127 U. Burbant tt 
1111-1J Vnity Bldg.

T«l. C«ntral 4411

Vtda vUoklas reikalnt. kaip krlminaUikuoM i 
taip ir civilitkaosa teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popitras i

Namų Ofisas:
imt. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

A. Petratis S. Fabijonai

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-1NSURANCE 
E u rope a n American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda .
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS
809 West 35th St., Chicago, 11). 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

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

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephone Drover 5952 I

Dr. A.'Juozaitis
DENTISTAS

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

DEL SANTIKIŲ SU 
\ KOMUNISTAIS.

Musų santikiaj su komunis
tais, kaip jau visiems žinoma, 
nėra. geri. Rodos, jie yra dagi 
pepdaug įtempti.

Savaime aišku, kad šitaip da- 
lykamįs stovint organizacijos 
darbas negali būt sėkmingas— 
ir vienoj ir antroj pusėj'. Rodos, 
mes visi juk esame darbininkai, 
visi rengiamės kinti naują ge
resnį gyvenimą, kurio tikslo al- 
siikimui reikės daug dirbti, var
go pakelt ar laimes valandų per 
gyventi. Taigi, kam, rodos, l^- 
lai; nesutikimas? Juk veikda
mi bendram tikslui galėtume 
mažiausia nors vieni kitiems ne
kliudyti. Juk musų pareiga yra 
kovoti ne tarp savęs, ale su tais,,

" DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos:'9—12 ryto ir 1—9 vak.
» Phone Canal 257 ’ _ '

JOHN KUCHINSKAS" 
L <i w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA^ALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
VirSum Metropolitan Stato Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt r 

Tel. Canal 2552.



Ketvergas, Bugp. 12 d., 1920
■Be#-

Lietuviu ihleliusse
“Naujienų” Bendrovės visuo

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

Visi dalininkai kviečiami at
silankyti. Neužmirškite pasiim
ti sertifikatus.

— J. šmotelis, 
Bendrovės sekretorius.

ša i jie neberodo — kaip būda
vo anais “metodologijos dakta
ro” laikais. Dabar, matai, ir 
špitolė pasidarė truputį kultū
ringesnė — gal ir dėlto, kad vie 
.šai rodomasai prieš musų dien
raštį piktumas išeina pačios 
špitoles nenaudai.

Be reikalo /pyksta.

BRIBGEPORT

Trumpos žinelės.
Atatinkamieji valdininkai an- 

dais buvo sulaikę vienų liet, 
pranionietį, K. Geležėlę Dabar 
jisai jau paliuosuota — užsta
čius vieną tūkstantį dol. kauci
jos. I

jie kalti”. Mat, tas

—O—
špitolės gyventojai savimi ne 

sitveria. Lengva suprasti ko- 
(14 — kad bridgeportiečiai ko
ne visi skaito Naujienas. Kuni
gų organas tik kur nekur pasi
painioja. Ir tai dažniausia ten, 
kur "mylimas parapijomis” skai 
tyli nemoka!

Vis deUo, jiems reikia duoti 
kredito: shą savo piktumą vie-

Tūla “progresisčių” kuopa 
andais buvo surengusi “draugiš 
ką išvažiavimų”, — į kažinko- 
kius ‘‘hiH’us”. Dabar tos "pro- 
gresisčių” kuopos ^lyderės” 
vaikšto ir purkštauja: "Tie so- 
dalpatrtotak darbininkų mul
kintojai
jų išvažiavimas buvęs taip mi- 
zernas, kad dagi pačios "lyde
rės” apsisukusios iP — atsidu- 
rusios Naujienų piknike!

lr dabar jos pačios pyksta. 
Na, kanigi reikėjo ten eiti? Juk 
"hiH’uose** vietos buvo užtenka
mai.. .— Ne-progresistč.

Iš vietos lietuvių veikimo.

Tel. Yards 6492 

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. 1
St., Chicago, IR

Nonj dabar "šiltoji-karštoji 
vasaruže”, nori kiekvienas, liuų 
są nuo kasdieninio darbo valan 
dą stengiasi sunaudoti “dėl sa
vęs” — išvažiuojant į girias ar 
ežero pakarantin, bet to nevei
zint northsidiečiai veikiai ir da
bar. Jie veikia savo draugijų 
Sąryšyj, veikia rubsiuvių uni
joje ir pagalios savo draugijo
se bei kuopose. Ir tenka pažy
mėti, kad tas veikimas jau nc- 

Ralsted betrukdoma frakcijų kivirčais, 
■ baip kad būdavo pirma. Pav.,

Susipažinkite su musų
I I<\.\KA
: PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ

DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

; Eepositors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau-* 

gams ir pažįstaiptems į Lietuvą per trumpą laiką.
Mes turime padarę geriausias komunikacijas su Lie- 

; tuva. /
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

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

(l Ateikit arba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 
geriausiai.

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su •

Bank
4633—37 So. Ashland Avė., . Chicago, III.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namfus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKŲ#, Pres.

1619 V/, fi'th St. Tcl. Buulevard 1892. rhi/’nrm. UI.
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OUT AN STOP 
EVER'THINU

'----- «— -------- ------y .
Dniilgijų Sąryšyj frakcionierių 
atakos tapo atmuštos ir jie la
bai- tyli. • Rubsiuvių unijoj vie- 
nas-kitas dar norėtų “pasirody
ti”, bet ir vienai ir kitai pusei 
tie vaidai jau įgriso, ir todėl 
kelti jų dar daugiau nebeprileid 
žiama. šiaip pašalpos draugi
jos^ tų vaidų visai nėra, čia visi 
veikiri tik savo organizacijos 
naudai. Politinėse organizaci
jose taipgi ramu. Po to, kada 
vietos SLS. 81 kuopa’ persiorga
nizavo, visi jos susirinkimai yra 
kuorą minusi ir sėkmingiausi., 
JKuoipa ir narių skaičiumi ir 
mjedžiaginiai (iždu) stiprėja. 
Kiek laiko atgal ji paaukojo iš 
iždo 50 #ol.— LSS. centro rei
kalams. * \

Kas veikiama “buvusiij^žmo- 
nių” — negirdėt, ir mums vi
sai nesvarbu. Pondie, jiems pą- 
dėk!

Beje, sekamą nedėldienį į-

kitomis Chicagos liet. soc. kuo
pomis) piknikas černausko dar 
že, Lyons, III. NorthsidibČiai 
žada pasklarbuoli, kad musų 
kuopų piknikas butų toks, kaip 
kad Naujienų — Gardners dar
že. Girdi, tegul tik kitų vietos 
kolonijų draugai tiek pasidar
buos, kaip northsidiečiai .— di- 
dysai černausko daržus tikrai 
bus permažas. — Northsidietis.

BRIGHTON PARK

Nieko neveikiama.

Šioji jaunutė ir kadaise ytin 
veikli .lietuvių kolonija dabar 
lygir apsnūdo. Ga Itai dėlto, 
kad dabar vasara, o gal ir dėlto, 
kad mus koloniją apleido "keli 
veiklus draugai, kurie pirma su 
ko musų "viešojo gyveninio” 
ratų. Vieni grįžo Lietuvon, ant 
ri gi persikėlė į kitas lietuvių 
kjolonijas. Likusieji draugai, 
nors jie veiklus ir gerais no^ 
rais, bet dar nesuspėja įeiti į 
"tikrąsias vėžes”.

Vis dėlto, kad -šiuo melu ir 
nieko neveikiama, 'bet žiemą tai 
busią darbo "iki kaului”. Pra
dedama kalbėt apie pramogų 
vakarus, prakalbas ir šiaip 
šasias sueigas.

vie

ro-
pa-

Keistučio Paš. Kliubas, 
dosi nemaža prisidėjo prie 
statymo paminklo mirusiadii 
musų rašytoju^ a a Br. Vargšui. 
Bet, rodos, tik vienas kliubas. 
O kurgi kitos nii^s draugijos ir

Vyrai, noriu jums pasakyti, 
kad dar turite progos: pinigai

Mirė utarninke, 10 d. August, 
1920. Buvo vedęs, paliko 4 vai
kus; turėjo 57 m. amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo: Kauno rSdybos, 
Ičaseinių apskričio, Šilalės mie
stelio. Amerikoje išgyveno ,28 
metus Laidotuvės bus Subatoj, 
14 d. August, apie 10 vai. iš ry
to, iš namų 6216 So. Whipple 
St. j šv. Jurgio bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero kapines. • I

Giminės, pažįstami ir drau
gai, malonėkit dalyvauti laido- 
vėse.

Lieka nuliūdę,
MOTERIS ir VAIKAI

už paminklą į <la.r nesurinkti. 
Stokuoja netoli šimto dolerių. 
Tatai prisidekite prie šito nau
dingo darbo. Aukokite kiek 
kuris galite. Gaila, kad nega
liu nurodyti komisijos adreso, 
nes ir pats jo nežinau. Ret oš
ini tikras, kad jūsų muk.ą pri
ims Naujienos ir perduos ją 
kur reikia. Boto, butų labai ge 
ra, kad ir pati komisija atsilicp 
tų. Mes mat reikalingi ragini
mo;.. Paraginkite. O jeigu jau 
turite kiek reikia — sakykite 
tliat’s all! — Aš pats.

DR. J. ŠLIUPO ATSILANKY
MAS.

Chicagon atvyko Dr. J. Šliu
pas, kuris ne kiek senai sugrį
žo iš Lietuvos. Dr. Šliupas sa
kosi susirūpinęs dabar ypač 
dviem dalykais, kuriems jis, 
atsisakęs nuo visokios poli
tikos, ir norįs veikti, būtent, 
Lietuvos laivų bendrove ir Li!e- 
luyos universitetu Vilniuje.

CHICAGA SVEIKIAU8IS 
MIESTAS.

Sveikatos Departamentas pa
skelbė, kad Chicaga esąs svei
kiausia Amerikos nuėstas. Svei
katos padėtis, palyginus ją su 
praeitų metų, esanti stebėtinai 
gera. Pranešinfai rodo, kad su 
sirgimų ir mirimų skaičius čia 
yra daug mažesnis už kitų Ame 
rikos miestų. Praeitą mėnesį 
Chicagoj buvo 252 mirimai ma
žiau, nekaip pereitais' metai’s 
tam laike.

"Sveikatos padėtis Chicagoj 
yra stebėtina”, pareiškė Dr. Gil- 
bert II. Wynekoap: "Ęiesa, li
goninius yra pilnos, bet tas dau
giausia yra dėl stokos pačių li
goninių, kurių visuomet Chica
goj truko ir trūksta”.

mėnesių gydytojų biznis žymiai 
nupuolė visame mięste”, tarė 
Dr. Ilubert Straten: "Chicaga 
visados buvo sveiku ’ miestu, 
įbet šįmet ji yra ditug sveikes- . *■ • • ne .

"Seni patyrę gydytojai dar 
šiaip taip suduria galą su ga-

raki: vienok stoka susirgimų 
skaudžiai palietė jaunesniuo
sius gydytojus. Jiems nekaip 
sekasi. Beuhejo, tas palietė mus 
visusY.

Sveikatos Komisionėrius Ro- 
bertson kalbėjo apie plaučių 
džiovą ir vaikų negales. Jis ta
rė:

"Keli metai atgal kasdien 
Chicagoj būdavo dvylika laido
tuvių nuo džiovos. Dabar turi
me tik aštuoniąs. Vaikų mir
tingumas tapo žymiai 
tas”.

šu mažių

priėmėExpreso darbininkai 
algų pakėlimą.

United States Raihvay Labor 
Board įteiktas algų pakėlimas 

I geležinkelio expreso darbinin
kams tapo priimtas darbininkų 
susirinkime, laikytame , vakar 
naktį. Nekuriu iš darbininkų iš
reiškė neužsiganedinimą, vie
nok vadavai pareiškė, kad pa
kėlimas, abelnai, esąs užganėdi- 
nantįs. Sako, kad pakėlimas 
kompanijoms atsieis apie $30,- 
000,000.

J. R, Abbot, vice-prczidcntas 
Intemacionales Brolijos Gele
žinkelių ir Laivų, Klerkų, Pre
kių Krovėjų, Expreso ir Sto
ties Darbininkų, pareiškė:

“Nors pakėlimas nesulygina 
skales su nustatyta geležinke- *.

liečiu alga, vienok ypatiškai aš 
esu petenkintU.*Mcs nemanome 
referendumą esant reikalingu.”

Albert Bollingr, vyriausias 
prezidentas Order of Railway 
Expersmenų kitame susirinki
me pareiškė:

"Pakėlimo pričnuiiids nebtfs 
leistas per referendumą. Jis nė
ra ant tiek geras ant kiek mes 
tikėjomės, bet laikinai jis bus 
geras. Jis paženklins didelį 
žingsnį pirmyn prie geresnio 
atlyginimo vėliaus.”

-T—~' -- --- -
Nepaiso gubernatoriaus pa^is- 

, tatymo.
Illinois valstijos gubernato

rius kiek laiko atgal atstatė t. v. 
West Bark komisionierius:*Bet 
kad gubernatorius nepaskyrė 
jų vieton naujų, tai komi šio- 
nierini esą nutarę’nepaisyti jo 
—laikyti susirinkimus tol, kol 
gubernatorius "atsiminsiąs” 
paskirti naujus komisionie- 
rius.

Komisionieriai buvo kaltina
mi dėl to, kad jie buk rėmę 
amijęro Thompson© "poli 
mašiną,” kuri nenusilenkia 
bernątoriaus diktatūrai.

gu-

Krasa oru.
Ateinantį pancdėlį bus pra

dėta kasdieninis laiškų nešio
jimas oru tarp Chicagos ir St. 
Louis. Vienas orlaivis apleis 
Chicagą 9:30 vai. iš ryto ir ant
ras orlaivis to pačiu laiku ap
leis St. Louis. Tikimasi, kad 
kelione ims tris valandas.

Orine krasa tarp Chicagos, 
Minneapolio ir St. Paul prasidė
jo užvakar, čia gauta praneši
mas, kad Martin Bomberis va
dovaujant Walter Smith‘ui, at
keliavo į Fort Snelling lauką, 
arti Minnepolio, 1:45 po pietų. 
Apvilkščioj im as neapsiėjo ' be
aukų. Vienas orlaivis pasikėlė 
pasitikti laiškanešius ir nupuo
lė. John Cvowley iš St. Paul, pa- 
sažierius, 
kas Jack 
sužeistu.

.>.'»! Bildiikes Al 
556 
574 
580 
582
587 Karcauskis Benediktas
588 Kashinsky S.
589 Kasputis Danui)inkus
590 Kavaliūnaite Magdelena 
594 Klinga Charles I,.
602 Krasauskis Wladyslavas
603 Kunceviczu Jonu 
605 Lenikaicui Endrui,
607 Likas Kas.
608 Lilejkis Fele^s.
612 Lukauskas (Žukauskas?) 

Peter 
Montrimas Antanhs 
Margis Martinas 
M įkasys John 
Motalis Viktoras *** 
Norkua Vincenta 
Pacevicius John 
Paulauskis Antanas 
Petroseriauni Kaziinicra 

Criril^isarinkas Danei 
646 
648 Pronoketis D. 
650 Rackauskieni Ona 
652 Rasiu lis Mary 
653 
654 
660 
661 
662 
664 
666 
667 
674 
682 
683 Sinku Mary i 
691 Stockus Ta (levus 
695 Subedcis Apolonijic 
708 Terteckeno Ona
720 Vilko Mari
721 Volinczus A. 
730 Wincevecz Alek 2 
731 
738 
739

______ __Iex
Gertauskis Julijonas 
Jakita Anton 
.Tona j tęs P.
Juskevick Stanislovas

•  ~ 6

Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 12, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaltais stovi šiaip;

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

Draflais 5 nuošimtis mažiau. Mai-
1 nant pinigą į pinigą 80 nuošimtis 

daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti J Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam j visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERALe AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA. /

OCG W. 18th Street, Chicago.

615
616

625
630

639
641

Pnackaucken Eve

Ratkevisz Enni 
Ročkai Franciskui 
Rudes Alen 
Rukoczauskiš Uršula 
R u m klausk is Frank 
Šakumas Franciskiis 
Samuilis Juozapas 
Savim Vyncent 
Spaulitis Košt. 
Šimkus Nikodim

Winckowice Antanas /
Žemaitaitis Jozas
Zenkevyciencs Petronc-

Žiogas Wileiam

už muso ir styrinin- 
Malone liko lengvai

nauja medžioklė.
v • •z m io

Bus
Atatinkamųjų įstaigų 

mis, Chicagoj gal bus surengta 
nauja medžioklė —- šį kartą 
taip vadinamiems slakeriams 
išgaudyti. O jų Chicagoje esą 
nemaža, daugiau kaip du šim
tu.. Ir kas įdomu, kad tų pačių 
įstaigų žiniomis tarp šitų šla
kelių esą ytin žymių piliečių — 
advokatų, daktarų ir dagi stam
bių biznierių. Jų vardai kol kas 
dar neskialbiama — kad nepa-

Nepristatyti laiškai.
Žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam 'tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si jį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertiscd 
Window” (lobej nuo Adams 
gatves), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

\502 Adomovięh Juozapas
507 Balchunas Tony
508 Balinamas Alinsis

i 509 Banaitis Anton
510 Banas Frank
519 Bimrelics Adomas
520 Bitinas Juozapas
521 Bliundrus Jakubas
522 Blozevicu Antanu

529 Budraiceia Mike

LITTLE JULIUS SNEEZER

JULIUS, 
LObKIč- 
H ERE 7

VYELL WHAT 
Po MAIT?

YA HE6R AB0UT PA 
STIVANčrE MVSTVVY 
DOVW AT MV HOUTH 
WHF.N t WČNT 
DOWN IN PA CELLE« 
TO 6ET APKKI-E?

INTERNATIONAL CARTOON CO.

740
......■gr> jį—1M

Pranešimai
NAUJIENŲ OFISE

Randasi blankos Socialistų Parti
jos Kampanijos Fondui. Draugai/ Dar
bininkai, pasistenkite kuodaugiausiai 
tų,blankų paimti ir parinkti aukų 
tarpe savo draugų ir pažįstamų.

PRANEŠIMAS.

šiuomi pranešu visiems A. M. C. & 
B. W. of N. A. Local 257 nariams, 
kad mes perkėlėme ofis$ į Kolumbia 
svet. prie 48 ir Paulina gat., ant ant
rų lubų. Taigi mėnesinių duoklių ir 
kitais reikalais kreipkis jau pažy
mėtu antrašu. •

Jonas P. Parkauskas.

Ateities Žiedo vaikų draugijėlės iš
važiavimas įvyks nedelioj, 15 d. rug- 
piučo, kaip 11 vai. ryto į VVashing- 
ton parką. Ateities Žiedo nariai ma
lonėkit visi susirinkti, nes bus duo
dama saldainių dykai.

— Franas Tverijonas.

P. P. D. U. rengia svarbias prakal
bas utarninke, 12-tą dieną rugpiučio, 
1920 kaip 7 vai. vakare, Meldažio 
Svet., 2242-44 W. 23-rd Place.

Visus kviečia atsilankyti.
KOMITETAS.

ORKESTRĄ—BENĄ I
Pampina visokiems 

reikalams

J. SAUKAS
1414 So. 49th Conrt 

Cicero, III.
fel. Cicero 2316

Telefonas—Boulevard 9199
DK. C. KASPUTIS į 

—Dentietas—
8.W S. Habted St„ Chicago, III. I
Valandos:— P
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M. į

I PUT MV HAN TH 
|N PA ANO I 
fCELTHS A^UND DUT 
THeY AINT NO PlCKfcLTHk. 
SO T TURU DA BA^EL- 
UP ANO T PAT PA 
fWS HAD EAT A HOLE tN 
PA I30TVOM ANO DRA66ED 
lALL- £>A PICKELTW a/T»

Te!. Bouievar^ 8329
/

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Rahted St, Chloro 
, Užlaikome knygų krautuve, par
aduodama įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, / 
sociologiją, politiką, gamtos Ir ki- 
Vn mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po- . 
oziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme inusų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskitv sykiu už 6c 
krasaŽenklių. ’ .

Phone Boūlev&rd 491
ASHLAND

MUS1C
Deimantai, 
Laikrodžiai,,

4537 S. Ashland 
Ave^ Chicago, UI.

AukšybĄ, Columbijos 
Grafonolafl ir lietu- 
vifiki naujausi rekor
dai.

Tel. Canal 0222/
DR. C. X. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas Pullmaa 851 
DR. PI P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av^ Koseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

11IX'UU< J U.J

Rez. 1139 Irfdeprndence Blvd. Chicato 
Telephone Van Burea 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visu chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Ilalsted St. Chicago
Telephone Drover 9G93

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

/— 1
Ofiso Tcl. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS

Męs savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III, 

Arti 38-th Street
.. .................    i

Teisinga dtabužitj kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno ki

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

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $lo, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po S45 ir $65. Mėlyno sorge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu-* 
taj ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serga 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialis nupiginimas 5 nuoi. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamai Europon.

Atidaryta kielcvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Nedaliomis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted St.. Chicapro. TU.

WELL 
DID’MT THC 
DRlKL RUtf
OUT 0F 
THE HOLČ?

BY BAKER
WELL VA | 
SEE, DATS 

DA MVSTEaV!



—---------------- — — — —

I i j ieškojimai
PAJIEŠKAU draugo, Pranciškaus 

Narinausko, Kartinos sodos, Kauno 
gub., Telšių pav. Pirmiau gyveno 
Moline, 111. Jis pats ar jį žinantis 
meldžiu man pranešti.

JONAS BERTAŠIUS,
, 11558 Perry Avė., Chicago, III.

_____ J Ji'JJ!.1"!., J1’!!!LL2LJSagggRg?

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —

COIL VVINDERS

NAUJIENOS, Chicago, III Ketvergas,
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEME DRAUGUOS DRAUGIJOS

PAJIEŠKAU savo brolio, Kostanto 
Jurgeliuno, Kauno gub., Raseinių 
ujezdo, Jurbarko miestelio. Pirmiau 
gyveno Grand Rapids, Mich. Jis pats 
ar jį pažinstantįs praneškit. man.

MIKE JURGELIUNAS, 
712 W. 14th Place, Chicago, III.

PAJIEŠKAU Longino Matiuko ar
ba Lujo Matiuko, kuris prapuolė apie 
3 savaitės’ atgal, jis gyveno tarpe 35 
ir 34 ant Wallace gt. Jis mano nu
skriaudė ant 54 dol. Meldžiu pra
nešti kas jį pažįsta arba žino kur jis 
dabar randasi man, už ką aš atlygin
siu arba jis pats tegul atsišaukia ar
ba parašo savo bordinbosiui laišką. 
Tegul atiduoda mano siutą.

FRANAS TVERIJONAS, 
3422 So. Emerald Avė., Chicago, III

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

REIKIA
RAIŠIOTOJŲ

Turi būti patyrę gerai su- 
megsti mazgą ir atsakančiai 
surišti 
kestis, 
(piece 
vieta.
UNION BAG AND PAPER 

CORPORATION
3737 So. Ashland Avė.

bundulius. Gera mo- 
mokama nuo darbo 

work). Smagi darbo

. Extra Extra

Alberto Vainauskų, paeina iš Suval
kų rėdybos, kaimo Blogoslavenstvo, 
jiejie gyveno So. Chicago. Aš taipat 
atvažiavau i Chicagą ir norėčiau pa
simatyti. Atsišaukite greitai.

FRANK HASS, 
922 West 35th PI.

VVĘSTERN ELECTRIC CO., Ine 

48-th Avenue and 24-th St.

REIKIA
Vaikų, 16 metų arba senesnių, 
laibeliavimui pakelių. Gera 
mokestis. Smagi darbo vie
ta. Ateikit pasimatyti su mu
mis. Ateidami atsįpeškit 
metrika.

Sąnipeliniui Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduot 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visdkių 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, carie, 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.

$500 CASH, likusieji mėnesinėmis 
mokestiinis kaip renda, paims 5 kam
barių flatų su 28 pėdų Storu iš fron
to. AtsŠaukite pas

2939 W. 38-th Str.
Tol: McKinley 1541

5 AKRAI ŽEMĖS.
Reikia $250 cash.

5 akrų farmuke, % valandos 
kaliopės į vidumiioslj C. B. & Q 
geležinkeliu ir tiktai 7 minutos 
nuo geležinkelio stoties, apy
gardoj kur yra daug lenkų. Ge
ra juoda žemė, 
įšigyti lengvais
ir už labai prieinamą 
Platesnių žinių gijimą rašyti 
ba telefopuoli.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

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

. 1719 N. Iląrmitagc Avė
L. Ashmanta, nut. raštininkas,

«10 W. 19 SI
Fran. Girdvainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St
M. Yamilaitis, kent r. rašt.

1744 N. Iloyne Avė.
D. Shcmaitls, Kasierius,

1750 So. Union Av<
Susirinkimai būna kas mėnesi an

trą sukatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
I). Shcmaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STES 
VALDYBA 1920 METAMS.

st.
st.
St.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

JIEŠKO DARBO
- -II. _■ U-.-.-L „y

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

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

Tel. Armitage 10100.

REIKALAUJU 
VAITERKOS

Turi būti patyrusi tame 
darbe.

Wm. JUSAS
3305 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

J IEŠKO KAMBARIŲ
VAIKINAS pajieško kambario su 

valgiu arba be valgio, prie nedidelės 
šeimynos. Apielinkėj Bridgeporto 
arba Brighton Parko. Prašom pra
nešti laišku. «

PETRAS ADOMAITIS, 
1747 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ $5.00 IN DIENĄ 
ATSIŠAUKITE PAS 

1710 SO. PEORIA STR.
NATIONAL LEAD CO

išmokėjimais
kainą, 

ar-

UNION BAG AND PAPER 
CORPORATION 

3737 So. Ashland Avė.

REIKIA vyro duonos išvažiojftnui, 
gera' mokestis. Atsišaukit tuojau.

1529 Portland Avė., 
Chicago Heights, III. 
Phone C. H. 2219.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ IR MOTERŲ

REIKIA VYRŲ:
Trijų maliorių dirbtuvėj, pastovus 

darbas. 3 sargų $120.00 — $130.00. 
Band savvyerių, hotelių ir reettyaranų 
darbininkų įvairiems darbams $75.00 
— $100.00 į mėnesį. Janitoriąus baž
nyčioj $140.00. Gvintų (screw) ma
šinų operatorių. Kalvių ir padėjėjų. 
Dviejų vyrų gabių su dažų teptuku 
(brush) — gera mokestis. Janito- 
torių — dieninių ir naktinių — 8’ 
vai — $115.00 iki $130.00. Senyvų 
vyrų lengvam darbui. Vaikų 15 me
tų ir senesnių ofisuose ir dirbtuvėse. 
Pečkurių ir padėjėjų 60c. iki 71c. į 
vai. Mašinistų ir padėjėjų. Che- j 
kerių.

' Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turimo savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cano, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbinio 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. Ilarrison Str., 
Atdara nuo 9 iki 9.

NAUJI RAKANDAI PIGIAI!!

F. J. SCIBIOR
106 N. La Šalie St.,

Telefonas Main 2043.

PARSIDUODA — 40 AKRŲ 
FRUKTŲ FARMA.

Puiki fraktų farma, 9 kambarių na
mas su furnacu, apie 2600 vaisinių 
medžių, mylios nuo Hart, Mich, 
kur yra didelė lietuvių kolionija. šita 
farma yra verta apžiūrėjimo ir gali
ma ją pirkti pigiai su mažu įmokė- 
jimu cash, likusius ant lengvų išly
gų. Pirkėjas gali gauti ir šio meto 
f raktus. Atsišaukit į Millinery Store 
(Skrybėlių krautuvę).

109 S. Halsted St., Chicago, III.
Tol. Monroe 2250

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIU 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metama.
Pirm. Ant. Margevičia, 

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

619 Wcst 14th Place. 
Prot. rašt. Iz. Jusčius,

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

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

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

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

Pirmininkas Juozapas Ruta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis,
3131 So. Emerald Avė, 

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

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2/13 So. Emerald Avė.

2 Kasus glol). Povilas Chiiplinskas.
3117 So. Emerald Avė. 

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

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33r<! Place.

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metama

GERAS BARGENAS
Parsiduoda namas su Storu ir di

deliais kambariais, gazas, elektra, 
maudynės, telefonas. Kaina $2,700.

2443 W. 71st St., 
Tel. Stcwart 461

ANT RANDOS šviesus kambarys 
vienam ar dviem merginom arba mo
terims, jeigu norėsit galėsit pačios 
pasjgamint valgį ir plautis drapanas. 
Kambarį duosiu pigia kaina, nes aš 
noriu eiti naktimis dirbti, negaliu 
likt namą be priežiūros Matyt 
Įima vakarais nuo 5 iki 9.

MRS. VALINSKY, 
1214 So. Union Avė.,- Chicago, 

Antroj lubos iš franto.

REIKIA —
pa-
ga-

III.

REIKIA DARBININKŲ

MOLDERIŲ — 
ANT BENCIAUS. 

PUIKIOS DARBO 
SANLYGOS.

MOKAMA AUGŠČIAU- 
SIOS ALGOS

MOTERŲ

REIKIA — ASSEMBLERKŲ
Jaunų moterų assemblinimo 

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

48-th Avė. & 24-th St.

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

REIKIA MOTERŲ:
Trumpų valandų darbui: 6 p. m. 

iki 1 a. m., 12 m. iki 8 p. m., 9 a. m. 
iki 3 p. m., 10 a. m. iki 4 p. m., 8:30 
p. m. iki 11:30 p. m., 12:30 p. m. iki 
4 p. m., 7 p. m..iki 5 a. m., 7 a. m. 
iki 12 m., 10 p. m. iki 6:30 a. m., 6 
p. m. iki 10 p. m., 7 a. m. iki 2:30 
p. m., 6 p. m. iki 12 vidurnakti^.

lietelių ir restauranų įvairių dar
bininkų $75.00 iki $100.00 į mėnesį. 
Merginų dirbtuvėj $20.00.

SOUTH PARK EMPLOYMF.NT 
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas. 
Kalbame lenkiškai

Visos vietos Pietinėj, Vakarinėj ir 
žieminėj dalyse.

Iš priežasties išvažiavimo į 
Europą — parsiduoda pirrųos 
klesos 6 kambarių rakandai su 
visais įrankiais dėl vedimo šei- 
myninkystes. Puikus karpetai, 
naujas Brunswick gramafonas 
ir visi kiti nauji daiktai.

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

PARSIDUODA 2 augštų 
namas su trimis flatais ii’ 
Pirmaeiliame padėjime.

4462 Wentwofth Avė., 
Tel. Stewart 1979

medinis
Storu.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PASELPOS KLIUBO VALDYBA 

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

Petras Wašelkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjas Petras Daknis.
Susirinkimai laikomi kas menuo pa

skutini nedeldionį, 2 vai. po pietų, 
Gončiais svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

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

rard St.
Vicc-Pirm., F. Juozapavičia.

1547 N. Woad St.
Iždininkas, J. Degutis, 3913 Ditision 

St.
Fin. rašt., V. Briedis.

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

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

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PASALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

REIKIA

Moterų pilnam laikui arba 
daliai laiko prie lankstymo 
lovų uždangalų. Gera mo
kestis, labai švari darbo 

• vieta.
Kreipties:

5758 So. Halsted St.

REIKIA

Inteligentiškos lietuvės prižiūrėto
jos (forelady) tarp 30 iki 40 metų 
amžiaus, prižiūrėti trisdešimtis mo- 

«terų dirbtuvėj. Turi kalbėti lietu
viškai, lenkiškai* čekiškai ir angliškai. 
Valandos nuo 7:30 vai. ryto iki 
vai. vakare. Alga $25 savaitėj.

Račyk laišką tiktai.
Adresas “Naujienų” ofise.

A. 102, 
1739 S. Halsted St.

5

Chicago, UI.

REIKIA —

POPIERINIŲ

LNSULATOBKŲ

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

48-th Avė and 24-th st.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Ford Truckas, ge

ras dėl buteherio alrba bakeno.
3317 So. Auburn Avė., 

Chciago, III.

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

2743 W. 37th Place.

PARSIDUODA naujas mūrinis 4 
latų ir Storo namas, 4 metai budavo- 
tas, modemiškas, gazas, elektra mau 
dynčs, toiletai. Neša rendos $103 į mė
nesi. Su kaina sutiksiu. Savininkas 
gyvena žemai nuo užpakalio.

930 W. 35-th Place

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyna 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
. 2252 West 22

Finansų rašt., J. Jazavitienė, 
3114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė, 
3333 So. Wallace 

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

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

St.

st
st.
st.

PASKOLOS

REIKIA —
PADĖJĖJŲ DARBUI
STOCKRUIMY IR

SHIPPINGRUIMY 
ALBAUGII DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA — Kriaučių moterų ir vy
rų, armhole basterių, finišerių, kiše
ninių, offpreserių, darbas ant vyriškų 
koutų. .

LIBERTY TAILOR
1259 So. Halsted St.

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

L. KACER,
3002 Emerald Avė.

PINIGAI SKOLINIMUI
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

Atdara vakarais. Utarninkais, Kct- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 m. 
Pirmininkas, J. Grakauskis, 

450$ So. Paulina 
Vice-pirmininkas, J. Ragauskls, 

4435 So .Wood 
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,

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

G118 So. Justi n SI.
Kasierius, A. česna, 

4509 So. Paulina St.

St.

SI

PARDAVIMUI

MOKYKLOS

REIKIA— Shearmano piaustymul 
geležies serap yarde.

459 N. Wood St.

REIKALINGAS BUČERIS labai 
greitai. Gera mokestis; atsišaukit po 
No. 2901 S. Emerald Avė.

J. KAZLAUSKIS 
Phone blvd. 4283

PARDAVIMUI kriaučių šapa, ge
roje lieutvių apgyventoje vietoje. Par
davėjas išvažiuoja ant ūkės.

4503 S. Wood St.

NAMAI-žEMfi ■

\MA5TERf A \ j5Y5TEM^y 
ir Motery Rubli Kirpi

REIKIA
Molderių, prie bench. Gera 
darbo vieta. Geriausia mo
kestis. Nuolatinis darbas 
per visą metą.

PARSIDUODA biznis iš priežasties 
senumo. Grosernė 
nįs.

FELIKSAS
834 W. 33-rd

PARSIDUODA namas su groseme. 
Turi būt parduota iš priežasties li
gos.

Mrs. M. KALAL,
1934 So. Racine Avė.,

Tel. Canal 6644.

ir kiti visi reikme-

MAJAUSKAS 
St.

Kreipties:

MASQN DAVIS CO. 
7740 So. Chicago Avė.

PARSIDUODA Pianas, Rimbai! iš
dirby stės, 1 meto senumo, už cash ar
ba mainysiu ant loto ar automobi- 
liaus. Kreipkitės pas

C. W. R. 730 W. 62-nd St., 
Tel. Normai 3501.

GYVENIMO PROGA.
PARSIDUODA po No. 1523 W. 

14-th St. 2 augštų muro ir medžio na
mas, Storas ir trįs kambariai. Randa 
$38.00. Kaina $2,000.00.

S. YONDORF & CO.
56 W. Randolph St., Tel. State 7238

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

BŪTINAI turiu parduoti visokių 
smulkmenų krautuvę kaip tai: kęn- 
džių, cigarų, cigaretų (notions) sta- 
lioriaus įrankiai, Ice Cream parlor, ir 
kiti daigtai, sykiu yra ir pragyveni
mo vieta. Biznis išdirbtas per pen- 
kioliką metų. Vieta randasi pačiame 
lietuvių centre. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos.

TONY ŽALABIS,
114 E. 107 St., Roseland-Chicago, III. 

Phone Pullman 1030.

PARSIDUODA 2525 So. Halsted 
St. 2 augštų budinkas - 
tas ir mitingams salės; 
bizniaus vieta per paskutinius 
tų. Kaina už viską $10,000. 
darysim lengvas išlygas.

KOCH & Co., 
2603 So Halsted St., 

Tel. Yards 1148 
arba

UNIVERSAL STATE BANK 
33rd ir Halsted St.

Storas, fla- 
buvo gera 

30 me- 
Pa-

mo ir Dcsigning Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budo 

jus trurųrti laiku išmoksite viso e 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo, deslgning ir sup’imc 
skyrius, kur kiekvienas gauna geroj 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši 
no,s varomos elektros Jiega.

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

Pątterns daromos sulig mieros. 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku 
ries madų knygos.

MASTER DESIGNING SCIIOOI
J. F. Kaanlcka, Vedėjas

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

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m- 
Juozapas Takazauskas, Prezidentas 

1304 So. 48th Ct., Cicero, " 
Ant. Klainis, Vice-prezidentas 

1526 So 49th Ct., Cicero, 111. 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

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

Step. J. Tveriionas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė., Oak Park, UI. 

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

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

m.

RAKANDAI
Kreipties:

W. H. TAPLIN SUPT.
f

Robey St. South of Blue
Island Avė.

PALIKTA STORAGE’Y
. DYKAI

REIKIA —

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Mes galime panaudoti kelis 
gerus 
vietos.
lygos. Kreipkitės pas
2338 S. Westem Avė.

vyrus. Pastovios
Geros darbo san-

r—Deimanto adata Ir 
24 parinktinlal rekor- 
t,ai’ didelis
phonographas, kaip 

iJja ijCTMjBn naujas, vertas $155 
frl 61vdr«ntuotaa

ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiKhj 

I11 0‘Kiai parduodamų. 
MtaljĮulKLll V Turime labai gražių 

”i’lyg šios dienos ra- 
jTWkandų seklyčioms 

" j/"----(parlor). Reikia ma
jų---------------------Apkainavus.

Priimami Liberty 
Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiame per O. O. sD. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

PARSIDUODA KAMPAS 26 & 
NORMAL.

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

KOCH & Co.,
2603 So Halsted St., 

Tel. Yards 1148 
arba

UNIVERSAL STATE BANK 
83rd ir Halsted St.

ANT PARDAVIMO.
80 akerių geros žemės farma su 

budinkais, tarpe lietuvių. Del nekuriu 
priežasšių parsiduoda labai pigiai, 
puiki proga dėl lietuvio. $500 barge- 
nns. Nepraleisk pro šalį šios progos, 
bet rašyk tuojaus platesnių žinių pas 
savininką.

PETER BRAZAUSKAS
Custer, Mich.

MURO NAMAS akhienų frontas, 3 
flatai po 7 ir po 6 kambarius. No
riu išmainyti į mažesnį namą ant 
vieno pagyvenimo. Namas randasi 
8823 Pamell. Avė. Savninkas

3815 So. Kalstei! St.
Atsišaukit vakare po 5 vai.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Hahted, 2407 W. Madluoa. 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. ValatiįoMe.
Moko Siuvimo, Patternij Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duoda: tos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjircais. Garantiją už $10 
išmokinti siidi moteriškus rublis. 
Telcf. Soelev 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė,

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

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

Valdyba 1920 metams:

W. Prusis, Pirm.,
• 2508 N. Francisco

F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė. 
F. Juozapavičih, Rašt.,

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

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

Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union 

Vice pirmininkas, A. Tarvidas, 
3259 So. Union

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

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

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

Avė.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

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

P. O. Box 229
Port. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St.
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,728>ark Ct. 

Iždo Globėjai:
Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 

Ig. Jaseliunas, 960 Jcnne St.
Teisėjas, Ant. Babelis, 318 Quinco St.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALG1L- 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pinnin. 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. Franciškus Kazakauskas.

Box 681, Meliose Park, 111. 
Kasieritis Franciškus Lapinskas, 

Box 1109, Melrose Park, 111.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevtčia.

Box 842, Melroše Park. 111
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Melrose Park. III 
Maršalka Stanislovas Poška .

Box 403, Melrose Park. III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, 111 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. pc 
pietų, Frank ir Jame svet. 171 — 21 
gatvė, kampas Lake gatvės.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJU 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

..... .. -..........
Pirmininkas, I. Gaudutis,

10855 So. State St., Roseland, III. 
’irmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
0707 S. Wabash Avė., Roseland, 111. 
ždininkas, J. Ivanauskis,

122 E.Kensington Av, Kensingtonjll. 
’rot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State St., Roseland, III.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
8154 Douglas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 
8833 W. Van Buren St.

Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,
1331 So. Avers Av.

Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 
20 N. Ashland Blvd.

Mykolas Kaziunas, kasierius,
y 3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 8720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

ĮVEST PULLMAN. S. L. A. 55 KP 
Valdyba 1920 metams.

K. I.apie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskts, pad., 12020 Halsted St
J. Andruška. tar. rašt., 

12248 Eir-’ Md
A. Statkus, fin. rašt..

12039 tlu.on
L Gruzdis, ižd., 722 W. 120 St.
J. Ricpsas, iždo glob., 

12048 Union
A. Mikalauskas,1 iždo gi.,

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

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

12143 Green St.

Avė.

Avė.

Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

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

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

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS
Valdyba 1920 metams:

Pirmininkas, Antanas Boobcn,
6231 So. Emerald Avė. 

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

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

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

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas

Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 
čią, kiekvieno menesio, 8 va], vakare, 
D. žemaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

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

I). Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood SL 
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

2053 Bingham St.
J. Kalnine, Nutar. Rašt.,

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

•1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 Vu. North A v. 
1)r. A. Monfvidas, kvotėjas,

2121 N. YVestern Avė.
Susirinkimai atsibunn pirmų sere- 

dq kiekvieno mėnesio Liuosybčs 
svetainėje. 1822 Wabansia Avė.

D DRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

t'dvardas Čepulis, pirmininkas,
2841 W. 40th Place 

Beni Pasenka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė'., Cicero, III. 

Tg. Žilinskas, nntar. rašt., *
1685 N. Hermitage Avė. 

Dominik Danta, fin. rašt.,
1237 So. 48th Ct., Cicero, III. 

Antanas Tuniavičia, kasierius,
1329 So. 50lh Ct., Cicero, III. 

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




