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True translation filcd with the post master at Chicago, 111., Aug. 13, 1920 as rcųuired by fhe act of Oct. 6.1917
I

Latvija padare taiką su Rusija i

■LU-'JL!

Didelis mušis uz Varsa 
va prasidėjo

Anglija susirupinusi Francijos pripaži 
nimu Vrangelio ,

Pinai ir rusai susitarė apie mū
šių paliaubą.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Londo Times gavo žinią iš Ry-

klosose.
Valdžia nors nesako, kad ta

po priskirta diena ovakavimui 
miesto, vienok laipsniškai ga
bena svarbius valstybės doku- » y

KAPITALISTŲ SVAJOJAMOJI DARBO IR KAPITALO VIENYBĖ.

Rusai Varšavos priemiestyj

Lenkų taikos delegacija išvažiavę

LATVIJA PASIRAŠĖ TAIKĄ vartoti. Nesą jokių skirtumų 
SU SOVIETŲ RUSIJA.

Italija kratosi nuo talkininkų, 
norit panaikinti Vertailles sutar
tį ir pradeda susižinojimus su 

Rusija.

Kapi taikstai ir jų presą labai daug kalba apie darbo ir‘-kapitalo “susitaikymą” ir “vieny
bę.“ Bet kapitalistai nori tik tokios “vienybės“ ą- “brolybes” su darbininkais, kad jie galėtų 
pasiimti viską siui, o darbiniu kanu] neduoti nieko.

True translation filcd with the post- 
niaster at Chicago, III., Aug. 13, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Italija šliejasi 
prie Rusijos

FUIIUV i. iiiivo ao avj j m jau niuvo

gos, kad seredoje Latvija pasi- raščiai įsako/ 
rašė taikos sutartį su Rusija.

(Utaminke gautoji Lodone 
oficialė žinia sakė, kad taikos 
tarybos tarp Latvijos ir sovietų 
Rusijos užsibaigė susitaikime vi
suose svarbesniuose dalykuose 
ir kad laikine taikos sutartis bus 
pasirašyta tuojaus). ‘

Sutarė mūšių paliaugą.
HELSINGFORS, rugp. 11. — 

Seredoje Dorpate (Estonijoje) 
Rusija ir Finlandija susitarė 
apie mūšių sąlygas.

ta jau kelios dienos atgal. Laik- 
kad žmonės yna 

pasirengę apginti Varšuvą, 
kiek nė kraujo praloti prisiei
tų.

10,000 tonų kviečių jau yra 
gabenama iš Novorosysko ir 
Italija steigia nuolatinę laivų li
niją tarp Neapolio ir Odesos.

Aš patyriau, kad pradinės ta
rybos su sovietų agentais buvo 
vedamos bo oficialiu pranešimo 
talkininkams. Tai nurodo į da
bartinę nepriklausomų Italijos 
poziciją. Atstovas de Cesartf, 
narys aristokratinės Rymo šei
mines ir vadovas nuosaikiųjų 
nacionalistų parlamente, pasa
kė:

“Italija jaučia, kad Franci ja 
yra* Italijos priešas ir veiks ne
priklausomai, galutinai nepert
raukiant ryšių su Entente. Ji 
vis dar yra surišta pu talkinin
kais, kadangi jaį reikia anglių 
ir kviečių. Mes žinome, kad 
dabartinė Italijos politika sus
tiprins bolševizmą, bet mes ne- 
sibjjome čia bolševizmo, ka
dangi Italija neturi reakcinės 
partijos ir gali padaryti reika
lingus išvengimui revoliucijos 
socialius persitvarkimus. Taip-

•i

True translation file«i with the post- 
master at CKicajęo, lll.» Atigr. 13, 10120 
as require<l by the act of Oct. 6, IV17DIDELIS MUŠIS Už VARŽA- 

VĄ JAU PRASIDĖJO.

Rusai jau Varšavojj priemiestyj, 
lenkams pradėjus kontr-ofen- j

šyvą.

True translation filed with the ppst- 
master at Chicago, III., Aug. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKIJOS DELEGATAI Iš- 
VAŽIĄVO Į TARYBAS.

Lenkijos karinė padėtis kiek 
pagerėjusi.

PARYŽIUS, rugp. 12. — Pa
sak Francijos užrubežinių rei
kalų ministeriją pasiekusių ži
nių, didelis mušis siaučia rusų- 

• lenkų fronte, nuo kurio prik
lausysi Varšavos likimas.
Husai Varšavos priemiestyje.

LONDONAS, rugp. ifc. — 
Pasak čia gautos befielinės te
legramos iš Berlino, Rusijos 
kavalerija pasiekė Varšavos 
priemiestį Pragą.

(Praga yra ant dešiniojo Vi®-
• įos kranto, skersai upę nuo Var

šavos) .
Lenkai pradėjo kontr-ofensyvą

VARŠAVA, rugp. 11. — Len
kai pradėjo kontr-ofensyvą štį- j u.‘ 
kals Pultusko apygardoje, kur^į1^' 
rusai bando persilaužti per len
kų linijas. Pultusk yra už 31 
mylios į šiaurę nuo Varšavos.

šimtai visokioj;' rūšies veži
mų, prikrautų apginkluotomis 
vielomis, važiuoja per Varša-

PARYŽIUS, rugp. * 12.
Temps šiandie gavo žinią iš 
Varšavos, kad Leiddjos musių 
paliaubos ir taikos . delegacija, 
Kiisi<L‘n<Fant’i iš Olcec’ki,. politi
nio direktoriaus užrubežinių 

reikalų m misterijos ir inaj. Sta- 
niirowski, seredos vakare išva
žiavo iš Varšavos.

Echo de Paris gavo žinių, 
kad lenkų karinė padėtis žymiai 
pagerėjusi, sustiprinus šiauri
nės Lenkijos armiją sulig gen. 
VVeygand patarimais.

Lenkų armija dabar skaičiu
mi esanti lygi sovietų armijai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA SUSIRUPINUSI 
FRANCIJOS PRIPAŽINŽIMU 

GEN. VRANGELIO.

Mato skilimą talkininkų politi
koje linkui Rusijos.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Anglijai tapo oficialiai pranešta 
apie Francijos pripažinimą gen. 
Vrangelio, kaipo galvos de f acto 

j valdžios Pietinėje Rusijoje, ir 
I dabar abi valdžios svarsto klau-

1 Vakariniiai laikraščiai išreiškia 
' niekutį susirūpinimą tokiu fran 
euzų žygiu, kuris prieštaraująs 
Anglijos idėjoms ir esąs pavoju 
talkininkų sentikiams.

Karalius Jurgis, kuris turė-
va į mūšio lauką. Tarp jų bėga-’išvažiuoti škotijon, delei ki
lmėmis eilėmis važiuoja reik-'lusios naujos padėties kelionę 
menų vežimai, dabojami senes-. atidėjo.
nių civilių žmonių, apsigmkla- ■ Neoficialiai pranešama, kad 
vusių šautuvais. Visi sveiki; premieras Lloyd George ir už- 
žmonės yra paliuosuojaini nuo ' rubežinių reikalų ministeris 
kitokių darbų, kad jie galėtų , Earl Curzon pienuoja nedėlioj 
mnti Varšavą. IBoulogne pasimatyti su premie-
* Moterįs kareiviai veikla kai-' ru Millerand ir apsvarstyti gi- 
po kurjerai, o franeuzų misijos ' musią delei Vragelio/ pripažini- 
oficieriai irgi parodo didelį vei-' mo padėtį. \
kinią. lakstydami po visą mięs- ‘ u<>yd George nustebintas, peti
tą automobiliais. Daugely j , ki
miesto dalių apsiginklavę dvi-1
liai gyventojai lavinasi ginklą LONDONAS, rugp. 11, —

Anglijos-Francijop situacija grie 
žtai pakrypo, Franci j ai pripaži
nus gen. Vrangelį. Atstovų bu
tas turėjo užsdaryti ryto, bet 
tai atšaukta ir butas susirinks 
sekamą panedelį, kada, tikimą
si, padėtis kiek paaiškės. Prie- 
mieras Lloyd George šiandie at
stovų bute padarė sekamą pra
nešimą:

“Tik visai nesenai į mano 
rankas paduota franeuzų pas
kelbimą. Aš perskaičiau jį su di
dele nuostaba ir susirupiniinu. 
Jokiu kitų žinių, oficialių ar ki
tokių, nė man, nė užrub. rei
kalų ministerijai nepaduota. Lor
das Curzon susižinojo su Fran
cijos ambasada, bet ir ji nieko 

♦težino.
“Aš beveik negąliu tikėti, kad 

pranešimas butų teisingas. Aš 
'mačiam įsu premjeru Miillcrand 
nedėlioj ir plačiai svarstėm visą 
padėtį. Panedėlyje • nebuvo pa
siūlymo pripažinti Vrangelį.

“Aš esu tikras, kad premjeras 
Millerarid, ant kiek aš jį pažįs-

jos valdžios miierį ir štai kodėl 
aš skaitau, kad pranešimas yra 
turbūt neteisingas. ’ Aš nema
nau, kad Francijos valdžia jį 
autorizavo.”

Francijos pranešimas atėjo 
beveik tuo pačiu laiku, kaip ir 
Amerikos nota bolševikų klau
simi! ir Anglijos valdininkai 
mato tuose pranešiu uose Jungb 
Valstijų susidėjimą su 
Francija prieš Angliją ir Itali
ją, kas lengvai gali pagimdyti 
didelį skilimą talkininkų eilė
se. Niekurie taip toli nuėjo, kad 
pareiškė, jog Francijos paskel
bimas naujos politikos yra tie
sioginė pasekmė Jungt. Valstijų 
nusistatymo.

Trjs sąvaitės kaip pripažino.
Downing Street (kur yra 

Anglijos ministerijos) nors 
aiškiai yni susirupinusi, bet vis 
dar laukia.

Tikrasis pripažinimas gen. 
Vrangelio įvyko trįs sąvaitės at
gal ir galbūt Francijos komi- 
sionieriai jau atvyko į Vrange
lio kvatierąj

Anglijos darbininkų vadovai 
pareiškė, kad Franci jo® tyčio
mis bando sabotažuoti Rusijos- 
Lenkijos taiką. Londono libe
ralų laikraščiai diaug vietos pa
veda paskelbimui. Star pirma
me puslapy] turi uždėjęs ant- 
galvį “Francija prikalą taiką” 
ir žemiau pareiškia: “Talkinin
kų šalįs dabar dviejose istovyk-

Kar-

Jose.” Star sako, kad vienoj 'sto
vykloj yni Francija su Ameri
ka, o kitoj — Anglija ir Itali
ja.

Vrangeliul nevyksta.
PARYŽIUS, birž. 11.

tu su franeuzų jyripažinimu gen. 
Vrangelio,j atėjo iš Maskvos ži
nių aipie svarbius bolševikij pa- 
sfeeflkimiiis Krymio fronte.j Bol
ševikai perėjo Dniepro upę ir ei
na- palei Aleksandrovsko-Sevas- 
topolio geležinkelį.

Varngelis padare t$ pačią 
klaidą, ką ir lenkai, kada jie 
ėjo ant Kijevo, kadangi jis nu
ėjo tolį šiaurei),' bet neturi nė 
kareivių, nė miedegos, nė amu- 
nicij os.

Tikimąsi, kad bolševiką ka

reiviu U bus atitraukti nuo Len
kijos fronto, kada bus padaryta 
mūšių paliauba, kad uždavus 
sprendžiantį smūgį geų. Vran- 
geliui Kryme.,

.Šiandie? Kabineto taryba tapo 
sušaukia apsvarstyti Francijos 
nuosprendį pėrtraukti visus 
ryšius su Rusjjfe sovietų val
džia ir mesti Francijos pagelbą 
gen. Vrangelio įsiteigtąja) juoda
šimtiškai valdžiai pietinėje Ru- 
sijoje.

Didžiausias susirūpinimas 
apėmė Angliją delei netikėto 
Francijos pasitraukimo nuo pre 
miero Lloyd George taikliuos po
litikos.

Anglijos darbininkų taryba, 
kuri griežtai priešinas visoms 
karo priemonėmis prieš sovietą 
Rusiją, sušaukė slaptą/ posėdį, 
apsvarstymui veikimo linkui 
naujos Francijos pozicijos.
True translatioą filed with the pori- 
master at Chicago, III., Aug. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI JAU PRAŠO AMERI
KOS PAGELBOS.

RYMAS, rugp. 12. (Rašo 
Chicago Daily Nows korespon
dentas Hiram K. Moderwell). 
—Kad Italija atmeta Vcrsailles 
taiką, yra tikroji reikšmė apsi- 
ma’nymio pusiau diplomatiniais 
Uitstiovais su sovietų Rusija. Tą 
aiškina vadovai įvairių politinių 
partijų.

Aš patyriau, kad Italijos val
džia toj lįnkmėj vedė tarybas 
jau nuo kelių sąvaičių, to neži
nant socldislanits ir laikraš
čiams. Tas žingsnis yra vien 
tik nacionalistinis ir nėra pri
jautimu bolševizmui. Aš tankiai jau .pro-rusiška politika pat- 
girdedavau kalbant: rauks socialistas prie valdžios

“Francija kiekviename žing- pagems darbininkų klesos 
snyje užblokavo musų r.aciona- psichologiją, tuo padidinant 
lisitines aspiracijas. Ji intrigavo Italijos pfodukciją.”

tiu) padidinant

True translation filed with. the post- 
master at Chicago, III., Aug. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
UŽ GENERALINI STREIKĄ.

VVASHINGTON, rugp. 12. — 
Sekretorius ’Colby ir Lenkijos 
atstovais princas Lubomtrski

Skelbs streiką išvengimui 
naujo karo.

LONDONAS, rugp. 12.
Anglijo^ angliakasių federaci
ja šiandie nutarė užgirti ge
neralinį streiką visoje Anglijo
je, jei veikiamasis komitetas 
matys, kad toks didelis žings
nis yra reikalingas išvengimui 
naujo karo.

Delei kritiškos padėties, pre
mjeras Lltoyd George panaikino 
savo pienus praleisti savo va- 
kacijas Šveicarijoje.
Anklija susirupinusi padėtimi.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Karo debesįs vėl karo padangėje

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, ru^p. 12 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ....
Austrijos 100 kronų

prieš mus Balkanuose, rėmė 
Graikiją ir Jugo-Slaviją ir ban
dė sudaryti Dunojaus konfede
raciją, kuri butų buvusi tik 
senoji Austrijos inilperija po 

Jte .antį-italii- 
ka politika apsireiškia* ir Ver- 
sailles sutartyj, prieš kurią to
dėl turime kototi ir lodei musų 
politika, žinoma, turi būti pro
rusiška.”

GRAIKIJOS PREMIERAS VE
NIZELOS PAGAUTAS. \

Premierą pašauta lipant į

Ji įvyko už kelių valandų po
Lubomirskio paskelbimo, kad , - _ . . _ . . 
jis prašys Amerikos pagelbos į 
Lenkijai.
. Lubomirskis , gal turėjo ar 
dar turės konferenciją apie 
Amerikos leidimą rekrutuoti iš 
Amerikos kareivius Lenkijai. 
Lenkų legacija esą gaunanti 
daug paisisitdymų stoti Lenki
jos amiliįjon.

Atvyksta Rusijos atstovas.
Visoje Italijoje nėra opozici

jos tokiam pripažirūmui sovie
tų valdžios, kokis buvo paskel
btas pareitą sąvaitę užrubežinių 
reikalu jninisterio Storza. AŠ 
patyriau, kad bolševikų atsto
vui Vosovskiui, kuris, tikimąsi 
atvyks sekamą sąvaitę, bus leis
ta naudoti šifrą ir turės privile
gijas diplomatinio kurjero. Jo 
stovis nebus diploinatinis, bet 
techniškai bus “agentu.” Iš tų 
žmonių, kurie vedė tarybas su

jy — m ■ i ly „ m * ,

PARYŽIUS, rugp. 12. — Grai
kijos premieras Venizelos tapo 
pašautas ir sužeistas šiandie 
Lyons geležinkelio istotyj, Pa
ryžiuje. Pašauta jį kada; jis lipo 
į traukinį išvažiavimui į Nice. 
Belipant į traukinį prie jo pri- 
bčgo <lu j>tisir-eclę žmo-
nės ir pradėjo šaudyti. Viso 
buvo paleista 8 šūviai, bet pre
mieras išliko tik lengvai sužeis
tas.
Abu užpuolikai liko suimti ir 
labai sumušti susirinkusių sto- 
tyj Venizelos šalininkų ir drau
gą-

True tr.anslntinn filed wirn rfie poat- 
master at Chicago, III., Aug. 13, 1920 
as roąuired by the net of Oct. Q, 1917

ALBANAI GRĄSINA 
SERBIJAI .

RYMAS, rugp. 11.
Durazza praneša, kad Albanijos 
valdžia pasiuntė ultimatumą 
Serbijai, reikalaudama įuojaus 
evakuoti Trakose ir užmokėti 
600,000 frankų atlyginimo.

Žinia iš

Badaujantis kalinis pasimirė.
POTTSVLLLE, Pa., rugp. 11. 

—Negras Charles Wilson pasi
mirė iš bado vietos kalėjime. Jis 
badavo viso 43 dienas. Jis buvo 
nuteistas už plėšimus 7 metams 
kalėjimo. Vėliau jis bandė pa
bėgti iš kalėjimo, sumušė vieną 
sargą ir paskui susišaudė su 
kiltu sargu. Už tą jis tapo nu
teistas 28 m>et. kalėjiman. Po 
teismui jis ir pradėjo badavi
mą, reikalaudiamas panaikinti 
antrąjį teismo nuosprendį. Ka
lėjimo viršininkas leido jam 
numirti, nes tai esą pilnai lega
liu dalyku.

ne, aš patyriau, kad formalia 
pripažinimas sovietų valdžios 
gali įvykti už kelių sąvaičių.
Ekonominiai reikalai rigi stu

mia prie Rusijos.
Be politinių priežasčių, eko

nominės priežastįs atnaujini
mui ryšių su bolševikais irgi 
yra labai didelės. Reikia atsi
minti, kad ketvirtdalis Italijos 
biudžeto, taigi 6,000,000,000 li
rų, eina padengimui deficito, 
pasidariusio aiprupinant Itali
jos žmones pigia duona. Itali
ja užaugina tik biiskį daugiau 
kaip pusę to, ką ji suvartoja. 
Kita. pusė turi but^ iniportud- 
ta už augštą kainą delei žemo 
pinigų kiirso. Bet tie importuo
tieji grudai turi būti parduoti 
žmonėms žemiai kaina. Bandy
mas pagelti kainą nuvertė Nitti 
valdžią.

Italijos finansai negalės pa
siekti nonnalifo laipsnio, kol 
ji negalės pirkti pigiai grūdą

SAN FRANCISGO, rugp. 12. 
—Prezidentui Wilsonui sutei
kus pardoną šiandie tapo pa-

$3.6G liiuosubti iš kalėjimo sąžinės 
Belgijos už vieną franko 12.I5 P™šininkaS lanii Carl Haes- „ 
Danų, 100 kronx> ....M........ $15.30 sler, buvęs profesorius Mil- rytuose. Todėl Italijos politika
Finų 100 markių .......  $3.50 universitete. ! pastaraisiais metais buvo veda-
Francijos, už $1 ....... frankų 13.72; ? x . .. . < t i i • •
Italijos, Ui ?1 ............... lirą 19.72 . --------------------------------------- I nin 11Ž atnaujinimų pirklybinių
Lietuvos 100 auksinų ........... $2^0 RYMAS. --  AriatmVrnfRma imi I rviin cii iDnciin Mnr« hnlševilrni

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių

kaip Vokietijos markių).
Lenkų 100 markių ......    $0.45 npicĮolzratės oradėioOlandu 100 guldenų     $33.25 «risu)Kraics prauejo 
Norvegų 100 kronų ............... $15.85 mažus vilkiukus,
šveicarų, už $1 .............. frankų 5.96 mSg?amą Žvėrį.
Švedu 100 kronų ............... $20.75 .„ . . ’ .
Vokiečių 100 murkiu ........... $2.20 ■ vilkiuką mokamh po $40.

$0.53

Aristokratėms jau ryšių su Rusija. Nors bolševikai 
i nusibodo šunis ir katės ir jos dabar ir ncgaU eksportuoti daug 
| jieško naujenybių. Dabar Rymo grudų, visgi geriau, kad kuo 

» auginti! ankščiau tas bandymas prasidū- 
kaipo savo ; tų. Todėl Italija nori afcsinauji- 

Už kiekvieną nimo normalių sąlygų ir pačio
je Rusijoje. .

kad kuo

GERKITE TIK VIRTINĄ. 
VANDENI.

Vanduo ežere yra pilnas 
srutų.

CHICAGO. — Sveikatos ko- 
tplisionicrhis išleido persergėji
mą, kad visi gėrimui vandenį 
virintų, nes j ežerą priėjo daug 
srutų iš Calumct ežero ir South 
Chicago pakraščių. Vandenin 
leidžiama daug clilorino, kad 
užmušus bakterijos, bet visgi 
yra pavojus, kad geriantįs ne
virintą vandenį gali gauti akių 
nosies, ausų, gerklės ir odos li
gas. Virinti reikės, kol vėjai 
nenuneš tų įsrutų kiton pusėn* 
nuo Chicagos. Visišką pavojų 
galima pašalinti tik permainant 
bėgimą Calumet upės, bet tai 
bus padaryta tik už metų laiko, 
pabaigiant kasti ten kanalą.



NAUJIENOS, Chlcag
m .Tu..... imi

PČtnycia, Rugp. 13 d., 1920

LINKUVA, Šiaulių apskr.
Birželio 20 d. vietos darbinin

kų sąjunga surangė vakarėlį. 
Buvo vardinta “Kova” ir “Kur
čias žentas“. Nors klebonas uo 
liai agitavo prieš vakarėlį, pub
likos prisirinko tiek daug, kad ( 
biletų pristigo.

Birželio 27 d. buvo atvažia
vęs St. Seimo atstovas krikš. do
moki'. Spudas. Sušaukė mitin
gų ir pasakojo apie Seimo dar
bus. Išgyrė krikšč. demokra
tus, soc. liaudininkus ir valstie
čių sąjungų, kad jie bendromis 
jiegomis palaiko valstybės tvar- į 
ką, kurią norinti sugriauti sočiaiI 
demokratų frakcija. Kalbėjo 
dar apie žemės klausimų, bet 
darbininkai pyko ir murmėjo. 
Kvietė stoti darbo federa- 
cijon, darbininkai tik juokėsi. 
Linkuvos federacija visai baigia 

t smukti. Joje beliko vargoninin-1 
kas h* kelios davatkėlės. Zakris
tijonas jau išstojo ir, už tai kle
bonas jį iš vietos pavarė.

Po mitingo buvo sušauktas j 
visuotinas darbininkų sąjungos 
susirinkimas, į kurį Spudaj irgi 
atėjo. Čia jty kėlė trukšmą, ko 
1 it)josi, šokinėjo ant valdybos^ 
narių, kam jie išrašo “Darbinin
kų Gyvenimų“ ir “Socialdemo
kratų.“ Pagaliau jam pavyko

suardyti tvarkų visai ir susirin- 
kinkis reikėjo uždaryti. Darbi
ninkai įpyko ir norėjo pagauti 
Sehnjo atstovų, bet jis pro užpa
kalines duris išspruko.

—žioplys [“S-d“.]

ŠAKIAI.

Vargu rasis visoj Lietuvoj ki 
tas toks nešvarus ir apsnūdęs 
miestelis, kaip Šakiai, 'frobos 
dar senovėj Laikų, iŠklypusios, 
supuvusios, o kur darbininkai 
gyvena, tai tik,urvai. Namų stT 
vininkai nesirūpina jų pataisyti, 
jiems rupi tik kuo didžiausią 
nuoma kelti. Visur toks nešva- 
mas, kad einant gatvę reikia no 
šis paslėpti. Butų ir sveikatos 
komisijos nieko neveikia, joms 
ir tai]) gerai.

2. U. darbininkų profesinė są 
junga nepersmarkiai kvėpuoja, 
nes matyt trūksta gabesnių žmo 
nių, o nnisų inteligentai nuo jos 
šalinas — inteligentams nepa
togu dirbti su prasčiokais.

Turime paštą, kur. mums ma 
Joniai vežioja vežėjas V.; kh( 
ne jis, tai nebūtų kam iš Nau
miesčio parvešli, bet kaip jis 
užšvenčia, tai ir mes turime be

• pašto kelias dieniais švęsti.
[“S-d.“] Kapsas.

Skausmus ir gėlimus nutildo

& 
PAIN-EXPELLER

V»izb»£enklla užreg. 8. V. Pat. OfiM.

DRAUGAI REIKALE

TRAUPIS, Ukmergės apskr.

Jokios dvarų darbininkų or
ganizacijos čia įsteigti mos ne
galime, kadangi trukdo klebo
nas su savo pavasarininkų bu
riu. Šitie šnipai) valkiojasi po 
dvarus ir kaimus ir uostinėja,

*• DIDELIS PUIKUS

, Rengiamus *
DRAUGYSTĖS TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ NO. 2, 

iš VVest Pulhnano
NEDĖLIOJ, RUGPIUčIO-AUGUST 15 D., 1920 

GARDNER’S PARK
123 ir Michigan Avenue

Prasidės 12 vai. dienos. Tikietas 50 centų
širdingai kviečia KOMITETAS.

| Musu Piknikas I
!
 Rengia L. S. S. 4, 22, 81,137,138,158,174 ir 234 kp. |

Nedėlioję, Rugpjūčio 15, 1920
f] G. Chernausko Darže, No. 1, Lyons, Iii.

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

RENGĖJAI.
9 Černausko darže nuo viso busite apsaugoti.

* Dįdeles prakalbos ant Bridgeporto 
KALBĖS DR. J. ŠLIUPAS.

Mildos Svetainėje, 2 lubos, 3142 So. Halsted St. 
Rugpiučio-August 13 d., 1920 mi

Pradžia 8‘ vai. vakare. -
Tik ką atvykęs iš Lietuvos su naujausioms žiniomis apid Lietu

vos padėjimą, jos gyvenimą ir darbus ateityje. Kas nori išgirsti vė
liausių žinių apie Lietuvą, malonėkite atsilankyti kas gyvas ant 
prakalbų. • \

' Inžanga dėl padengimo lėšų 25c.
Kviečia visus A. L. T. S. 25 KUOPA.

Stoiškos ir 
fi
& 12th STREET*

TeL Kedeie 8902.
| 3514-16 W. 12th ST.

Art] 8L Louis Av».
ciuckio, 1LL.

12. Savo nutarimams gyveni- 
man vykinti apskr. prof. sąjun-

ar kur nėra bolševiko, o bolše
vikas kiekvienas, kas ne pava
sarininkas. Klebonas įsako žino gų Centro biuras renka plldomą- 
nėms,' kad nelaikytų pas save jį komitetą, kuris renka sau pre- 
“bolševiko”, o jei kur jo nopa^ zidiumą.
kiaušio, ten net pas ligonį neva
žinėja. —■ J. Kūdra.

I

LINKUVA?

Senkui jau buvo musų sąjun
gos steigti darbininkų krautu
vę/ Lig šiol vis truko jai pi
nigų. Dabar ir šilą sunkenybę 
mes busime pergalėję. Naudo
damies susirinkimais baigiame 
dėti pajus ir tikimės, kad jo
kios kliūties nebebus pradėti 
veikti musų koperatyvui.

Darbininkai domisi poetikos 
gyvenimu. Klausosi ką dirba 
St. Seimas. Laukia pranešimų

žioplys.

Lietuvos Profesinių Darbi 
ninku Sąjungų Atstovų 

Suvažiavimas Kaune
Birželio mčn. 20 d.

Rezoliucijos.

Organizacijos klausiniu:
Išeinant iš to, kad darbininkų 

.iŠsiliuosavimas iš kapitalo ver
gijos ir gynimas savo reikalų y- 
ra pačių darbas ir tai pasiekti 
tegalima tik suvienijus visas jė
gas, Antrasis visos Lietuvos 
profesinių sąjunga suvažiavi
mas mato būtiną reikalą orga- 
niz.uotią visiems Lietuvos darbi
ninkams į savo “Klasines profe
sines sąjungas ir spiestis apie 
vieną visos Lietuvos profesinių 
sąjungų Centrą.

Tam tikslui pasiekti suvažia
vimas numato ir siūlo sekantį 
organizacijos būdą:

1. Vietos sąjungos tveriasi at
skiromis profesijomis mieste, 
miestelyj ar valsčiuj.

2. Lauko darbininkų profesinė• 
sąjunga gali, apimti ir mažesnį 
plotą, negu valsčius, vienydama
si apie punktą sulig patogumo 
(miestelis, dVąras). .

, *3. Gelžkelininkai organizuoja
si didesnėmis stotimis arba pa
lei liniją.

4. Vietos' profesine sąjunga, 
būdama skaitlinga, skirstosi su- 
lyg patogumo į paskyrius: laukų 
darbininkų sąjungos poskyriai 
tveriasi kiekviename dvare, so
džiuj, jei ten randasi nema
žiau kaip 5 organizuoti draugai, 
gelžkelininkų mažose stosyse, 
kitų amatų darbininkų mieste
liuose.

5. Vietos profesinių sąjungų 
viršiausia organas yra visuoti
nas narių susirinkimas ir susi
rinkimas atstovų nuo pAskyrtų 
nuo nustatyto skaičiaus 'narių 
(3—5—7). Visuotini Susirinki
mai riša ir sprendžia visus vie
tos darbininkų savo profesijos 
reikalus: renka valdybą, Revi
zijos komisiją, skelbia streiką, 
nustato reikalautiną atlyginimą 
ir t. t.

6. Vietos profesinės sąjungos 
valdyba, visuotino sąjungos su
sirinkimo išrinkta veda jos vi
sus reikalus: ji vykdo visuotino 
susirinkimo nutarimus, palaiko 
ryšius su Centro organais ir t.t.

7. Poskyriai turi tik save pir
mininkus, kurie palaiko ryšius 
su valdyba, renka narių įnašus 
ir t. t.

8. Smulkiau vidujinį profesi
nių sąjungų tvarkymą nustato 
Lietuvos profesinių sąjungų Cen 
tro Biuras. i

9. Darbui apvienyti šaukia
mas visos apskrities visų profe
sijų sąjungų atstovų suvažiavi
mas, kuris ranka 'apskrities pro
fesinių sąjungų Centro biurą.

10. Kaimyniniai apskričiai pa 
togumo delei gali susivienyti į 
vieną srities profesinių sąjungų 
Centro biurą pav. Šiaulių-Mažei
kių, Rąseinių-Taurages ir t. t.

11. Apskrities ar srities prof. 
Sąjungų Centro biuro tikslas 
tvarkyti profesinį judėjimą savo 
plote, ramti ir steigti profesi
nes sąjungas vietose, duoti joms 
nurodymų, palaikyti ryšius su 
Lietuvos profesiniu Centro Biu
ru ir vykint jo aiutarimus gyve- 
niman.

13. Vidujinį apskrities prof. 
sąjungos tvarkymąsi nustato ve 
liau Lietuvos prof. sąjungų Cen
tro Biuras.

14. Visos Lietuvos profesinių 
sąjungų viršiausias organas yra 
visos Lietuvoj profesinių sąjun
gų atstovų suvažiavimas. Jis 
riša ir sprendžia klausimus, lie
čiančius visos Lietuvos darbinin 
kus: žemhs, kultūros bei švieti
mo, -darbo apsaugos ir kitais 
klausimais.

Į <

15. Visos Lietuvos profesinių 
sąjungų suvažiavimai šaukiami 
ne rančiau, kaip kas 4 mėnesiai.

16. Reikalui esant šaukiami ir 
tankiau nepaprasti suvažiavi
mai.

17. Patogumo delei, < suvažia
vimą šaukiant kaimyniniai ap
skrities Centro biurai sudaro 
srities Centrą/biurą, kuris ir or
ganizuoja rinkimus vietose.

18. Savo nutarimus vykinti 
suvažiavimas renka/visos Lietu
vos profesinių sąjungų Centro 
Biurą, kuris organizuoja profe
sinį judėjimą visame Lietuvos 
plote, duoda vietos sąjungoms 
nurodymų per spaudą, ar siun
čiant instruktorius remia jas 
materialiai ir moraliai jų kovo
je su darbdaviais ir 1.1.

19. Lietuvos prof. sąjungų 
Centro Biuras savo nutarimams 
vykinti renka pildomąjį komite
tą, kuris renkasi prezidiumą.

20. Reikalui esant L. P. S. C. 
B. šaukia suvažiavimus atskirų 
profesijų.

21. Sale profesinių sąjungą 
atstovavimui darbininkų rei
kalų dvare ir fabrike tveriami 
dvarų ir fabrikų darbininkų ko
mitetai. . >• '

22. Jų tikslas atstovauti dar
bininkų reikalus dvare ir fabri
ke, sekti ij’ vykinti prof, sąjun
gų nutarimus, siekft gaminimo 
kontrolės.

.23. pVarų ir fabrikų darbinin
kų komitetus renka visuotini su
sirinkimai.

24. Darbui apvienyti šaukia
mi visos apskrities dvarų ir fab
rikų komitetų atstovų ■suvažia
vimai, kurie renka apskrities į- 
galiotinių tarybą, kuri renk sa
vo valdybą.

25. Visos gi Lietuvos dvarų ir 
fabriku komitetų atstovų suva
žiavimas ranka visos Lietuvos 
įgaliotinių tarybą.

26. Įgaliotinių tarybos būna 
aižiausiame kontakte ąu prof. 
sąjungų centro biurais: vykdo 
gyvenimai! pastarųjų nutari
mus, kontroliuoja jų vykinimą 
dvaruose ir fabrikuose, seka gy
venimo kontrolę vietose ir t. t.

Nors rezoliucija duoda gana 
platų profesinių organizacijų 
tinklą, bet ar toks organizacijos 
būdas butų labai praktingas, 
tenka kiek paabejoti. Rezoliu
cijos pamatau dedamas visai tei 
singas principas darbininkų or
ganizavimo atskiromis profesi
jomis, bet Lietuvoj sunku bus 
visur tą principą išlaikyti. Di
džiuma darbininkų pas mus — 
tai lauko darbininkai. Šiaip jau 
didesnių pramonijos įmonių^mes 
•maža teturime. Vienur kitur 
rasime miesteliuose kiek tiek 
amatninkų. Kurti atskiros pro
fesijos sąjungas atskirų profe
sijų amatninkų butų gal sunko
ka, o kur ne kur ir kdblu. Gal 
butų tinkamiau kurti šiokiu bu
du: kiekviena apskritis kuria 
visos apskrities darbininkų pro
fesinę sąjungą. Toji apskrities 
profesinė sąjunga turi kiekvie- 
fiame valsčiui savo• skyrius, o 
skyriai atskirose vietose ^kai
muose, dvaruose, miesteliuose) 
turi savo paskyrius. Paskyriuo- 
se gali susiorganizuoti atskiro 
amato darbininkai (kurpiai, siu
vėjau ir kiĮi). Taip organizuo
jant butų išvengta'ištisos eiles 
keblumų delei įsiregiatravimo 
besikuriančių sąjungų. Viena 
įregistruota apskrities dąrbin in
kų sąjunga gali apimti visus 
apskrities darbininkus. Orga-< 
nizuojant gi darbininkus sulyg

LIETO®- ' Mk®'
Lietuvos Sostine Jau Musu 

Lietuvos Vėliava a"t Gedimino Kalno
Paminėjimui Atgavimo Vilniaus, Lietuvos Sostapilės, ir išreiškimui savo 
didžio džiaugsmo tokiame svarbiame momente yra rengiama 

Milžiniška Lietuviu IšHk
H • •

Didžiausiame Teatre Chicagoje, ten kur randasi didžiausi^argonai, ten kur atsibuna garsiausios 
operos ir koncertai, ten, kur kalba prezidentai, tai yra*garsiausiame pasaulyje

AUDITORIUM TEATRE
Ant Congress Gatvės, tarpe Wabash ir Michigan Avenue.

-

■IIIB • ■
a

Nedėlioj, Rugpjūčio 15, 1920
• Lygiai 7 valandą vakare

, 1 ..= PROGRAMAS i.... ..  1
Ant Bioa triukšmingos iškibnės specialiai atvažiuoja Lietuvos Misijos nariai, gerb. Jonas 

Vileišis, Majoras Povylas Žadeikis ir kiti ką tik atvykę iš Lietuyos kalbėtojai su labai žingei
džiomis ir naujausiomis žiniomis iš musų tėvynės.

Iškilmės vakaras bus pamargintas peiktu, jausmingu ir žavėjančiu muzikaliu programų ir 
grojimu milžiniškų sujudinančių ir širdį uždegančių' vargonų vadovaujant p. A. Pociui.

Viena dalis programo bus tai didelis surprizas — ašaros, džiaugsmas ir entuziazmas. Tik 
sykį ir tai tik pirmų ir paskutinį sykį t?avo gyvenime matysi tokį regėsį — tai yra pirmutinė ir 
paskutinė proga — todėl nepraleisk jos jeigu esi tikru lietuviu — sunumi ir dukterimi Lietuvos.

Bus taipgi rodomi lietuviški krutamieji paveikslai kurie paliks širdyje kiekvieno lietuvio 
amžin\ įspūdį — nes yra sujudinanti, graudinanti, džiaugsmą ir ūpą priduodantį. Plunksna 
gabiausio raštininko nepajiegtų jų aprašyti, todėl brolau ir sesute ateik ir paregėk savo akimis 
tuos nepaprastus paveikslus.

Chicagos Lietuviai turėjo daug didelių ir įspūdingų iškilmių, bet šioj iškilme pralenks vi
sas — gali būti tai pirmutinis ir paskutinis toks vakaras, nes akys regės tą ko pinpa niekad 
neregėjo; ausys išgirs tą ko pirma niekad negirdėjo; širdis pajaus tą, ko pirma niekad nejautė..

Šioje iškilmėje pirmu sykiu kiekvienas lietuvis pilnai supras ką tai reiškia būti ttikru lietu-' 
viu. Jeigu Gedeminas, Vytautas, Algirdas, Keistutis ir kiti musų didvyriai regėtų tą milžiniš
ką minią lietuvių tėvynainių susirinkusių Auditorium Teatre, Rugpiučio 15-tą, tai pasakytų. “O 
tai čia yra tikri Lietuvos sunai ir dukterįs”. Bet brolau ii' sesute, nėra tokios- plunksnos kuri 
galėtų tinkamai nupiešti kas dėsis tame vakaro, toję džiaugsmingoje iškilmėje, genaus pribuk, 
paregėk ir paklausyk, nes kitos tokios progos jair nebus.

Jeigu dienoje iškilmės lytų, žaibuotų ir griaustų, nenusimink, nemanyk, kad tai pasekmės 
blogo oro, tai bus išreiškinjas jausmų ir praliejimas* džiaugsmingų ašarų senovės lietuvių dievai
čio Perkūno, kad Vilnius, Lietuvos Sostinė, jau lietuvių rankose ir ant Gedemino kalno jau ple
vėsuoja Lietuvos trispalvė vėliava. Todėl, nežurint koks butų oras, keliauk į Vilnių — į 
Auditorium, ant didžiausios lietuvių manifestacijos.

Lietuviai Chicagos ir apielinkių miestelių visi traukite į Vilnių, į Auditorium Teatrą; ten visi 
vienu balsu sušuksime: “Valio! 'Vilnius Lietuvos -Sostinė hi| Gedemino Kalbu ir vėl musų! La! 
gyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva.” Musų suvienyti to vakaro balsai sujudins pasaulį — 
visi žinos kad lietuviai gyvuoja.

PRIVAŽIAVIMAS — Privažiuoti galima sekančiais karais: Indiana Avė., Cottage Grove 
AVe., South Slde Elevated, Metropolitan ElevĄt cd, State St., Van Burėn £>t., Harrison St., Blue 
Island Archer Avė., Raciną Avė., Halsted St.j Ashland Avė., Wentwųrlh Av., ir daugel kįtų. 
J INŽANGA. — Idant kiekvienas galėtų pasinaudoti proga šios nepaprastos lietuvių iškilmės, 
įžanga yra labai prieinama, kad tik padengus lėšas. Jeigu liktų Kolęs pelnas tai bus paaukotas 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui. Pirmos Lubos, Ložos ir Pirmas ^Balkonas kartu su War Tax po 
$1.10. Antras ir trečias balkonas po 55c. su War Tax.

Tikietus pirkti galima, sekančios^ vietose: ant Bridgeporto: Justino Kulio Aptiekoje, 3259 
S. Halsted St.; Town of Lake: Antaną Kareivą, ,4537 S. Wood St.; Joną Viskontą, 4635 S. Wood 
St.f Brighton Park: J. Mickoliuną, 4410 S. Richmond St.; P. Stasiulį 4438 S. Fairfield Avė.; 
West Side: A. I). Kaulakį, 2259 W. 22-nd St.; Joną Bagždiuną, 2116 W. 22 St.; 18-tos ir Union, 
Povylą Pilkį, 729 W. 18-th St.; N. C. Kn%)nį, 1810 S. Pcoria St.; Roselande ir'Kensingtone: 
Bhltic‘Biure, 11441 Michigan Ji ve.; So. Cljieago: Jobą Trijonį, 8756 S. Houston Avė.; North Side: 
Ludviką Lapinską, 1639 N. Paulina S.t.;| Auditorium Teatro Tikiefų ofise ir nuo Komiteto narių.

Širdingai visus lietuvių# kviečia rengėjai,
Chicagos Lietuvių Taryba ir Lietuvos Laisvė Paskolos Chicagos Apielinkės Apskritys.

priimtosios rezoliucijos priseitų ... 
atskirai valščiaus darbininkų ’•! 
sąjungai skyrium registruotis, I 
kas žymiai kebliau. Visuotiną- į 
jį apskrities darbininkų sąjun- [ 
gos susirinkimą turėtų sudarytu 
sąjungos skyrių delegatai. Te-j 
nai galėtų patekti atstovais ir 
atstovai paskyrių, susidariusių 
iš atskiros profesijos amatinin
kų. Jeigu tokių atskirų profe
sijų paskyrių susidarytų susi
rinkime bent keli ar keliolika, 
butų galima sudaryti tos ar ki
tos profesijos sekciją. Renka
moji visuotino susirinkimo val
dyba atstovų atstotų apskrities

tik bepriseitų kalbėti apie sri
ties centro biurą, kuris mpiiAtų 
du tris apskričiiisą Man išrūdy
tų, kad toks organizavimo būdas 
butų kur kas praktingesnis ir 
lengvesnis.

Čia kalba dar apie darbininkų 
dvarų ir fabrikų komitetus. Be 
abejojimo ši institucija labai bu
tų reikalinga, bet reikėtų gerai 
pagalvoti apie tos institucijos į- 
gyvendinimą ir jos funkcijų aiš
kų nustatymą, čia lygiai pri
sieina skaitytis ir su gyvenimo 
realybe. Jeigu delei profesinių 
darbininkų sąjungų kūrimo pil
nai galima naudotis veikiančiuo
ju įstatymu apie, draugijas, tai 
kuriant dvaruose ir fabrikuose 
darbininkų komitetus numato
mi keblumai, kad jų išvefigus 
reikalinga aiškiai nustačius dva
rų ir fabrikų komitetų organi
zacijos būdą ir jų funkcijas* 
spirti Seimą, kad butų išleistas 
.tam tikras įstatymas.

(Bus daugiau) \

Pinigai Iš
"s. •

A

i..

5

Lietirera•r

. Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielj, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

552 Grand A ve., 
Kenosha, Wis.

hhim
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS'
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.

Phone Cunal 257

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
■ AKUŠERE A 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- t 
silvanijes hos- 
pitalėae. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo, buo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims i* 
merginoms.

3113 S. Halsted St. Chicago, Iii.
(^nt antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

Perkame 
Liberty 
Bondsus

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius per
ka Liberty Bondsus 
pagal dienos kurso. 
Kas turi Liberty Bonv 
dsų gįili /atnešti juos 
parduoti į Naujienų 
Pinigų Siuntimo Sky
rių. ’ Atsiųstus per 
paštų' Liberty Bond
sus atperkame pagal 
tos dienos kurso, ka- 

• da jie musų pasiekfh.
NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO* SKYRIUS

1739 So. Halsted Street,
Chicago, III.
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Saugumas

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St 

Chicago

TRENGTH W 
AFETY& | 
ERVICE JA

Republikonų Partijos 
nusistatymas.

Patarnavimas
I Kada jus deposituo- 
L jate savo pinigus šia
is me tvirtame banke, 

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

I Ir atminkite štai ką, 
I jog mes siunčiame pi- 
|> nigus į visas svetimas 

f šalis.
Ateikite ir matyki

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

[Federuotoji Presą], 
Chicago. — Pirm negu

galai susirinko į Republikonų 
Partijos nacionalinę konvencijų, 
kad užtvirtinus didžiojo biznio 
nužymėtąjį kandidatų {Jungti
nių Valstijų prezidentus, — 
Frank A. Vanderlip ir Thomas 
\V. Lamont jau buvo išdirbusiu 
finansinio imperializmo politi
kų ir nuskirusiu Republikonų 
Partijų valdymui šalies seka
mais keturiais metais. Supranta 
n?a, kad basai šalies valdymas 
luti pilnai sutikti su imperialis
tine ix)litika. Tos nuomones 
laikosi R. F. Pettigrew, buvu
si iš South Dakotos Jungtinių 
Valstijų senatorius, kuris buvo 
Republikonų konvencijoj Chica 
goj.
“Kiek aš žinia u“, sako Petti- 
gre\v, “Vanderlip ir Lamont iš
buvo Kinijoj ir Japonijoj visų 
balandi ir pusę gegužės, Juodu 
ten lankėsi tuo tikslu, kad ga
vus leidimo tiesti geležinkelius, 
kasti anglį ir vystyti pramonę. 
Judviejų agentai darbavosi ir 
Siberijoj, kur jie gavo konce
sijų iš Kolčako ir Semenovo, Ja 
ponijos pripažintų Siberijos vai 
donų. Rus bandorrta'padaryti 
kontraktų su Meksika. Jei Mek
sika atsisakys tatai padaryti, tai 
musų armija puls tų šalį, kaip 

įtik Harding užims prezidento 
vietų“.

Buvusis senatorius Pettigrew 
nurodo, kaip jam pasisekė su
žinoti viską, kas dėjosi Repub- 

įlikonų konvencijoj.
j “Aš turėjau draugų, kuris bu 
vo Republikonų komiteto narys 
per paskutinius keturis dešimtis

delc-

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

HAMBURGU IR DANZIGĄ
3-čios klesos kainos

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

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

* ’

IŠSIGERK Ir Da Gero Gėrimo 
ROYAL BRAND SALYKLOS, CUKRAUS, 

SYRUPO 
1919 Oregon apynių.

Geriausis ir čysčiausis produktas ant’ marketo.
Vienas pabandymas pertikrins jus ir jeigu negeresnis negu kiti 

sugražinsim pinigus. Vienas pabandymas padarys jus musų pastoviu 
kostumeriu. Musų laboratorijos yra po vadovyste expertų bravorų
chemikų.
3 svarų dėžė — su apyniais .....................   $1.75
1 tuzinas 3 svarų dėžių — su apyniais .......................................... $18.00
6 svarų dėžė — su apyniais ......................   $2.75
1 tuzinas 6 svarų dėžių — su apyniais ...................................... $27.00

MUSŲ G VARANTI J A.
6 svarų dėžė padarys 8 galionus nepridedant cukraus.

Mes užlaikome visus reikalingus įtaisymus ir instrumentus. Visi 
expreso iškaščiai apmokami ant užsakymų per paštą.

ROYAL PRODUCTS CO..
t 2258 Lincoln Avė.

Telefonas Lincoln 1414.
REIKIA Agentų Chicagoj ir Apielinkėj. 

o 
-------------------------------------- ----- ---------------------- --------- -------------------

SMAGUMAS ir SVEIKATA
Oldsmobile—Lexington—Chevrolet

Tai yra pigus, geri ir tvirti automobiliai. 
Klauskite

MR. P. SUNDWALL,
3159-61 North Clark Ctreet, Chicago, III.

Phone Lake View 7816.

25,000 Knygų Uždyką
L. K. MOKYKLA padovanoja 25,000 knygų visiems tieiis, kurie 

nori sužinoti, kaip galima lengvai, greitai ir pigiai Įsigyti MOKSliĄ* 
Siųskite savo antrašą ir 10c., kaipo prisiuntimo lesąs, adres (uodaioi:

L. K. MOKYKLA, 2023 Saint Paul Avė., CHICAGO, ILL.

Capudine
Pamėgink tai

Visai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

metų. Republikonų konvencijų ( 
se jis visuomet lošia svarbių ro
lę. Taigi tasai draugas man 
pranešdavo kas rytų apie komi
teto tarimus. Tuo budu aš. vi
suomet žinodavau iš kalno, kas 
bus daroma \ konvencijoj. Ir 
stebėtinas daiktas — nustatytas 
programas visuomet išpildyda
vo detalingai“.
J štai kų Pettigrcw sako apie 
Ghicagos konventų jos įvykius ir 
tuos dalykus, kurie buvo planuo 
jami prieš konvencijų: '

“Didžiojo biznio interesų ats- 
iovai pribuvo į Chicagų išanks- 
to ir nuo pat pirmos valandos 
paėmė konvencijų savo rankos- 
na. Tokio daalyko pirma niekuo 
•net nebuvo daroma. Kapitalis
tus atstovavo, Gary, plieno 
korp. galva; Davidson ir La
mont. Morgano Ko. atstovai; F. 
A. Allen, Lee Higins Ko. atsto
vas; Atterbury, Pennsylvanijos 
gelžkelių vice-prezklcntas, ir 
Diek Millen iš Pittsburgho, ku
ris savo turtu užimta antrų vie
lų Amerikoj. Re to, buvo Geor
ge Baker, Frank Vanderlip ir 
Daniel G. Reid. Tie žmonės ne
norėjo riziki^oti. Jie atvyko 
Chicagon tuo tikslu, kad para
dus republikonain-s platformų 
r nominavus kandidatų į prezi- 
lentus. Iš pradžių jie norėjo no
minuoti Lpwdenų arba Woodų, 
bet Borah pareiškė, kad tokiame 
dvėjyj jis suskaldysiųs repub- 
’ikonų partijų. Knox, Hoover, 
Harding ir AVatson buvo laiko
mi rezerve. Iš tų jie sutiko rink 
Ii bile vienų, kad tik išlaikius 
partijos čielybę...

“Dėka tų finansininkų intri
goms Jungtinės Valstijos įsivė
lę į Europos karų. Jų pinigais 
pririsengimo paradai buvo ren
giami visoj šalyj; jie stoja už 
\Vilsono tautų lygų; jie ryžasi 
kurti imperijų. Jie norėjo pri
imti tokių platformų, kuri su 
mažais susilaikymais remtų tau 
tų lygų, arba geriau sakant, Ver 
saillės’o taikos sutartį Jie buvo 
pagaminę tokių platformų ir bu 
tų tikrai jų priėmę. Bet Borah 
ir Johnson pareiškė komitetui, 
kad juodu išsitrauksiančiu savo 
šalininkus iš partijos, jeigu tik 
tas punktas bus priimtas. Tatai 
pašalino Knox*ų, kadangi jis iš- 
kalno pareiškė, jog jis remsiųs 
tokių platformų; negavę*tokio 
pasižadėjimo, kapitalistai neno
rėjo pasitikėti Knox*u. Tuo bu 
du Knox’o šansai tapti kandidip 
tu į prezidentus pasibaigė.

“Tųsyk jie norėjo įpiršti 
Sproul’ų iš Pennsylvanijos, bet 
Penrose telegrafavo, kad jis tol 
nedaleisiųs. Ant galo, pri eita Į 
prie tos išvados, kad Harding I 
yra tinkamiausias kandidatas, Į 

Į kuris aklai pildys Wall stryčio Į 
j įsakymus ir rems jų planus nau I 
doti pasaulį. Kitais žodžiais I 

Į sakant, Harding remia Wall str-1 
č:io nusistatymų, kad Jungtines I 
Valstijos turi komerciniai užka-1 
liauti visų pasaulį. j

“Jie nori, mat, tuos kelius bi- Į 
lionus dolerių, kuriuos jie už-1 
dirbo kaipo pelnagaudos karo I 
metu, investuoti ne tik Šiaurinėj Į 
ir Pietinėj Amerikoj, bet taip I 
jau Azijoj ir Afrikoj.

; “Kiek aš žinau, Vanderlip ir Į 
Lamont išbuvo Kinijoj ir Ja-1 
ponijoj visų balandį ir pusę ge-1 
gūžes. Juodu ten lankėsi tuo Į 
tikslu, kad gavus leidimo tiesti I 
gelžkelius, Įkasti anglį ir vysty-1 
ti pramonę. Jųdviejų - agentai I 
darbavosi ir Siberijoj, kur jie ga Į 
vo koncesijų iš Kolčako ir Se-1 
nienovo, Japonijos pripažintų Į 
Siberijos valdonų. . t i

, “Sulyg jų programų turi būti I 
padarytas kontraktas- su Meksi-1 
ka. Jei Meksika atsakys daryti I 
sutartį, tai musų armija pulsi 

I jų, kaip tik Harding užims pre-| 
zidento vietų. |

“Jiej tujoj pradės statyti didės- Į 
n j laivynų negu turi Anglija. Ir Į 
Jungtinių Valstijų laivynų jie pa Į 
naudos atsiekimui savo nuperia I 
listinių planų. Jie ryžasi nau-1 
doti šios šalies darbininkus ir Į 
tuo budu uždirbtus pinigus in-1 
vestuoti kitose šalyse, darant Į 
atatinkamas sutartis ir gaunant I 
reikiamų koncesijų. Tos kon-1 
cesijos bus ginamos Jungtinių 1 
Valstijų laivynu ir armija.

TEMYK1TE
kurie manot keliauti į Lietuvą!

Laivakortes parsiduoda tiesiai į . Eitkūnus ir Klaipėdą ant ‘ Pašto-Ekspresiniu laivu, 7-8 dienos vande
nių, po 2-4-6 žmones, viname kambaryje.
Laivai šio išplaukia 21 ir 24 Rugsėjo, 1920 m. iš'miesto Montreal Kanada. •
Kurie manot važiuoti, pasiskubinkite užsisakyti vietą ant šių Ekspresinių laivų.
Keleivius palydžiu iki laivų, dėl to, kad suteikus parankias vietas ir sutvarkau, kad bagažas butų ap
draustas ir pasiųstas sykiu su keleiviais.
Pasportus dcl jus išjieškosiu per 3 dienas laiko taipgi pasirūpinsiu, kad neturėtumėt jokių nepriimnu- 
mų delei taksų.
Pasažioriai iš kitvj miestų, galite užtikrinti sau vietas ant tų laivų, pnsiųsdami 5 dol., kurie bus pri- 
rokuoti prie laivakortes; o atvažiavę pas manę J Detroit nors už trijų dienų prieš ašplaukimo laivo, 
apturės sau vietą ant laivo ir neturės jokių blogumų kas link pasporto ir taksų.
Rusija su Lietuva dabar gyvena tailcoj, taigi galima drąsiai keliauti į Tėvynę, kuri taip senai laukia 
nuo jūsų pagelbos. .
Pinigus siunčiu su garantija, nes siuntėjas visada sulaukia kvitelę su parašu priėmėjo.
Bile kokiam Reikale kreipkitės ypatiškai arba per laišką šiuom adresu:

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

į AŠ, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE.
Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris.

* Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
inimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 

maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas viduriu. Diegliai suimdavo po krutino, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos.

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

sidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
į pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
T Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas) 
£ SALUTARAS CHEMICAL INST.

J. Baltrėnas, prof.
1707 Halsted St., ‘ CHICAGO, ILL.

f Užlaikome žoles nuo visokių ligų.
$ Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt1 kiekviena, iškirpt ir pasilikt

' 'J sidarė smagu viskas

D. A. R. Blumenthal
I

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

- Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
PaKcrinU Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

. kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Dr. Charles Segal
Persikėlė j. savo naują ofisą, 
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

“Jeigu jųš domingai tomijote 
mano žodžius, tai jus negalėjote 
nepastebėti, kad aš pranašauju 
apie ateitį. Ateities įvykiai įti
kins jus, kad aš kalbėjau teisy
bę: Musų šalis nebėra respub
lika ir joje nėra demokratijos. 
Ji dabar virto feudaline auto
kratija, kur viešpatauja savo rų 
šies lordai. Musų draugijos su
rėdymas yra žiauriausias, kokį 
tik galima sau prisistatyti. Se
novės feudaline aristokratija su
sidėjo iš žmonių, kurie visgi 
šiek-'tiek turėjo žmoniškų jaus
mų; bet mūsiškiai lordai netu
ri nei tų kokybių. Aš noriu pa
kartoti — kapitalistai visuomet 
naudojo darbo žmones, o da
barties jų vienintėlis tikslas 
yra da labiau naudoti juos“.

4-..-, -------»...........

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos T/aisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon- 

? do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 
ir išsivadavimą.

Aukos reikia siųsti Fondo ka- 
sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
3323 S. Halsted St., Chicago, III.

Aukos Liet. Laisv. Fondui: 
Waterbury, Ct. —<P. Mo- 

tiečius ......................... $10.00
Chicagos Lietuvių Dar

bininkų Tarybos surengto
je Meldažio salėj prakalbo
je rugpjūčio 6 d. aukojo:

L. Noreikai .... $5.00
L. šnoras .............  5.00
P., Vaičkus ........
J. Kalninė............
V. Šileika ............
J. Pečiukėnas ...
J. Buragas............
J. Tumėnas ........
D. Grigas ............
J. Banaitis............
P. Tomas ............
Jrf Gribauckas ...
P. Žilinskas ........
J'. Kondroška ....
Kl. Jurgelionis ...

Gumbris ........
Pocius .............
Sukuris ......

Cinikas............
Monkas............
Norbutas ......
Kipšas .............

J. Bartulis............
St. Balnionis........
S t. Yvanauskas ...
J. Jozauskas........ .
A. Barzdaites........
J. Katėnas.............

T

P. Steponaitis ....
P. Erkinan ..
J. Jurskis ....
A. čėledinaij ..
J. Mikulėnas ..

Kruopiai ...
Urbonas ..

Klikna ....
šešergis ....
Ilgevičius ..
Kamiendulis
Vaičiukinas
Labanauskas
Čepaitis 

Spaitis .

K.

F.

A.

. 5.(M) 
5.00 
3.00 

, 2.00 
. 2.00 

2.00 
2.00 

. 2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

.A 1.00 
. 1.00

■' ' it;' ‘ •. '•iii*" •»' '*> ‘ ‘ ■.1 'J ''

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 Illington Teatro.

Perku ir parduodu namus ir lotus; skolinu pinigus 
ant nuosavybių; apsaugoj u nuo ugnies; parduodu lai
vakortes; siunčiu pinigus Lietuvon; parūpinu pagpor- 
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

MEDUS. !
Vienintelis augintojas ir pardavėjas 

tyro medaus. "Pasiuskit Moncy orderj 
i per paštą arba Expresą, o gausit tie
siog nuo farmos lietuviško medaus. 
Vieną ar kelias blėkines nuo 5 svarų! 
po $1.85, tokių 10 po $1.75, tokių 20 
po $1.65, tokių 150 po $160, tokių 100 
po $1.55. Nesiųskit bankos " čekių. ■ 
Taipgi geriautea pirktis farmą per , 
Amerikos Ukimnko Redakciją. M. Wa- [ 
lenčhts, 119 Washington St., Hart,j 
Michigan.

LAIŠKAMS
PAPIERIAI

M. Kornila .......... 1.00
M. Tona i tis .......... 1.00
M. Kutra .............. .100
K. Jankauskus .... 1.00
P. B. Bogužis .... 1.00
J. Bartkus .......... 1.00
J. F. Viętis .......... 1.0Q
C. Mache .............. 1.00
J. Rozis .............. 1.00
D. Miller ............. 1.00
J. Mežlaiškis.......... 1.00
A. 'Balionas............1.00
Makauskutis ........
S. Koiklis ..............
J. Nausieda ..........
J. Mickevičius ....
J. Gednaitis ..........
J. Plauška ..............
J. Radzišauskas ....
A. Vilis .................
St. Valančauskis >.
K. Kairiai ..............

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 
rn , . . ) 3110 arba 357e ep onai. -< Drexej

( 950 - Drover 4186 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st*
* Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų. 

Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

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

Mes turim visokios rųšies spaus
dintų laiškams • -rašyti' popierių^- 
prie tėvų, motinos, brolių, seserų, 
mylimosios^ visokių giminiu, drau
gų, pažįstamų ir tt. Ilgėjimosi 
dainos, tautiškos dainos, ir viso
kios kitokios dainos.

3 tuzinai (36) su kon- 
vertais $1.00.

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

M. G. VALASKAS ‘ 
11444 Michigan Avė., 

Chicago, III.
Dept. 10.

DR. S. BIEZIŠ
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas) 2201 W. 22nd St, kampai 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos! 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 di«M

. Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.. 1.00

, 1.00 
1.00 
1.00 
1.00

. 1.00
, 1.00 

1.00 
1.00 
1.00

: 1.00 
ĮJIO

. 1.00 
1.00 
1.00 
1.00

.50

.50
. .50

.50

.25
$2.25

$101.50
Buvo skelbta ’ 607.40

Tel. Boulevard 2160

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

V.. Novickis ..
J. Preikšas ...
M. Zargole ...
P. M..................

J.
V. Jašmontas
J. V. Žilinskis 
Juozukas ...
K. Rugis ... 
Smulkiais ..

Viso labo $718.90

turite pik-

Draugai ir drauges, neužmir 
skitų Lietuvos Laisvės Fondo. 
Remkite jį — remkite Lietuvos 
darbininkų kovų už laisvę, už 
geresnę ateitį. Turėkite visa
dos ztatai omenyj. Dabar, vasa 
ros metu, jus rengiate pramo
gų ant šviežio oro
nikus, išvažiavimus: paagituoki 
te, parinkite prie kiekvienos 
progos aukų Lietuvos Laisvės 
Fondui. Jums čia doleris kitas 
—• mažmožis, bet pasiųstas Lie
tuvon Socialdemokratų Parti

jai, kru’i vadovauja Lietuvos 
darbininkų jud^jimuK nuveiks 
didelį darbų.

\‘ ui a 40« . ‘ :

..1.... .. . = ... . _____ > ? . . _______ .: f* . ______

Pinigai iš 
Rockfonlo

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

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

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

. koma.
Siųskite pinigus Lie

tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

k’l'‘".-u ■' .. v

- DR. YUšKA į
S 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
g Ofiso,vai.: nuo 10 ryto iki 8 j 
g vakare.
® Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3466
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų j People Teatrų 

1616 W. 47 St., Tel. BouL 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

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

Nuo ryte iki piet. • 
Tel. McKinley 263

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Chicagod ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tih Ketvorgų 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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NAUJIENOS Naruševičium pryšakyje, pa! 
** sirodė esą netinkami ginti 

f uthuanian oaiuv h5W8 Lietuvos reikalus derybose 
su ąvetimos šalies valdžia. 
Šitam uždaviniui reikėjo pa
skirti socialistus arba bent 
žmones, stovinčius arti prie 
socialistų.

Ir tai jau ne pirmas toks 
Į atsitikimas. Nesenai Lie
tuvos atstovais tartis su ru
sais Vilniuje buvo pasiųsti 
socialdemokratai Kairys ir 
Požėla.

Bet jeigu dešinieji nepa- 
jiegia ginti šalies reikalus 
šitokiuose svarbiuose atsiti
kimuose, tai kokiam galui 
jie dar skverbiasi į Seimą ir 
į valdžios vietas? Ir kam 
žmonės rinko juos?

Publiahed Daily «xcept Sunday by 
tha Uthuanian Nrivr Pub, Co., Ine.

Kdlter P. Criiaitia

1739 SO. HALSTED ST. 
. CHICAGO, ILLINOIS.

Talephont Canal 1506

38.01 per year in Canada.
17.00 per year outaide of Chicago.

18.00 per year in Chicafc
8c per copy.

Entered aa Second Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, I1L, undar the act of 
March 8rJ, 1879.

Stiprinkime L. S. S.

NaujUenot eina kaadian, iiakiriant 
nedaldieniua. Laidžia Naujiana Ben- 
drovi, 1789 S. Halstad SL, Chicago, 
JLU. — Telefonai: Canal iMNk

Uiaisakomoji Kalnai
Chicago je — paltu:

Metama ..................
Pusei metų_____
Trims mėnesiams
Dviem minusiame 
Vienam mėnesiui .

Chicagoje — per neii o toju f 
Viena kopija , 03
Savaitei ................. 18
Mėnesiui 75

Suvienytose Valstijose, m Chicagoj, 
paltui

Metams-------------- .... ....___ $7.QQ
Pusei mAtų . . . 4.00
Trims mėnesiams 2.00 
Dviem mėnesiams . .. 1.50
Vienam mėnesiui ..............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosai 
(Atpiginta)

Metama ------------ r....- $8.00
Pusei metų__  ,. .......... — 4.50;
Trims mėnesiams__ 2.251

Pinigus reikia siųst palte Money | 
Orderiu, kartu su u u

Lietuvių Socialistų Są
junga Amerikoje jau pergy
veno sunkiausi knzio laiką.

Pernai ji tapo suskaldyta 
ir bemaž nepalaidota. Vie
nok ji išliko gyva. Persior
ganizavus ir apsivalius nuo 
tų gaivalų, kuriems Fraipa 
buvo meilesnis, negū Socia
listų Partija, ji vėl ėmė va
ryt pirmyn savo senąjį dar-

! Šiame pasaulyje jus esate mil 
žiniška didžiuma;* jus tatai pri
valote būti šeimininkais, z

Jums testokuoja tiktai reikia
mo nusimanymo, bet šito atsiek 
ti jus turite įmonių ir progos.

Sbęjalistų Partijos misija yra 
ątliu.osuoti jūsų mintis nuo ne
teisingo dalykų padėties supra
timo, tobulinti jūsų išmintį taip 
kad galėtute patapti tikraisiais 
šio pasaulio viešpačiais.

Kada jus pasiliuosuosite, visa 
žmonija pataps laisva ir kultū
ringa. Tuomet nebus reikalo 
naudoti spėką nugniaužimui ne
pasitenkinusių vergų, — vergija 
bus pranykusi.

Organizuoti darbininkų klesą 
į politinę josios partiją, kad 
kovojus už savęs paliuosavimą 
—tai Socialistų Partijos misija; 
ir kiekvienus šios šalies darbi
ninkas visa savo kūno ir dva
sios jiega privalo sveikinti šitos 
didžios ir kiltos misijos įkuniji- 
mJą. — Bugenius V. Debsas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

ir 9 dienomis Vicnnos bankų, 
Nacionalinės Pramonininkų Asq 
ckicijos *lr Vaizbos ir Pramo
nes Buto atstovai laike slaptus 
susi r i nikdini us. Susirinki i u uose 
buvo svarstoma įmonės, kurio
mis butų galima priversti depu
tatus, kad jie atmestų propo- 
nuojnmajį įstatymą. Mat, ta
sai įstatymas jiems yra peilis 
gerklėj, kadangi sumažina jų 
pelnus.

Dr. Baucr paminėjOyVardus tų 
žmonių, kurie dalyvavo konfe
rencijose ir pareiškė, kad tie 
sąmokslinintkai rimrtiai svarstė 
piešimą — kreiptis į Austrijos 
Atstatymo Komisiją ir prašyti 
jos, kad ji padarytų į parlamen
tą reikiamos įtaikos ir neleistų 
pravesti tą įstatymą. Girdi', 
toks įstatymas pakenksiąs 'sve
timų šalių interesams ir kapita
lui apskritai. Kuonięt vienas 
kapitalistinių atstovų pastebė
jęs,* jog tokis veikimais busiąs 
išdavikiškas , deputatas Fried- 
mann įkirtęs, 
sibijąs , to 
jis neskaitąs
remti tokią valstybę, kaip da
bartinė Austrijos respublikai.

Nacionalinis Seimas labai pa
sipiktino Friedmanno elgesiu ir 
ilgai švilpė paminėju? jo vardą.

jog jis ne- 
žodžio. Esą 
savo pareiga

“Tiesos’ 
skelbėjai.

Kvailiausiu iš visų lietu
vių laikraščių pasirodė Bro- 
oklyno keikūnų organas.

Kada lenkai paleido pas
kalą, kad Kaune įvykusi bol
ševikų revoliucija, tai nei 
vienas lietuvių laikraštis 
tuo nepatekėjo, tik viena 
“Laisvė”.

* Ji paskelbė tą paskalą, ne- 
išreikšdama jokios abejonės 
apie jo teisingumą, ir pas
kui da pakartojo jį pagal 
Hearst’o geltonlapius.

Bet ji ir šiuos “subytino”. 
Į Hearst’o agentūros sufab
rikuotą “žinią” iš Londono 
ji da idėjo žodžius, kad “so
vietų valdžia Lietuvoje da
bar jau laikysis nuolatos”!

Ir dvi dieni pagrečiui ji 
skelbė apie ta “revoliuciją” 
milžiniškais antgalviais per 
visą puslapį.

Šitokios rųšies “tiesa” tas 
laikraštis vaišina savo skai
tytojus nuolatos. Nenuo
stabu todėl, kad daugelis jų 
šiandie yra taip suklaidinti, 
jogei su jais ir susikalbėti 
nebegalima.

Dešiniųjų 
bankrutas.

Lietuvos Atstovybė Wa- 
shingtone praneša, kad tar
tis su rusais Rygoje tapo pa 
siųsta nauja delegacija, iš 
Dr. J. šaulio, Natkevičiaus 
ir Dr. Zauniaus. Pirmuoju 
du yra socialistai liaudinin
kai, o pastarasis esąs soci
aldemokratas.

Ši delegacija pakeitė pir- 
mesniąją, kuri susidėjo iš T. 
N oraus (Naruševičiaus), 
adv. Rozenbaumo ir pulk. 
Kliauščinskio. Pasak At
stovybės, šita pirmesnioji 
delegacija arba pati atsisa
kė toliaus vesti derybas su 
rusais, arba buvo Lietuvoj 
valdžios pakeista “asmeni
mis iš kairesniojo sparno”.

Ne tiktai pačių dešiniųjų 
partijų atstovai, o net ir vi
duriniai, tautininkai, su p.

Bet kolkas ji dar yra silp
na. Vietoje tų spėkų, ku- 

| rias jai išplėšė Palmer’o a- 
I gontai, ji dar nesuspėjo įgy
ti tiek naujų spėkų, kad pa
dengus tą nuostolį.

Tuo-gi tarpu jos uždavi
niai yra šiandie dideli. L. 

•S. S. remia darbininkų ju
dėjimą Lietuvoje, kuris te
nai diena iš dienos lošia vis 
įžymesnę rolę šalies gyveni
me. Ji taip-pat darbuojasi 
išvien su šios šalies Socialis
tų Partija. *

Šį rudenį bus prezidenti
niai rinkimai Amerikoje, ir 
yra labai svarbu, kad socia
listų 4 kandidatas, Debsaš) 
gautų kuodaugiausia darbi
ninkų balsų.

Šituose darbuose kiekvie
nas protaująs lietuvis dar^ 
bininkas turėtų padėti L.\ S. 
Sąjungai.

Daugelis musų darbinin
kų, pasipiktinę tąja suirute, 
kurią padarė Sąjungoje 

‘“komunistai”, dabar > visai 
šalinasi nuo politikos arba 
jieško išganymo kitokiose 
partijose. Bet tai nėra pa
girtina. Jeigu Frainos pa
sekėjai pakenkė socialistų 
organizacijai, tai reikia pa
dėti jai atsigrieot. /

Reikia darbuotis socialis
tų organizacijoje — tada ji 
bus ir stipri ir sugebės atei
tyje apsisaugoti nuo pana
šių nelaimių.

Protaujantį darbininką 
negali patenkinti kitokia or 
ganizacija, kaip tik sociali
stinė.

Kad pasaulis butų
1 laisvas.

yra Socialistų Partijos misija.
Niekada pasauly nebuvo kil- 

tesnio reikalo, kuris taip žadin
tų žmones veikti.

Kad {Įsigijus kontrolę vald
žios, Socialistų Partija knnpiasi 
į darbininkų klesą ir balsavimo 
urnas. Neveizint to, kad jį sto
vi už pilniausią revoliuciją nuo
savybės ir industrijos tvarkymo 
klausimais, josios programas 
reiškia tikrą iii patvarią taiką.

Pastaruoju šimtmečiu įvyko 
didelė atmaina reikmenų gami
nimo srity. Naujos sąlygos todėl 
reikalauja naujos tvarkos. Da
bar vietoj gaminti rankomis, vi- 
šu gaminama mašinomis; vie
toj senųjų mažų dirbtuvių su
sikūrė milžiniški fabrikai, ku
riems operuoti reįkalinga dide
lės armijos darbininkų.

Tuo gi tarpu šitos mašinos ir 
fabrikai yra nedaugelio lobinin- 
kų pavastis, tvarkoma išimtinai 
jų pačių naudai—pelnui.

Visi turtai, kurių sutveria dar 
bininkai, atskaičius tik mažą da 
lėlę reikalingą žmogauš darbi
ninko gyvybei išlaikyti, pasisa
vinami lobiu inkų, kuriemSs pri
klauso fabrikai bei mašinos 
ir kurie todėl yra neapriboti dar
bininkų viešpačiai. Šitie viešpa _ x x,v. . . . , v , .. True translation filed with the post-čiai by valandą gali uždaryti sa master at Chicago, 111., Aug. 13, 1920 
vo dirbtuves ir išmesti ir jų tu- as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
estančius darbininkų. Darbi- . VENGRIJA,
ninku likimas, vadinasi, pritilau [Fedėruotoji Presą].
so nuo sity viešpačių malonės ar Vienna, liepos 18. Apie tai, 
nemalones. kad su Vengrijoj politikos nusi-

Mnderninėjc visuomenėje ka- žbngeliam Horthy s valdžios pa- 
jitalistas, savininkas mašinos, skirtieji kalėjimų viršininkai ne 
aipgi gaminimo įmonių, be ku- paprastai žiauriai apsieina, ėjo 

rių darbininkas negali gaminti, nemaža gandų. 1 ų gandų teię 
o todėl ir gyventi, turi galios singumą pilnai patvirtina gene- 
spręsli apie saA’o darbmkttiu, ro^° Dani, Budapešto komen- 
jų moterų ir kūdikių gj^eninią danlo, patvarkymas, tas palvai’ 
be j mirtį, šitokia tvarica iki kymas rodo, kad Vengrijos bal 
pat šaknų yra žiauri ir pragaiš- t°j° teroro rengėjai deda 
tinga. Tuo pačiu laiku, kada Pastangų, kad nedaleidus bal- 
kapibalishas padaroma bejausliu l°.i° teroro aukoms pranešti pa- 
išsigimėliu, I darbininkaD yra šauliui apię savo padėlį. To pa 

be pasigailėji;no tvarkymo nuorašą gavo vienas 
Viennos korespondentas. Apie 

lobininkų kelia jo teisingumą, regis, negali bu- 
pi|£>tų. Jų žino- ti abejonės, štai kaip skamba

pavergiami ir 
engiami.

Nedaugelis 
dar negirdėtų 
giškoji išvaizda ' išskiriama ir | tasai patvarkymas 
sukaneveikiama Įjūriais jų pa
čių darbelis. Kilnesnieji jų pa
linkimai tuo budu nustelbiami 
ir subjaurinami.

Gi minios darbininkų pakirs
tos neturto. Minios kūdikių i$ 
sigimsta, kenčia badą, lieka nu
sižengėliais ir be laiko nueina į 
kapus.

Visas šitasaį blogai yra li- 
gui.^os kapitalistinės tvarkos pa 
darinys. Ir šitai tvarkai Socia-

niukų klesos, kuri .yra labiau-* 
■šiai naudojama tos tvarkos au
ka, skelbia mirties karą.1

Kuomet suprantame, kad So-

“Slaptas raštas. Z. E. 837 1920 
“Visiems komendantams, ku 

rie priklauso Vengrijos karališ
kai Budapešto distrikto komen 
danturai:

“Ne kartą jau atsitiko, kad 
žinioj apie blogą apsiėmimą su 
militarinlų veršininkų areštuo
jamais žmonėmis pasiekė kitas 
šalis; keliais atvejais atsitiko, 
kad areštuotasai asmuo, ačiū 
pasimatymai su žmonėmis (sa
vo advokatais ir 1.1.), atkreipė 
Antantės misijų domę į kurių-

Phi-

True translation filed’With the post- 
master at Chicago, III., Aug. 13, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJA.
^Talkininkai apgaulingu budu 
gabena ka/iuomenę Lenkijon.

[Federuotoji Presą].
Londonas, liepos 28. -

lips Price, London Heraldo ko 
respondentais, rašo iš Berlin,o: 
“Subaloj Saksonijos parlamente 
nepriklausomieji socalistai pa
kėlė klausimą kas dol leidimo 
vežti per Saksoniją Lenkijon 
trijų traukinių, pripildytų tal
kininkų kareivų, kurie maskira 
vo kaipo Čekų-Slovakų karo im 
linini. Saksonijos premjeras at 
sakė, kad ištikrųjų leista pra
vežti trys traukiniai kareivių ka 
daugi jie buvo skaitomi karo 
imtiniais. Kiek vėliau premjeras 
prisipažino, kad kareiviai trau
kiniuose buvę pilnai apginkluo
ti ir aprėdyti anglų kariuome
nės naujais drabužiais.

“Tuo tarpu geležinkeliečių 
unijos tariasi nepraleisti nei vie 
no nužiuriamo traukinio.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, I1L, Aug. 13, 1920, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

♦

Surakinta laisvė

Vyriausias tarptautinio socia
listų judėjimo tikslas yra pa- 
luosuoti viso pasaulio darbinin
kus nuo alginės vergijos pra
keiksmo, reorganizuoti visuo
menę koloperacį|os pamatais, 
kur visi žmonės butų naudingo 
darbo kūrėjais, ir kartu gami
nimo įmonių, bei jų pagamintų 
turtų savininkais.

Suorganizuoti darbininkus į 
politinę savo klesos partiją ir 
jos pagelba konlroliuot valdžią 
—įstatymų leidimo ir jų šilai- 
kym omašineriją— taigi atsiekti 
augščiau suminėtąjį tikslą, tai

klesos partija, tai josios užda
vinys, .akyvaizdoj dabar, susidė
jusių aipystovų, darosi savaime 
aiškus.

Visa, ko darbinjgkas, nešąs 
sunkius alginės vergijos pan
čius, negali suprasti, tai tas, kad 
Socialistų Partija yra jo parti
ja. Partija., kuri stovi netik 
prieš republikonų ir demokratų 
partijas, bet kurios misija yra 
taipjau -su trauky t tos vergijos 
pančius ir paliuosuoti darbinin
kus iš kapitalistų nevidonyličs 
ir netvarkos.

O, Amerikos darbininkai, pa
naudokite savo smegenis jūsų 
pačių naudon užuot besi tenkinę 
koneveikimu jūsų kūnų, idant 
tuo pasotinus viešpačius!

Jus užgimėte kilniam tikslui, 
o ne tam, kad būti niekiamais, 
jungan įkaltais gyvuliais.

Turėkite drąsos pagalvoti ir 
veikti dėl savęs. Jeigu šitai pa
darysite, Socialistų Partijos mi
sija jums pasidarys aiški. Jūsų 
išmlinlis pritars Jai ir jus remsi
te ją. i

Nukariauti kapitalizmą reiš
kia panaikinti vergiją, padary
ti galą neturtui ir neteisybei 
būti laisvais žmonėmis; tai reiš
kia turėti teisės prie darbo, gau
ti ką jus savo triusu sutveriate, 
matyti savo moteris ir kūdikius 
patenkintais, linksniais ir svei
kais; tai reiškia taiką ir pertek
lių. Kad tai atsiekus, jus pri
valote atlikti tik vieną pareigą, 
ir ji gali būt pareikšta vienu žo
džiu: VIENYKITĖS! .i

perstatė Vengrijos valdžią blo
goj šviesoj.

“a) Nors apskritai yra pagei
daujama, kad| militariniai val
dininkai tinkamai /apsieitų su 
areštuotais asmenimis, bet kai
li oriuose atvejuose griežtesnių 
įnifOnių negalima išvengti. Del 
tos priežastis aš prisakau laiky
ti areštuotus asmenis pilnoj ižo 
liącijoj (atskilime) net ir po eg 
zaininacijos, kol griežtesnių į- 
monių padariniai nepasireikš. 
Prie kalinių neprivalo būti nie
kas prileidžiamas (net jų advo
katai negali jų matyti)^

“b) Tuo pačiu metp. aš liepiu, 
kad tokie kaliniai nebūtų pave
dami civiliniai valdžiai, kol ne
bus išpildytas aukščiau nurody
tos išlygos.

“Komendantai bus laikorfii 
atsakomybėj už nepildymą to 
patvarkymo.

“Generolus Dani.
“Budapeštas, birželio 11, ’20”.

i

Polili

True translation filed with the post- 
masier at Chicago, III., Aug. 13, 1920 
as reąuired by the act of Oct, 6, 1917

AUSTRIJA.
Kapitalistų sąmokslas.

[Federuotoji Presą] 
Vienna, liepos 21. —

niuose ir. finasiniuose rateliuo
se sukėlė dilelės sensacijos Dr. 
O t to Bauero, žymlaus socialistų 
vado, kalba, pasakyta rcichsta- 
te (parlamente). Dr. Baucr 
kalbėjo apie įneštąjį ir antru 
kartu skaitytą įstatymą kas dėl 
ėmimo mokesnių nuo turto. Jis 
tiesioginiai įtarė deputatą Fried 
manną, Austrijos finansininkų 
atstovą, šalies išdavyste. 1

Max Worth \ 
[Federuotoji Presą].

Paryžius. — Francijos “Lais
ves Diena” — sukąktuvės, ku
rios yra apvaikščiojamos kas

almintis — išpuola birželio 11 
d. šiais metais sukaktuvių iš
kilmių įvertinimas buvo nevie
nodas: atžagareiviai šaukė ant 
visų keturių kampų, kad tai 
esanti diliausi nacionalinės 
šventės diena, o darbininkai tuo 
pačiu metu pareiškė, kad jie jau 
atšventė savo šventę —-• Pirmą
ją Gegužės —• ir kad to šventi
mo padarinyj didžiuma jų vadų 
da tebesėdi už Urotų. •

Įvykiai išanksto žymėjo, kad 
rigcionalinė šventė bus atžagarei 
vinio pobūdžio. Per daugelį sa
vaičių ėjo diskusijos dėl siunti
mo ambasadoriaus į Vatikaną. 
Komitetas, kuriam taš dalykas 
likę/ pavesta išspręsti, prielan
kiai atsiliepė apie tą sumanymą. 
Paskui labai keistai skambėjo 
generolo Lyantey kalba, kurią 
jis pasakė įstojant pariu į Fran
cijos Akademij ą Savo kalboj 
jis vadino Napoleoną “karo Die
vu” ir tarp kitko pasakė: “Ka
da liepos 14 d. 1840 in. paka
si m ų procesija pribuvo iš Chain

rius karietos duris žmogus iš
didžiai parcišikė
Leiskite ir man šioj valandoj, 
kuomcT mano pirmtakuno dar
bai įrašoma į garbingos praei
ties istoriją, pareikšti: gerbia
mieji, imperatorius!” .Ta frazė 
iššaukė didžiaus-į entuziazmą. 
Generalines Darbo ^Federacijos 
byla priduri visam Francijos 

Di\ gyvenimui kokį tai atžagareiviu

ijuperalorius

militariniuose liepos 14 d. ap- 
vaikščio j imuose.

Vinccnnese parodavo šešios 
dešimtys tuksiančių kareivių— 
kavalerijos, infanterijos, artile
rijos ir tankai. Jie labai šau
niai pasirodė, bet žiūrėtojų bu
vo labai mažai ir tie patys nero
dė jokio entuziazmo. Militari- 
niy išdidumas pasireiškė visoj 
šviesoj, bet entuziazmo truko.

Lc Tęmps, atstovaujantis ka
pitalistų reikalus, aprašė na
cionalinės šventes iškilmes. Ap
rašymas pavadyta — “Liepos 
14 diena”. Lc Temps sako: 
“Vakar visoj Francijoj ir oku
puotuose Rhine’o distriktuosc 
buvo apvaikščiojama nacionali
nė šventė, kaipo Bastilijos puo 
limo atmintis, o taipgi pagerbi
mui metinių sukaktuvių neuž
mirštamos dienos, kada nugalė
toji Francija mate savo ir jos 
talkininkų armijos, stojančias 
už teisybę ir civilizaciją, trum- 
faliniai maršuojant. Tatai sc- 
l^ž dideliu džiaugsmu visas pa
saulis. šis apvaikščiojimas yra 
da svarbus ir tup, kpd su juo 
yra surištos tajitos tradicijos, 
kurios vaizduoja musų tautos 
kovas už pasiliuosavimąj nuo ne 
pakenčiamos tironijos kapų, 
namų ir vygių. Pasaulio lais
vę! buvo reikalinga, kad Fran
cija būt nepriklausoma. Štai 
kodol kilčiausios Europos tau
tos podraug su Jungtinėmis 
Valstijomis palaikė musų pusę”. 
Le Temps tokiu jau tonu gar- 
biha Francijos dabartį ir praci 
<!• !

L’Humanitc, sęcialistų dien
raštis turintis didžiausią cirku
liaciją Paryžiuj, rašo visai ki
tonišku tonu. Aprašymas pa
vardyta—“Jų apvaikščiojimas”. 
Ten palyginama senovės apsiė- 
inimas su kaliniais su apsieinu 
dabarties kalėjimuose. Iš apra
mino matosi, kad senovėj su 
kaliniais geriaus apsiedavo negu 
dabar. laikraštis tuo klausimu 
sako:

“šiais metais apvaikščiojimo 
farsinė pusė perdaug metėsi į 
akis. Jie švente laisvės dieną, 
o kalėjimuose da niekuomet ne 
buvo liek daug nekaltų žmonių, 
kaip dabar. Mes nebeturime 
karaliaus, bet užtat turime mi
nisteriją, kuri uždaro į kalėji
mus šimtus žmonių neva už kon 
spiraciją arba kišimąsi. į darbi
ninkų reikalus. Ministerija į- 
kurė specialinius persekiotojus: 
teisėjai pildo jų įsakymus. Se
novėj pasiuntimui žihogaus į 
Bastiliją reikėdavo turėti lettrc 
de cachet. Dabar pakanka tele
gramos. Tas būdas yra daug 
greitesnis ir parankesnis.../ Lie
pos 14 d. 1789 m. kiekvienas 
mąstantis franeuzas mate, kad 
atėjo galas senajam režimui. Lie 
pos 14 d. 1920 ųi. 'kiekvienas 
franeuzas, kuris gali mąstyti ir 
Suprasti, permalė, kad dabar 
egzistuojantis režimas .turės 
žlugti”.

Pierre Brizon, deputatas ir 
laikraščio La Vaguc redakto
rius ,rhšo dar aštriau: “Liepos 
11 d. lai respublikos šventė. Bet 
kur yra toji respublika? Kas 
ją yra matęs? Aš jieškau jos 
visur, bet radau tik diktatūrą— 
buržuazijos diktatūrą; absoliuti 
nę pinigu monarchiją; kapita
listų imperiją. Padarykite pa
lyginimą: Jicpos 14 d. 1789 m. 
žmonės puola Bastiliją ir sunai
kina ją. Liepos 14 d. 1920 m. 
geležinkeliečiai xir kiti revoliu
cionieriai yra metami į kapita
listų naujai atstatytą Bastiliją... 
1789 iii. buržuazija įrengė revo
liuciją, bet šiandienine buržua
zija — 1789 m. pelnaugaudos 
nusistatė neleisti jirolclariatui 
kelti savo revoliucijos... 
Ar jus atsimenate, kad 
laike pirmosios imperi
jos ant vienos medalio pusės 
buvo užrašyta'‘Francijos respub 
lika’, o ant kitos — ‘Napoleo
nas jjirmasis, imperatorius'. Mes 
randamėsi tokio pat padėtyj ir 
šiandien. Ir vis tai dol valdonų 
nusistatymo, žmonių nosusipra 
limo ir durtuvų galios”.

zLiepos 14 d. atėjo ir praėjo. 
Kapitalistai apvaikščiojo ją kai
po didžiausią tautinę šventę. Gi 
darbininkai žiurėjo j ją kaipo j 
ženklą praeinamos civilizacijos,
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kuri yra pabūdavote ant turto. 
Gegužes streiko vadui da tebesė
di kalėjime, o bankininkai kuria 
kąrą Syrijoj ir ruošiasi prie se
kamo da didesnio valdančios 
klases kuro.

Pastabėlės. ■

Klaipėdos Jonas Vanagaitis, 
tas, pats, kur leidžia laikraštį 
“Birutę” kai prisimeškeriojo pi 
nigų, ir nustoja j^ leidęs kai 
pritrūksta, Vlabar vėl siuntinėja 
Amerikos lietuviams, kurių tik 
adresus sugriebia, laiškus ir 
“Birutės telegramas”, kaulyda
mas pinigų. Tuose savo “laiš
kuose” ir “telegramose” jis per
kūnus laido ant galvos “dabar
tinės Lietuvos valdžios viešpa
čių”, kurie esu nusistatę Lietu
vą “išnaudoti, plėšti ir žudyti” 
ir “stumia musų liaudį vėl į pra 
pultį”. Statydamas gi save ir 
savo Birutę kaipo didelius kovo 
tojus “už teisybę” ir rokuoda- 
mas savo nuopelnus J. Vanagai
tis nuolatos kartoja: “kaip jau 
visiems žinoma”, “kaip jau vi
siems yra žinoma”...

Ištiesų gi apie poną J. Vana
gaitį ii- jo nuopelnus toli gražu 
ne “visiems žinoma”; o kam ži
noma, tai žinoma, kad ponas 
Vanagaitis yra tik gešeftmache- 
ris ir savo Birutę jis leidžia ne 
“kovai už teisybę” ir “Lietuvos 
laisvę,” bet vandeniui drumst ir 
meškeriotis. .— ei.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Vtda vitokius rtikalua, kaip krimlnalilkao^ 
taip ir civiliikuoit teismuose'. Daro 

vitokiut dokumentus ir popierats
Namų Ofisas t

3121 S. Halsted Jt
Ant trečių lubų

T«l. Drorer 1310
♦

Miesto Ofisui
127 N. DearbomM 

V1111-1> Uniiy BMr- 
Tel. Central 4411

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NpTARIJUŠAS
809 Wc8t 35th St.» Chicago, III. 

Kampas Ilalsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 
Marshall Field Anncx 
18th fi. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 .ryto.

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

X-Spinduliai. J’hone Annitage 201G 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5952

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

. _____________

Puritan Salyklus Sunka su 
I’uritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimų, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visoff' 
grosernės, aptiekus delika- 
tessi] krautuvės parduoda 
musų t a vorų.
30 N. Markei St. Chicago, III.

JOĘN KUCHINSKAS ’ 
L a w y e r 

. LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

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

rais nuo 7 jki 8 valandos.
Viršum > Metropolitan State Ban
kus, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

i



' ■■ •'1 " 1 - ' * y . ' ‘: ' ■'■ 4 ' '•

Pėtnyčia, Rugp- 13 (L, 1920

lėliuose
“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.

“išyijo iš Vilniaus palioką” ir 
miestą grąžino lietuviams. Tik 
viena kita, kunigėlių prisiklau
siusi, špitoles įname dar truputi 
abejoja: “Kažin, doniuk, ar ne
griukas džiaugtis tos pačios vic 
ros žmonių nelaime?”

WEST SIDE

Vietos LSS. 22-rojš kuopa ren 
giasi pradėt stiprų kempėn. 
Draugai tikisi, kad šiemet visi 
lietuviai piliečiai atiduos savo 
balsus už musų Debsą.

-X-. W^stsaidietis.

■■RĮgĮĮĮjJIIJlEĮĮB--------- Į I.J.LL .JI, JĮLJIĮį

tą todėl, “kam jis veidmainia
vo” — pagirdamas bolševikus 
dėl to, kad jie gerai daro duo- 
diiiiui į kailį lenkų šlėktai. “Ta 
avelė, bet avelė, pradėkime ir 
vėl iš galo”— pasak tos patar
lė!.

Bet ir vienur ir kitur nepasi
tenkinimas yra tik lašais vandens 
didelėj wesĮ)ullmanieČių pasiten 
kinimo juroje.

—West Pullmano žmogus.

BRIDGEPORT

Areštavo lietuvius peštukus.
CICERO

} l------ i—
Rengia prakalbas Dr. J.

Šliupui.

Andais viename saliune kilu
si “karė”, sako, tarp lietuvių ir 
“amerikonų”. Tos “karės” pa
sekmė yra tokįa: vienas “ame- 
i ikonas” mirtinai subadytas pei 
liu. Jisai jau mirė Gi du lietu
viai “karininkai” sulaikyti. Vic 
nas spėjo pabėgti. Policija jo 
j ieškanti. Sakoma,, kad vienas 
sulaikytųjų jau.prisipažinęs. Su 
laikytieji nepaliuosuojama.

žmonės kalba, kad tikrasai ši 
tos “karės” kaltininkas buvęs— 
“munšainas”.

“Pas mus dabar ramu.

Vienu klausimu dabar visa 
lietuviškoji \Vest Sidė pilnai 
susitaria. Būtent, tuo, kad “tie 
bolševikai fain vyrai”. Jie mat

Ciccroj niekuomet nestokavo 
veiklių ir energingų draugų. Tu 
rime jų ir dabar. Tik visa be
da, kad mes neturime tokių jau 
veiklių kores|x>nddhtų, kurie no 
retų ir, sugebėtų visa tai apra
šyti ir pasiųsti musų dienraščiui 
Naujienoms.

Tiesa, pas mus dabar ramu. 
Viena, dėlto,/kad Užėjo vasaros 
karščiai ir todėl daugelis sulau
kę vakaro ar šventadienio, sku
binasi į girias pr paežerin—“pa- 
fišinli”. Antru, “buvusieji žmo
nes” musų draugijose triukšmą 
nebekelia, jei neskaityt vieną ki-

Tautininkų Saiuhų’os 25-toji 
kuopa šiandie, rugp. 13 rengia 
Dr. J. šliupui prakalbas — Mil
dos svetainėje, kaip 8 vai. vak.

Dr. Šliupas, tur būt, kalbesius 
savo misijos reikalais — kai dėl 
Lietuvos laivų bendrovės ir 
Vilniaus universiteto. —• Rep.

padedant kiliomis armijos ofi- 
cieriams, surasti lieutanantą, 
Aleksandcr Golt McConnick, 
sandėlio oficicriaus 59-tos in- 
fanterijos iš Cump Dodgc, la. 
Mat tas nevidonas sako išeikvo
jęs $5,000. !

MoCorniic'kas pareiškęs, kad 
jo rokunihiose trūksta $5,000, 
Col. W. S. Mapes, regimento ko- 
mmndiiotojas, buvo pakviestas 
peržiūrėti knygą praeitą suba- 
lą. Peržiurėjus knygas, McCoi*- 
nikas buvo pašauktas prieš in- 
vcstiigacijos tarybą paaiškinti. 
Sako jis paprašęs dviejų dienų 
laiko apsvarstymui, kas jam 
ir buvę suteikta. Po to jis grei
tai apleidęs kempę ir daugiau 
nebegrįžęs.

Tuoj detektyvai buvę pasiųs
ti perjieškotf viisus hotelius, bot 
pono McCormicko nepasisekę 
sučiupti. Dabar policija svarsto 
ir laužo galvas kurmis būtų din-

vęs, kad “pabauginus” moterį, 
kimi anksti ryte grįžo iš krau
tuves.

1911 Gaivinas gavo “džiiabą” 
už patarnautoją. Nuo to laiko 
jis buvo prašalintas penkis, nu-i 
baustas penkis ir suspenduotas 
aštuonis kartus.

Policistas atrodo kūdikį.
Riiversidėis policijos viršinin

kas Orlando P. Tiddy užvakar 
užklupo gerą radinį — 2 sąvai- 
čių senumo kūdikį ant 'kranto 
Desplaines upes. Kūdikis sma
giai čiulpė pieną iš bonkutės 
Vaikas pasiųsta į St. Vincent 
našlaičių prieglaudų Chicagoj.

Seny kavalierių lyga.

Tel. Yards 6492

AKUŠERIU
A, SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halstcd
S t., Chicago, III.,

■ ekcseovbbhbckuzbbiisb'

pasekant jų žodžius, septyni 
broliai trukšmadariai (tuo tar
pu nė tiek nebėra) jau nurimo 
ir priėmė naują krikštą. Jie da
bar jau ne komunistai, tik bc- 
partyviški žmonės... Ir tokie 
geri, tokie nekalti, tokie taikus, 
kad imk ir kišk į ausį.

Gal ir duos dievs dvasią šven 
tą... — ^’emo.

Kadaise čia ytin\ sėkmingai 
veikė, pirmoji L.S.J.L. kuopa. 
Tai buvo keli melai atgal, kol 
dar musų Sąjungą nebuvo už
puolęs “kairiasparniškasai” ama 
ras. Tada lygoje veikė ytin 
apstus jaunuomenės) būrelis. 
Bet prasidėjus frakcijų vaidams 
veiklieji lygos nariai pasitęaukė. 
Pasiliko vieni taip vadinamieji 
“erštai”, kurie didelėj didžiu
moj yra ‘pasenę kavalieriai”.

Dabar apie tą kuopą ničnie
ko negirdėt, jeigu neskaiyt vic- 
no-kito “senojo kavalieriaus pa
sigyrimo, kad jis yra lygos na
rys, ir po to sekančios pašaipos! 
“tai bent — senų kavalierių ly-

— Bitinėlis.

Ūkininkai atidaro marketą.
Ateinantį panedėlio rytą 

Evanstone bus atiidarylas ūki
ninkų marketas po priežiūra 
J. S. Coon, turtingo ūkininko. 
Miarketui viela paringta ant 
Grove ir Sherman gatvių. 
Coon stengsis, kad ūkininkai 
atgabentų į šį marketą ūkio

ir parduotų šeimininkėms už 
prieinamų kainą.

WEST PULLMAN

ga!

Uždraudė būti “Šoferiui.”
Teisėjas Fry, “speederių” kor 

te, vakar uždraudė 1.............
vaikui operuotu automobiliu.

—Jis yra expertas vežėjas — 
tikrino teisėjui P. J. Ilurnian, 
prezidentas Stockmens Trust 
and Savings banko.

—Jis yra laukinis indijonas.
AR
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SVEIKATOS 
knygos, kurių gausi uždyką. užmokėdamas 
tiktai prisiuntinio lišas, 10c. Adresuok: 
SVEI KATA, 2023 Sl.Paal Ava., CHICA80,1LL.

Neužmiršta Naujienų pikniko.

GIRITE, LENKAS NORI 
“UŽIMT” CHICAGĄ.

pATRIJOTkZMAS į
* Pavėdumas turi būt

pasargos žodu
! IOVVA STATE
! SAVINGS BĄNK
j Kapitalas ir Pervirši*— 
j $120,000.00.
; S. E. Cor. Fourth and 

Jacląon Stsc 
S1QX X CITY, 1A.

Lietuviškasai •West Pulhna- 
nas vis dar neužmiršta Naujie
nų pikniko, kur buvo suruoštas 
Gardners darže. Juo kone visi 
patenkanti, išskiriant mažą bl,_ 
reŲ parapijonų ir... “buvusių 
žmonių”.

Pirmieji delei to sako:
— Teisybę dvasiškas tėvelis 

sakė, teisybę. Tikri farmazo- 
nai. Tik pamislykite, savo po- 
gramą jie atidarė be poterių!

Bet Avestpullmaniečiai tokiai 
klerikališkai davatkai tuoj' at
kerta: - (
. — Kadir be poterių — by tik 
giliai atidarė ir uždarė O pas 
jus, kad ir su jmte.riais atidaro
ma, 4>et su vėzdais ar keiksmais 
uždaroma.. .•

Ir davąįka tuoj nutįla.
Kai dėl liovusių žmonių, tai 

1 pastaricj’j nepatenkinti— kaipir 
i visada — tik Grigaičiu. Šį kar-

Gal nori gaut ją— vietoj 
Varšavos.

Nelaimė su automobiliais.
Margarėt Hemesdorf liko už

mušta ir Margaret Evcrt sun- 
,<jkiaii sužeista apvirtus automo
biliui, kuriame jos važiavo ant 
Lincolh irPetersion /'gatvių. Au
tomobilyj važiavo ir keli vyrai, 
liet jie išliko nesužeisti. Panelė 
Hermesdorf pasimirė St. Fran-* 
,ces ligoninėj.

Nuo sausio 1 iki vakar die
nos nelaimėse su automobiliais 
Chicagoj viso užmušta 283 ais- 
menįs.

ATVAŽIUOJA CHICAGON 
MISIJA SU NAUJAU

SIOMIS ŽINIOMIS.
Chicagos lietuviai rengia, 

milžiniškame Auditorium 
teatre, didelę iškilmę pami
nėjimui atgavirtio Lietuvos 
sostinės Vilniaus. Manife
stacija atsibus Nedėlios va
kare, Rugpiučio 15, 7 valan
dą. Galima iš kalno sakyti 
kad tai bus vienas iš svar
biausių ir įdomiausių susi
rinkimų Chicagos lietuvių 
gyvenime, šioje iškilmėje 
dalyvaus Lietuvos Misijos 
nariai, gerb. Jonas Vileišis 
ir Majbras Povylas žadei- 
kis. Misijos nariai atvež 
Chicagos lietuviams daug 
naujų žinių ką tik iš Lietu
vos gautų, o ypatingai apie 
Vilnių ir kitas lietuvių at
gautas vietas.'^-

Vakaras bus pamargintas 
puikiu muzikaliau' progra
mų po vadovyste pono Po
ciaus kuris pažadėjo pada
ryti tą vakarą neužmiršti
nu. Tikietų kainps yra nu
statytos labai žemos, kad
kiekvienas galėtų pasinau
doti šia nepaprasta proga. 
Pirmos lubos, ložos ir bal
konas po $1.10; antras ir tre 
čias balkonas po 55c. Pel
nas bus paaukotas Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. Kiek 
vienas lietuvys, kurio gyslo
se teka tikro lietuvio krau
jas, kuris godoja savo tau
tą ir savo kraštą, privalo1 
dalyvauti šioje iškilmėje ir 
parodyti pasauliui ^ayo skai 
tlingu susirinkimu kad pas 
mus yra vienybė, pajiega ir 
noras būti nepriklausomais 
ir savystoviais, todėl kas tik 
gyvas, tegul eina į Audito
rium teatrą, Nedėlioj, Rug
piučio 15-tą, ir padeda su
šukti: “Valio, Vilnius mu
sų”. Idant užsitikrintum 
geresnę vietą, pirk tikeitus 
iš kalno.

Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG. 13, 1920, Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi Šiaip;

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

v D raitai s 5 nuošimtis mažiau. Mai- 
. nant pinigą į pinigą 30 nuošimtis 

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

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, , Chicago. --- ;------- :--------- a-

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 

i čiaua aptiekę:

Pavogė $2,200.
Samuel Adei man, 1230 Inde- 

pendencc glvd, drapanų išdirbė
jus ir jo draugas John GunvaL 
atkeliavęs iš Batlle Creck’o, 
Mich. tapo apiplėšti pirmojo'' na
muose. Juos užpuolė du apsi
ginklavę plėšikai ir paėmė iš

hankicrio (hm vai deimantinį žiedų $1,000
vertės ir $80 pinigais, o iš Adel- 
man deimantinį žiedą $1,200

vertes, saugiai pabūgo.

-UUT Jlll *<■< VlIVllll.-t 1 Ilki l J VJA1CIO|

—pareiškė teisėjas Fry, kuomet ivakar^ naktį
nariai konstabelio departamen
to paaiškino, kaip 14 metų vai
kėzas Arthus Ilarmon prava- 
žiavoN.pro įsusigrudusią minią 
žmonių, lijiančių į gatvekarį.

Apiplėšė merginą.
Ant Jefferson ir Auslin, galvių, 

į tax'icab vežėjas 
sumušo panelę Vivian Ilągen, 
28 melų amžiaus', ir atėmė iš 
jos $188. »

Dabar policija jo jieško.

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marioji Street, 
Waukegan, III.

anų

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentktas—
3881 S. Halsted St., Chicago, HI.
Valandos:—

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22ncl & So. Leavitt Sts. 

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
'■■■ ■■ UI ■■ ■ > .. —

-■ —-ĮT-T T- ■ '

Tclepbone Yards 5834

Dr^ P. G. VViegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Ilalsted St., Chlcago.

JUST RIDS—. Ye«, Cirls—It’s Too Bad!

ELEKTRA
Švic ą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.1

-—’ain'tcha awfuu 
50RRX CAU&e SCKOOk'S 
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I W|5HT COukO 
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SUtlMER.- i uovE T 
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-----J WIUU VUH M$TE.r< AT 
rHEn QiRk5? — | don'T 
CARU |p SHK .TO
AkASKY rV6ETS FROX£ IF

Gaujomis iš Philadelphijos ži 
niomis, tūlas Joseph Qross, phi- 
ladelphietis-advokatas, žada 
kreiptis į Jungtinių Valstijų 
kongresą ir varde savo klijento, 
tūlo Vladislovo Burdzinskio 
J^ir.is dabar gyvenąs Varšuvoje, 
pareikalauti — Chicagos! Tas 
miestas tikrenybėj priklausąs 
Burdzinskiui, o ne mums chįča- 
giečiams.

Istorija esanti telkia. S^nai, 
dar 1779 metais, patriotingas 
lenkų grovas, Kazys Pulaskis. 
narsiai kovoj prieš Angliją. Ji
sai gynęs Savannah miestą, Ge- 
orgijos valstijoj. Mūšy tapo už 
muštas?. Kongresas už jo nar
sumą jam buvo paskyręs 850 
akrų žemės — Illinois valstijoj 
Bet šitas paskyrimas nebuvo pa 
skelbta oficialiai, kol dar buvo 
gyvas pats Pulaskis. Vėliau 
žmonės, apie tai užmir‘ę, ir

į valandą ir nepaklausė oficie- 
riaus švilpuko, kad sulojus — 
aiškino konstabulieriai.

/U

—Nuo šio laiko . neprivalių 
daugiau kišti nagų prie vairo— 
rusčiaiii pareiškė teisėjas vaikė
zui.

Kartu ir jo malonybė papu 
Harmon prižadėjo, kad jis 
daugiau neleis įsavo “expcrtui” 
automlobiliaiis vairą nei pačiu
pinėti.

Socialistų Partijos Rinkimų 
Kampanijos Fondui. -•

tik ant Pulaskio žemes. Dabar 
todėl ją (žemę) nori algaut po
nas Burdzinškis, arba kad ne 
gaut grynais pinigais. w

Sumanus bajoras: nujaučia. 
<ad greitai jam prisieis krausty
tis iš'Varsa vos, tai nori gaut — 
Chicagą.

Bet nuo chicagicčių jis, tui

Motorcyklustas suvažinėjo 
mergaitę.

Dorothy Eck, 5 metų am
žinus, patiko nelaimė. Utarnin- 
ko rytą jis su savo motina ėjo 
skersai 22-ros gatves, kuomet 
netikėtai ant jų užvažiavo grei
tai važiuojantį^ molorcyklis- 
ted iiir suvažinėjo mergaitę. 

Gal jaunoji Dorothy neteks de
šinės rankos,

Motoreykliste paėmęs 'mer
gaitę padavė m'otynaL< o pats

Surinko F. Jodenis subskrip- 
c<ijos listais:

P. Dolobaihskis 2.00, L. Ni- 
žinski 1.00,, P. Semenechuk 
1.00. V. Uruzinski 1.00, Reed 
JJntan and Wilknv Wofkers Inl. 
Union 5.00, R. Mothley 50c., 
Art. Dann 50 c., F. Mikolaiczak 
1.00, J. ?Laudanskis 2.00, J. Mi- 
zutoNvicz 1.00, J. Leppo 2.00, S. 
Koziol 1.00, F. Jodenis 2.00, A. 
Juška 1.00, J. Mockus 1.00, II. 
Mochle 50 c., P. Mandra 1.00, 
A. Ladmvich 1.00, J. Gailiunas 
1.00. Viso labo $25.50.

[$25.50 gauta ir pasiųsta So-

;n_J____________ 41------------------------------ ---------------

naujienų ofise
Randasi blankoš Sočitlištų Raiti

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

Ateities žiedo vaikų draugijėlės iš
važiavimas įvyks nedėlioj, 15 d. rug- 
piučo, kaip 11 vai. rytq į Washmg- 
ton parką. Ateities Žiedb nąriai miu 
lonckit visi susirinkti, nes bus duo
dama saldainių dykai.

. . — Franas Tverijonas.

Lietuvių Brighton Parko Polit. Pa- 
šelpinis Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, rugpiučio *15, kaip 
2 vai. po pietų McKinley Parko sve
tainėje, prie 39 gatvės ir S. Wcstcrn 
Avė. Viąi draugai malonėkite susi
rinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui.

J. J. VVikarta^ ra&t.

-N-ny Adm.].

Pranešimai

n keiad gavo nuo rusų bolše

.įieško armijos oficieriaus.
Chicago* polieistai turi vėl

Policiistas Galvin vėl netel|p 
džiabo.

Policistlals Galvin dar kartą 
liko prašalintas iš darbo. Per 
vienuoliką metų jis buvo daug 
kartų priimtas ir pašalintas..

Gaiviu buvo aipkallinlas už. 
nugirdymą pieno išvažiuotojo 
ir pagrąsinimo jam su šautuvu 
rugp. 2, 4 vai. ryte. Utarninkb 
jis buvo patrauktas teisman,

naujo džiabo. Jiems prisakyta 1 kur prisipažino, kad kartą šo-
.........~j.- . ■■ ■■■į-ij-sr.ui______

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu visiems A. M. C. & 

B. W.'of N. A. Local 257 nariams, 
kad mes perkėlėme ofisą į Kolumbia 
svet. prie 48 ir Paulina gat., ant ant
rų lubų. Taigi mėnesinių duoklių ir 
kitais reikalais kreipkitės jau pažy
mėtu antrašu.

Jonas P. Parkauskas.

L. S. S. 138 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rūpinčio 14 d., kaip 8 
v. v., J. Neffo svet. 1500 So. 49th 
Avė., Cicero, III. Visi malonėkite 
laiku atvykti į šį svarbų susirinkimą. 
Tarp visų kitų reikalų, reikės išrink
ti ir pikAigui darbininkus. Piknikas 
yra rengiamas ateinantį nedėldienį, 
rugp., 15 d., didžiajame Cheraausko 
daržo, Loyns, 111. — Valdyba.

Liet.,A m. Rūbų Išdirbinio JJ-vė ren
gia svarbias prakalbas, petnyčioj, 
rugpiučio 13, G. Chemausko svetai
nėj 1900 So. Union Avė. (prie 19 gat
vės). Pradžia kaip 7:30 v. v. Ben
drovė gavo Kablegramą iš Lietuvos 
nuo B-vės atstovų, todėl yra svarbu 
išgirsti kiekvienam lietuviui, kalbęs 
Dr. A. L. Grničiunas ir kiti. '

Kviečia Liet. Ain. R. I. B-ve.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetaines Statymo Ben
droves šeri ninku nepaprastas susirin
kimas įvykš subatoj, rugpiučio 14, 
kaip 8 v. v. J. Stančiko svetainėj, 
205 E 115 St. Visi šėrininkai kvie
čiami ateiti, nes yra labai svarbių 
reikalų. — Valdyba.

Susivienijimo! Amerikos. Lietuvių 
Kareivių susirinkimas bus petnyčioj, 
rugpiučio 13 d. vakare, 8 vai., Šven
to Jurgio parapjos sveainėj, 32 PI. 
ir Auburn Avė. Geistina, kad visi 
nariai atsilankytų, nes yra daug ži
nių gauta iš Lietuvos.

— Centro Valdyba.
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Telefonas Pallrnaa 858 
, DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Micbigan Av^ Roseland 

Valandos: 9 ild 9 vakare.

Rez. 1139 Tndependence Blvd. Chicago 
Telephone Vau Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišky, 
Vaiky ir visą chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet
7—8 Vak. Nedelioms 10—12 diena.-

Ofiso Tel. 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

Teisinga tfrabtižiŲ kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50z nuoš. 
kiekvieriame pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni .negu olselio kaina. Vyrų 
ir j aunu-v yru gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservaty vio styliaus, 
$32.50 iki $60.00.

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

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

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

S. GORDON
1415 So. Ilalsted St.. Chicago, TJ1.BY BAKER

ĮTHRĖE MONTHS 
ApDRESSIttG- 
ENVELjOPES! 

i—_____ •—-------
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Laiškai iš Lietuvos
Kazys J. Latvėnas, Miškun\ 

kaimo, Panemunio valsč., Ežer. 
apskr. rašo savo broliui P. J. 
Latvėnui, Minersville, Pa.:

Pas mus, Lietuvoj, gyvenimo 
padėtis gana sunki1; ypatingai 
neturitngam žmogui tenka sun
kiai pavargti, nes parduoti ne
turi ko, o perkant reikia už vi
sa ką labai brangiai mokėti J M u 
sų apiclinkėj visur viskas išde
ginta? išgriauta; liūdna ir pažiu 
rėt į tuos karo padarytus griuvė
sius. Reikės daug laiko, kol 

. Lietuvos žmonės atstatys 
gyvenimą.r daug prakaito 
išlieti.

savo 
teks

Pa j ieškojimai
PAJIEŠKAU draugo, Pranciškaus 

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

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

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

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

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

FRANK HASS, 
922 West 35th PI.

f-S-—RHSSHS!

REIKIA DARBININKŲ

NAUJIENOS, Chicago, UI. Pčtnyčia, Rugp. 13 d., 1920

tau-Lietuva ir jos kaimynų 
tos vis dar nepajiegia, ar nesi
stengia geresnės tvarkos padary 
ti. Visur viešpatauja spekulia
cija. Nors ta spekuliacija pa
viršutiniai draudžiama, bet rub 
lis leidžia... Milicija stovi ant 
rubežių ir kelius sergėja, bet ir 

- nupelno po kelis tūkstančius.
Vienas spekuliantas nevažiuoja 
per rubežių. bet susitaiso de
šimt ar daugiau kurmankų, ir 
jei nutveria, tai dideliam būryj 
mat kiekvienam lengviau išsi
pirkti. Tie, kur stovi ant Kur- 
lendijos ruhežiaus,* tai turi ge
riausios progos pasipelnyti ir 
pralobti.

Lietuvos pramonė, kaip ma
lūnai, vilnų karšyklos ir k. tai 
visoj apielinkėj karo laiko iš
griauta, o jei ir yra kur kokia 
užsilrkus, arba jau pataisyta, tai 
negalima be “gastinčiaus” priei
ti. ’ Ir taip brangiai lupa: už sii- 
karšimą vilnų ima po 20 rublių, 
o už supikliavinią pūdo miltų 
ima po 10 rublių ir svarą miltų 
ir sėlenų. Ir tai dar jei duodi 
‘gastinčių”, tai sumala gerai, o 
jei ne, tai kuopoms išvarė ii4 im
kis sau sveikas.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Tade
ušo Tilviko, Kauno rėd., Kretingos 
apskr., Kulių valsč,, kaimo Pasause- 
rių Turiu svarbų reikalą iš Lietu
vos, meldžiu atsišaukti pačiam arba 
kas žinoto Meldžiu pranešti šiuo ad
resu:

ANTANAS ^VALANČIUS, 
P. O., West Frankfort, III.

PAJIEšKAU dėdės Ignaco Kaz- 
lauskio, paeina Lietuvoj, Triškių mie
sto, šaulių apskr., Kauno rčd. Ame
rikoj gyvena apie 16 metų. Jis pats 
arba jojo moteris, bei kas pažįsta jį 
malonėsite pranešti man; turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos nuo 
sunaus. »

A. MILTINIS, 
3ox 592, Melrose Park, III.

labai 
jojo

AŠ NORĖČIAU gaut adresą lietu
vio advokato Žukausko. Jis gyvena 
Chicagoj. Aš turiu su juomi reika
lą. ? Ji žinanti, meldžiu man pra
nešti.

W. ABRACZINSKAS,
940 Merrill St., Mihvaukee, Wis.
KL!!"11^ 'II...1., U! J,  ■■""■La1 ‘.'"I

JIEŠKO DARBO

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

1625 Kee Chicago, III.
Tel. Armitage 10100.

RANDAI
aur

MOTERŲ VYRŲ

REIKIA —

COIL VVINDERS

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. Pradine mokestis yra $19.45 
dieninėms ir $21.45 naktinėms. 
Šios mokeštįs yra gvarantuoja- 
mos mokinanties, 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 
utaroinke ir ketverge.

WESTERN ELECTRIC CO., Ine

, TĖMYKIT
Ar jus jiefikot nuolatinio darbo? 

Mes turime keletą gerų darbų dėl 
tusų musų fandrėj, kaipo darbinin
kams ir pagolbininkams. Gtera mo
kestis. Ateikit į musų Samdymo 
Departamentą, bilc dieną. Mes 
mandagiai pasikalbėsime su jumis.

‘ LINK BELT CO.
329 West 39th St. (

REIKIA —

Paprastų darbininkų į 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

48-th Avenue and 24-th St.

REIKIA — 2 patyrusių moterų 
pardavėjų. Geriausia mokestis ir 
pastovi vieta. Atsišaukit tuojaus.

BECK’S DEPT. STORE, 
3641 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYBŲ IR MOTERŲ

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

LIBERTY TAILOR 
1259 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

' RAKANDAI. NAMAI-ŽEMĖ
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI A

Deimanto adata ir 
* *24 parinktiniai rekor

dai. Gražus didelis 
| phonographas, kaip
j naujas, vertas $155

už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų

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

Mrs. M. KALAL,
1934 So. Racine Avė.,

Tel. Canal 6644.

NAMALžEMfe
' 5 AKRAI ŽEMĖS.

Reikia $250 cash.

H I sulyg šios dienos ra-
kandų seklyčioms 

v lak-—(parlor). Reikia ma
li U (tyti, kad apkainavus.

" ' Priimami Liberty
•Bondsal. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

PARSIDUODA 2525 So. Halsted 
St. 2 augštų budinkas — štoras, fla- 
tas ir mitingams salės; 
bizniaus vieta per paskutinius 30 
tų. Kaina už viską ^10,000. 
darysim lengvas išlygas.

KOCH & Co., 
2603 So Halsted St., 

Tel. Yarda 1148 
arba

UNIVERSAL STATE BANK 
33rd ir Halsted St.

buvo gera 
me- 
Pa-

akrų farmukč, % valandos 
kaliones į vidurmiestį C. B. & Q 
geležinkelių ir liktai 7 minutos 
nuo geležinkelio stoties, apy
gardoj kur yra daug lenkų. Ge
ra juoda žemė, kurią galima 
įsigyti lengvais išmokėjimais 
ir už labai prieinamų kainą. 
Platesnių žinių galima rašyti ar
ba telefonuoti.

D

F. J. SCIBIOR 
106 N. La Šalie St., 

Telefonas Main 2043.

t Lietuvos žmonių rauda.

Jau gana, o Dieve, • 
Tos baisios kortines.
Štai jau šešti metai— 
Vis dar pjaunas žmonės.

Tai tiktai gadynė 
Mus žmonėms atėjo, 
Kad visa žemelė 
Kraujais apsiliejo.

Nuo kalnų Karpatų
Ligi pat Uralo
Tik žmonės vaitoja,
Kad karui nėr galo.

Visur praliejimas 
Kraujo plačiai buvo, 
Dešimts milijonų 
Kareivių pražuvo .

Kas šitą kęronę
Baisią pagamino, 
šiandiena kiekvienas 
Supranta ir žino:

Ponai ir karaliai, 
Taippat kunigija 
Susilindo, kaip žvėris, 
Tam! darbui žmoniją.

Patys minaydja
Penktą prisakymą:
Nereik dasileisti
Grieko užmušimo.

Bet patys tai darė,
Tą darbą atlieka,
Ir Žmogus krikščionis 
žmogžudžiu palieka.

Dieve galingiausiis,
Tiesą padarykie:
Regi, kas čia dedas— 
Mus globoj laikykie.

Kaipo Mokytiniams 
Laivas skęst pradėjo, 
I Viešpatį šaukės— 
Jis juos išgelbėjo;

Kaip vėjai nutilo \
Per Tavo galybę,— —
Tegul taip sueina 
Tautos j vienybę.

—Kaz. J. Latvėnas.

ANT RENDOS garadžius dėl 3 
tomąbilių.

J. KAZLAUSKAS, 
3131 Emerald Avė., . Chicago, III. 

Phone Boulevard 64^2

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ $5.00 IN DIENĄ
ATSIŠAUKITE PAS ( 

1710 SO. PEORIA STR.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA —
REIKIA DARBININKŲ
_________MOTERŲ

REIKIA — ASSEMRLERKŲ
Jaunų moterų assemblinimo 

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

48-th Avė. & 24-th St.

MOLDERIŲ —
ANT BENČIAUS. 

PUIKIOS DARBO 
SANLYGOS.

MOKAMA AUGŠČIAU- 
SIOS ALGOS

Kreipkitės pas
MASON — DAVIS CO. 
7740’So. Chicago Avė.

REIKIA

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

Kreipties:
5758 So. Halsted St.

REIKIA
RAIŠIOTOJŲ f

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- 
n/okama nuo darbo 

work). Smagi darbo

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

J. KAZLAUSKIS 
Phone blvd. 4283 ;

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 7:80 vai. ryto iki 
vai. vakąre. Alga $25 savaitėj.

Račyk laišką tiktai.
Adresas “Naujienų” ofise.

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

5

REIKIA —

REIKIA

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

Kreipties:

W. H. TAPLIN SUPT.

Labai

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

g E R B. Naujienų skal
oj tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

POPIERINIŲ

INSULATORKŲ

Jaunų moterų operavimui ma
šinų apvyniojimui margą popie- 
rą apie čystą varinį dratą. Dar
bas yra lengvai išmokamas ir 
naujoms operatorkoms gvatan- 
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 

r8:30. .

WESTERN ELECTRIC CO., Ine 
48-th Avė and 24-th st.

Robey St. South of Blue 
Išland Avė.

REIKIA

Vaikų, 16 metų arba senesnių, 
laibeliavimui pakelių. Gera 
mokestis. Smagi darbo vie
ta. Ateikit pasimatyti su mu
mis. Ateidami atsineškit 
metrika.
UNION BAG AND PAPER 

CORPORATION 
3737 So. Ashland Avė.

REIKIA vyro duonos išvažiojimui, 
gera mokestis. Atsigaukit tuojau.

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

PARSIDUODA KAMPAS 26 & 
NORMAL.

3 augštų mūrinis budinkas — 2 
■ | Storai, 3 flatai, 3 mitingams salės.

’ (S®ra tetri a^vink±7moo°6. Z

r crane company, Įkandu 'c%chTcoI,
Samdymo Departamenas Kostumeris kartą man paša- 2003 So Halsted’st.,

.A., a, n a -rr 1 . A___ kė: Kad aš bučiau žinojęs apie TeL Yft^,s 114840th St. & So. Kedzie Avė. . . , x . J arbajūsų vietą pirma, aš bučiau su- UNIVERSAL STATE BANK 
arba čėdinęs $200 ant rakandų, ku- • 88rd ir Halsted St.

riuos aš pirkau kitur. Daugelis I ________ _________
15th and Cana . kostumerjį taip kalba, kurie čia ant pardavimo.

----------------------------- perka. , ' 80 akerių geros žemės fanna su 
A5 turiu niln nnnin ir vnrtntn budinkais, tarpe lietuvių. Del nekuriu As tunu eilę naujų 11 vartotų prjeįas§įų parsiduoda labai pigiai, 

rakandų, lovų ir springsų ir ma- puiki proga dėl lietuvio. $500 barge- 
tracų. Pečių, karpetu ir t.t. AŠ Lnas- Nepraleisk pro šalį įįios progos, 
parduodu naują tavorą ant ma- savininką.
žo komiso pagrindo. Aš parduo- PETER BRAZAUSKAS' 
du vartuotą tavorą labai pigiai.' Custcr’ M,ch-

Seklyčios setai nuo $30.00 iki 
$152.00.

Valgomojo kambario setai 
REIKIA— Shearmano piaustymui | nuo $50.00 iki $125.00.

geležies serap yarde. /Mieg-kambario setai nuo $75
459 N.WoodSt. iki 7fi n()

REIKIA iv™, vaikų 16 me- ir ^tracai
tų amžaius už bankos yasiuntimus nuo $18.00 'IKI $100.00.
(messengers). Atskiri dresseriai ir Chifonie-

UNIVERSAL STATE'-BANK r«> ?27.50 ir daugiau.
3252 So. Halsted St. Į Rugsai $22.50 ir daugiau.

'šimtai atskirų bargenų, kurių yral
^^k^y^rašytos alkiom nuiH \įeta. Nepraleiskite 

skaitlinom. — Atsišaukite
PARSIDUODA biznis iš priežasties I Už dastatymą tavoro mokėti nerei- 4400 So. Ke( zie

senumo. Grosemė’ ir kiti visi reikme- kia. v
njs As parduodu už cash tiktan ----------- ------

4 ’ FELIKSAS MAJAUSKAS Atdara Utaminke, Ketverge] --------
834 w. 33-rd St. ■ I ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.

CURTIS FURNITURE 
EXCHANGE

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

P. S. Iškirpkit šį apgarsinimą____
ir atsineškit su savim. Aš nu-|. extrai extrai
leisiu 5% ant visų pirkinių. • 4 pagyv?ni^px^?5niSmįrnedUnar-v - namas rendos neša $4b į menesį, pai-

tj-^ jt^ A siduoda už $2,500, įmokėti 50 dolerių
lbxtra, ar daugiaus, mainysiu ant loto arba

automobilio. Namas randasi ant
Sampeliniai Rakandai. Bridgeporto.

C. P. SUROMSKI CO., 
Vėliausiose madose bus išparduoti Į 3346 So. Halsted St., Chicago, III.

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

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

REIKIA —
PADĖJĖJŲ DARBUI 
STOCKRUIMY IR 

SHIPPINGRUIMY
ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd. MURO NAMAS akmenų frontas, 8 

flatai po 7 ir po 6 kambarius. No
riu išmainyti į mažesnį namą ant 
vieno pagyvenimo. Namas randasi 
3823 Pamell Avė. Savninkas

3815 So. Halsted St.
Atsišaukit vakare po 5 vai.

RENGKIS PAVASARIUI

Pilk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dos Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro 
% akro 
1 akras

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

A. T. McINTOSII & CO. 
1404 W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

$275
$425
$550

ANT PARDAVIMO.
Vienas % akro ir % akro žemės. 

Parsiduos ant lengvų išmokėjimų —- 
gera proga. — Netoli mokyklos ir 

Gera transportacija. Tik 
Labai

progos.PARDAVIMUI

PARSIDUODA Pianas, Kimball iš- 
dirbystes, 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.

PARDAVIMUI namas 5 kambarių 
Cemento Skiepas; augštas; viduryj 
kambariai aržuolo medžio išmarginti. 
IAitas didumo 96x125 pėdų. 24 pė
dų Igio barne.

4625 So, Kedvale Avė.
Paimti Archer and Cicero kaAis.

MOKYKLOS

BŪTINAI tūriu parduoti visokių 
smulkmenų krautuvę kaip tai: ken- 
džių, cigarų, cigaretų (notions) sta- 
lioriaus įrankiai, lęę Cream parlor, ir 
kiti daigiai, sykiu yra ir pragyveni
mo Vięta. Biznis išdirbtas per pen- 
kioliką metų. Vieta randasi pačiame 
lietuvių centre, 
mo rlx-----

114

.. \ . Priežastis pardavi-
patirsite ant vietos.

TONY ŽALABIS,

E. 107 St., Roseland-Chicago, III. 
Phone Pullman 1030.

KAS NO AlT uždirbti gerus pini
gus į trumpą laiką, parduosiu savo 
pusę biznio — keptuvės (pekarnės). 
Pardavimo priežastis — nesveikata.

W. PSZELGAUSKAS
1400 So. 48 Ct., • Cicero, III.

PARSIDUODA štoras: saldainių, 
tabako, cigai*ų, kitų įvairių smulkme
nų ir įvairių Kerimų. Priežastis par
davimo — važiuoju Lietuvon.

STAN. PURVINIS, 
1916 Canalport Avė.

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

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

PARSIDUODA geras saliunas ge
ra vieta bizniui. Apgyventa viso
kių tautų: rusų, lenkų ir lietuvių. 
Priežastis, savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą rdel moteries ligos. At
sišaukite po’ šiuo adresu:

701 DeKoven St. and Desplains
TeršJ----LI.AU_L1L.L-.' g

AUTOMOBILIAI

PALIKTI STORAGF/JUJE 
RAKANDAI

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

L. KACER, 
3002 Emerald Avė.

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

t WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

NAMAS UŽ pusę kainos parsiduo
da, priežastį ištirsite nuo savininko, 
tur būt parduotas tuojaus. Namas 
5 rūmų ir vana, lotas puikiai’ ap
tvertas ir apsodintas. Atsišaukit 
tiesiog pas savininką po num.

3139 W. 37 Place.

PARSIDUODA 43 akrų ūkė, Mi- 
chigano valstijoj, 7 akeriai yra ga
nyklos, o kitu žemė dirbama. Vieta 
puiki, upelis teka ir miestas arti. Y- 
ra visi budinkąi ir sodas. Parduoti 
turiu iš priežasties vyro mirties.

M. GRINIENĖ,
718 W. 31 St., 1 fl. rear.

PARSIDUODA 3 kambarių namas. 
Lotas 50x125 pėdas. Vaisiniai me
džiai, vištininkas, didelis 
naujai aptverta pievelė. 
$2,200, cash ant vietos.

JAMES BELBEN, 
13th Avė. and Filmore 

Maywbod, III.

mo ir Designing Mokykla.
Mušti sistema ir mokymo būdu 

»ųj» trumpu laiku išmoksite viso a- 
uiątn;

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

Visuose siuvimo skyriuose maži
uos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
.;uo laiku, diena ar vakarais, pasl- 
žiurfti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patjems daromos sjilig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGMNG SCHOOL
J. F. Kasnlcka, Vedėjas 

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

i

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 B. Halsted 2107 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijosa.
Moko Siuvimo. Patternu Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininke.
porčius, 

Kaina

St., NAUJIENŲ” STOTIS

PARSIDUODA 7 kambarių moder
niška bungaiow, pietinėj dalyj mies
to. Gyventi galima tuojaus.

Kreipties:
840 W. 83rd St.

Tel. Boulevard 2437

EXTRA HARGENAI.
Parsiduoda lal?ai pigiai 2 lubų augš- 

čio medinis namas 3 pagyv. 2 po 4 
kambarius, 1 pagyv. 7 kambarių. 
Randos $465 į metus. Kaina tik 
$2,300, įmokėti $1000, o likusius kaip 
randą. Prie 3434 S. Union Avė.

♦ # ♦

PARSIDUODA pigiai 2 lubų augš- 
čio medinis namas, 4 pagyv. po 4 
kambarius, su elektra. Randos $750 
į metus. Prie 1241 Wentworth Avė. 
Chicago Heights, 111. Kaina $5,600.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31st St.

Agentūros ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nusiuiktL 
VIDURMIESTYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, N\V 
Adonis ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW 
Van Buren ir Clark. 
Van Buren. ir State. 
Ilarrison ir Wabash, 
18th ir State. NW

SW 
SW 
NW

PARSIDUODA geras . automobi
lius Marathon, 5 pasažierių parduo
sim labai pigiai už $400.00. Atsišau
kite greitai.

, , 8207 Lowe Avė v
antros lubos nuo užpakalio.

t PARSIDUODA Hudson 7 pasažie
rių automobilius, 6 cilinderių, pirmos 
klesos padėjime. Galima matyti po 
6 vai, vakare.

\ 3360 Wallace St.
Pirmps lubos.

PARSIDUODA 1917 Overland au
tomobilius, 5 pasažierių, pirmos kle
sos stovyj .su naujais tajarais, par
duosiu už pasiūlytą kainą.

TONY MAGIKA, 
5530 Shields Avė.

NAUJI RAKANDAI PIGIAU!

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

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

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas su trimis flatais ir 
Pirmaeiliame padėjime.

4462 Wentworth A.ve., 
Tel. Stowart 1979

Storu.

PARSIDUODA naujas mūrinis 4 
flatų ir Storo namas, 4 metai bųdavo- 
tas, modemiškas, gazas, •elektra mau 
dynės, toiletai. Neša rendos $103 į mė
nesį. , Su kaina sutiksiu. Savininkas 
gyvena žemai nuo užpakailo.

930 W. 85-th Place .

$500 CASH, likusieji mėnesinėmis 
mokestimis kaip renda, paims 5 kam
barių flatą su 28 pėdų Štoru iš fron
to. Atsšaukito pas

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

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS.
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Ūme St.
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė.
Švelnis, 3416 Wallace St.
Peldžius, 3651 Wallace St.
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budnikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortb 

Avė.
J. Ceplinskas. 930 W. 35th PI.

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir Jefferson, NE 
Halsted 
Halsted 
Halsted

Gatvių kampai 
ir Madison, NW 
ir Jackson, NW 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE

ir Maxwell, SE ir NE 
ir 14th, NE .
ir 18th. SW




