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Anglijos darbininkai gelbes Rusiją
Lenkija dar nenori 

pasiduoti
Rusai tebestumia lenkus

Lenkai nenori nusiginkluoti

Francija džiaugiasi Wilsono pozicija 
. linkui Rusijos

ANGLIJOS DARBININKAI
GELBĖS RUSIJĄ.

Griebsis griežčiausių priemo
nių, kad sustabdžius karų prieš 

Rusiją.

LONDONAS, rugp. 13. 
Anglijos darbininkų opozicija 
gelbėjimui kare prieš sovietų 
Rusiją, tapo išreikšta visu griež 
tumu ir visišku susitarimu 
specialėje čia laikytoje konfe
rencijoje, atstovavusioj visus 
darbininkų elementus.

Priimtosios rezoliucijos “su 
pasitenkinimu sveikina Rusijos 
valdžios deklaraciją už pilną 
Lenkijos nepriklausomybę“ ir 
prižada Anglijos darbo partijos 
priešinimąsi kokiai nors formai 
karinės intervencijos prieš so
vietų Rusiją.

Susirinkimas užgyrė trijų 
darbininkų organizacijų sąjun
gos (geležinkeliečių, anilgaka- 
sių ir transporto darbininkų) 
veiksmą sudaryme veikiamo
sios tarybos, kuri rūpinsis apie 
padėti, pasidariusią delei val
džios politikos linkui karo tarp 
Rusijos ir Lenkijos. Susirinki
mas rekomendavo uždėti po 
pusę peno ant kiekvieno parti
jos nario mokestį tos tarybos > . Rusiją; antra, kad Anglijos spė- 

i kos, palaikančios blokadą prieš
’ ,ez°l’ucijų tapo Rusiją, bus ištrauktos, ir tre- 
delegatų, pakvieti- ^a< |<a(| SOrviety valdžia bus 

pii minink(> darbo^ partijos prjpa^jn|a įr Įstejgfi nevaržomi 
■ pirklybiniai ir pramoniniai ry- 
; šiai tarp Anglijos ir Rusijos.

reikalams.
Priėminu 

patvirtintas 
mu | 
atstovų bute, Williain C. Adam 
son, kuris pirmininkavo susi-; ši(|i tarp Anglijos iT Rusij(>s. ' 
rinkiniu. Jis paprašė padaryti i 
“iškilmingumą atsistojimu“ ; --------------------------------
vienai mūnutyi ir visi delegatai True translation filed with the post- 
iki vienam'atsistojo ir užlaikė master at Chicago, III., Aug. 14, 1920 
tame laike visiškų tyla. j master at Chica*°’ nl- Aupr' 12> 1920

James H. Thomas, sekreto- ' U5NKIJA VIS DAR ATSISAKO 
rius nacionalinės geležinkelių j TAIKINTIS,
darbininkų unijos, kuris buvo '--------------
vyriausiu kalbėtoju 'susirinki
me, pasakė, kad jei aplinkybės 
reikalaus, visas darbininkų ju- 
dėjimas turės nuspięsti už tie- pražudyti, bet ne nusiginkluoti, 
sioginį veikimą. --------------
“Kaip nė desperatiški ir pavo-‘ VARŠAVA, rugp. 12. — Už- 

jingi yra musų metodai,“ sa- rubežinių reikalų ministeris ku- 
kė jis, “mes manome, kad liga nigaikštis Eugenijus Sapieha 
yra taip pavojinga ir kad pade- pasakė korespondentui, kad 
lis yra taip desperatiška, kad, 1-enkija tikrai nori taikos, bet 
tik desperatiški ir pavojingi me-^ negali priimti mūšių paliaubos 
todai gali neprileisti prie p ra- sąlygų, į kurias įeina kokios 
žūties. Rezoliucijos nereiškia,; nors formos nusiginklavimas, 
kad tai bus vien paprasto strei-’ “Lenkija niekad ne kapitu- 
ko, ar tik “sudėjimo darbo įran liuos,” pasakė ministeris. “Mes 
kių“ politika. Kad jos butų verčiauj kariausime iki pasku- 
veikmingos, jos turi reikšti iš- tinip žmogaus, bet nepasiduosi- 
ša ūkimą visai šios šalies konsti- ’ me. Jokio klausinio apie nusi- 
tucijai.” ginklavimą negali būti. Jei mes

Angliakasių organizacijos va-, nusiginkluotume sovietų karei- 
dovas, Robert Smiltie, svarsty- j viam's esant už 40 mylių nuo 
damas apie padėtį, pasakė:

šaūkimą visai šios šalies konsti- 

“Jei Francija ir gen. Vrange- mas musų rankų.” Aviatoriai išskrenda iš Varša

lis atkirs Rusijos anglis, ar tai 
bus didelis maišymąsi į Fran
cuos reikalus, jei Anglijos ang
liakasiai ir geležinkeliečiai at
kirs anglis Francija i?“

Užtikrindamas, kad vien tik 
Anglijos darbo partijos nariai 
gali neprileisti atakos ant Rusi
jos, jis, tarp plojimų, tęsė:

“Aš noriu padėkuoti musų 
draugui, Winston Churchill 
(vadovas Anglijos militaristų 
klikos), už suvienijimą Angli
jos demokratijos. Mes būtu
mėm negalėję padhTyti to pat|s. 
Dabar Anglijos žmonės atsiekė 
vienybes. Dieve duok mums 
proto užlaikyti ją.“

Tom Shaw, sekretorius inter
nacionalinės audėjų unijos, 
smarkiai atakavo tautų lygą už 
nesustabdymą Lenkijos ofensi- 
vo prieš Rusiją.

Konferencija užsibaigė daina
vimu “Internacionalo“ ir en
tuziastiškais šaukimais.

Rezoliucijomis veikiamąjain 
komitetui paliepiama pasilikti 
savo vietoje iki jis neišgalįs 
gvarantijų, pirma, kad Anglijos 
spėkos nebus naudojamos gel
bėjimui Lenkijos, gen. Vrange- 
lio, ar kokių kitų karinių ar 
laivyno pastangų prieš sovietų

I/enkijos militaristab atsisako 
priimti nusiginklavimo reikala
vimą. Verčiau kariauti ir viską 

čių korespondentams bus leista 
lydėti lenkų delegatus, bolševi
kams išreiškus pageidavimą, 
kad ir jie butų.

Po susitikimui su 'sovietų 
delegatai ant kelio, Lenkijos 
komfisionieriai galbūt bus nu
vežti į Minską, kur tikimąsi. 
įvyks formalė taikos konferen
cija.

Po dviejų žmonių misijos, 
kuri nuvyko į frontą pasakyti 
bolševikams, kad Lenkija nori 
pasiųsti taikos delegatus, ir 
sugrįžo, mieste jaučiamas di
delis pasitikėjimas.

Oriniai antpuoliai ant sovietų 
linijų palei Varšavo® frontą. 

Varšavos, tai butų lig iškėli- yra dalimi Varšavos ginimo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6. 1917 

VARŠAVOJE PASKELBTAS
APGULIMO STOVIS.

Smarkus m u šia i siaučia, bolše
vikams esant už 25 mylių nuo 

Varšuvos.

VARŠAVA, rugp. 12. — Ru
sijos sovietų spėkos, kurios ata
kuoja lenkų spėkas j šiaurry
čius ir rytus nuo šio miesto,
pasiekė vietas už 25 mylių nuo 
Varšavos.

Karinis gubernatorius pas
kelbė Varšavojc apgulimo sto
vį. Civiliams žmonėms negali
ma iše.’ti ant gatves po 10 vai. 
vakare, o visos kavinės turi už
sidaryti 9 vai. vak.

Oficialia pranešimas skelbia 
apie lenkų pasisekimus pietinia
me fronte, kur rusai veržėsi lin
kui Lvovo (Lemibergo). Lenkų 
kavalerija ir infanterijta; išvijo 
bolševikus iš Lopą tino, Radzie- 
kovo, Stanislavežiko ir Toporo
vo. Jie yra į šiaurryčius nuo 
Lvovo, ant senojo Galicijos ru- 
bežiaus.

Mušis siaučia toliau į pietus; 
palei Stripa upę. I

Šiaurėje lenkai virt dar tebe
sitraukia ir pranešimas sako, 
kad jie evakavo Mlava ir Pul- 
tusko miestus.

Bolševikų migisprendimas 
priėiti prie Varšavos buvo pa
rodytas nivkuriosc vietose mu- 
šio lauke, kur keliose vietose iš
tiko m ilsiai ranka rankon. I.en- 
kai kaip laukiniai gynė savo 
pozicijas ir kovėsi už kiekvieną 
pėdą žemės.
Lenkijos delegacija dar neišva- 

žiavust

Varšuva šiandie pilna karinio 
veikimo, bet tik kareiviams ir 
oficieriam's leidžiama būti gat
vėse. Daroma prirengiinai gin
ti Varšuvą ir iki vėlai vakare 
degė šviesos kuro ir užrubežinių 
reikalų mlinisterijose, kur svar
stoma valstybės reikalai. Taip
jau rašoma mūšių paliaubos ir 
taikos sąlygos, kurias tsuhatoje 
išsivež Lenkijos delegacija, įtei
kimui sovietų! atstovams.

Kiek ilgai delegatai jiasjliks 
Minske ir ar konferencija įvyks, 
yra nežinoma, bet vietos diplo
matai tikisi, kad konferencija 
trauksis 4 ar 5 dienas, ar ilgiau.

Lenkijos komisioniertai, tu- 
rintįs įgliojimą tarties apie pra
dinę taikos sutartį, tikimąsi, 
išvažiavo iš Varšavos subatos 
ryte, kad pasitikus rusų delega
tus kur nors kelyje tarp Varša
vos ir Brest-IJtovsko. Tai pas
kelbė užrubežinių reikalų mi
nisterija.

Pasitik linais į vyksiąs subatos 
vakare, tarp 5 ir 7 vai.

Amerikos ir Anglijos laikraš-

vos aerodromo kas 20 ar 30 
inin. Vienas aeroplanas pakįlant 
užsidegė ir du aviatoriai ir 4 
civiliai liko užmušti ir 6 sužeis
ti.

Rusa fipnėmė 3 miestus.
LONDONAS, rugp. 13. — 

Runai oficialiai paskelbė apie 
paėmimą Mlavos ir Pultusko 
ir užėmimą Siedleco.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 14, 1920 
as required by the act of ,Oct. 6, 1917

LAUKIAMA VARŠAVOS 
PUOLIMO.

Lenkai nesumano ką daryti.

LONDONAS, rugp. 13. — Pa
sak patikėtinų žinių, Dovvning 
Street (Anglijos ministerijas) 
tikisi, kad dar šiandie ar ryto 
Varšuva puls.

Anglijos misija Lenkijoj pra
nešė šįryt apie milžinišką rusų 
ataką imt Lenkijos sostinės.
Žmlonės spėčiasi ginti miestą.

Netikėta sovietų pozicija 
daryti maišių paliaubą ir taiką, 
visai sumaišė lenkus. Jie ka
riauja už savo sostinę ir žino, 
kad ®u kiekviena sugaišta die
na, prisiartina puolimas mies
to. Bet jie taip nenori daryti 
taikos su Rusiją ir taip priklau
so nuo talkininkų, kad jie jau 
praleido sąvaitę bandydami iš
rišti tą opų klausimą Visiems 
patenkinančiai.

Vienok bolševikų generolų
strategija privedė prie to, kad 
Lenkija ankščiau ar vėliau — 
ir galbūt labai greitai — bus pri
versta daryti taiką bile kokiomis 
sąlygomis.

Varšavos užėmimas yra* ne- 
išvengtinas, it tai už kelių 4ie- 
nų. Lenkai tečiaus dabar yra 
linksmesni, negu buvo sąvaitę 
atgal. Tada jie tikėjosi užėmi
mo už kelių 'sąvaičių, o dabar 
kalba jau apie mėnesius.

Tikėdamosi negalimo, Len
kija vis dar laukia didelės pa
geliais nuo talkininkų. Bet pas
kelbimas neutraliteto parubeži-
nių šalių ir Danzigo atkirtimas 
panaikino galimumą Anglijos ir 
Franci jos pagelbos, nors tos ša- 
lįs ir susitartų duoti pagelbą.

Venizeios pašautas atkeršijimui | 
PARYŽIUS, rugį). 13. — Grai

kijos premjeras Venizeios tapo 
pašautas Paryžiau® stotyje dvie 
jų graikų, atkeršijimui už paša
linimą jų iš armijos. Taip bent ■ 
sako patįs šovėjai. Venizeios ; 
yra lengvai sužeistas. Kulka ' 
įtaikė į petį ir ją ligonbutyj 
išimta.

Venizeios turbūt nujautė, kad ; 
kada nors ir kas nors gali ke- 
sinti® ant jo gyvasties, nes ir į >' 
stotį jis nuėjo visą valandą 
ankščiau ir buvo visą laiką ne 
su kitais pasažieriais, bet baga- ( 
žo kambaryje.

PINIGŲ KURSAS. . '
VAKAR, rugp. 13 d. užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ................ $3.65
Austrijos 100 kronų ................ $0.54
Belgijos už $1 ........... frankų 13.00
Danų, 100 kronų ...............  $15.10,
Finų 100 markių .... ...............  $3.40
Francijos, už $1 ....... frankų 13.72 (
Italijos, už $1 ............... lirų 19.90.
Lietuves 199 auksinų ........... $8.20 ‘

(Lietuvos a*ksirfai tai Vokiečių 1 
ostmarkei? 14 kursas tok s-p a t ( 
kaip Vokiėtijos markių). '

Lenkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $33.10
Norvegų 100 kronų ............. $15.10,
Šveicarų, už $1 ........... frankų fi.96
švedų 100 kronų ......   $20.60;
Vokiečių 100 markių ........... $2.20

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 14, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Rusija taikosi su 
Armėnija

Paliauba ir laikinė taika yra 
jau sutartos.

LONDONAS, rugp. 13.
Rusijos sovietų oficiale žinia 
sako, kad Rusija padarė mūšių 
paliaubos ir laikinės taikos su
tartį su Armėnija. (Armėnija 
yra nedidelė šalis už Kaukazo, 
•susidariusi i| dalių Rusijos ir 
Turkijos).

True translation filed with the post- 
master at Chicągo, III., Aug. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191

ANGLIJOS LAIVYNAS PLAU
KIA PRIE PETROGRADO?

Maskva sako, kad anglai kursto 
Finlandiją karau.

BERL1NAS, rugp. 11. — Kad 
Anglijos laivynas daro drąsius 
gestus prieš Petrogradą, yra 
Maskvos valdžios išsiųstame 
beviclinianie pranešime, adre

suotame “Visiems.”
“Kad išgelbėjus Varšuvą,” sa

ko pranešimas, “Anglijos laivy
nas tapo pasiųstas linkui Pet
rogrado. Talkininkai nori leisti 
finams eiti ant Petrogrado ir 
tame žygyje jie remįs Finlandiją 
pagelba laivyno.“

DANZIG, rugp. 13. — Stovė
jęs Danijos vandenyse laivynas 
praėjo Oresund ir plaukia į Ru
sijos pakraščius. Jis bevieliu tu
ri nuolatinius susižinojimus su 
Ang'bjos admiraltijit Londone.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA DŽIAUGIASI 
AMERIKOS POZICIJA.

Giria Amerikos atsinešimą lin
kui Rusijos.

PARYŽIUS, rugį). 13. — Fran
cijos valdžia siunčia notą Jungt. 
Valstijoms, išreikšdama pasi
tenkinimą, kad Francijos ir 
Amerikos pažvalgos į Rusijos- 
Lenkijos situaciją “pilnai sutin
ka.“

Nota, kuri yra 800 žodžių il
gio ir pasirašyta premiero Mi- 
llerand, išskeitliuoja Amerikos 
notos Italijai išvadas ir sako, 
kad Francija “jyrieina prie ly
gių konkliuzijų.” Ji priduria, 
kad Francija “niekad, nesisky
rė mieriuose rcm'ti principus, 
taip aiškiai suformuluotus Jun
gtinių Valstijų valdžios.“

Francijos nota sako, kad tik 
tą principą turint mintyje, Fran 
cija pripažino gen. baroną 
Vrangelį ir nutarė neužgirti so
vietų sąlygų Lenkijai, jei jos 
nesutiks su tais principais. No
ta užsibaigia pareiškimu, kad 
Francija “džiaugiasi dar kartą 
galinti pastebėti pilną harmo
niją tarp Amerikos ir Franci
jos žmonių 'sentimentų, toj va
landoj, kada civilizacijos ateitis 
yra pavojuje.”

6 DARBININKAI UŽMUŠTI.

GRiAHAM, Va., rugp. 13. — 
6 darbininkai liko užmušti, 3 
sunkiai sužeisti ir 4 prapuolė, 
ckspliodavus dinamitui. Dina
mitas ekspliodavo nuo grąžto 
kibirkščių, kada buvo gręžiami 
akmenis jų sprogdinimui.

Angliakasiai reikalau 
ja pakelinio algos

Prasideda naujos tarybos apie 
angliakasių algas.

CLEVELAND, rugp. 13. — 
Prašant prezidentui Wilsonui, 
šiandie čia susirenka bendras 
angliakasių ir kasyklų savinin
kų algų komitetas, kuris turės 
nustatyti naujas algas dėl ang
liakasių centraliniamie minkš
tųjų anglių lauke — Pennsylva- 
nijia, Ohio, Indiana ir Illinois 
valstijose. Atvyko taipjau ir 
angliakasių unijos viršininkai, 
kurie paduos reikalavimus. Rei
kalaujama dieniniams darbi
ninkams pakelti algą $2 j dieną 
—vieton $6 mokėti $8. Bet tur
būt bus pareikalauta algą ir 
dirbantiems nuo vagonų. Pagal 
centralinį lauką nustatomos al
gos ir visiems kitiems angliaka
siams Jungt. Valstijose ir Ka
nadoje, tad jeigu angliakasiai 
čia laimės pakėlimą algos, lai
mės ir visi kiti minkštųjų ang
lių kasėjai.

Angliakasiai sklindžiais), kad 
nežiūrint išrodomo didelio jų 
uždarbio, tas uždarbis yra visai 
menkas ir iš jo negalima pra
gyventi, nes angliakasaii retai 
kada išdirba pilną laiką. Ne
žiūrint skelbiamo didelio truku
mo anglių, angliakasiams betgi 
prisieina! dirbti tik 2 ar 3 die
nas įsąvaitėje.

MOTERIS APLAIKĖ PRADI
NĘ PERGALĘ TENNESSEE.

Senatas ratifikavo moterų 
balsavimo priedą.

NASHVILLE, Terin., rugp. 13 
—Moterįs aplaikė pradinę per
galę. Tennessee valstijoje, kuri 
visos šalies moterims gali su
teikti balsavimo teisę. Tenne- 
sisce senatas šiandie 25 balsais 
prieš 4 ratifikavo moterų balsa
vimo priedą prie federalės kon
stitucijos. Jei tą priedą ratifi
kuos ir atstovų butas, tuomet 
gal šį rudenį moterįs visoje ša
lyje turės lygias su vyrais bal
savimo teises.

35 valstijos iš reikiamų 36, 
jau yra ratifikavusios tą prie
dą. Jei jį ratifikuos ir Tenne- 
Gsee, t nosys priedas įeis galėn.

Moterįs laimi ir North 
Carolinoj.

RALEIGHN, N. C., rugį). 13. 
■—Moterįs ir čia laimėjo pradi
nę pergalę, kada North Gardi
na senato konstitucinių priedų 
komitetas 7 balsais prieš 1 nu
tarė rekomenduoti priimti mo
terų balsavimo priedą prie fe- 
derales konstitucijos. Ankščiau 
dieną bendrame senato ir at
stovų buto posėdyje kalbėjo 
gubernatorius, ragindamas at
stovus priimti moterį] balsavi
mo priedą.

Tai bent tėvas.

NEW YORK, rugp. 12. — Ka
dangi jo 17 m duktė Belle pa
sivėlino parengti jam pusryčius, 
Solomon Plotkin pašovė į galvą 
savo dukterį ir pankui pat® nu
sišovė. Duktė pasveiks.

.. -. p" 1,1 ..... ..
DAVENPpRT, la., rugp. 12. 

—N. P. Chftimouras, 14 m. vai
kas, seredbje nuėjo j parką ir 
ten nusišovė. Priežastis sau/u- 
dystės neatspėjama.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos pasiunti
niai Vokietijoje
Rusija ir Vokiietija atnaujina 

diplomatinius ryšius.

PARYŽIUS, rugp. 12. — Bol
ševikų plenitopentai atvyko į 
Berliną, atnaujinimui diploma
tinių ryšių tarp Rusijos ir Vo
kietijos, sako gautosios šiandie 
iš Berlino žinios.

Žinia sako, kad kita misija iš 
Rusijos atvyko į Vienną, tikslu 
atnaujinti ryšius su Austrija.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
ITALIJA SMERKIA FRANCI

JOS PRIPAŽINIMĄ VRANGE- 
LIO.

RYMAS, rugp. 12.— Visi Ita
lijos laikraščiai kaip vienu bal
su pasmerkia Francijos pripa
žinimą gen. Vrangelio. Abelnai 
visų išreiškiamai nuomonė, kad 
dabartinė padėtis gręsia Euro
pos taikai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Belą Kun Rusijoje
Buvęs Vengrijos diktatorius pa

bėgo iš Austrijos.

LONDONAS, rugp. 13. — O- 
ficialė žinia iš Maskvos sako, 
kad Belą Kun, buvęs Vengrijos 
komunistų diktatoriusy atvyko 
į Petrogradą.

3 DARBININKAI UŽMUŠTI.

CHICAGO. — Trįs boilermake 
riai liko užmušti vakar Wlii- 
ting, Ind., nugriuvus laiptams, 
ant kurių jie pasistoję dirbo. 
Visi tiis užmuštieji yra chica- 
giečiai ir dirbo Standard Oil 
kompanijai.

KOALICIJOS KABINETAS 
CHINIJOJ.

PEKINAS, rugp. 12. — Ghi- 
nijoje susidarė naujas koalici
jos kabinetai, susidedantis iš 
senųjų ministerių, šiaurės atga- 
leivių, pietų progresistų ir be- 
partinių. Karo ir vidau® minis- 
terijfos teko militaristams.

AMERIKOJE GAL YRA 50,000 
MILIONEIRIŲ.

Karna ir dideli jo pelnai padau
gino skaičių milionierių.

WASHINGTON, rugp. 13. — 
Federalių mokesčių nuo, paja
mų blankus parodo, kad 
šalyje yra mažiausia 50,000 
žmonių, kuriuos galima priskai- 
tyti prie milionierių ir kad ma
žiausia 20,000 žmonių yra žino
mi, kaipo tikri milionicriai.

Tų 50,000 žmonių metinė® 
įplaukos siekė mažiausia 
$50,000, kais yra mažiausiu pel
nu nuo $1,000,000 turto.

1918 m. Amerikoje buvo 
16,000 milionierių. Jų skaičių 
labai padidino karas ir fabrikan 
tų pasemtieji iŠ jo dideli pel
nai.

Skaitykite ir Platinkite 
"NAUJIENOS”
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Kur Tamsta Busi Nedalioj?
Visi ChicagieCIai Važiuoja

"Brahlit, brauz mahjąs!”— 
“Suvienytos” komiunistų “par
tijos” lietuviškoji kopija rašo:

“Ikviename istoriniame lai
kotarpyje esanti valdžia- vals
tybė — buvo įrankiu prievartos 
vartojamų per valdančiąją kla
sę”.. .

Duodu pinigą ir peilį, kad čia 
kvepia latvišku socialpatriotiz- 
mu, būtent tokiu:

P Piknikai
Ir tai dėl tos paprastos priežasties, kad ryto, taigi rugpiučio 15 

dieną, niekur kitur nebus tokio smagaus ir kartu įdomaus pikni-

ko, kaip didžiuliame

CHERNAUSKO DARŽE
No. 1, Lyons, III.

Pikniką rengia astuonios L. S. S. kuopos — 4, 22, 81, 137,138,158

174 ir 234. Jame sutelkta geriausios chicagiečių spėkos —

GERI, visų mėgiami dainininkai,
GERI, pasižymėję žaismių vedėjai,
GERI, niekuomet nepailstantįs muzikantai,
GERI ir mandagus patarnautojai,
GERI chicagiečiams žinomi kalbėtojai —

Jų tarpe ir NAUJIENŲ redaktorius 
P. GRIGAITIS.

Taigi musų piknikas bus vienas tų, kur chicagiečiai galės tikrai 
smagiai ir naudingai praleisti laiką. Tuolabiau, kad Chernausko 
darže nereikia bijotis nė didelio karščio nė lietaus — ten yra visų 
reikiamų patogomų.

Todėl ryto, lygiai kaip dešimtą valandą

VISI seni ir jauni,
VISI draugai ir pritarėjai,
VISI chicagiečiai ir chicagietės,
VISI važiuokite musų piknikan —

Chernausko Darže
RENGĖJAI.

metąesoschą waldiba — walsts 
biją (Pastarąją sakinio dalį!

į lietuvių, ne laivių kalbas]...
Tam išsigimusiam latviui rei

kėtų pasakyti: brahlit, brauzmahjąs!
Kas kam pasirodo. — Kartą 

Brooklyno komunistų mazgotės 
[kiti ją vadina Laisve] redakto
riams ėmė ir pasirodė, kad Kau 
nę įsisteigė tarybų valdžia. “Re
daktoriai”, įsikandę plunksna
kočius, ėmė šaukti:

“Pasirodo, jog Lietuvos Dar
bininkų Respublika dabar gy
vuos ant visados”.

Amen.

Buvo laikar. — Buvo tokie lai 
kai, kada dr-r-raugas Stilsonas 
sakė šitokių spyčių:

“Tie socialpatriotiški šeškai, 
buržuaziškos valdžios jie išsi
gando. Kai]) mane čia ant šitos 
platformos matote, tegul ateina 
kas nori, aš nebėgsiu”.

Dabar?
Dr-r-rauge Stilsonc, kuku!

Kuo kas daugiau domisi? — 
Įspėkite man šitokią inislę: kuo 
kas daugiau domisi — Lietuvos 
valdininkai Pruseika, ar Prūsei 
ka savo barzda?

Brooklyno Laisvė sako, kad 
tai esanti begalo svarbi mislė.

Reikėtų pataisyti. —Brook ly
no Laisvė dabar pardavinėja pa 
veikslus sekamu parašu:

Tai yra klaida.' Reikėtų ją 
pataisyti, būtent:

“A-a drg. Vincas’' Kapsukas, 
kuris numirė, prisikėlė iš nu
mirusių ir dabar pasekmingai 
veikia kaipo bolševikų fronto 
komisaras”.
Gerai?— Ražas.

Chicagos Bridgeportas: Mes 
sparčiai progresuojame. Nugi, 

bus suminėti nekaltąją An-

molingąjį Petrą — ir visam 
svietui turės pasirodyt aišku, 
kad mes progresuojame. O jei 
gu dalį latsiminsime, kad čia 

kai]) kada atbanguoja nuo Omą 
ha Packing komlpanijos — lie
tuviškos vilnįs, lai turėsime vi
są musų progreso vaizdą. Ju 
bet!

—o—
simbolis ir Geležėlei vis dar 

su savo debatais. Man rodos, 
jau gana: juk abudu laimėjo-

Mušu Konstantinas, tas pats, 
kur 1919 metais Bridgeporto 
lietuviams gaziėtas nešiojo, su 
Kalėdomis pakvitino ir nudūmė 
i Valparaisą. Ir žinote, po trijų 
mėnesių Valparaisas iš jo pada
re tikrą genijų. Andais Džefer- 
sono giroje jis pasakė tokį šau
nų spyčių apie mediciną, kad 
netik gerbiamoji publika, bet 
visi miško paukšteliai ir žvilb- 
liai nustebę klausėsi ir — rau
do'. H D' > W

A-ha, ne visiems tokiais geni
jais būti.

t PAT1ŠKAI—BUKIT GYDYTOJAIS! 
PAT[S SAVUS.

Stebuklingas Violetinių Spindulh] 
Generatorius

\ aujas Gyvumas Nauja sveikata !
Naujas Stiprumas Nauja energiją
Daro Jus sveikais Laiko jus sveikais 1 

Paremta per tūkstančius.
Parodoma dykai pas

123 W. Madison Str., Room 410 
arba jūsų namuose

Tel.: Randolph 2100. Reikia Agentų 
N. D. B. TALMADGE COMPANY

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phono Canal 257

Latvių Darbininkų Apšvietos Draugijos 
Nedėlioj, 15 d. August, 1920 

National Grove.
Riveršide, III.

Pradžia 12:30 dieną., Inžanga 40c. ypatai. 
Muzika latvių orkestrą.

Malonėkit dalyvauti visi darbininkai musų piknike.
Komitetas.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

* * *
'Turime mažą “nesusiprati

mą.” Aandai musų Kimbelis 
ėmė referuoti: “durnas... kvai
las... nachiaJas...” Svietelis, šitų 
“augštos kilmes žodžių” nesup
ratęs, ėmė dairytis daktaro!

Rereikalo: musų Kimbelis 
sveikas kai]) ridikas, ir daktaro 
visai nereikalingas.

* $ *
Kada nors, kai musų Kons

tantinas ir vėl ims rėžti spyčių 
įpie’vyrų kaulus, kurie turi to
kią “stebuklingą budavonę,” 
labai labai paprašysiu jo — pa-

Lietuvos Sostine Jau Musu 
Lietuvos Vėliava am Gedimino Kalno
Paminėjimui Atgavimo Vilniaus, Lietuvos Sostapilės, ir išreiškimui savo 
didžio džiaugsmo tokiame svarbiame momente yra rengiama

Milžiniška Lietuviu Iškilme
Didžiausiam# Teatre Chicagoje, ten kur randasi didžiausi vargonai, ton kur ateibuna ganiausios 
operos ir koncertai, ten, kur kalba prezidentai, tai yra garsiausiame pasaulyje

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

Nedėlioj, Rugpiučio 15, 1920
Lygiai 7 valandą vakare
PROGRAMAS 11

Ant šios triukšmingos iškilmės specialiai atvažiuoja Lietuvos Misijos nariai, gerb. Jonas 
Vileišis, Majoras Povylas Žadeikis ir kiti ką tik atvykę iš Lietuvos kalbėtojai su labai žingei
džiomis ir naujausiomis žiniomis iš musų tėvynės.

Iškilmės vakaras bus pamargintas puikiu, jausmingu ir žavėjanciu 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 savo gyvenime matysi tokį regčsį — tai yra pirmutine ir 
paskutinė proga — todėl nepraleisk jos jeigu esi tikru lietuviu — sunumi ir dukterimi Lietuvos.

Bus taipgi rodomi lietuviški kintamieji paveikslai kurie paliks širdyje kiokvieno lietuvio 
amžinų 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 tu ra j o <laut; ir įspūdingų iškilmių, bet Šioj iSIcilmo pralauks vi
sas — gali būti tai pirmutinis ir paskutinis toks vakaras, nes akys regės ko pirma niekad 
neregėjo; ausys išgirs tų ko pirma niekad negirdėjo; širdis pajaus tą, ko pirma niekad nejautė..

šioje iškilmėje pirmu sykiu kiekvienas lietuvis pilnai supras ką tai reiškia būti tikru lietu
viu. Jeigu Gedeminas, Vytautas, Algirdas, KeiHiitN ir kiti musų didvyriai regėtų tą milžiniš
ką minią lietuvių tėvynainių susirinkusių Auditorium Teatre, Rugpiučio 15-tą, tai pasakytų. “0 
tai čia yra tikri Lietuvos sunai ir dukterjs”. Bet brolau ir sesute, nėra tokios plunksnos kuri 
galėtų tinkamai nupiešti kas dėsis tame vakare, tojo džiaugsmingoje iškilmėje, geriaus pribuk, 
paregėk ir paklausyk, nes kitos tokios progos jau nebus.

Jeigu dienoje iškilmes lytų, žaibuotų ir priaustų, nenusimink, nemanyk, kad tai pasekmes 
blogo oro, tai bus išreiškimas jausmų ir praliejimas džiaugsmingų ašarų senovės lietuvių dievai
čio Perkūno, kad Vilnius, Lietuvos Sostine, jau lietuvių rankose ir ant Gedemino kalno jau ple
vėsuoja Lietuvos trispalvė vėliava. Todėl, nežavint 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 risi 
vienu balsu sušuksime: “Valio! Vilnius Lietuvos Sostinė su Gedemino Kalnu ir vėl musų! 
gyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva.” Musų suvienyti to vakaro balsai sujudins pasaulį — 
visi žinos kad lietuviai gyvuoja.

PRIVAŽIAVIMAS — Privažiuoti galima sekančiais karais: Indiana Avė., Cottago Grove 
Aye.,. South Side Elevąted, Metropolitan.Eloyated, State St., Van Buren St., Harrison St, Bluo 
Island Avę., Archer Avė., Racino Ayo., Halsted St., Ashland Avė., Wentworth Av., ir daugel kįtų.

INŽANGA. — Idant kiekvienas galėtų pasinaudoti proga šios nepaprastos lietuvių iškilmės, 
įžanga yra labai prieinama, kad tik padengus lėšas. Jeigu liktų koks 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 sekančiose vietose: ant Bridgeporto: Justino Kulio Aptiekoje, 3259 
S. Halsted St.; To\vn of Lake: Antaną Kareivą, 4537 S. Wood St.; Joną Viskontą, 4635 S. Wood 
St.; Brighton Park: J. Mickeliuną, 4410 S. Richmond St.; P. Stasiulį 4438 S. Fairfield Avė.; 
West Side: A. D. 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. Krukonį, 1810 S. Peoria St.; Roselande ir Kensingtone: 
Paltie Biuro, 11441 Michigan Avė.; So. Chicago: Joną '1'rijonį, 8756 S. Houston Avė.; North Side: 
Ludviką Lapinską, 1639 N. ^Paulina St.; Auditorium Teatro Tikietų ofise ir nuo Komiteto narių.

širdingai visus lietuvius kviečia rengėjai,
Chicagos Lietuvių Taryba ir Lietuvos Laisyė Paskolos Chicagos Apielinkės Apskritys.

DIDELIS PUIKUS Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

AKUSERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

St. Chicago, III.
(ant antrų lubų)

Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

3113 S. Halsted

Rengiamas 
DRAUGYSTĖS TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ NO. 2, 

iš Wcst Pullmano
NEDĖLIOJ, RUGPIUČIO-AUGUST 15 D., 1920 

GARDNER’S PARK
123 ir Michigan Avenue i

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

EXTRA! EXTRA!
Ikšioliais negirdėtos

PRAKALBOS
įvyks

NEDĖLIOJĘ, RUGP.-AUG. 15-tą D., 19^0 M.
8 vai. vakare.

Šitos prakalbos bus laikomos ant 31-mos gatvės 
j Raymond Chapel, apie pusė bloko į vakarus nuo 
South Halsted St. Bus labai geri kalbėtojai, aiškins 
labai svarbius gyvenimo klausimus, lema, Iš kur 
pareina laisvė, ir kas padarė nelaisvę. Bus gera mu
zika ir išlavinti giedotojai giedos gražias gesmes. 
Visi Tiesos Mylėtojai šrdingai Užkviesti. Viskas 
Dvkai TIESOS MYLĖTOJAS.

sakyt ir apie moterų kaulus. Ir 
tai dėl los paprastos priežasties, 
kad, anot musų Konstantino, 
“su moterims” esąs 
difrensas.”

'Pas “dįfrensas,” turbūt yra 
koks nors stebuklingas kaulas, 
dm4 stebėtinesnės “moteriškos 
Budavonės”... — Gvaizdikas.

“didelis j

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europišk&s kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III. 

Arti 38-th Street

SKAITYKIT IR PLATI NK1T
A TT T T M H S”

Siųskite Pinigus į Lietu
vą Per Kauno Banką.

Mes turime padarę sutartf su 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banku Pinigų siuntimo reikale.

Mes siunčiamo pinigus Markė
mis tiesiog j Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Banką, Kaune.

Viršminčtas Bankas Išsiuntinė 
ja adresatams j nurodytas Paš
tas Greitai ir užtikrintai. Pini
gais.

Mes parupinam Pasportus, 
Patarnaujame atsiteisime su 
Taksais. Parduodame Laivakor
tes ant visų linijų į Lietuvą ir 
iš Lietuvos. Padarome tam tik
rus Affidavitus dėl užvizarimo 
Pasportų per Amerikos atstovą 
važiuojantiems iš Lietuvos į A- 
meriką.

Darome visus legališkus Do
kumentus į Lietuvą ir Amerikoj 
su užtikrinimu Amerikos ir Lie
tuvos valdžios teisėmis.

Ir visais kitais reikalais kreip
kitės pas Lietuviams gerai pažį» 
stamus:

Zolp and Barčus
4547 S. Hermitage avė 

Chicago, III.
Tel. Yards 145
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H.LEIBOVITZ
1555 West 12-th Street 
Kampas Ashland Avė.

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

Nedėliomis uždaryta 
per visą dieną.

Vyrų, kuri

po piet.

YDYMAS
S RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physician & Surgcon

nh’komis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
visomis privatinėmis ligomis!

3‘ So. Dearborn St., kampas Monroe S't.
I!y Buildiug—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-lų lubų, Chicago, III
DVIDEŠIMTS AšTUONl METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO
alandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.

y ryto iki 1 po piet. Utar- 
aies nuo 10 ryto iki 4 vai.

Stipri Dvasia

Sk.<

tu •»

j >a> 
u.

n;.
lai l

turi 
nuo 
d<>

Kam t>t 
ciaiis 
inion 
buvo m-betrkt

I ūksiančiai žmonių n

\ -t nu

ki

trumpu

as kaip

irtum kai 
valgyt ne
riai su k te

kum 
irius
v t-u u

reikalo kentCii? Manu sp«- 
uyih nio būdas išgydė jau daug 
j nuo kaspininds kirmėlės, kurie 

vilties pasveikti.
•o, kad jk 

osi visa) 
ueišsigv

•įpjau ir
ir moterų. Paturimai dykai.

DR. DICKSON
1615 Wcst 47th Street

Tarp M ■» shfield ir Pauiina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar®. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dienų.

VIMNATINI9 BaGIBTKUOTAH BŪRAS APTIBKOBIUS ANT BBIOCHPOBTO 

VYRĄMS IR SU AUGIEMS
Akintai aukso rimuos* nuo 98.00 ir M- 

Sidabro r&nuo** uua 81.00 ir 
•ox*di»u. Pritaikoma akiniu* ukd.vk*. 
Atminint; Galve* HopOjinuM, narvŪku- 
nu, akiu pkaudOJItva*. til vilk ima* ir 
it yra valgiai* (vairiu Įtarų, kurio* ■*> 
H būti prašalinto* tr«rų akinių pritakr- 
tnu. lity r ima* ukiiyka jai p«rštl ar 
.Raudu aki*. Jai jo* raudono*. UI «*!• 
*• ton*. j*i blogai matai, 1*1 ak|* •lin
kta, n*t<sk ilsiau, o jieikok pagalbu* 
• ntiekoj. kur kt*kvi*n«tn pritaikoma •- 
kiniai ntdykų. Atmink, kad *M* kai
nam gvarantuojam akiniu* ir ktekato- 
'am gerai pririnkant

A M. MTKRlMORF. Bkaparta* Optika*.
<1*t Jut. Mr**te ir ratkalaujat* patarimu arba vaiatų, ateikit pa* man*. Ai buvau •V- 
’tekorbt* Rutilo J viri 10 m«tų. Amerikoj 16 m«tų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Galiu 
padaryt* bl!« kokiu* -n.likim vai*tu* Aš r*kom*nduoju tik GEBU® daktaru*. Al m*

M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

Del pasų gavimo.

Rugpjūčio 9 dieną pagaliau 
Lietuvos Atstovybe gavo Ame
rikos valdžios patvarkymus dėl 
iš.«?wimo pasų. Šios bendros 
taisyklės paliečia įvairias valsty 
bis, kurios su Amerikos valdžia 
yra ar tai ant karo padėties, ar 
yra jai neprielankios, (arba pa
galinus tokios, kaip Lietuva, 
Latvija, Estonija ir Ukraina, ku 
rios nėra Amerikos valdžios pri 
pažintos nepriklausomomis, bet 
kurių “neoficialus atstovaį ar 
kokie komitetai“ čion yra ir tas 
valstybes reprezentuoja. Tokiu 
būdu ir Lietuvos Atstovybei 
Amerikoj, kaipo neoficialiai 
čion esančiai, duota teisės išda
vinėti savo oficialiai dar nepri- 
požintos Lietuvos Respublikos 
piliečiams užsienio pasai. Gerai 
kad jau tiek yra leista. Ameri
kos Lietuviai, kurie yra patajję 
Amerikos piliečiais, turės gauti, 
kaip gaudavo ir pirmiau, užsic-j 
nio pasus nuo Amerikos vald
žia; tik tuo skirtumu, jog da
bar už pasą jie mokės ne viena 
dolerį, bet dešimts dolerių. Ži
noma, kaip ir visi kitų valsty
bių piliečiai, jiegu jie važiuoja 
Lietuvon, jie turės gauti1 vizą iš 
Lietuvos Atstovybės Amerikoje, 
l’ž tą vizą reikės mokėti po 5 do 
lerius ir padavinėti Lietuvos At- 
st )vybei tam tikrus prašymus 
su fotografija tokiam pasui išva 
ž uoli. Tie Amerikos piliečiai,, 

kurie yra išsiėmę pirmąsias 
Amerikos pilitybės popieras ir 
yra išsižadėję ir Rusijos ir vi-i 
su kitų valstybių, norėdami gan 
t i iš Lietuvos Atstovybės pasą, 
privalo iš pradžios pasisakyti, ar 
jie nori likti Lietuvos Respubli
kos piliečiais. Už tokį pareiški
mą, kurs * tur būt paduotas 
dviem egzemplioriais, reikės už
simokėti i>enki doleriai. Vienas 
tokių pareiškimų apie pasilik- 
n;ą Lietuvos piliečiu turės būti 
siunčiamas Lietuvos valdžios ži 
nion. Be to, ir visi tie lietu
viai, kurie yra atkeliavę Anie-
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LIETUVIAI
Gali Važiuoti Lietuvon per Hamburgą

Busimi laivų išplaukimai į Hamburgą įvyks

Rugpiučio, 17 d. 18 d. 21 d. ir 24 d.
RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

da turi tinkamų vietų
Visi kurie nori važiuoti Lietuvon turi ateiti pas RUSSIAN AMERICAN 

BUREAU konoveikiausiai ir užsisakyti vietą.

Pašportai Lietuviams Yra Išduodami j vieną Dieną
BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 vai. vakaro. Nedėliomis 

iki 1 vai. po piet.

RUSSIAN ■■ AMERICAN BUREAU
Didysis Ofisas: šaka:

160 North Wells Street, 706 Roosevelt Road,
Chicago, III. ' Chicago, III.

TE MYK ITE
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 šie išplaukia 21 ir 24 Rugsėjo, 1920 m. iš miesto Montreal Kanada.
Kurie manot važ-uoti, 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 dėl jus išjieškosiu per 3 dienas laiko taipgi pasirūpinsiu, kad neturėtumėt jokių nepriimnu- 
mų delei taksų. ,
Pasažieriai iš kitų miestų, galite užtikrinti sau vietas ant tų laivų, prisiųsdami 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 blogumk> kas link pasporto ir taksų.
Rusija su Lietuva dabar gyvena taikoj, taigi galima dvasiai 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.

0. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

,MI """' 11 . ... ■ i

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

>■ -

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
yyrų, 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.

i Dienomis: Canal 
rp . , - ) 3110 arba 857Telephonai: •< . .į Naktimis Drex«J 

( 950 - Drover 4136 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai 
l---........... į .. . .......................

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, IMinois.
SPECIALISTAS: į

Moteriškų ir Vyriškų. [
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčlioniis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687 f

rikoui iki 1905 metų pradžios, 
nors ir nėra išsiėmę Amerikos 
pilietybės popierių privalo pa
naujinti savo pilietybę, tai yna 
pareikšti, jog jie yra ir nor pa
či! ik t i Lietuvos Respublikos pi
liečiais sulig tam tikro Lietuvos 
valdžios patvarkymo apie pilie
tybę. Ir šie visi, nors jie ir ne
sirengtų keliauti Lietuvon, kvie
čiami iki šių [metų?—N. Red.] 
pcbaigos įteikti tokius pareiškė 
mus delei savo pilietybes ir užsi 
mpkėti po 5 dolerius nuo as
mens arba nuo šeimynos.

Visi kili Lietuvos piliečiai ga 
U gauti iš Lietuvos Atstovybės 
kad ir tuoj, kam reikia užsienio 
pasų, bet privalo paduoti Lietu
vos Atstovybei tam tikros for
mas pareiškimą, kurį, jie gali 
akyvaizdoje nors vieno liudinin
ko patvirtinti pas by kokį nota
rą, kurs yra žinomais Atstovy
bių, kaip užsiregistravęs prie 
jos, arba tą pareiškimą gali pa
liudyti ir darbuojančios Lietu
vos valstybės naudai įstaigos, 
kaip esumosioi; dabar Lietuvos 
Laisves paskolos stotįs, centrai 
ir skyriai esamųjų fondų, bū
tent, Tautos Fondo, Neprigulmy 
bes Fondo ir Lietuvos Šelpimo 
Fondo ir, pagaliau, kaip įsikurs, 
Valstybinio Amerikos Lietuvių 
Fondo ir jo skyrių valdybos. Ži
noma, butų galima duoti ta tei
sė! paliudijimui ir pvaiaiirioms 
kitoms įstaigoms ar‘draugi
joms, bet apsistota tik ant šių 
įstaigų, kad neapsunkinus darbo 
pačiai Lietuvos Atstovybei, kuri 
juk privalo žinoti, ar tikrai to
ki'i įstaiga yra ir kokie jos iš
rinktieji atstovai. Be to, šios į- 
staigos gali pilnai padengti vi
sas esamąsias Amerikos Lietu
vių sroves.

Pasai bus išduodami vieniems 
metams, sulig neofiekdio Ame
rikos valdžios patarimo, kad mo 
kesnį už pasus suvienodijus, 
reikės mokėti už išduodamus 
pasus po 10 dolerių, šių pasų 
Lietuvos Atstovybė, kaip savų
jų, nebevizuoja ir jokio mokės-

DR. S. BIEz,lS

PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO
j šiuomi pranešu visiems lietuviams jog aš perkėliau 
i savo įstaigą iš po numerio 2334 So. Oakley Avė. į vi

siems labiau prieinamą ir parankesnę vietą po numeriu 
2116 W. 22 Street, šalę lllington Teatro.

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

Su visokiais reikalais meldžiu atsilankyti ant naujo 
antrašo:

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

Telefonas Canal 2138

■ ReMmitlzmas Sausgėla. S
■ ...............I I.............. II*—— h

' Nesikankykite savęs skaus- 11 
= mais, Reumatizmu, Sausgėle, Dl 
m Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu U 

. m — raumenų sukimu; nes skau- ■
U dėjimai naikina kūno gyvybę I 
H ir dažnai ant patalo paguldo. £1 
1 CAPSICO COMPOUND mo- N
■ stis lengvai prašalina viršmi- pj 

nėtas ligas; mums šiandie dau- n
i ■ gybe žmonių siunčia padėka- H 
J vonės pasveikę. Prekė 50c per II

Į “ pačta 55c arba dvi už $1.05. ffl 
M H

Justin Kulis g
' Mm 3259 So. Halsled SI. Chicago, III. įj 

‘ ; Knyga: “ŠALTINIS SVEI- H 
M KATOS”, augalais gydyties, M 

; kaina 50 centu.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., VąjnpM 

Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos) 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 įkį 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta; 8114 
VV. 42nd St. Phone McKlnUy 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dian*

Phone: Yards 200 Valandos 12 iki 2, Ncdėlioj 10 iki 2

DR. F. E. REICHARDT, 
Specialistas

3548 So. Halsted St., Chicago, 111.
Buvęs užveizda Irving Park Sanitariumo ir Medicinos Direkto

rium Chicago Sanitariump. Daktaras Medicinos ir Chirurgijos Ha- 
hnemann Medicinos Kolegijoj ir Ligoninėj.

n:o už vizą mokėti nereikės. Jei 
gu kas važiuos Lietuvon per ki 
kcy kokias valstybes, tai turės
p ?s atstovus ar konsulus ti. 
Valstybių pasą užvizuoti.

Visokie kiti nurodymai pa
sams gauti yra paduodami ant 
tam tikrų Leituvos Atstovybės 
blankų, kuriuos parūpina Lietu 
vos Atstovybė ir kurie'bus ga
lima gauti Lietuvos Atstovybė
je ir pas ia®mtenis ar įstaigose, 
kurios užsiima pasų parupini- 
mu.

Visai pasų reikalavimais pra 
šoma visados kreiptis tiktai į 
Lietuvos Atstovybę Amerikoje 
(Representavive of Lithuania in 
America, 703—15th. St., Wash- 
ington, D. C.)

Delei pergabenimo giminių iš 
Lietuvos ir apskritai a įkeliavi
mą iš Lietuvos ikišiol Amerikos 
valdžia daij nėra išleidusi tai
syklių. 1 Reikia dėl to dar pa
laukti. Jonas Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

LAIŠKAMS
PAPIERIAI
Mes turim visokios rųšies spaus- I 
dintų laiškams rašyti popierių, I 
pine tėvų, motinos, brolių, seserų, I 
mylimosios, visokių giminių, drau- I 
gų, pažįstamų ir tt. Ilgėjimosi I 
dainos, tautiškos dainos, ir viso- I 
kios kitokios dainos.

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

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

M. G. VALASKAS '
11444 Michigan Avė., 

Chicago, III.
Dcpt. 10.  I

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas PiIImas 866
• DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland

■ Valandos: 9 iki 9 vakare.

■MM®awaMnew^ miMii ii in —Mmiiink 
Telefonas—boulevard 9199 B 

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3831 8. Halsled St., Chicago, III. ■ 
Valančios:— >
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M. I

Teisinga (hahužiŲ kaina
Kainos kurios tinka bile vieno ki

šenių!. Gvarantuojame, kad sutuupy 
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuos 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti <ir an1 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus. 
$32.56 iki $60.00.

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

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

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

S. GORDON
1416 So, Halsted StM Chicago, III,

Telephone Yarda 5082

i Dr. StGĮiiickl
I 3107 S. Morgan st. Chicago j

1
| VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

4 ir nuo 5 iki 8 vakare.

lEUlEURIGUIlDMMl j
J Tel. Boulevard ,2160 j
i Dr.A. J. KARALIUS ■
■ Gydytojas ir Chirerggs
J VALANDOS: 9—12 ryt* S
■ 2—9 vakare J
5 3303 So. Morgan Street* '

Chicago, III. j 
?■ ■ ■ ■ ■■■■*■■■■■■<!■{?
!■■■■■ ■■■ ■■ ■
“ DR. YUšKA I
S 1900 S. Halsted St. į

Tel, Canal 2118 j
H Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki B gg vakare. i

Rezidencija: 2811 W. 63 St. 1
Tel. Prospect 3466 ;

I ■■■ D ■■■■!!■■ IIVnMi

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir CMrargM*
Perkelia ofisą į People Teatae |

1616 W. 47 St., Tel. Boti. IR j
Valandos: 1 iki 3 po pietų. į

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytoja* ir ChinrrgM 

Roselande: 10900 S. Michigan Are,
Telefonai: Pullnian 842 If 81W 

Chicagos ofisas: 4515 Š. Wood 
Tik Ketvergų vakarais nuo 6:$6 
—7. Tel. Yarde T2B

Vi.«—...........    m —■*——m

DR. JOHN N. THUBFR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157

.................. - i -J
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NMUOOS
XE LITHUANIAN £A!LY NEW«

Publiahod Daily axcapt Sunday by 
the Lithuanlan Newi Pub, Co„ Ine.

Kditer P. ffricaitte

1739 SO. HALSTED ST.» 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 15M

Subeeriptien Ratec:
JH.Of per year in Canada.
$7.09 per year outside o f Chicago.

18.00 per year in Chiciįa, 
8c per copy.

Entered a* Second Qmi Matter 
March 17th, 1914, at the Poet Office 
of Chicago, III., iindar the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, i i aki d ant 
nedildienius. Leidžia Naujieną Ban- 
drovi, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Dl. — Telefonas: Canal 1W6.

Ufafaakomoji Kalnai
Chlcagoje — paltu:

Metams__  r. , 4 £8.00
Pusei meti___  - $4.50
Trims menesiams , 2.28
Dviem minėsianti , , 1.75
Vienam minėsiu! 1.00

Chicago jo — per nelieto jusi
Viena kopija - 03
Savaitei ...........    18
Mėnesiui , ........ . , 70

Suvienytose Valstijose. «e Chicago], 
paltui

Metams . - ■ t $7.00
Pusei metą ■ ■4.00 
Trims mėnesiams  ..........2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam minėsiu! ..... .......... ....— .75

Lietuvon ir kitur užaicniuoMI 
I Atpiginta)

Metams —________  ... $8.00
Pusei metų...... ...........— 4.50
Trims mfnesiams__________ 2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kapitalistinių Stora- 
žievių Palitika.

Šioj šalyj jau senai eina stip
rus judėjimas už pataisymą fe- 
dcrales konstitucijos, kitaip pri
pažinimų luflsavimo teises mo- 
terhns.

Visa eilė valstijų legislatuni 
šitą pataisybą jau užgyrė. Kad 
šita pataisa liktų įstatymu, be
rods, reikia dar vienos valsti
jos užgynimo. Bet ji nesusi
randa. Ilgą laiką tikėtasi, kad 
tai padaryk arba Tennessee ar 
North Carolinos valstijos. Ta 
viltis tečiaus nešikliai ja. Maža 
to. Ateina žinių, kąd šitų pieti
nių valstijų lobininkai darą vi
sa, kad pataisa nepraeitų.

Kas tie lobininkai? Tai de
mokratų ir (iš dalies) republi- 
konų partijų šulai. Žmonės, ku
rie vis dar negali užmiršti “anų 
laikų”, kada jie arė ir akėjo 
“juodaisiais Afrikos velniais”— 
negrais. Tai didžiulių plantar 
cijų savininkai, kimu ir siela 
gyvenantieji “anais gerais” bau
džiavos laikais.

Kulkos ir kardo palenkti jie 
atsižadėjo savo vergų negrų, ši 
tą atsižadėjimą jie tečiausy ir 
šiandie prisimena kaipo didelę 
jiems nelaimę, ir lodei nenori 
gerumu paliuosuoti ir kitos sa
vo vergų rųšies — moterų. Ne
tekę evergų platencijose jie bet
gi nori jų turėt kad ir virtuvėse. 
Iki kaulo smegeųn persisunkę 
senais baudžiavos laikų paprati
mais, šitie pietinių plantacijų 
viešpačiai nieku budu nenori ar 
negali suprasti naujos gadynės 
reikalavimų. Dagi to neveizint, 
kad visa tai eitų jų pačių nau
dom

Moteris yra tokia jau viešpar 
taujamosios klesos vergė, kaip 
jos draugai vyrai, tik toli nuo 
jų atsilikusi savo tamsumu: nai
viu religingumu, nepastoviu bu 
du ir 1.1. Ji todėl tų viešpačių 
interesams mažiausiai tepakenk 
tų — bent tuo tarpu. Bet ka
pitalistinių partijų storžieviai 
šito nesumato. Jiems reikalin
gi vergai, kadir tokie, kur nene
ša jokios didesnės, apčiuopia
mos naudos. ,

Mes, socialistai, tečiaus nelin
kę prigaudinėti save: nusimano 
me, kad vienoj-kitoj vietoj mo 
torų balsai atneš mums dagi pra 
laimėjimų. Kapitalistinės par
tijos moteryse gaus dideles pa
spirties. Ilgą laiką, būdamos 
bažnyčios ir gatvinės spaudos į- 
tekmėje, moters dar seks paskui 
savo naudotojus. To neveizint, 

mes reikalaujame, kad moteris 
butų laisva — ir politiniai ir 
ekonominiai. Ir tai dėl tos pa
prastos priežasties, kad mes ti
kime į žmonijos pažangą, į tai, 
kad kada nors ir moteris supras 
savo klesos reikalus. Kitaip—- 
mes nė nebūtume socialistai.

Mes suma tome, kad neuž ilgio 
dabartinė kapitalistinių storžie
vių politika turės susmukti, kaip 
kad savo laiku susmuko pirklia 
vimas negrais .

Moteris bus laisva, ar šito se
nųjų partijos atžagareiviai no
rės ar ne. — Genių Dėdė.

“Tarytum Ji Butų 
Girta”.

Andais nedideliame Illinois 
valstijos miestely, Galesburge, 
buvo šios valstijos bankininkų 
konvencija. Joje dalyvavo ir 
American Bankers asociacijos 
prezidentas, Richard A Hawes. 
Be kita jisai ten pareiškė: “Mu
sų valdžia žarsto piniginis taip, 
kad tarytum ji butų girta. Skai
tant, kad darbo diena turi aš- 
tuonias valandas, valdžia išleid
žia po du milionu dolerių kas 
valandą”.

Tai yra ytin ryškus pasaky
mas. Bet dar geriau visit tai 
pristato sekretorius Honston. 
Jisai sako, kad “dabar valdžia 
turi pasiskolinus viso dvide
šimt šešis bilionus dolerių”, su
prantama mfokant po 4 nuoš. 
skolintojams, kas sudaro dar 
vieną bilioną <lolerii| kas me
tais. Bilioną, kuris eina skolin
tojų delmonan — už jų pasko
lintuosius valdžiai pinigus.

Keik bilionų dolerių dar pa- 
sižers šitie palukų ėmėjai — 

nežinia. Atstovų buto narys 
Mondvl tečiaus sako, kad nuo 
1921 metų valdžia jau galėsian 
ti šitą paskolą sumažinti — li
gi trijų bilionų dolerių.

Tai butų gerai, jeigu tečiaus 
kartu tatai nebotų ir bloga. Blo 
ga, būtent tuo, kad visa tai reiš
kia, jogei šios šalies žmonėms 
turės būt antkrauta po 5 ar 
šešis bilionus dolerių kas me
tais, suprantama ne kuo kitu, 
kaip tik mokesčiais. Ir dar 
blogiau tuo, kad “didysai biz
nis” jau pasireiškė, jogei šitų 
mokesčių jisai nemokėsiąs. Va
dinas, šitie mokesčiai susidarys 
iš “kur nors”, tik ne iš “didžio
jo biznio” delmonų. Jie susida
rysią iš t.v. “retai 1 sales taxes”. 
O tatai, trumpai sakant, reiškia 
štai ką: kiekvienas svaras cuk
raus, kiekviena pora kurpių, 
stiklas lemonado, duona ir visi 
kiti gyvenimui reikalingi daik
tai bus apmokesčiuoti — idant 
valdžia galėtų žarstyti pinigais, 
“tarytum girta”!

Kansas valstijos senatorius 
Capper, kuris nėra joks socia
listas ir dagi radikalas, kartą pa
sakė, kad karo metu šios šalies 
žmonos nusipirko višą “didįjį 
biznį” ir didžiąją industriją. Nu 
sipirko, žinoma, mokėdami ne
girdėtai augštas kainas už visa, 
kas jiems buvo reikalinga, ir 
kas buvo galima gauti — tik iš 
“didžiojo biznio” ir didžiosios 
industrijos.

Taip dėjosi ir dedasi šeiminiu 
kaujant demokratams. Repub- 
likonų partija, kuri tikrenybėj 
pra antrasai viešpataujamosios 
klesos — kapitalistų — dvinu- 
kas, yra taipjau blogas šeimi
ninkas, jei dar ne blogesnis. Nė 
demokratai, nū republikonai, 
vadinas, šito blogo nepašalins. 
Ištiesų, šito jie nė nemano da
ryti.

Visa tai teks atlkiti patiems 
darbininkams. Jie juk daugiau 
šia kenčia dėl esamojo blogo ir 
jie, galų gale, turės praregėti.

Pats gyvenimas prie to veda. 
Jisai išmokino juos burtis į sa
vo profesines sąjungas, jisai iš
mokino juos | bendrai kovoti 
prieš samdytojų užmačias dirb 
tuvejc. Jisai todėl išmokins 
juos kovoti ir prieš tokias pat 
užmačias už dirbtuvės — poli
tikoj še viešpataujamosios kle- 

&O8 įstaigoje.—Genių Dėdė.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas . -------- 9

Truo trunslation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

AUSTRIJA.
Tik krikščionys ir nacionalistai 
remia Vengrijos juodašimčius.

[Federuotoji Presai.
Vien na, liepos 31. — Vokiečių 

Austrija dėka sovo geografinei 
padėčiai, lošia svarbiausią rolę 
boikotavime Vengrijos ir Ilort- 
hy’s režimo. Tatai, Austrijos dar 
bininkų nusistatymas pradeda 
kreipti domės net tokių žmonių, 
kurie pirma mažai tesidomėjo 
partijomis, politika ir apskritai 
politiniais dienos klausimais. 
Paskilbęs pacifistas ir Nobelio 
premijos laimėtojas, Alfred 
Fried, pažymi vedamajame 
Vrennos “Arbeiter Zcitung’o” 
straipsnyj tą faktą, kad Inter
nacionalinės Profesinių Sąjun
gų Federacijų panaudojo pirmu 
kartų tą ginklą, kuris ateityj iš
vystys žmonėse solidarumo jaus 
mą ir pagelbės jiems apginti sa 
vo teises. Tokiu įrankiu blo
kada negali būti, kadangi ji nai
kina kultūros padarus. Vienok 
boikotas pilnai gali būti tuo 
ginklu, kuris pašalins žiauru
mus iš žmonijos tarpo.

Austrijos Laisvų Kultūrinių 
Įstaigų Unijos (Frier Bund kul- 
tureller Vereine in Deutschoes- 
terrcich) atsišaukhnas adresuo
ta, į “visus civilizacijos ir žmo
nijos draugus” ir išleistas “dėl 
Vengrijos įvykių, kurie daro ge 
dą žmonijai”, — - yra labai reikš 
mingas. Atsišaukime, tarp ki
ta ko, sakoma: “Mes kviečiame 
visus civilizuotus žmones pri
sidėti prie ekonominio ir mora
linio boikoto. Reikia prispirti 
Vengrijos valdžią, kad ji nesi
elgtų su žmonėmis, kai su ko
kiais kirmenais”.

Tuo pačiu metu Austrijos 
Krikščionių-Socialistų Partija ir 
vokiečių nacionalistai užprotes
tavo prieš boikotą ir bandė net 
stvertis sabotažo.
True tranai.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Mihvaukee — International 

Harvester Co. nubarė pasidalin
ti savo pelnu su darbininkais. 
Kodėl tai daroma? Į tai davė at
sakymą sena t. Louis Amold, 
buvusis mokesnių komisionie- 
rius ir finansinis ekspertas. Jis 
tvirtina, kad kompanija tuo bu
bu nori susilpnyti uinjias ir iš
sisukti nuoį mokesnių valdžiai.

“Nuo tų uždarbių, kurie išda
linami darbininkams valdžia ne 
ima mokesnių”, pareiškė Ar- 
nold. “Tuo pačiu metu kom
panija, matoma, nori įsigyti dar 
bininkų simpatijos. Mat, darbi- 
nininkai manys, kad jie yra 
kompanijos dalininkais.

“NonĮ kompanija ir skiria 
darbininkam^ dalį savo pelno, 
kuris pasiliktų jos kišenėj, vie
nok reikia perspėti darbininkus, 
kad tai daroma ne. mielaširdys- 
tės tikslais. Kompanija apskai 
to, kad tuo keliu ji patrauks dar
bininkų simpatijas savo pusėn. 
Geriausi amatninkaii pasiliks 
dirbti ir* kompanijai jie atsieis 
pigiau, nežiūrint duodamų di
videndų, negu naujai pasamdy
tieji darbininkai.

“Visa tai daroma tuo tikslu, 
kad apmalšinus industrinį bruz 
dėjimą ir susilpninus darbinin
kų veržimąsi rištis unijomis”.

True translatfon filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Balkanų Politinė 
Padėtis.

[Federuotoji Prosą]
Vien na, liepos 3. —Bulgari

jos politikoj pasižymi didelis 
krypimas į kairę. Komunistinis 
sentimentas nuolat auga. Tą 
reiškinį išaiškino Konstantin 
Stefanow, Sofijos universiteto 
anglų kalbos profesorius, pasi
kalbėjime su Korsosto žinių 
ugenti jo-s korespondentu.

Stefanow, gimimu makedo-
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niobis, dalyvavo Paryžiaus tai
kos konferencijoj, kaipo Cen- 
tralinės Makedonijos Komiteto 
atstovas. Jis nepaprastai pažįs
ta Balkanų politiką. Kalbėda
mas apie padėtį, kurią pagimdė 
taikos sutartis Balkanuose, o 
ypač Bulgarijoj, Stefanow pa
reiškė:

“Negali būti mažiausios abe
jonės, kia<l Bulgarijos politikoj 
reiškiasi kairėjimas. Ilgi karai, 
perversmai, kurie Bulgarijai te
ko pergyventi pradedant nuo 
1908 m. iki dabar, lišaiškina to 
reiškinio pamatinį priežastį. Iš- 
pradžių Stambulov, paskui Na- 
rodniaks (Bulgarijos naciona
listai), o vėliau Radoslavov su 
savo šalininkiajis stovėjo prie 
valstijso vairo. Bet visos tos 
partijos neįstengė padaryti nie
ko gera Bulgarijai.

“1918 m. suklupimas labiau
siai parėjd nuo Bulgarijos žmo
nių apsivykime, kurį jiems teko 
pergyventi iki to laiko dėl savo 
valdonų padarytųjų klaidų. Ka
da buvo mf^ersta valdžia, tai 
Stambulysky, valstiečių vadas, 
atsistojo koalicinių partijų pry- 
šakyj ir paėmė valdžios vadeles 
į savo rankas.

“Tas blokas, vienok, buvo 
tik laikinis, kadangi jis buvo 
sudarytas iš įvairiausių elemen
tų. Tik 1919 m. lapkričio mėne
syj Stambulyskiui pasisekė pil
nai laimėti rinkimuose ir suda
ryti vienodesnį kabinetą, lasai 
laimėjimas parėjo nuo įsikuri- 
ni|o žemdirbių sąjungos (“Žem- 
ledelčeskyi Sojuz”), kuris 
trumpu laiku įgijo didelės įta
kos politikoj ir nusistatė remti. 
Stambulyskį.

“Bet kuomet talkininkų pa
diktuotoji taika priskyrė Bul
garijos teritorijas Serbijai ir 
Graikijai; kuomet toji taika ne
laimiojo (negarantavo) žacfeto- 
sios Makedonijos autonomijos 
ir atkirto Bulgariją nuo Aegejų 
jūrės; kuomet Thnace liko ati
duotas Graikijai, nežiūrint į tai, 
kad Thrace’o gyventojai prieši
nosi tam, -y— (ai nepasitenkini
mas Stambulyskiu nuodien pra
dėjo augti.

“Padariny! atsirado Blagsie- 
ffo ir I)imitrowo, kraštutinių 
socialistų, opozicija, kurią val
džia žiauriausiu budu bandė 
sutriuškinti. Tos represijos la
bai sukiršino žmones ir 1920 m. 
rinkimais komunistai pravedė 
į palamentą 60 atstovų. Stam- 
bulyskio valstiečių partija turi 
parlamente 114 atstovų. Vadi
nasi, komunistų partija užima 
antrą vietą.

“Talkininkai padarė didelę 
klaidą ir prisidėjo prie komu
nistų pasisekimo, kuomet jie 
leido Denikino armijos skeliau- 
dom|s pasislėpti Bulgarijos teri
torijoj. Podraug su anti-bolše- 
vikais Burgarijon įsibriovė ne
mažas skaičius Rusijos sovietųf 
valdžios agentų ir propagan
distų. KacĮangi Bulgarijos žmo
nėse jau jautėsi nepasitenkini
mas, tai propagąndistai rado la
bai derlingos dirvos komuniz
mo dokrinoms.

“Vienok tatai da nereiškia, 
kad netolimoj ateityj Bulgari
jos komunistų partija užgriebs 
į savo rankas šalies valdymą ir 
įkurs tipinę sovietų valdžią. To 
negalės įvykti todėl, kad komu
nistams priklauso labai didelis 
skaičius smulkiųjų ūkininkų. 
Be to, tarp komunistų ir kitų 
partijų politinių įsitikinimų 
yra visai nedaug skirtumo, ka
dangi valstiečių partija pasku
tiniais menesiais nepaprastai 
sukairejo.

“Tuo pačiu metu reikia pab- 
riešti, kad Bulgarijos politine 
padėtis yra toli gražu nenusis- 
tovėjusi. Talkininkai turi per
mainyti. Neuilly’s taikos sutar
tį ir pašalinti iš jos geografines 
ir ekonomines nesąmones. Prie
šingame atvejyj Balkanai visuo
met pasiliks tuo ugniakalniu, 
kuris Lile valandą galės išsiver
žti 'Ir sukurti) naują karo gaisrą.

“Balkanuose, tiaig*i ir Bulga
rijoj, galima sudaryti sveiką at
mosferą tik įgyvendinant Wil- 
sono plačiai t išgarsintus princi- 
pus ir ypač įvedant po didžiųjų 
šalių priežiūra plcbescitą tose dabartiniu laiku

teritorijose, dėl kurių eina gin
čai. Be tų įmonių Jugo-Slavija 
negalės gyvuoti, kadangi kroa
tai, mąkedomiečaii ir juodkal- 
niečiai, nekalbant jau npie kitas 
tau tas, nepanorės pripažinti Ser 
bijos valdžią.•

“Thrace irgi negali būti pris
kirtas Graikijai. Penkios dešim
tys nuošimčių Thrace’o gyvento 
jų yra turkai, 25 noš. bulgarai 
ir 25 nuoš graikai. Pastarieji 
yna ghnimu bulgarai,* tik išpa
žįsta graikų tikėjimą. Thrace’o 
gyventojai (priskaitant ir tur
kus) keliais atvejais kreipėsi į 
Antantę, pareikšdami savo no
rą pasilikti prie Bulgarijos. Gry 
nai federalistinė Jugoslavija, su- 
sudedanti iŠ Kroatijos, Make
donijos, Montcnegro, Slovėni
jos ;ir Bosnijos, pilnai gali ti
kėtis Bulgarijos prisidėjimo. 
Tuo budu butų galima sudary
ti Slavų Federalinę Valstybę, 
kuri jungtųsi politiniais ir eko- 
nominia*is ryšiais. Tik toki val
stybe galėtų laiduoti Balkanų, 
taigi ir Europos, taiką.”

Amerikos Kapitaliz
mas Europoj.

Max Worth
[Federuotoji Presą].

Grenoble, Francija. — “Mes 
bijomės Jungtinių Valstijų”, ta 
rė man škotietis. “Ne, tai yra 
perdaug stiprus žodis. Mes ne- 
sibijome to, ką jus galite pa
daryti mums, bet mes bijome 
to, ką reikės mums daryti su 
jumis”.

Toliau jis paaiškino mlan, kad 
Škotijos žmonėms karas įgrįsęs 
iki gyvam kaului ir jie norėtų 
atsikratyti nuo jo kuogreičiau- 
sia. Bet savęs apsigynimui An
glijai esą reikalinga turėti po 
ranka nemaža jiegų, kadangi ji 
nujaučia iš Jungtinių Valstijų 
didžiausio pavojaus.

“Jus turite perdaug pasitikė
jimo Amerikoj” pareiškė jis. 
“Anglija privalo sumažinti tą 
jūsų pasitikėjimą”. Paskui jis 
kalbėjo apie Amerikos laivyno 
suestiprėjinią , ir apie užsienių 
vaizbos didėjimą. Jis priešino
si kitami karui, nes ką tik už
sibaigęs karas jam atnešė nema
ža nuostolių. Bet Anglija, ne
paisant nieko, turinti grieštai 

nusistatyti, kad laidavus savo 
komercinę viršenybę.

Tokių pat dalykų galima nu
girsti Franci joj. “Franci joj yra 
nemažai Amerikos pramoniniu 
kų, kurie perkasi šilko fabrikų 
Lyone”, pasakė man vienas dar 
bininkų.) “Aš manau, kad jie 
kiek skiriasi nuo kitų ponų, bet 
ant kiekvieno žingsnio prisieina 
susidurti su amerikiečių įstai
gomis ir bankais. Musų pinigų 
žema valiuta davė amerikie
čiams progos pirktis fabrikų 
žemomis kainomis. Susidomė-* 
jusiems šilko išdirbyste ameri
kiečiams buvo lengva įsigyti pas 
mus nuosavybės. Bet kokis skir 
tumas tari) Amerikos pramoni
ninkų ir Vokietijos pramoninin
kų? Kaip vieni, taip ir kili yra 
svetimšaliai!’ ’

Jis kalbėjo atvirai, be. blogų 
norų. Jis tik žiurėjo į tą daly
ką franeuzo akimis. Reikia pa- 
briežti, kad jis buvo darbinin
kas, o kaipo tokiam, ar vienos 
ar kitos tautos ponas pasilieka 
ponu. Bet tuo pačiu metu jis 
buvo franeuzas, o franeuzui 
amjerikietis pasilieka svetimša
liu, ypačiai dėlto, kad Jungtinės 
Valstijos neratifikavo taikos su
tartie^

Francijos geležinkeliečiai ir 
angliakasiai remia savo gelžke- 
lių ir kasyklų nacionalizacijos 
planą ir-gi įdomiais argumen
tais. Jeigu, jie sako, gelžkeliai 
ir kasyklos pasiliks privatinėse 
rankose, tai anglai ir amerikie
čiai, naudodamiesi Francijos pi 
nigų žema valiuta, liks kasyklų 
ir gelžkclių savininkai. L’Hu- 
manite pažymi tą faktą, kad švei 
carai nacionalizavo savo gelžker 
liūs todėl, kad bijojo svetimša
lių užgriebimo.

“Tirinejimai parode, kad did 
žiuma Šveicarijos gelžkclių da
lininkai buvo svetimšaliai Kaip 

dalykai stovi- 

Francio], — »inku numanyti. 
Bet tatai yra visiems žinomas 
faktas, kad paskutiniais mėne
siais svetimšaliai išpirko labai 
daug Šerų Amerikos kapitalis
tai, kurie nepaprastai pralobo 
karo metu, guli, — turint domėn 
musų pinigų valiutos nupuoli
mą — labai lengvai paimti sa
vo kontrolėn Francijo^ gelžke 
liūs ir tuo pačiu nustatyti Fran 
cijos ekonoiųinį gyvenimą”.

Kiek vėliau tas pats laikraš
tis įdėjo žinią, kad Amerikos 
kapitalistai paėmė Francijos la
buko monopolių į savo rankas. 
Iki šiol ta pramonė buvo vald
žios kontrolėj. Amerikoj la
buko Kompanijos prezidentas, 
sako pranešimas, išvažiavo į Eu 
ropę, kad galutinai padarius su
tartį ir sutvarkyti kompanijos 
reikalus. “Butų įdomu sužino
ti, ar tos žinios, už kurių tikru 
mą mes neatsakome, yra teisin
gos”, rašo redaktorius. “Pušku 
tiniais mėnesiais tokios žinios 
nepaprastai platinasi.

“Mes tas žinias dabar pažy
miame todėl, kad norime gauti 
tiesioginį ir aiškų atsakymą. Ar 
Amerikos kapitalizmo naudai 
norimai paaukoti geriausiu žino 
nių interesus Taip ar ne! Jo
kie karo padariniai vargiai ga
li būti neloginiai ir nelaukiami”.

Tie redaktoriai neturi tikro su 
pratimo apie dabarties Jungti
nių Valstijų ekonominę ptuietį. 
Jie instinktyviai jaučia, kąd ne 
viskas gerai su luiropos žino-, 
nemis. Jiems prisieina susižur 
Ii su eile vidurinių pavojų, ir 
kuomet jie nukreipia savo do- 
mę į Ameriką, jie susiduria su 
ekonomine jiega, kurios jie. ne
supranta. Jie mano, kad Jung 
tinęs Valstijos taip susiprėjo, 
jog gręsia. Francijos gerbūviui. 
Delei to Amerikos susti priėji
mo jie bjosi netekti savo eko
nomines padėties.

I>C Temps praneša, kad In
ternacionalinei Ekonominei kon 
ferencijoj Brusselse dalyvau
janti ir Amjerikos delegacija. 
Delei to reiškiama pasitenkini
mo. Bet tuo pačiu metu pabrie 
žiama ir tas faktas, kad Jung
tiniu Valstijų delegatai atvyks iš 
tos šalies, kuri da neratifikavo 
laikos sutarties, tautų lygos ir 
specialiuos sutarties, kuri liko 
padaryta tarp Jungtinių Valsti
jų, Anglijos ir Francijos. Ame
rikos delegatų nusistatymas nė 
ra žinomas. Žinoma tik tai, kad 
juos remia galinga ekonominė 
jiega, apie kurią čia neturima 
tikro supratimo, o tik spėjama.

Skaitytoju Balsai
[Už lireikitas Štame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako ]

LIETUVOS KRERIKALŲ 
KLASTOS.

Lietuvos klerikalai, kaip ir 
visų šalių klerikaliaii, yra klas
tingi vyrai. Jie išnaudoja kiek
vieną progą, kad ilgiau palai
kius savo viešpatavimą ir tam 
jie nesidrovi vartoti kad ir ne
padoriais priemones — “tikslas 
patekinai įrankius.” Ir jiems 
kartais nors dėdinai pasiseka at
siekti savo tikslą.

Visiems yra žinoma, kad Lie
tuvos klerikalai norėjo užriog- 
l'nli ant Li|etuvx>s sosto svetimo 
kraujo karalių Urachą. Tas. 
jiems nepavyko delei kaizerio 
nusiritimo nuo sosto ir delei 
smarkaus Lietuvos pažangaus 
elemento paisipriešinimo toms 
klerikalų užmačioms.
Betgi Ueluvos klerikalai dar 
nėra galutiniai pralaimėję. Jie 
visgi įstengė laimeli Lietuvos 
prezidento vietą, kuri gali, ka'p 
parodo sąstatas Seimo, prisitar
nauti j'ems žicmažiau už kara
liaus Uracho kėdę. Bet ir tą vie
lą klerikiajlai laimėjo tik savo 
klastomis ir voidmaininguinu. 
Prižadėję nenrnidot bažnyčių 
politiniai agitacijai, nes neva to
kią agitaciją varyti bažnyčiose 
draudžiu pačios bažnyčios įsto- 
lymai, jie. vedė bažnyčiose pla- 
čknnsią agituo ją, pačias bažny
čias paversdami į mitingų sa
les. Tuo ir davimu neišpildo-

Subata, ilugpiučio 14, 1920 
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mų, jfiem|s pasisekė laikinai suk- 
laidmti žmonos ir laimėti sau 
didžiumą vietų Steigiamajame 
Seime.

Bet ir dabar klerikalui nori 
padaryti naują klastą. 'Turėda
mi didžiumą Seime ir tuo — 
prezidento kėdę, jie nori paso
dinti jon ne savo žmx>gų, bet 
nori tą vietą pavesti “bedie
viams.” Mat tuo klerikalai nu
spjaus savo renkas, uždės ant 
“bedievių” nešti sunkiąją vals
tybės tvarkymo naštą, o patįs 
jie, būdami Seime <i džiumoje, 
vistiek viską valdys. Tuo jie no
ri svetimomis rankomis grieb
ti iš ugnies kaštonus.

Reikia Lietuvos liaudžiai 
kuogreiČiaitsia nuo tokių klastų 
darytojų pasiliuosuoti. Reikia, 
kad amirikiečiai darbininkai 
pagell)čtų Ij'etuvos darbuoto- 
jaims nuveikti klerikalus ir pa- 
fiuosuoti Lietuvoj darbininkus 
iš vd’dmainingųjų klerikalų na
gų. Jei visi mes dirbsime toje 
linkmėje, tad neilgai* klcrikalra 
džiaugsis savo laimėjimais ir 
nglgai jfe varys savo nedorą 
darbą Lietuvoje. Nepalgelbėtų 
jiems tada ne visos jų daromos 
klastos ir jie turėtų išeiti iš 
viešojo gyvenimo, peJ ik darni 
po savim tik nesmagius atsimi
nimus apie jų nedorybes.

laisvės Mylėtojas.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas 
36 East nashington St. 
MarshalI Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

.. .... ...................................................■■■■■m ■■■■■ , <

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halstcd St., Chicago, Iii.
—

Puritun Salyklus Sunka sa 
Purilan šviežiai maltai* apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos 
grosernės, aptiekos 'klika, 
tessii krautuvės parduoda 
mimų tavorą.
30 N. Market St. Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS ’ 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, 1LL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
fanną ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgcčių ant lengvų sąlygų. 

West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt

• Tel. Canal 2552.



RugphiČio U, 1920 NAUJIENŲ^ Chicago, DL
f... <AS N. ffl. » <• . a , w...

Kas Dedasi Lietuvoj
Lietuvos Profesiniu Darbi* 
ninku Sąjungų Atstovu 

Suvažiavimas Kaune 
Birželio mėn. 20 d.

JĮ, .1 ■ — !,.<>

(Žr. No. 191.)

Susipažinkite su musų

PRADEKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI Už- 
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS J

^pasitars State Sank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau

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

tuva.
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

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

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

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite šu

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

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti pal- j 
v<l / libandiiau visokius mataojimtu, J 
trinkimus, muitai imus •— ir viskas tas I 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pėda net darosi!” |

MARE. “.Va, tai kam tau kęst be
reikalingai ! Žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai pratus, ivelnus ir Įysti. O tai 2 
todėl, kad i artoju RUFFLES I” I

ų Kas tai yra RUFFLES? Ar j
fl; ^i\ tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 2
Į’1'! piantįs vanduo? Ne!! RUF- I

FLF.S yra tai paprasčiausia I
plaukų ir odos sustiprintojis, |

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
| būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus?‘Kas gal būt i

I- smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j
K U 1? F E E S

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių menesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dictių bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
t- 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 

pridėti prie kiekvienos bonkutės Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
i atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
v***0-AD. RICHTER G CO.» 326-330 Broadway, New York H,—

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.

>•

L

12th STREET
T«l. Kadai* 8»O2. 

3514-16 W. IZth ST.
Artj St. LouIb At«.

CHICmGO, JLL.

ELEKTRA |
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi s9 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje ,

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine. M
A. BARTKUS'. Pres. 1

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

■ <.-.r.: ■

statiškos i/ Turkiškos Vanos

žemės klausimu.
1. Ligi šios dienos Lietuvos 

didžiausi žemės plotai (virš 40 
proc. visos žemės) priklauso dy
kaduoniams dvarininkams. Že
mės santykiai Lietuvoj nuo ca
ro ir kaizerio laiky yra pasilikę 
tie patys, jie nė iš vietos nepa
judinta laike viešpatavimo Šle
ževičiaus, nė laiku Galvanausko 
kabinetų — darbininkai, beže
miai ir mažažemiai po senovės 
dirba dvarininkų ar turtingųjų 
ūkininkų naudai, neša ekonomi
nę jų prigulmybę, kenčia di- 
džiausį skurdą ir paniekinimą.

2. Kadangi Lietuva ūkio ša
lis, gyventojų daugumą sudaro 
lauko darbininkai, bežemiai ir 
mažažemiai, todėl Lietuvoje taip 
opus žemės klausimas: bežemės 
darbo minios negali pakęsti su
sidariusiųjų ūkininkų viešpata
vimo, todėl Lietuvoje pakilo toks 
didelis darbininkų, bežemių ir 
mažažemių judėjimas prieš 
sambiuosius žemvaldžius, kad 
atimti iŠ jų žemes.

3. Lietuvos buržuazija jaus
dama tą bežemių minių revoliu
cinį judėjimą, visokiais budais 
rūpinasi, kad tą judėjimą su
stabdyti ir prailginti savo vieš
patavimo dienas, kad ir toliau 
palaikius žemes savo rankose. 
Tam tikslui buržuazija ir jos a- 
gentai jų apgavimui beria pri
žadus, daro surašinėjimus, ruo
šia projektus, rengia buržuazi
nę žemės reformą, bet iŠ tikrų
jų, gyvenime dar nieko neįvyk
dė, žemės santykiai po senovei 
stovi vietoje.

4. žemės klausimo rišimas bu 
vo atidėliojamas ligi Steigiamo
jo Seimo, kuris tą klausimą vi
same jo didume bus Išrišęs. Bet 
Seimas dirba virš mėnesio ir li
gi šiol žemės klausimas dar ne
išspręstas, projektai žemės re
formos, kurie ruošiami Seimo že 
mes reformos komisijos, rišami 
ne naudai darbininkų, bežemių 
ir mažažemių, o buržuazijos nau 
dai. Sulyg buržuazinės refor
mos, kurią patys Seimo nariai 
vadina lopu, dvarininkų žemės 
išperkamos ir tai toli gražu ne 
visos. Seimas nori išspręsti taip 
žemės klausimą, kad neužgauti 
“šventos nuosavybes’’ ir sustip
rinti kaimo stambiosios buržua
zijos padėjimą, kadangi žemių 
parceliacija su išpirkimu gali pa 
sinaudoti tik turtingieji ūkinin
kai, o ne darbinikai, bežemiai ir 
mažažemiai, kurie neturi nė pi
nigų ne įrankių, nė triobėsių ir 
gyvulių, reikalingų dėl įsikūri
mo.

5. Buržuazija negali išrišti že 
mes klausimo, kaip prisipažįsta 
jos atstovai (A. Rimka “Varpo” 
No. 4), valstybės iždas neišneš
tų padengti dvarininkų skoloms, 
bet užsienio kapitalistai, kurie 
Lietuvoje turi tokios įtakos, ne- 
daleistų tokios reformos, kaip 
daleido Estonijos Steigiamam- 
jam Seimui.

O pertraukt su užsienio kapi
talu musų buržuazija dėl dau
gelio priežasčių negali.

6. Darbininkams, bežemiams 
ir mažažemiams, nėra ko tikė
tis iš UUržuazinės reformos. Jie 
gali pasitikėt tiktai patys savo 
jėgomis, supratimu savo reika
lų, savo solidarumu, oi-Ranizaci- 
ja ir klasės kova. Dėlto darbi
ninkai, bežemiai ir mažažemiai 
turi organizuotis į savo klasines 
organizacijas, turi stiprinti sa
vo profesines sąjungas, dvaruo
se turi tverti darbininkų komi
tetus, dėl gynimo savo ekono
minių reikalų, turi kovoti prieš 
dvarininkus ir turtinguosius u- 
kininkus.

Darbininkai, bežemiai ir ma-

be jokio atlyginimo.
7. Vienatiniai naudingas dar

bo minioms rišimas žemės klau
simo, — tai atėmimas (konfis
kacija) be jokio atlyginimo visų 
dvarininkų žemės, majoratų, b. 
valstybės ir kabineto, bažnyčių, 
vienuolynų ir stambiųjų ūkinin
kų žemės su gyvuoju ir negy
vuoju inventorium, žemė turi 
būt perduota darbininkams, be
žemiams ir mažažemiams žemių 
nacionalizacijos pamatais.

8. Bendrus darbininkų klausi
mus ar atskirų profesijų ar vi
sų, svarsto ir riša profesinės są
jungos ir jų organai. Kontro
lę gi santykių tarp darbininkų 
ir darbdavių ir kontrolę pačio 
gaminimo seka dvarų ir fabri
kų darbininkų komitetai ir jų 
įgaliotinių Tarybos.

Del pranešimo Centro Biuro 
ir iš vietų.

Visos Lietuvos Prof. Sąjun
gų Suvažiavimas išklausęs pra
nešimus iš vietų ir Centro Biu
ro, konstatuoja begėdiškiausi ar 
dymą jauno Lietuvos profesinio 
judėjimo tiek Centre, tiek ir vie
tose, didžiausi sauvališkumą 
biaurių vietos komendantų ir 
kitų valdžios valdininkų.

Susivažiavimas vardu visų 
organizuotų Lietuvos darbinin
kų, bežemių ir mažažemių parei
škia, kad organizuotas Lietuvos 
proletariatas nepakęs kad ir to
liau kliudytų jam organizuotis į 
savo profesines sąjungas — sa
vo reikalams ginti.

Susivažiavimas kviečia visus 
Lietuvos laukų ir miesto darbi
ninkus susivienyti apie savo vie
tos ir Centro klasines profesi
nes organizacijas, kad bendro
mis jėgomis atremti savo klasi
nį priešą.

(“Socialdemokratas”]

Žemės Klausimu
Socialdemokratų frakcijos 

deklaracija.

Vykdyti Lietuvoj žcniesi re
formai socialdemokratų frakci 
ja vaduojasi šiais pagrindiniais 
dėsniais:

1. Visa Lietuvos žemė, žemės 
turtai, miškai, vandens virsta 
bendra krašto nuosavybe.

2. Einant prie žemės, miškų, 
vandenų, žemiės turtų naciona- 
lizaijos, šiuo momentu kol nė
ra pas mus kolektyviai vedamo 
žemės ūkio, smulkioji žemės 
nuosavybė lieka neliečiama. Vi 
sos stambesniosios žemės jau 
dabar imamos be a 11 yg i n i- 
mo krašto nuosavybėn.

3. Del žemės/ naudojimo s.- 
d. frakcija laikosi šių dėsnių:

a) žemės naudojimo forma tu 
ri patiekti ir kraštui ir patiems 
žemdirbiams reikalingų sąlygų 
vesti žemes ūkį racionaliu ir na
šiausiu budu, vadinasi, žemės 
ūkis turi duoti kuodaugiausia 
produktų, paverčiant darbui 
kuo mažiausia jiegų;

b) žemes ūkio darbininkai 
turi gauti augščiausį už savo 
darbą mokesnį, kokį tiktai gali 
jiems suteikti jų vedamas ūkis 
ir bendrais respublikos reikalų 
aprūpinimas.

4. Del pačios uki^ vedimo 
formos s.-d. frakciją mano, kad 
žemė butų dirbamadidesniais 
darbininkų bendrovių ūkiais, 
kur lengviau pritaikinti visi že
mes ukio pagerinimai, mašinos, 
vaikmainis ir tuo laidu pekelti 
ūkio našumas. Didžiojo ūkio 
formos rci'kiilai.i j h ii- <lnL>ar tino 
žemes ūkio padėtis Lietuvoje, 
nes didesnis likis daug lengviau 
ir pigiau sutvarkyti, kaip ma
žas. Žemes ūkio organizacijos 
tarybos, atsižiurėdamos į vie
tos aplinkybes, gali duoti žemę 
pavieniems dirbti.

5. Pavieniai ’ djrbamjj ūkiai 
atiduodami darbininkams ir 
mažažemiams paveldėtinai val
dyti. Gaunantieji tokiomis są-

žažemiai turi siekti prie to, kad lygomis žemę dirbti moka vals- 
visi įvarai pereitų į jų rankas,] lybes iždatf lamj tikrą žemės

______ _ P

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųlies paveikslus, su

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą Cmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą. .
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

mokesnį, kuris lygus yra lokiam 
pat mokesniui, valstybės ima
mam iš privačiai valdonių ūkių. 
Paveldėtinai valdomoji žemė 
tuomet) gali būti atimta ir ki
tam perduota, kuomet žemė 
bus netikusiai dirbama apie ką 
taria žemės ukio organizacija, 
jei ras reikalo žemę perimti, 
turi įkainuoti, kiek reikia atly
ginti pasitraukiančiam nuo ukio 
už padarytus jame pagerinimus.

(j. Žemės ūkini įsikurti vals
tybė steigia pigų kreditą.

7. Nacionalizuotas žemes dir
bant dalyvauja žemes ūkių ad
ministravime ir be nustatyto i 
mokesnio gauna tinkamą gry-Į 
no pelno dalį.

8. Žemės reformai pravesti ir 
ūkini prižiūrėti sudaromos vi
sam kraštui žemes ūkių organi
zacijos — tarybos dvaruose, 
valsčiuose, apskrityse. Organi- 
zacijios suclaroiiTos iš atstovų I 
nuo darbininkų, savivaldybių i 
žemės ukio žinovų ir vartotojų I 
bendrovių.

įspūdžiai iš “Paliuo- 
suotojo” Vilniaus.
Važiuojame vieškeliu iš Land , 

•varavois Vilniun. Trečiam kilo 
metre pasitinkame priešais ilgą 1 
vežimų virtinę. Vežimai įvai-'

MB9HHBMgBBBHBBBBBKBKSMESXtt>kS

Malorius
(Painter)

Maleroju, popieruoju ir darau viso, 
kius pagražinimus.

Imu visokius darbus į Storus, tea
trus, bažnyčias ir visokius namus. 
Duodu geriausį patamivimą su že
miausiom išlygom. Už išpopieravimą 
kambario imu $8.00 ir augščiau su 
savo popiera. Dirbu visose dalyse 
Chicago.

(Sevoros Vaiatas nuo liuosų vidurių) 
visuomet buvo ištikima pagelba 
nuo liuosų vidurių, skausmo vidu
riuose, piovimo, vasarinės ligos pas 
vaikus ir nuo tolygių kitų kliūčių su 
viduriais. Geras ir žlugus suaugu
siems ir vaikams. Kaina 20 centai 
ir fl centai mokesčių. Gaunamas 
aptiekose.

Vilurių kliūtys
yra paprastu atsitikimu pas vaikus 
ir suaugusius per vasaros karščius 
ir rudens pradžioje. Jos gal paeina 
nuo netinkamo ir nesveiko maisto, 
gėrimo ar nuo staigios oro permai
nos ir kitų priežasčių.

Severa’s
Diarrhoea Remedy

rios formtos ir didumo, pakin
kyti jyoroms ir po vieną, prikrau 
t i viso ko ir kuo mažiausia ka
ro medžiagos, prisėsti žmonių. 
Žmonės sėdi, rymo, guli pasi
tiesę, guli kojas aukštyn paisi- 
statę, raiti joja ar eina pešti,— 
kaip kam patogiau. Arkliai su 
bloginti, privaryti, vos velkasi 
vieni jenose, kiti prikinkyti ar

t(Tąsa ant 6-lo pulsp.).

J.S. Ramančionis
3641 S. Union Avė., 

Tel. Drover 1566.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, Jos tikslas suteikti neat« 
būtinai reikalingų mokslą, kad su jo 
pagelba gulima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradekite tuoj 
neatldėliodami -visi sylciu.
3OO1 South Ilalsted Street

MBHMMBBBBBMHBMRBBnaBHBBKFflBB
Rez. 1139 Independente Blvd. Chicago

Telephone Van Buran 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. fialsted St. Chicago
• Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—3 vak. Nedėliotus 10- -12 dieną

____
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Klausyk Vaikine
Juk Manai Užsidėti Biznį 

Kada Nors. Ar ne?
Juk žinot, kad tam reikia 

kiek pinigų. 
Ar pradėjai taupyti?

Jeigu ne — pradėk dabar 
— nevilkink.

TŪKŠTANč!AI LIETUVIŲ TAUPINA PINIGUS 
ŠIAME BANKE. DAUGELIS JŲ GYVENA 

Už CHICAGOS. 
Kodėl?

Dėlto, kad mes kalbame lietuviškai. Dėlto, kad jus 
galite atsiimti savo pinigus kada tik norite.

Dėlto, kad šis bankas yra po valstijos valdžios 
priežiūra, kas ženklina tikrų saugumų.

DABAR PASAKYK MAN, AR GALI BŪT KUR 
NORS GERESNIS BANKAS?

PEOPLES S BANK
Bankas ant Kampo

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

KAS PADEDA JUSU 
PINIGUS? Padekit Juos 
Jus Patįs i ši Drau
giška Valstijini Banką 
Pinigai yra siunčiami i Lie

tuvą ir į visas kitas dalis 
svieto. Laivakortes 

ant visų linijų.

Central Manofactbring
District Bank
1112 West 3Sth Street 

Turtas viri $6,OOO,OOO.oo 
A STATE BANK

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
■aamauM of chicago «■■■■■■■

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3%”" PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu. Dėžės 
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vaL vak.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

(Tąsa nuo 5 pusi.).

iš užpakalio, — tur būt karo 
grobis.

Žmonės bartum etnografinėn 
parodon suvaryti iš visų Rusijos 
kampų: kazokai. Ukrainai, ru
sai nuo Maskvos, totoriai, ru
sai nuo Pskovo, čuvašai, Kau
kazo kalnėnai, gudai iš Smo
lensko gub., vengrai, kalmukai 
ir 1.1. ir 1.1. Apsivilkę kaip 
kam patinka art kaip kas gali ir 
todėl marga kaip aguonų darže; 
I k lx'veik visi nuplyšę, nusidė
vėję. Veidai pajuodę, sublogę, 
pavargę ir išviso ramus. Jiems 
'aiškiai Įkyrėjo kelio dulkės, kait 
ra ir tas kelias be galo gal į Gar 
dinų, gal Varšuvon, o gal į Ber
lyną. Bet kartais maišosi jų 
tarpe akys, kuriose žiba pikta 
laukinio žmogaus ugnelė ir tik 
j ieško progos pulti vis tiek ką. 
ar už ką. Tai Azijos atstovai. 
Visi jie ramus ir neramus, slen
ka pirmyn, varomi nematomos 
jiegos, kuri jų nesiklausiu.

Tai raudonosios armijos gur
guolė.

Praėjo. Bent kiek palaukus 
keliu gemaima galvijų banda. 
Galvijai tiek pat įvairus, išvisur 
surinkti ir botago raginami: di
deli dvaro buliai, ūkininkų kar
vutės, veršiukai, — reikia spė
ti, visi Lietuvos) piliečiai, - bru
kasi krūvoj ir stumiasi pirmyn, 
tik jų kelias bus turbūt artimes
nis.

Prie kelio, gurguoles ar rai
telių arkliai ganosi pievoj, kai 
kur pačioj vasarojaus dirvoj. Ai 
gi miežiui, sakysim ne vis tas 
pats, kas jį gromuluoja, žmo
gus ar arklys? Ir tur būt dėl 
lo “vis tas pats’’ javam pakeliais 

daugely vietų nuganyti, išbrai
dyti ir visai nupjauti.

Priešais atjoja du raudonar
miečiai, kaž kokio keisto balso 
lydimi; šaukiama tartum “ka
rau]”, o gal ir “ura”. Prisiar
tinus paaiškėjo: vieno kareivio 
saujoj purtėsi už sparnų pagali 
ta višta ir protestavo.

—Rekvizavai? — -k tusia ma
no kelionės draugas.

—Ne, pirkau! — griežtai at
šovė klaustasis.

Žmonių veidai susirūpinę, Sa 
vyje susimetę, atsargiai seka jie 
□ tėjunus ir mąsto. Ko vėl su
silauks?

Ir taip iki pat Vilniaus.
Mieste tie patys įspūdžiai. 

Gatvės nežiūrint šeštadienio apy 
tuščios, Ties vartais ir trotua
ruose stoviniuoja būreliai žmo
nių ir šnekasi pasidairydami ii 
ne tu m, kad visi juos girdėtų 
Kai kur maišosi nudrjžę raudon 
annūečiai, bet dažniauasia vieni 
patys. Gatve kartais prašoksiu 
ugnį iš akmenio skelbdamas k<a 
zokas ar šiaip raitelis ir savai
me visų dome susimeta ties ta 
Vilniuj nepaprasta figūra.

Pravažgiojame ir lietuvių už
imtus punktus. Mūsiškiui stovi
niuoja būreliais ramus, rimti ir 
berods neskubėdami vienon ei
lėn stoti su atėjimais.

Krautuves kuone visos užda
rytos. Prekyba matomai laukia 
geresnių laikų, o tuo tarpu jau 
'suslėpė prekes. Už tai kainos iš 
karto pašoko kaip įdurtos, ii 
vis tik duonos, riebalų, šiaip vai 
geniųjų daiktų niekur nesima
to. () kas bus toliau? Į tą kimi 
simą stengiasi atsakyt kiekvie
nas vilnietis ir nepajiegia. Kas 
bus artimiausia Vilniaus šeimi
ninkus, lietuviai ar rusai? Tas 
labai svarbu žinoti. Iš Rusų ei
na tie nudrįžę, alkani žmonės, 
aukštos kainos, gal ir badas; va 
kariuose yra duonos ir masinės 
publikos nusistatymas aiškiai 
krypsta Lietuvos pusėn. Vilnie
čiai, ne tie, kurie užvakar, kai
po lenkai negalėjo ramiai lietu- 
vioĮmatyti, šiandien įieško susi
pratimo, įieško Užmiršti, vaka
rykščius sentikius. Drąsiai ga
lima pasakyti, kad didžiulė gy
ventojų dauguma aiškiai žiuri 
Kauno pusėn, net darbininkų ir 
biednuomenės tarpe.

Tuo tarini vis dar neaišku, kas 
valdys Vilnių. Yra dvi komen- 
dianturi, rusų ir lietuvių. Rusų 
kalba perdaug drąsiai, lietuvių 
tuo tarpu oficialiai bemažko 
neveikia. Delko? klausia did

žioji Vilniaus pusė, stebisi ir 
ima spėlioti ir guščioti, nieko 
daugiau tuo .tarpu nepajiegda- 
mla. Vadinamoji) buržuazinė 
visuomenė praskido ir da labiau 
ištižoj pasyviai laukdama, kas 
čia dėsis.

Bet jau atsirado kas ją pava
duoja. Rusų komendantūros 
pašonėj kaip bematant išdygo 
Vilniaus “revkomas”, žalio dar
bininkiško jaunimo sudarytas, 
ir drąsiai visiems sako, kad jis 
esąs miesto šeimininkas. Ne tik 
• ako, bet ir kimba vietos gyve
ninio, tveriu savas įstaigas, gric 
biasi opiųjų klausimų rišli, grie
biasi miesto kasos likučių. “Rev 
komas” leidžia privalomus į- 
^akymuisi ir reikalauja, kad jie 
butų pildomi, o kas nepildys, 
tiems žadam sudaryti “črezvi- 
\iika” ir baigtas kriukis.

Drąsiems Vilniaus draugams 
skubinasi pagalbon prityrę drau 
jai iš Smolensko. Jau atvažia
vo Aleksa-Angarietis, Olskis ir 
kiti. Kiną mitingai, kuriasi or
ganizacijos; jų tinklas suima pa 
aidą, nežinančiu kur krypti mi
ną ir pradeda ją traukti savon 
pusėn.

O iš kur kitur jokio veikimo. 
Beveik visa šovinistinė ir vadi- 
uimoji ‘demokratinė” lenkų in- 
eligentija, mėnesiui^ kursčiusi 
gyventojuose tautinį kerštą, pir- 
noji pabėgo Varšuvos pusėn, pa 
ikdama žmonyse kartų drums- 
ą. Pabėgo ir tie, kurie dėjosi 
švien su socialistinėmis darbi- 
linkų oragnizacijomis.

Iš Lietuvos valdžios taip pat 
okio veikimo ženklo, bartum 
aukiama, kad pats atsitikimų 
>ėgis paliuosavęs Vilnių, jį su
vaikys ir galavai sudarytą į- 
eiks musų didžiai patrįotingai 
r savo kambaryje labai narsiai 
'yri ausybe i.

Kaiji tik dabar pavartų butų 
’eužmiršti, kad tokiais monren- 
ais, kuomet gyvenimas bėga, 
kaip neleistina pakaušį krapšty
kis ir lūkuriuoti be aiškaus ir su 
nanaus nusistatymo, — atsiti- 
dnuii kaip bematant gali žc- 
nen parblokšti.

• [“Socialdemokratas”]. V.
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, Prašalink tą neramumą kurį jums duoda

I JŪSŲ PINIGAI !
U laikant juos namuose arba nešiojant su savim, nes nežinai kada jų gali ne
gi tekti. Tu visuomet busi laimingas, kad padėsi savo likusius pinigus, kad ir 
Ui vieną dolerį, į šį tvirtą ir pirmutinį lietuvių valstijinį banką.

| Metropolitan State Bank |
3 Šimtai biznierių turi čekių sanskaitą ir tūkstančiai lietuvių taupina pinigus ■ 
g šiame banke . Paklausk kurio nors iš jų dėl ko jie mėgsta musų banką, jie 
zg pasakys, dėl to, kad nuošimtį priskaitome už kiekvieną mėnesį ir kad jus gau- g 

nate savo pinigus ant kiekvieno pareikalavimo.
g Kur gali rasti geresnį Banką?

Metropolitan State Bank 
Bankas Ant Kampo

• 22=os ir Leavitt Gatvią =
CHICAGO, ILL. |
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J DAILĖS IŠTAIGA J
Brangiausia dovana jūsų gen- J 

tims bei draugams yra Jūsų paveik- ■ 
slas.

■Kodėl nenusiimti šiandien, nes h 
rytoj gal būt pervėlu; laikas nelau- J 
kia. m

a

m
Esant reikalui, užeikite pas mus, 

o rasit užganėdinimą visais atžvil
giais.

R. URBONAS
1721 W. 47-th St. Chicago, III.

Phontf Drover 3473
u

a R. Urbonas
■ BBBDDEBBBBIlBBBaaBBBEIBBaBBBBnBaBBBaBBBaH

SEIMAS.
Liepos 7 d. Seimo visumai 

'iivo pa ’ckbis suman /mas j t- 
dildyti įsiūlymą kariškiams že- 
ne aprūpinti. Sumanymas siu- 
o: kariškiams skiriamoji žemė 
nli būt dalinama ir vietos ma
žažemiams, kurių laukai prie* 
os prieina, ir skirtumo dvaro 
larbininkams, kurie turi šeimy 
įas ir jame seniau gyveno. Su 
n,anyme nesakomu kokios že- 
nės ir kuriomis sąlygomis ima- 
na iš savininko ir duodama be 
'emianis ir mažažemiams. Ne- 
msakyta, kas vietoj prižiurus 
’enies skirstymo. Tie trukumai 
urvo s.-d. kalbėtojų ' nurodyti 
icndroj diskusijoj. Su niany- 
nas atiduotas komisijai paruoš- 
i antram skaitymui.

Bendrai svarstyta ir butų nuo 
įlavinto projektas. Samany
nas siuto: smulkiai nustaityti 
nitų nuomas, paėmus pamatan 
niomos didumą prieš karą ir 
>ad.‘(linus jais nuo 4 iki 6 kar
ui pigesniems butams, 6 kart 
brangesniems. D-go Bielinio 
)iivo nurodyta, kad butų nuo- 
nos gali būti sutvarkytos tik iš 
ivysčius namų statymui. Lai
kinai gi normuojant nuomą, pa 
tiekiant teisę, jas mažini vietos 
javivaldybėms. Įstatymo suma 
lynias grąžinta komisijai peržiu 
rėti.

Liepos 9 d. priimta Seimo sta
tuto papildymas. Išklausyta 
Mandatų komisijos pranešimas. 
Kilo ginčai dėl Marijampolės rin 
kinių apygardos. Pasirodė, kad 
a apygarda atsiuntė Seiman vi 
ais 21 atstovą, nors rinkimuose 
lalyvavo dėl lenkų okupacijos 
vietoj 320 tuks., vos 180 t., api
bendrintais skaičiais imant. S. 
I. pripažindami atliktus Tinki
nus teisėtais, skaitė, kad atsto
vų skaičiusi, nustatyta neteisin
gai ir turėtų būti atatinkamai 
sumažintas.. K.-d. vis tik pasiu- 
’ė ir skaičių laikinai pripažinti 
teisėtu. Savo balsais savo pasiu-

Cicero State Sank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.______
Capital, Surplius & Ūndivided Profits .. $85,000.00 
Resources ..........................   $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. SuL'atomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

fciTIZENS STATE BANK
MELROSE PARK; ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESUEOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po, piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakaro.

Sankrova Įvairumų
Aprėdai y, laiki od žių-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokiu muzikaliu instrumentu; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

SERGANTI žmones
Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnoza Senini dėl prl- 

vatiškų ligų. Fraueuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų. 
mum. ■ • n 2221 So. Kedzie AvenueDr. J. Van Pamg v«i. iP. P(.t,

lymą jie ir priėmė.
Liepos 12 d. posėdis buvo ne

paprastai trumpas. Pažadėtas 
antram skaitymui sumanymas 
papildyti įstatymą kariškiems 
žeme aprūpinti komisijos nepa
ruošta. Du kitu mažu klausimi 
užbaigta tarti į pusvalandį. 

Karštos dienos matomai visai 
praskiedė ir be to netirštą tautos 
atstovų energiją. [“S.-d.”]

' ■ Tol. Cicero 5963 “
DR. A. P. GURSKIS J

Lietuvis Dentistas H
® 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. BB
' CICERO, ILL. M
J , Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. B 
5 išskiriant nedėlias ir seredas. H 
■ RMBIIIHniBBBBBHnilNBMHI 
i—1 "..... ........... ■"

Jelephone Yards 5834

: Dr. P. G. Wiegner
■ Priėmimo valandos nuo 8 iki

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St., Chicago.( |

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPOritTUS, IAIVAKARTES. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padarome visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teisiną už perkalbėtoją.
J. J. Zolp, A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4547 So. I lenui tage Avė., 
Chicago, III.

Tel. Yards 145
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Saugok akių regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklis 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Temykite mano paraSą.

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

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

Ashland Aro, < Tel. Drover 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra ckronil- 
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

Phone Bonlevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Ave^ Chicago, III.
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Chicago, III
“buvę žmonės” netik sake, kad 
ji negyvuos, bet dagi patįs sten
gėsi jai kenkti kur ir kaip ga 
lodami.

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VA1STINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro
pos metodą nuo visokių ligų.

Mes turime tą sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre- 
" tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musu PAŠLOVINTI 

vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Reikalaukite musų suralo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS COMPANY
PROF. J. HAI.THENA8,

1707 So. Halsted St

Federalės Agentūrų Kompanijos
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG. 14, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kastais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ..
LATVIJOS 100 markių ... 
VOKIETIJOS 100 markių 
LENKIJOS 100 markių ,.

bas - statymas svetainės bus 
pradėtas, tai visi pirksime. Da
bar — reikia palaukti”...

Esmi tikras, kad tas darbas 
neužilgo bus pradėtas, ir esmi 
taipjau tikras, kad tuomet visi 
roselandiečiai nusipirks mažiau
sia po du-tris serus.

—o—
Kada čia lupo reorganizuota

! našus “veikėjui.”, daugelis na- 
iriij tuo pa »i p ik kilia. Netik ae- 
| besilankydavo į kuopos susirin- 
Į kimus, bet paliovė ir mokesčius 
' mokėti, l ito budu kuopa pa- 
' iro. Gi tie, kur nuolatos kalbe- 
Ijo apie revoliuciją ir darbinin- 

val. ryto. Naujiė- i nC nesirūpino atgai-
j vinti kuopą.

Taigi kuopos mes dar ir da
bar neturime. Bet pažangių, 
apsišvietusių lietuvių darbinin
ku čia nemažai. Reikėtų tad 
pažadinti juos ir suorganizuoti 
čia kuopelę. Tatai gulėtų pada
ryti arba LSS. VIII rajonas ar
ba ir patįs draugai engelvvoodie 
čiai. Ką jus, draugai, manote? 
Jeigu bent pora draugų atsilicp ,

NAUJIENŲ B-VfiS DIREK 
TORIU POSĖDIS.

lis
vės Direkto- 
dėlioj, rugp.

nų namuose. Mu 
na» direktorius būti laiku, idant Į 
ncĮKisivėlinus ant suvienytų L. 
S. S. kuopų pikniko.

J. Šmotelis, Sokr.

$2.50 
$2.50 
$2.50 
$0.45

Draftais 5 nuoiimUs mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 30 nuoiimtjs 
daugiau. Pinigai aplaikytj per 
ląi&us liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraitus.

FEDERALft AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

“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.

Jų pastangos nuėjo vėjais. 
Vietos LSS. kuopa dar ir šian
die tebegyvuoja, o “buvusių 
žmonių” sektoa “brenčius” —

tų į ši mano paraginimą, tada čiužiną jam atsilsį.
patįs bandysime sušaukti susi
rinkimą ir pasitarti. Jonas B.

—o

ENGELWOOD.

Reikėtų suorganizuoti 
kuopą.

Kiek laiko atgal čia 
LSS. kuopelė. Iškarto 
ėjo gan sėkmingai. P 
musų Sąjungoj pradėjo šeini i

ROSELAND

Žinlos-žinelėa.

Roselandiečiai 'šiemet būtinai 
nori įsigyti nuosavą svetainę. Ir 
reikia miliny t i, kad įsigys. Kiek 
man žinoma, šėrų išparduota 
ytin daug. Gal butų išparduota

Lapelinėj vis tie imitįs seni var 
gai. “Mylimi parapijonįs” nors 
atviro “maišto” nekelia, bet nuo 
Intos zurza: “mokėk ir mokėk 

pinigai krinta tarytum 
kiaurą maišą”...

Bėdos, kad nevisuomeat 
ledos. — Kadugys.

pro

Ka-

gyvavo
darbas Į

Bet kuomi t (jar daugiau, bet žinia, kad lic-

Chorams, kur ryto dainuos 
Černausko darže.

Visų tų chorų nariai, kur ry
to dainuos p. Čemausko dar-

Lenkijos Šlėktą. Tą šlėktą, kuri 
dabar nė neatsižvelgdama kuria 
nuo bolševikj - 
nusimanydama.
tų busią surengta iškilmingų pa
maldų ir šiaip susirinkimų. Spė 
junia, kad tame jomarke daly
vauk nemažiau kaip Šešiasde-

- kuria kur 
Kelintoje vie

Tūli juokdariai sako, kad |R) 
šito i“škihningo” jomarko die
vas tikrai padės lenkų šlėktai— 
laimingai išnešti lavo kailį iš 
Varšuvos.

Tie nevidonai detektivai.
Tie nevidonu! detektivai pa

davė didelio nesmagumo pa
nelei Ryterski, 18 metų am
žiaus, gyvenančiai ant 816 E.

nininkauti Stilsonas ir kili pa- j lnfgS|a’ laukti. Girdi
tuviai yra tokie žmones, kurie 

kada dar

S»pita!as
$200,000

Penusis
$25,(00

UNIVERSAL STATE BANK I
(Under State Government Supervision) 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ 
VALSTYBINE BANKA VISOJE AMERIKOJE

Po Valdžios Užžiura
Banko Turtas Virš $2,500,000.00

GARBĖ LIETUVIAMS
kurie savo užuojauta ir užsitikėjimą iSauffino tokią tvirtą ir saugią 
Finansinę Instaigą. kurioj dabar tūkstančiai Lietuvių Svetimtaučių, 
Chicago;? miesto valdžia, C’ąok County valdžia, Korporacijos ir visokios 
draugijos laiko savo pinigus ir veda visus batAfalf.* TėtMllus tiktu! 
per šią Lietuvių Valstybinę Banką.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Spiesdamies krūvon ir remdami savo teisingas įstaigas — išauginsi
me savo tikra galybę.
PRADUTI TAUPINIMĄ galite nors su 1 doleriu ir gausit Bankinę 
knygutę.
“GERIAU VĖLIAU — NEGU NIEKAD” — Tuoj susipažinkite su 
šiuom Banku ir užmegskito Bankinius ryšius. Mes jus pilnai užganė
dinsime.
ŠIAME BANKE PADĖTUS PINIGUS GALIMA ATSIIMTI ANT 
KIEKVIENO PAREIKALAVIMO SU 3-čiu NUOŠIMČIU.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
Parduodame draftus ir ŠIFKORTES 

PIGIAUSIAI.
Banko skyriai: Taupinimo, Komercijos, Paskolos, Apdraudos nuo ug
nies, pinigų ir šifkorčių siuntimo.
IŠMAINOME Kitų šalių pinigus pagal dienos kursą.

BANKO VALDYBA: BANKINĖS VALANDOS:
Joscph J. Elias, President Panedėliais, Seredomis, Ketvergai

Wm. M. Antonisen, Vice-pres. ir pėtnyčiomis nuo 9 valandų 
and Cashier išryto iki 5 valandų po pietų.

Jos. J. Krasovski, Vice-pres. VAKARAIS; Utaminkais ir subat 
Stasys V. Valanchauskas, Ass’t. mis nuo 9 išryto iki 8:30 valandų

Cashier \ akare. •

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street, Chicago, III.

Kampas 33-čios gatvės.

1

*

šiuo atsiprašomi, kad delei tū
lų neišvengiamų kliūčių Dingi
mo Komtetas negalėjo įtekti 
jiems tikielų. /foilel gerbia
mieji choristai prašomi vykti 
kadir be tikielų: jie vistiek Imsi 
įleidžiami veltui. Gi tie, kur 
bus nusipirkę. įžangos tikintų, 
komisija jų įnUokėtuosius pini
gus maloniai sugrąžins.

Rengimo Komisija.

Panelė Byterski vakar paval
giusi gardžios vakarienės, atsi
gulė lovon ir saldžiai užmigo. 
Staiga į jos kambario duris 
kaž-kas pradėjo belsti: Bang- 
bang-bang...

Gražuole pabudo, pašuko iš 
lovos šilkinėse naktinėse drapa
nose ir atidarė duris.

IšpradŽių ji manė, kad Į jos 
drapanas Įsikabino erškėtis. 
Vienok netrukus ji persitikrino, 
kad tai butą vyro ranka. Ji nut
vėrė už jos.

- Ar tu manai mane pinčiuo- 
ti, a? — suriko ji.

—Jis mumis taipgi pinčiavo, 
pasigirdo balsas iš už krūmų. 
—Aš nė vieno nepinčiavau,— 

šaukė vyras.
Greitai prisiartino minia žmo

nių. Ponia Nelton pareiškė, kad 
jis davęs jai žandą ir norėjęs 
pabėgti. Ji su aibėm rankom 
paėmus jam už žandų, bet tas 
nevydonas išprudęs ir pabėgęs į 
Clark gatvę. Ji klykdama sekė 
jį. Susirinko apie 1,000 žmonių 
iar kartu ginesi tą nevydoną.

Netrukus prie minios prisidė
jo ir policistas Leo. Fugen. Po- 
licislas, matydamas kad bėgi
mu nepasiseks jį pavyti, pagavo 
automobiliu. Nabagas tapa pa
gautas arti North gal. oloj.

Vėliaus tapo sužinota jį esant 
Jefferson Burden, Moody bibli
jos instituto studentu. Burden 

i tapo apkaltintu už nederamą el-

mes gi norėtume tik žmonių už 
uojuutos turėti.

čckeris J. D. Doveika.

“Baderiuoja” majorą Thom- 
soną.

Vakar du “labai svarbiu laiš
ku” pateko ant majoro Thom- 
sono staliuko.

Vienas buvo nuo Katherine 
Tiemty, Somerville, Mass. Jinai 
reikalauja vyro.

Antrins buvo nuo Arthur 
Schickie, St. Louis. Jis norįs 
moters.

—Tuč-tuoj pasiųsk luodu( 
laišku atgal — tarė Charles S. 
Fitzmorris, majoro sekretorius 
J. M. Kelly, majoro stenografui.

Jei kokios musų majoras gali 
gauti naujo džiabo — tapti pir
šliu.

Užmušė svitčmeną.
Pcter Maudei, Michigan

Irai geležinkelio sviėmenas, 
po sutriuškintas tarp dviejų ta-
vorinių vagonų. Vakar jis pa
simirė Mercv ligoninėj 

f ____________ ________ ____ ___

Cen-
ta-

Pranešimai

Virinkite vaden|!

ko-Sveikatos departamento 
misionierius, daktaras Robert-

• t son, išleido viešą persergėjimą 
gyventojams. Jisai yra toks: 
virinkite geriamąjį vandenį! Vi
rinti jį reikalinga štai delko. 
Per dvi pastarąsias dienas siau
tė dideli pietų vejai. Iš Cdlti- 
met ežero ir So. Chicagos pa
kraščių sunešta daug nešvaru
mų. Vanduo visu paežerių biau 
riai suterštas. Tų nešvarumų 
pateko ir į vandens pervadas. 
Taigi geriant nevirintą vandenį 
labai lengvai galima užsikrėsti 
įvairiomis akių, ausų, nosies 
gerklės ir odos ligomis. Van
dens/ parupinamosis įstaigos 
nors ir daro visa, kad tų nešva
rumų kuomažiausia patektų, j 
pervadas, vis dėlto atsargumas 
labai geras dalykas.

Jeigu kuris dėl neatsargumo, 
taigi gerdamas nevirintą vande 
nį, susirgtų, tuoj reikia eiti pas

Lenkai rengia didelį jomarką.

Ryto Chicago  j žada įvykti d: 
delis jomarkas. Visi vietoj 
lenkai susieis daiktai! ir pra 
šys Dievo, kad jis išgelbėtų —-
Ht9BB!llEKnRBnEISQ9IB!fC

Auka
Lietuviams

tį, bet apsiriko. Du detektivu 
pasitiko ją. Jai užtoisiautus šil
kinį kimoną prasidėjo pasikal-' 
bėjimas. | Naujienų 187 num. buvo įdė-

—šis vyras, Herman .T Mi- ja žinutė apie kovą tarp Yellovv 
sch, nuo 1667 South Troy gat- Cab ir Checkers Cab 
vės išpirko varantą prieš jus — 
tarė vienas detektivas, rodyda
mas j Misch.

— O-o-oooooo — ture mer
gaite.

—Jis sako, k*d jus

“ČĘKERIAI” IR “GELTO
NIEJI.”

tok Ii vos.
—O-o-o-o 

šaukė mergaite, 
atidavė. Jis sake tai esąs meiles
dalykas. Jis mirtinai nuvargino 
mane su savo prižadais. Vieną

J tai yra melas — 
Jis man jį

kabarete. Tai yra stebėtina;
laikrodėlis kainuoja $500.

Misch prakalbėjo:
—Netiesa. Aš paskolinau jai 

jai

(auto- 
šo- 
tuo

ma-
“Če-

nešioti.

Aš matydama, kad lietu
vių scena atsilikus labai to
li nuo kitų tautų, įsteigiu 
Dramos Kursus Dykai. 
(Dramatic Art) lošėjų mo
kyklą. Bus mokinama mimi
kos lošimo, gilaus kvėpavi
mo, gramerofkos ir balso 
nušaukimo. Nevien kad bus 

h mokinama tikrojo scenos 
meno, bet čia pat turint 
Teatrą, bus leidžiama prak
tikuotis lošti. Tuomet bus 
galima daug geriau išmokti 
priprasti prie publikos ir 
greitai palikti artistais. Mo
kytojaus gerai visiems žino
ma ponia Dundulienė. Kom- 
plimcntuoti M. Dundulienę 
nematau reikalo, nes ponia 
M. Dundulienė jau nuo daug 

1 metų yra žinoma netik Chi- 
i cagos visuomenei, bet ir apie 
i linkėję kaipo sumani ir gabi 
scenos vedėja. Kursų užsire- 
gistarvimas prasidės nuo 6PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu visiems A. M. C. & įRį 21 ŠIO mėnesio (Ruffpill- 
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.

Rosoland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės Statymo Ben
drovės šėrininkų nepaprastas susirin
kimas įvyks subatoj, rugpiučio 14, 
kaip 8 v. v. J. Stančiko svetainėj, 
205 E 115 St. 2Z.L2-.’—I L ■
čiami ateiti 
reikalą.“ ** *

L. S. S. 138 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rupiučio 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 piknigui darbininkus. Piknikas 
yra rengiamas ateinantį nedėldienį, 
rugp., 15 d., didžiajame Chernausko 
darže, Loyns, III. — Valdyba.

čio). Norintieji užsiregist
ruoti, kreipkitės: 3548 SO. 
HALSTED ST. ant antrų lu
bų, 

Klauskite Misevičiutės.

Visi šėrininkai kvie- 
nęs yra labai svarbiij 
'•$* - Valdyba.

MILŽINIŠKOS PRAKAL
BOS CIIICAGOJE.

Kalbės Dr. Jonas šliupas 
Sekau® (JSrVlMise: -

Panedėlyje Rugpiučio 16 d., 
West Side, M. Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
Utarninke, Rugpiučio 17 d., 
Town of Lake, J. Elias 
svetainėje, 46 and Wood St. 
Seredoje, Rugpiučio 18 d., 
North Side, Liuosj'bėš sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė.
Pradžia visose svetainėse 

8 valandų vakare.
Visi Chicagos lietuviai 

yra kviečiami susirinkti į 
minėtas svetaines ir kartu 
pasidalinti iš Lietuvos tik
riausiomis žiniomis. DR. J. 
ŠLIUPAS tik-kų yra sugrį
žęs iš Lietuvos.

Padengimui Rengimo lėšų 
įžanga 25 centai.

Kviečia
A.L.T.Sandaros 25 kp.

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

— Franas Tverijonas.

šoferių. 
Ta žinute mažai ką tepasako, 
tat aš, patsai čekerb būdamas, 

Į norėčiau truputį dalyką paaiš
kinti.

Kovia prasidėjo tarp Yellow
pavogėt Cab ii4 Checkers CalS šoferių 

po to, kai Yellow Ch’fr tfipb“iš
mesta iš Dejonghc Motelio ir 
tapo įsteigta Checkerių stotis. 
Kaip vi^i žino, Yellovv Cab yra 
kompanija, o Checkerių sąjun- 
gon yra susidėję bėdini šoferiai, 
turintys tik vieną karą 
mobilių); tą karą paveda
f erių korĮjoracijai, ir pats 
karu važinėja.

Yello\v Cab kompanija, 
tydama, kad ta darbininkų
kerių” kompanija sparčiai au
ga, žinoma, labai supyko, nes 
jai konkurenciją daro. Tat ėmė 
aštriai kovoti su Čekeriais. Yc- 
llow skebų mušeikos ėmė už
puldinėti ant Čekerių, daužyti 
ir šaudyti, kad tuo budu išva
rius juos iš biznio, čekeriams, 
suprantamas dalykas, neliko 
nieką kita, kaip gintis. Taigi 
mes, čekeriai, ir griežtai pasis
tatėme prieš Geltonuosius ske- 
bus — pasistatėme taip, kad 
privertėm juos prašyli “ugadų.” 
Butų gerai, kad lietuviai, žino
dami dabar dalyką, padėtų 
mumis “čekeriams,” kovoti su 
Geltonųjų skobais. O padėti jie 
mums, darbininkams, gali tuo. 
jei nevažinės Geltonaisiais ke
bais, bet reikalui esant, ims tik 
Čekerius. Pažymėsiu čia, kad 

Čekerių ir kainos pigesnes, ir 
patarnavimas sąžiningas. Ye- 
ilow kebus, kaip skobus, žino-į 
nia, ir policija apsaugoja, gina;

ne per naktis — naktis — atkir
to mergaitė — Jis manęs mel
dė su juo apsivesti. Tik pamąs
tykite! Aš esu primadona.

t—Kur randasi laikrodėlis?
—Užrakintas saugioje banko 

skrynutėje ir jis ten turės būti.
—Gerai — eikš su mumis.
Detektivai paėmė ją ir nu

gabeno į Iludson gatves arešto 
namus. Ją apkaltino už vagystę.

Sučiupo biblijos studentą.
Vakar Lincoln parke gamta 

atrodė stebėtinai graži. Poni 
Daisy Nebson, užžavėta gėlėmis 
ir gyvūnai, užmiršo apie praei
vius. Voverikė, įsikandusi žem- 
riešutį linksniai šokinėjo. Poni 
Nelson ją atidžiai tėmijo iki 
pastaroji nubėgus į krūmus įšo
ko į ankštą medį. Ponios tėmi- 
jimas netikėtai buvo pertrauk-

Lietuvių Duonkepių susirinkimas į- 
vyks subatoj, rugpiučio 14, kaip 7 v. 
vakare, Ažuko svetainėj, 3301 So. 
Auburn Avė., Chicago. Draugai 
duonkepiai, ir tie, kurių samdytojai 
pasirašė po unijos nutarimui ir ku
rių dar nepasirašė, visi būtinai atsi- 
lankykit. Taipgi apylinkės miestu
kų duonkepiai — stokit unijon, tuo- 
mes priversim ir jūsų 
pripažint uniją.

— Unijos

samdytojus

Komisija.

Cigarų dirbėjų kooperatyvas ren
gia dideli pikniką nedėlioj, rugpiučio 
15, Forest Parke. Kviečiame atsilan
kyti. — Rengėjai.

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

J. J. Wikartas, rašt.

JUST K1DS— ’Vhen Mr. Sinith Volnntcered ' Carler

BY BAKER•; r
------k I ( I DONT > ( tVEl L H5 EhSY; 
>’MT ) ( KNOW / ( COME OUT ON THfiT SVITS MEl 

L ALYVAVO VID 
LIKS TO PI. A'/ 
PASE BAL.L!

TV H 9HOUIDA 
pEEr< THATV 
or<r FROM ' 
MERE CIK SMIT»

BALE THKtd

— TOO LCW

> THB PLATFORIA 
\ ANi/ FOR.

Aštuoniom L. S. S. kuopos ryto, rug 
piučio 15, rengia (ledelį pikniką Čer
nausko darže, Lyons, III. Pradžia 
10 vai. ryto. Visus kviečiame atsi
lankyti. —■ Rengėjai.

><a

INTERNAHONAL CARTOON CO
\J// ;
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Brighton Perk. — Keistučio Paš. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, rugpiučio 15, kaip 1 vai. po 
pietų paprastoje svet. 3925 S. Kedzio 
Avė. Visi nariai-ės malonėkite su
sirinkti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. — J. Shalteman, pirm.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. (visos Chicagos) susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugp. 15 d., 10 vai. ry
to, M. Meldažio svet., 2242 W. 23 Pi. 
Visi nuirai prašomi būtinai atsilan
kyti — yra svarbių reikalų

— K. Baronas, Sek r.

Tcl. Yai’ds 6492 

AKliSERKA
A.SHUSHO

Turiu patyrinu, 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos.
3255 So. Halstet 
St.. Chicago, III

BALL? _ „
TO HCNE5T CIK 3NITH tį 
ę IT WUZ THE KICENI Iii 
Ak STRIKE

t OOIN’TčI J - v--'-
b S/.V6 Pi r OOP. \ / WC»JI. -D'MT 

C'HURCH TO'. ' > Y/A PJMHAP
l MAKf. P\ 
k 6PLECH?



Padarė perdaug pelno. ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antanas Matonis iii 

Panevėžio. Gyveno po No. 908 W. 
j dabar nežinau 

kur. Malonėkite jis pats atsišaukti 
arba kas kitas pranešti, nes turiu 
pas jį palikęs savo pileitines (Citizen 
popieras, man labai reikia važiuojant 
Lietuvon.

Graf Stanislaw J. Korsak ONZE 
hnpolitovv Filipowlcz Pasziauszkas.

1358 Miller str.

R E1K1A DARBININKŲ
MOTERŲ

NAUJIENOS, Chicago.IU

R E IKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-žEMfi

Subata, Rugpiučio 14, 1920

NAMALŽEMĖ

vejas/ant 256 W. Madison gat-u ** 1 iv! o Air i

vės, vakar buvo pašauktas į 
Miesto Maisto Administracijos 
raštinę prieš direktorių Pool pa
siteisintų. Į raštinę jis atėjo 
kaip levas, bet valandą vėliau 
jis ją apleido kaip avinėlis.

—Aš pelniau tiktai 25nuošim- 
tį, — pareiškė Vlachas, kuomdt 
ponas Poole kaltino jį už par
davinėjimą keturių, “siie 70,” 
persikų po 25 centus.

REIKIA
COIL VVINDERS

PAJIEŠKAU savo draugo Mateu- 
šo VViarsiacko, paeina iš Vilniaus g., 
Trakų pav., nuo Valkininkų, Viargio- 
kiomio sodž. * Meldžiu tamistos atsi
šaukti arba kas jį žino pranešti — tu
riu svarbų reikalą.

Vincas Chesna,
22 PI., Chicago, III.

Jį beklausinėjant paaiškėjo, 
kad Vlachas užmokėjo už 65 
persikų skrynutę $165 ir par
duodamas keturius už 25 cen
tus gavo $4.06 už visą skrynu
tę. Taigi jis nuo $165 padare 
$2.11 pelno.

ŽIEMIUOSE, PIETUOSE 
RYTUOSE IR VAKA

RUOSE.

1846 W. ______ __________
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Franciška Grigai- 
čiutė. Jau trįs metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyva. Jos vardas Johana Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ur kas žinote malonėkite duoti žinią 
šuo adresu:

POVYLAS GRIGAITIS, 
1341 So. 49 Avė., Cicero, III.

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

TĖMYKIT
Ar jus jieškot nuolatinio darbo? 

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

LINK BELT CO.
329 West 39th St.

—o—
BŪTINAI turiu parduoti visokių 

smulkmenų krautuvę kaip tai: ken- 
džių, cigarų, cigaretų (notions) sta- 
lioriaus įrankiai, Icc Cream parlor, ir 
kiti daigtai, sykiu yra ir pragyveni
mo vieta, 
kioliką metų, 
lietuvių centre, 
ino
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Biznis išdirbtas per pen- 
Vieta randasi pačiame 

Priežastis pardavi- 
patirsite ant vietos.

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

Phone Pullman 1030.
—O—

PARSIDUODA 2525 So. Halsted 
St. 2 augštų budinkas — Storas, fin
tas ir mitingams salės; buvo 
bizniaus vieta per paskutinius 30 
tų. Kaina už viską $10,000. 
darysim lengvas išlygas.

K OCH & Co., 
2603 So Halsted St., 

Tol. Yards 1148 
arba 

UNIVERSAL STATE BANK 
33rd ir Halsted St.

5 AKRAI žKMeS

WESTERN ELECTRIC CO., Ine
48-th Avenue and 24-th St.

J IEŠKO DARBO

REIKIA —

Paprastų darbininkų į 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

gera 
me-

Reikia $250 cash

Canada, 
Trinerio

“Leduc, Altą., 
Gruodžio 27, 1919: 
Amerikoniškas 
Karčiojo Vyno pagelbėjo 
daugeliui farmerių šioje a- 
pielinkėje. Mr. George Ste- 
cun”
June 29, 1920: Trinerio A- 
merikoniškas Elixiras Kar
čiojo Vyno yra labai geras 
vaistas. Tony Prsle.” — “Go- 
wanda, N. Y., July 7: Bu
das kaip jūsų Kartusis Vy
nas pagelbėjo mano motinai 
ir man, yra didelis. Mrs. 
Frances Beleč”. — Redland, 
Cal., July 10, 1920: Trinerio 
Kartusis Vynas yra labai 
geras dalykas, kiekvienas tu 
retų turėti jį prie rankos. F. 
E. Hrdlička.” Ir taip, žie
miuose, pietuose, rytuose ir 
vakaruose, atsiliepia apie

“Oak Grove, La.,

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

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

Tel. Annitage 10100.

REIKIA — 2 patyrusių motorų 
pardavėjų. Geriausia mokestis ir 
įastovi vieta. Atsišaukit tuojaus.

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

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamenas 

40th St. & So. Kedzie Avė. 
arba

15th and Canal Streets

REIKIA —-
POPIERINIŲ

J IEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dviem 

vaikinams, Bridgeporto arba West 
Side apielinkė, prie laisvų žmonių; su 
valgiu arba be valgio. Atsišaukit į 
Naujienų ofisą po num. 129.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRENDAVOJA puikus kam- 

baiys gražioje vietoje. Karštas van
duo ir vanos. Po antrašu:

835 W. Taylor St. 
(netoli Division St.)

Oak Park, III.

ANT RENDOS kambarys dėl dvie
jų arba vieno. Garu apšildomas, elek- 

j tros šviesa, maudynė ir kiti paran- 
Jei kam reikalingas, malo-Vakaruose, atsiliepia apie kuinui. Jei kam reikalingas 

geruma Trinerio Ameriko- nėkite atsišaukti po antrašu:
Vv. 5359 So- Morgan St., Chiniško Ėlixiro Karčiojo Vy

no, kad tai iš tiesų yra ge
riausia vaistas nuo prietva- 
rio, gėlimo ir kitų pilvo su
irimų. Jūsų aptiekorius ar
ba vaistų pardavėjas užlai
ko ir kitus gerus Trinerio 
vaistus: Trinerio Antiput- 
rina yra labai geras vaistas 
gargaliavimui nuo uždegi
mo gerklės lygiai geras maz
gojimui burnos nuo skaudė
jimo ir patvinimo dantų 
žiaunų; Trinerio Sedative 
nuo kosulio suteikia greitų 
pagelių nuo šalčio ir kosu
lio, ir tt. Joseph Triner 
Company, 1333-45 South 
Ashland Avė., Chicago, III. <

„ , Chicago
Antros lubos iš priekio.

RANDAI
ANT RENDOS garadžius dėl 3 au

tomobiliu.
J. KAZLAUSKAS,

3131 Emerald Avė., Chicago, III.
Phone Boulevard 6452

PARSIDUODA biznis iš priežasties 
senumo, Grosemė ir kiti visi reikme
nis.

FELIKSAS MAJAUSKAS
834 W. 33-rd St.

PARSIDUODA Pianas, Kimball iš- 
dirbystės, 1 meto senumo, už cash ar
ba mainysiu ant loto ar 
liaus. Kreipkitės pas

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

automobi-

st

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA — Chevrolet Tour- 
ing automobilius, 5 pasažierių, mažas 
truckas parankus bučeriams, P/2 ar
klio pajiegos elektros motoras (mėsai 
malti) mėsai kapoti mašina, bučemės 
kulbė ir svarstyklė (scale). 
duos pigiai.

L. KACER, 
3002 Emerald Avė.

Parsi-

PARSIDUODA KAMPAS 26 & 
NORMAL.

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

KOCH & Co.,
2603 So Halsted St., 

Tel. Yards 1148 
arba

UNIVERSAL STATE BANK 
33rd ir Halsted St.

ANT PARDAVIMO.
80 akerių geros žemės farma su 

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

PETER BRAZAUSKAS 
Custer, Mich.

akrų farinitkė, % valandos 
kalionė.s į vidunniestį C. B. & Q 
geležinkelių ir tiktai 7 minutes 
nuo geležinkelio stoties, apy
gardoj kur yra daug lenkų. Ge
ni juoda žemė, kurią galima 
įsigyti lengvais išmokėjimais 
ir už labai prieinamą kainą. 
Platesnių žinių galima rašyti ar
ba telefonuoti.

b

F. J. SCIBIOR
106 N. La Šalie St.,

Telefonas Main 2043.

TIKRAS BARGENAS

INSULATORKŲ
Jaunų moterų operavimui ma

šinų apvyniojimui margą popie- 
rą apie čystą varinį d ratą. Dar
bas yra lengvai išmokamas ir 
naujoms operatorkoms gvaran- 
tuojama 41c. į valandą, arba 
$20.45 į kiekvieną pilną sąvaitę. 
Į trumpą laiką galima uždirbti 
$22 ir daugiau. Musų samdymo 
ofisas atdaras kasdien, priski
riant subatoj po piet ir utarnyko. 
ir ketvergo vakarais nuo 6 iki 
8:30. I

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

LEIKJA JMKJHNINKŲ [REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININ-

MKU - ASSEMBLEEKŲ I *“> ™ D1EN*
Jaunų moterų assemblinimo ATSIŠAUKITE PAS

darbui. Lengvas benčinis darbas, PEORIA STR.
kurį galima atlikti sėdint, iš
mokti greitai ir padaryti gerus 
pinigus nuo pat pradžios. Atsi
šaukit bile dieną prieš 4 po pie
tų, arba tarpe 6 įr 8:30 Utarnin-1 REIKIA 
ko ir Ketvergo vakarais.

T—■

MOITJIŲ

NATIONAL LEAD CO

REIKIA —
PADĖJĖJŲ DARBUI
STOCKRUIMY IR

SHIPPINGRUIMY
ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

PARSIDUODA 
rių automobilius, 
klesos padėjime. 
6 vai. vakare.

3360 Wallace St. 
Pirmos lubos.

Hudson 7 pasažie- 
6 cilinderių, pirmos 

Galima matyti po

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

. TONY MAGIKA,
REIKIA— Shearmano piaustymui | 5530 shiclds Avė.

geležies serap yarde.
459 N. Wood St.

MURO NAMAS akmenų frontas, 3 
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.

Geras Investmentas—Tu
ri būt parduota tuojau.

Moderniškas 4 flatų bil- 
dingas — gerame stovyje.

16 kambarių, toiletai ir tt.
— 7 pėdų augščio skiepas.

Didelė barnė užpakalyj 
namo—tinkanti garažiui.

Randasi prie 38 St. ir 
Emerald Avė. Viskas išren- 
davota. — Žema kaina jei 
pirksite tuojau. Adresas:

Avė.,5635 Emerald
Telefonuokit dėl susižinojimo.
Phone Wentworth 5172

RAKANDAI
REIKIA žvavių vaikų virš 16 mc- -----------------

tų amžaius už bnnkos pasiuntinius 
(messengers). Į

Kreipties: , -----------------
UNIVERSAL STATE BANK NAUJI RAKANDAI PIGIAI!! 

3252 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO.
Vienas V2 akro ir akro žemės. 

Parsiduos ant lengvų išmokėjimų — 
gera proga. — Netoli mokyklos ir 
bažnyčių. Gera transportacija. Tik 
V2 valandos nuo didmiesčio. Labai 
puiki vieta. Nepraleiskite progos. 
Atsišaukite

4400 So. Kedzie Avė.
Chicago, III.

PARSIDUODA — 40 AKRŲ 
FRUKTŲ FARMA.

Puiki f rūktų farma, 9 kambarių na
mas su furnacu, apie 2600 vaisinių 
medžių, 1 V2 mylios nuo Hart, Mich, 
kur yra didelė lietuvių kolionija. šita 
farma yra verta apžiūrėjimo ir gali
ma ją pirkti pigiai su mažu įmokė- 
jimu cash, likusius ant lengvų išly
gų. Pirkėjas gali gauti ir šio 
fruktus. Atsišaukit į Millinery 
(Skrybėlių krautuvę).

109 S. Halsted St., Chicago, 
Tel. Monroe 2250

meto 
Store

m.

REIKIA —
PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Mes galime panaudoti kelis 
gerus 
vietos, 
lygos.
2338 S. Wfcstem Avė.

vyras. Pastovios
Geros darbo san- 

Kreipkitės pas

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

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

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

4625 So. Kedvale Avė.
Paimti Archer and Cicero karus.

PARSIDUODA labai pigiai namas 
su 6 kambariais ir 24x25 pėdų gara- 
žius ir 
davimo 
tuvon.

2 tonų Auto-truckas. Par- 
priežastis, žadu važiuoti Lie-

2743 W. 37th Place.

REIKIA
Vaikų, 16 metų arba senesnių, 
laibeliavimui pakelių. Gera važiuJji'i j Lietuvą,
mokestis. Smagi darbo vie- duoda pigiai.ta. Ateikit pasimatyti su mu-1 !Vso’VaMt.

mis. Ateidami atsinešk it 
metrika.
UNION BAG AND PAPER

CORPORATION
3737 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA 4 ruimų forničiai 
Priežastis — savi- 

Parsi-

EXTRA!EXTRA!
4 pagyvenimų medinis ir mūrinis 

namas rendos peša $45 į mėnesį, par
siduoda už $2,500, įmokėti 50 dolerių 
ar dauginus, mainysiu ant loto arba 
automobilio. Namas randasi ant 
Bridgeporto.

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

Pamell Avė. arti 34-to St. 61x125-9 
flatai; visi po 4 kambarius; metinė 
renda $1,236. Kaina $8,750. $2,000
cash, likusius pagal sutarimą.

I. J. BLISS & CO.
8 So. Dearbom St., Rand 6840.

n^OBteL^jonėAs, takaus’kūnas. IWESTERN ELECTRIC CO., Ine. 
Kiekviena dalis, kiekvienas organas 48-th Avė. & 24-th St.
turi atlikti savo darbą ir iš eiles rei- j 
kalauja nuo kitų dalių pagelbos ir___________
kooperacijos. Sm^genįs yra rokuo- Į 
jamos kaipo svarbiausia žmogiškos ' PRĮRĮA 
mašinos dalis, bet atimk pilvą su juo- i 
mi ir maitinimą, urnai sustos ir sme
genų veikimas. Gerai atliekantis sa- j 
vo darbą pilvas, yra tai stebuklinga 
pagelba smegenų darbui. Jeigu mai
stas nebus suvirškintas kaip piguli, 
dalįs užsilikę viduriuose pradeda pu
ti darydamos nuodus, kurie iš eilės 
pergali delikatnus kūno organus ir 
kenkia jų veikimui. Kada šitaip at
sitinka, jus nevat negalit pilnai mąs
tyti, jaučiatės apkvaišę, nesmagiai ir 
žymiai trukdomi gyvenimo lenktynėj. 
Pavartoki! S’iavish Crown Bitter Wine 
Tonic reguliariai pirma valgio ir vi- 
sos kliutįs magiškai į trumpą laiką I 
pranyks. Jūsų virškinimas pasitai
sys, išmetimas išsitobulins, jūsų sme- 
gens prasiblaivys ir jūsų kūnas vėl 
bus geriausiame padėjime. Jūsų ap
tiekorius parduoda, bet jeigu jis ne
turi rašykit pas I. B. Scheuer Co., 
17 W. Austin Avė., Chicago, III.

MOLDERIŲ —
ANT BENČIAUS. 

PUIKIOS DARBO 
SANLYGOS.

MOKAMA AUGŠČIAU- 
SIOS ALGOS

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Galima matyti vakarais nuo 5 
iki 10 vai.

620 W. 35th St., 
1-mas gyvenimas užpakalyj.

--------------- ----- 1 -■■■■— 1 «' .............n_a»

NAMAI-žEMfi

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 6 pagyvenimų mūri 
nis namas, rendos neša $71.00 j mė
nesį. Kaina $6,500. Išlygos pagal su
tartį. Savininkų galima matyti vaka 
rais nuo 5 iki 9

3819 Wallace Str.
2-ras lubos nuo užpakalio.

Pa j ieškojimai
PAJIEŠKAU draugo, Pranciškaus 

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

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

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Tade
ušo Tilviko, Kauno rėd., Kretingos 
apskr., Kulių valsč,, kaimo Pasause- j 
rių Turiu svarbų reikalą iš Liptų- . 
vos, meldžiu atsišaukti pačiam arba 
kas žinote Meldžiu pranešti šiuo ad-1 
resu:

ANTANAS WALANČIUS, 
P. O., VVest Frankfort, III. '

I)I?fl/| A I W .«W%*»ZVW*««*«*/V»**Y'*V**V**»**»*»<%«'*-**'*,W'J*<S*,M<>»*«-\

p AiiTATniTI PARSIDUODA 2 pagyvenimų mu-
KAISIUIUJ Ų rinis namas po 4 kambarius ir pa-

Turi būti patyrę gerai su- stogėj du kambariai. Namas randa- 
iv ntanknnčiai si Prie Pat Parkų. Neša rankos $40.

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

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

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

Moterų pilnam laikui arba Kreipkitės pas 
daliai laiko prie lankstymo MASON _  DAVIS CO
lovų uždangalų. Gera m o- Į 7740 So> Chicago Avė.
kestis, labai švari darbo 
vieta.

Kreipties:
5758 So. Halsted St. REIKIA

mėgsti mazgą ir atsakančiai | 
surišti 
kestis, 
(piece 
vieta.
UNION BAG AND PAPER 

CORPORATION
3737 So. Ashland Avė.

bundulius. Gera mo- 
mokama nuo darbo 

work). Smagi darbo
2 pagyvenimų mūrinis namas po 

6x6 kambarius ir didelis basementas. 
Namas randasi Brighton Parke. Kai
na $6,800.

Naujas 2 pagyvenimais mūrinis na
mas po 4x4 kambarius randasi ant 
West Side. Vanos,, Elektra ir Gasas 
gatvės išmokėtos. Kaina $6,200.

REIKIA

Inteligentiškos lietuvės prižiūrėto
jos (forelady) tarp 30 iki 40 metų 
amžiaus, prižiūrėti trisdešimtis mo
to ni dirbtuvėj. Turi kalbėti lietu
viškai, lenkiškai, čekiškai ir angliškai. 
Valandos nuo 7:30 vai. ryto iki 5 
vai. vakare. Alga $25 savaitėj.

Račyk laišką tiktai.
Adresas “Naujienų” ofise.

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

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

Kreipties:
W. H. TAPLIN SUPT.

Robey St. South of Blue 
Island Avė.

PARDAVIMUI
KAS NORIT uždirbti gerus pini

gus į trumpą laiką, parduosiu savo 
pusę biznio — keptuvės (pekamės). 
Pardavimo priežastis — nesveikata.

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

PARSIDUODA Storas: saldainių, 
tabako, cigarų, kitų įvairių smulkme
nų ir įvairių gėrimų. Priežastis par
davimo — važiuoju Lietuvon.

STAN. PURVINIS, 
1916 Canalport Avė.

.. i«r ii. fci.-

Taipgi mes turime daug namų ant 
pardavimo po visas dalis Chicagos 
miesto naujų ir senų, o kainos yra 
pas mus prieinamos. Taigi kam yra 
reikalinga insigyti geras namas, tai 
malonėkite kreipties prie musų.

VILKAS & KAZANAUSKAS CO. 
2242 W. 23 Place, Chicago, III.

Phone Canal 1068.

REIKTA
Merginos abelnam 
namų darbui. 
Virti nereikia.

Kreipties
MRS. A. L. FREEMAN, 
1234 Independence Blvd. 

Tel. Lawdale 3138

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

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

PARSIDUODA naujas moderniš
kas 2 flatų po 6 ruimus namas, su 
visokiais vėliausiais įtaisymais, 30x 
125 pėdas lotas. Turi būt parduotas 
greitu laiku už $7,700. Agentai ne- 
atsišaukit.

A. MILIAUSKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

REIKIA vyro duonos išvažiojimui, 
gera mokestis. Atsišaukit tuojau.

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

PAJIEŠKAU savo tėvo Antano ■ 
Balčiaus, Kauno rėd., Raseinių apsk., Į__
Šilalės parap., Norvainių sodos, penki 
me<ai atgal gyveno W. Elizabeth, Pa. REIKIA--
nuo to laiko negaunu nuo jo jokios! 
žinios. Malonėkit jis pats atsišaukti, i 
arba kas kitas pranešti ant Šio ad-' 
reso:

REIKIA merginos ar moteries be 
vaikų prie namų darbo. Nereikia 
plaut drabužių ir prosyt. Gera mo
kestis, geras darbas.

P. GROSS,
8101 Vincennes Avė.

JONAS BALČIUS, 
4525 So. Wood St. Chicago, III.

Moteries sortavimui 
waste popieros.

J. SANDROFF,
1451 So. Peoria St.

REIKIA
MOLDERIŲ

Ant benčiaus ir floro. 
Mokama geriausios 
algos.
Pastovus darbas.

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY, 

2300 So. Springfield Avė.

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

701 DeKoven St. and Desplains

PARSIDUODA 8 ruimų namas ant 
514 — Slxt Avė. Maywood, III. 
Taipgi 2 lotai. Viską parduosiu už 
$6,000.00.

CHAS. PETKUS, 
2219 Lake St., Melrose Park, III.

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

JAMES BELBEN, 
13th Avė. and Filmore 

Maywood, III.
st.,

EXTRA BARGENAI.
Parsiduoda labai pigiai 2 lubų augš

čio medinis namas 3 pagyv. 2 po 4 
kambarius, 1 pagyv. ,7 kambarių. 
Randos $465 į motus. 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 
j metus. Prie 1241 Wentworth Avė. 
Chicago Heights, III. Kaina $5,600.

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

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas su trimis fintais ir štoru. 
Pirmaeiliame padėjime.

4462 Wentworth Avė., 
Tel. Stevvart 1979

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

930 W. 35-th Place

porčius, 
Kaina

MA5TER 
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
iųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
inato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomog elektros jiega.

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

Patiems daromos sulig rnieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING. SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas 

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

PARSIDUODA bučernė ir groscr- 
nė geroj vietoj, apgyventoj lietuvių ir 
lenkų. Priežastis, savininkas važiuo
ja į Lietuvą.

4354 So. Maplevvood Avė. 
Chicago, III.

-..........     ibi,l«i i i» ...i............................ —<

PARSIDUODA — gera grosemė 
ant kampo, Lietuviais apgyventoj a- 
pielinkėj. Liga yra priežastis par
davimo.

2958 Lowe Avė.

PARSIDUODA namas 3 augštų, 5 
pagyvenimų, kampinis, akmens frun- 
tas, elektros ir gaso šviesa, aržuolo 
flooras. Namas vertas $25,800, par
siduoda už $9,000 ant greito parda
vimo. Atsišaukit po numeriu

J. J.,
, 3131 Archer Avė.

PARSIDUODA — Bargenas — 2 
flatų mūrinis namas, flatai po 5 kam
barius, augštas basementas, pastogė. 
Geras budinkas už tuos pinigus. Kai
na $6,500. Brighton Parke, arti baž
nyčios ir mokslainės

Ci P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St.

PARSIDUODA ŪKIS labai pigiai, 
arba mainysiu ant namo Chicagoj. 
Kreipkitės laišku įdėdami pašto žen
klelį.

P. P. S.
Box 82,___ McNaughton, Wis.

Iš NETIKĖTOS priežasties tuojaus 
turiu parduoti dviejų pagyvenimų mu
ro namą. Namas yra geriausiame 
stovyje; šviesus, dubeltavi miegamieji 
kambariai, lotas 30 pėdų pločio. Par
siduoda labai pigiai. Randasi 

3112 So. Union Avė., 
Chicago, III.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas, 4 flatų, 2 flatai po 5 kam
barius, ir 2 flatai po 4 kambarius. 
Kaina $5,500.00. Savininkas

3746 Union Avė.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pat temų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
at m o k ėjimai s. Garantija UŽ $10 
išmokinti sinti moteriškus rubus. 
Telcf. Seelcy 1643.

SARA PATEK. Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys* 
lės, .stenografijos, typewriling, pir- 
klybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nnn 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




