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Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje
*

Grąsina generaliniu streiku, jei 
bus duodama lenkams karinė 

pagelba.

True translation filed with the post- 
master at Chicago; III., Aug. 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Chicagos darbininkai 
prieš karą

SB? ■9"9e

Chicago, III., Utarnikas, Rugpjūčio (August) 17, 1920.Kaina 3cVOL. VU. *
True translation filed with the post master at Chicago, III., Aug. 17, 1920 is requų*cd by thc net of Oct. 6.1917

RUSAI
T?

Naujos riaušes

Anglija negelbėsianti Vrangelio darbininkams

kalėj iman

kurie pas- 
darbininkų

pasig-
Delei to

paėmė Lautcnburg, Strassburg, 
Loebau, Lucken, R°nden, Grau
dens ir Thorn, visi Rytų Prūsi
joje (Danzigo koridoriuje), kur 
buvo tikėtųsi smarkaus lenkų

šiandie 
kaltu 

įstaty-

Grąsina pertraukti ryšius su 
Europos darbininkai dėl jų vei

kimo prieš karą su Rusija.

vių traukinį, pasak Oberschelei- 
sicher Zeitung.

Laikraštis sako, kad trįs kiti

Sako*Kauno žinia, Rusai paėmė 
7 miestelius Prūsijoje. yra regrupnotos 

misijos viršininko

Kovosiąs su darbininkais, jei 
tie bandysią streikais diktuoti 
valdžios politiką. Nebegelbės 

daugiau Vrangelio.

Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje 
i ....................................■———t—

Dideli potvyniai buvo ant 
Sachalino salos.

RUSIJOS KAREIVIAI JAU ĮĖ
JĘ Į VARSAVĄ.

Jieško tik pateisinimų prie
žasčių ir duoda pagelbą 

Lenkijai.
AGNLIAKASlŲ REIKALAVI

MAI ATMESTI.

Pasiųsti) jie esą gelbėti ameri
kiečius Lenkijoje.

First Llthuantan Daily tn America

Truė translation filed with the post- 
moster at Chjcago, III., Aug. 17, 1920 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

Ciompersinė šaika su 
• plutokratais

Trua translation filed with the post- 
mafiler at Chicago, III., Aug. 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191 1

kareivių traukiniai tapo sustab-1 —— --------
dyti kitose vietose. ' : Keli žmonės užmušti riaušėse.

True translhtfon filed wlth the fiost- 
master at Chicago, III., Aug. 17, 1920 
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAB PLENUOJA 
PUOLIMĄ ANT RUSIJOS.

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, III., Aug. 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

DU AMEIRIKOS KARINIAI 
LAIVAI P^ASltfSTI BAL

TIJOS JŪRON.

BELFAST, rugp. 16. — Įvai- 
J riosc vielose ^ėl prasidėjo riau- 
i šė i ir buvo kruvinų susirenr- 

Lloyd George grąsina mų su policija. Ties Tralee tu- 
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IEJĘ VARSAVON
Amerika siunčia laivus 

Baltijos jūron
Vokietijos darbininkai nepraleidžia talki 

ninku kareivių traukinių

LONDONAS, rugp. 16. — 
Londono Times gavo žinią nuo 
savo korespondento Kaune, kad 
Rusijos sovietų’kareiviai įėjo į 
Lenkijos sostinę'Varšuvą.

(Vakar gautos Paryžiuje pri
vatinės žinios sakė, kad į Var
šuvą įėjo bolševikų kavaleri- 
j«). .

Užrubežinių reikalų ministe- 
ris Earl Curzon šiandie lordų 
bute paskelbė, kad Lenkijos 5r 
Rusijos mūšių paliaubos ir lai
kos delegatai susitiko Minske.' 
Jis sakė, kad nėra abejonė*, jog 
tarybos prašalėjo.

Bolševikai visur veržiasi 
priekyn.

BEBLINAS, rugp. 16. -r Mcr- 
gen Post gavo žinių iš lAUen- 
stein, kad rusų besiveržimas te-

Toliaus į pietus rusai yra prie 
Novo-Minsk ir prie šiaurinių 
Mlodin fortų. Ant kelio į Novo- 
Minsk rusai pasistūmė tolinus į 
pietus ir suėmė lenkų spėkas 
ant Bugo upės iš užpakalio.

Žiedas apie Varšavą turi 20 
kilometrų radiusą. Rusai da
bar siekiasi prie Plock, į šiaur
vakarius nuo Varšuvos.

Bolševikų besiveržimas iš 
S’erpų į Vroclavek tebesitęsia.

Lenkai atsiėmė Radziminą.
VARŠUVA, rugp. 15. — Ofi- 

cialis pranešimas skelbia apie 
mūšius įvairiose vietose Varša- 
vos fronte. RadZiminas, į 
šiaurryčius nuo sostinės, po vi
sos dienos mūšio, vėl yra lenkų 
rankose. Rusai atakavo abiejo- 
mis pusėmis Radzimino, ma
žiau kaip 15 mylių atstume į 
rytus nuo Varšuvos. .ZS
Prancūzai koncentruoja karėk 

vius Vokietijoje.
IBEHLINAS, rugp. 16. — Iš 

Esseno pranešama apie sukon
centravimą daugybės kareivių 
okupuotame Vokietijos zone.

Die FYriheit mano, kad fran
euzų kareivių judėjimai,reiškia 
prisirengimą prie’ karined eks-

LONDONAS, rugp. 15. — Pa
sak žinių iš vokiečių šaltinių, 
Rusijos bolševikų kavalerija, 
kuri vakar prasimušė į Varšu
vos priemiestį Pragą, šiandie 
įėjo į Varšavą.

Lenkai dar nori kariauti.

PARYŽIUS, rugp. 15. — Len-

400 žmonių žuvo 
potvinyj

kijos delegacija Paryžiuje šian
die pripažino, jog nesitikima, 
kad tarybos prasidėtų be kelių 
dienų “delei to fakto, kad len
kų armijos 
Franci jos
gen. Mąxime Weygand ir gali 
pradėti smarkų kontr-ofensyvą, 
kuris gali paliesti ir taikos są
lygas.”

WASHINGTON, rugp. 16. — 
Ginkluotam kruizeriui Pitts- 
burgh ir torpedinių- laivų nai
kintojui paliepta plaukti į Bal
tijos jurą, kad apsaugojus ame
rikiečių interesus.

Tie laivai yra Cherbourg,

mente pasakyta, kad jie tuo
jaus i’plauks į Danzigą, laisvą 
Baltijos uostą.

Busti padėtis Lenkijoje, pas
tačiusi pavoji/n gyvastis ir inte
resus daugelio amerikiečių Lcn- 
kijoje.

—   ........................ —"T —   *
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917,

VOKIETIJOS DARBININKAI
STABDO TALKININKŲ 

TRAUKINIUS.

Nepraleidžia traukinių su 
reiviate į Lenkiją.

ka-

SCHNEIDEMUHL, Prūsijoj, 
rugį). 16. — Talkininkų' maisto 
traukinis, važiavęs į I>enkiją ir 
valdomas anglų jr franeuzų ge
ležinkeliečių, tapo sustabdytais 
Čia kelioms valandoms tauri
niuose yainduose, kol nebuvo 
padaryti tyrinėjimai.

'Žinia apie atvykimą traukinio 
prasiplatino, nors‘valdžia buvo 
uždariusi įėjimą į stotį ir keli 
tūkstančiai žmonių susirinko, 
reikalaudami sulaikyti traukinį.

Apart keturių kulkasvaidžių 
ir nedaugelio kareivių drabu
žių, jokių kitų karo reikmenų 
nerasta traukinyje ir vietos 
darbininkų taęyba sutiko jį pra
leisti.

Laike tyrinėjimų buvo mušti
nių tari>e vokiečių 
geležinkeliečių, bet 
mažos.

traukinio 
jos buvo

kryžkelėSchneidemuhl yra 
geležinkelių, einančių iš Danzi
go į Thorn ir Poznanių.

Sulaikė traukinius su 
..» kareiviais.

ĘERLINAS, rugp. 16. — Ra-

LONDONAS, rugp. 16. — 
Prcmieras Lloyd George galbūt 
psakutinį sykį^kalhėdamas at
stovų bute iki spalių 19 d., se
kamai išdėstė valdžios pozici
jų’

Bandymas- diktuoti valdžiai 
susilauks pasipriešinimo ir tas 
pasipriešinimas bus padarytas 
visom i ‘if valdžiai prieinamomis 
priemlonėmis.

Gen. Vrangclis veikia Pieti
nėje Rusijoje vien ant savo at
sakomybės, ant kiek yra pa- 
lieičama Anglija.

“Darbininkų veikiamosios ta
rybos pozicija,” / sakė premje
ras, “ yna ta pati, ką ir valdžios 
pozicija, bet jeigu darbininkai 
bandytų^ diktuoti valdžiai in

dustriniu veikimu, jie palies 
pačias šaknis konstitucijos ir 
diktavimui bus pasipriešinta vi
somis valdžios galėjo, priemo
nėm is.

(darbininkų veikiamoji tary
ba atstovauja veik visas didžią^ 
sias unijas ir yra įgaliota pas
kelbti generalinį streiką, jei ta
rybos nuomonę tokis žingsnis 
yra reikalingas sulaikymui An
glijos paskelbimo karo Rusi
jai).

“Pati veikiamoji taryba,” 
tęsė prcmieras, “sudaro did- 
žiausį iššaukimą, kokis duoda 
demokratijai ir valdžia turi pri
imti tą iššaukimą.

“Tokie aktai, kokių darbinio 
cai mano griebties, buvo prad
žia Frąncijos revoliucijos. Jie 
sukelia baimę žmonyse ir kada 
ateina griuvimas, žmonės nebe
sugebi rimtai mąstyti.”

Darbictis Clynes, kalbėdamas 
už darbą, reikalavo, kad pre
mjeras pašalintų iš kabineto ka
ro sekretorių Winston Chur- 
chill už jo karinę poziciją lin
kui Rusijos. w

Pareiškimas apie gen. Vran- 
gelį galutinai atskiria Angliją 
nuo to generolo vadovaujamo 
judėjimo prieš bolševikus.

“Valdžia,” sakė Lloyd Geor
ge, “aiškiai pasakė gen. Vran- 
geliui, kad jei jis griebsis kari
nių žingsnių po nužymėtos die
nos, jis veiks ant savo atsako
mybės, ant kiek Anglijos vald
žia yra paliečiama. Jis padarė 
tuos žingsnius.”

Neįsileis Rusijon unijų 
delegatus.

LONDONAS, rugp. 
Čia patirta, kad Rusijos 
ninku unijų delegacija,
liepos 20 d. atvyko į RevelĮ 
Estonijoj, neleista važiuoti į 
Angliją. Priežastim. jds| sulai
kymo paduota “internacionali
nę situaciją.”

15. — 
darbi- 

kuri

*

GENEVA, Šveicarija, « rugp

rėjo nusileisti anglų aeroplia 
nas, kurį paskui bandė 
riebti sinn feineriai.
ištiko susirėmimas su sargyba. 
Tame susirėmime 5 žmonės li
ko užmušti ir keli sužeisti. Ki
tuose susirėminjuose irgi yra 
užmuštų.

Londonderry vėl buvo beat- 
sinaujiną mūšiai tarp Ulsterio 
unibnistų ir sinn feineriu. Buvo 
ir susišaudimų, bet laiku- atvy
kusi policija gręsiantį susirėmi
mą sustabdė.

Areštuotieji Cork mayoras 
Sweeney ir 10 žmonių kalėjime 
pąskelbė badavimą, 
teismas rado mayorą 
peržengime špionažo 
mų, bet dar bausmė nenustaty
ta.

Belfaste irgi prasidėjo riau
šės, bet ginklų dar nevartoja
ma.*

Sutinka tartis.
LONDONAS, rugp. 16. — 

Prcmieras Lloyd George šian
die atstovų bute pasaką kad 
jis sutinka tarties su Airijos 
nuomonės išreiškė j u, kad ir su 
sinn feineriu. Betgi los tarybos 
gali būti vedamio,s tik su sąlyga, 
kait jos nepalies Ulsterio ir kad 
airiai nereikalaus pilnos neprik
lausomybės.

Kasyklų savininkai siūlo tik 
ubagišką pakėlimą algos

* padieniniams.

CLEVELAND, rugp. 16. — 
Kasyklų savininkai šiandie at- 
cmtė angliakasių reikalavimą 
pakelti algą po $2 į dieną pa- 
dieniniams darbini ūkams ir po 
10c. ant tono kasėjams. Kasyklų 
savininkai sutinka tik pataisyti 
pasidariusį algų komisijos nuo
sprendy j nelygumą ir sulyginti 
padienių algą su kasėjų. Savi
ninkų -siūlomas pakėlimas pa
ti leniniam s tuo budu siekiai vos 
nuo 33c. iki 72c. į dieną. Kasė
jams gi jokio pakėlimo algos 
nesiūloma.

WASHNIGTON, rugp. 16. — 
Darbo Federacijos viršininkai 
prariašaiųa čia, kad Amerikos 
Darbo' Federacija galbūt yinis 
priversta (pertraukti .ryšiu/ su 
Europos darbininkais delei pas
tarų jų (Europos darbininkų) 
“revoliucinių tendencijų.”

Šiandie patirta, kad Ameri
kos Darbo Federacijos pildo
mo j j taryba paskelbė pasiūlymą 
pasitrąukti iš Internacionalinės 
Unijų Federacijos, kadangi ta 
OBganižacija prijaučianti kraš* 
tutiniųjų judėjimams.

Kalbėdamas apie Chicagos 
Darbo Federacijos priimtąją 
rezoliuciją, reikalaujančią ge
neralinio streiko, jei Jungt. Val
stijos duos kariąę pagelbą Len
kijai,'jos kare prieš sovietų Ru
siją, Amerikos Darbo Federaci
jos sekretorius Frank Morrison 
atkreipė atidą į Sąmuel Gom- 
pers ir kitų Amerikos delegatų 
užimtąją poziciją, kada panaši 
rezoliucija, kviečianti viso pa
saulio darbininkus paskelbti 
streiką išreiškimui užuojautos- 
sovietų Rusijai, tapo įnešta In
ternacionalinės Unijų Federaci
jos kongrese pereitą visatą 
Amsterdame.

“Rezoliucijai siūlė demonstra-’ 
ei jas, kad privertus nuėmimą 
blokados ir sustabdžius inter
venciją,” sakė Morrison. “Gom- 
perpas ir kiti delegatai iš Am- 
sterdamjo/‘stovėjo prieš rezoliu

ciją ji tapo atmesta.
“Kaslink pozicijos Rusijos 

kla.usime, tai tapė nustatyta 
Montrealo konvencijoje. Dau
guma balsų tapo priimta rezo
liucija pareiškianti, kad Ameri
kos Darbo Federacija negali da
ryti veikimo, kuris gali būti

TOKIO, rugp. 16. — Vakar 
tapo paskelbta, kad nesenai bu
vusiame dideliame potvinyje 
ant Šachai Ino salos žuvo 400 
žmonių.

(Rugp. 12 d. Tokio žinia sa
kė, kad potviniuose ant Sacha
lino salos sunaikinta javai, sug
riauta apie 2,000 namų, žmonių

Darbininkų vadovai 
kalėjime

Denvero streikininkų vadovai 
nuteisti kalėjiman.

DENVER, Colo., rugp. 16. — 
Septyni viršininkai, 
kclbė gatvokarių
streiką Denveryj, šiandie tapo 
nuteisti 90 dienų 
kiekvienas’ už neva paniekinimą 
teismo. Teisėjas Whitford rado 
esant juos kaltais tame, kad jie 
10 dienų atgal paskelbė streiką, 
nepaisydami teismo išduoto in- 
juctiono. Teismo nuosprendžiu 
nuleistieji tuojaus bus išgaben
ti kalėjiman.

LONDONAS, rugp. 16. —- 
Lenkijos valdžios atsisakymas 
Baranavičiuose tarties apie tai
ką nebuvo pienuojamas be su
sitarimo su augštais žmonėmis 
talkininkų valdžiose,” rašo Dai
ly Herald sensacingame straip
snyje, metančiame visą kaltę

KETURI VAIKAI SUVAŽINĖTI

CHICAGO. — Pereitą nedėl- 
dienį Chicagos gatvėse liko su
važinėta automobilių ir mirė 
keturi vaikai — du berniukai 
ir dvi mergaitės. Taipjau 5 žmo
nės sužeisti. <

giriniai sovietų valdžios Busi 
joje, kol ta valdžia nėra/ parem
ta ant populiario autoriteto.”

MOTERIS ŽUVO GAISRE.

CHICAGO. — Vakar ryte ki
lusiame Grand ir La Šalie gat
vių gaisre žuvo viena moteris 
ir kėli žmonės daugiau ar ma
žiau apdegė Kcliatas žmonių li
ko ugniagesių išnešti iš degan
čių namų. Viso sudegė tVįs me
diniai namai. Nuostoliai siekia 
$15, CKM). /

CHICAGO. —> Chicagos Dar
bo Federacijos susirinkime pe
reitą nedėldienį priimtoj rezo
liucijoj grąsinamia paskelbti 
generalinį organizuotų darbi
ninkų streiką, jei Jungt. Valsti
jos duos karinę pagelbą Len
kijai. # •

Tą rezoliuciją įnešė mašinis
tų unija ir joje pareiškiama, 
kad atsitikime kokio norsl ned- 

i raugiško akto prieš sovietų Ru
siją, Jungt. Valstijų darbininkai 
prisižada griebties to paties vcL 
kimo, ką irAnglijos ir Fraftci- 
jos darbininkai ir paskelbti, ge
neralinį streiką, kuris turės tę
stis tol, kol tęsis užpv 
ant darbininkų valdžios.

Ragina Amerikos darbininkus 
pagelbėti užbaigti karą.

PARYŽIUS, rugp. 16.
Frąncijos darbiečiai išleido tie
sioginį (atsišaukimą į Amerikos 
darbininkus, kad jie irgi steng
tus neprileisti karo prieš sovie
tų Rusiją. Manifestas sako:

‘‘Rusijos likimas yra rankose 
Amerikos darbininkų. Iškilmin
gu parodymu savo spėkos, jie 
gali sulaikyti Ameriką nuo pa
rėmimo Frąncijos pražūtingos 

.^politikos. Amerikos darbininkai 
turi nuspręsti, ar pripažinimas 
gen. Vrangelio, kuriam prezi
dentas Wilsonas pataikauja, tu- 

i ri pagimdyti talkininkų karinę 
intervenciją Rusijoje, kurią pa
daryti ragina Frąncijos milita- 
ristak

“Frakcijos politika, remiama 
Amerikos, reiškia badavimą ir 
mirtį dėl 120,000,000 rusų, ku
rių vienatiniu nusidėjimu yra 
jų kova už laisvę, kaip kad 
Amerika kovojo už laisvę 1776 
metais. Atsimindami Washing- 
toną, Amerikos darbininkai 
turi parodyti savo atsisakymą 
kliudyti Rusijos žmonių kovai

kininkų ir Lenkijos bankierių.
“Valdančioji sekcija Francir 

joj,” sako straipsnis, “yra aps
vaigus militarizmu ir reikalau
ja ąnti-bolševikiškos kryžkorės. 
Musų pačių karo ministeris 
(Churchill) .taipjau veikia tuo 
tikslu.”

Anglijos darbininkus perser
gama, kad talkininkai manev
ruoja^ kad tik gavus pasiteisini
mų priežasčių konskriptavimui 
armijų kariauti su Rusija.”

“Mirtis maršuoja,” sako to
liau straipsnis. “ Pavojai dide
lio naujo karo rytuose, didesnio 
negu karas su Vokietija ir kuris 
nužymėtų neišvengtiną puolimą 
civilizacijos, kasdie dauginasi. 
Lenkai nori musių palialibos, o 
ne taikos, tikėdamiesi, kad jei 
jie prailgins karą, talkininkai 
ateis jiems pagelbon.”

Herald tikrina, kad Anglija, 
nežiūrint premiero Lloyd George 
prižadų, gabena dar daugiau a- 
municijos, aeroplanų ir kitų karo 
reikmenų Lenkijai, kuomet “bol
ševikai išlaikė kiekvieną duotą, 
prižadą. Apie juos sakoma, kad, 
jie bandė diktuoti Lenkijai kokią 
valdžios formą ji turi turėti. Tai 
netiesa. Rusija sutinka pripažinti

“Frąncijos pripažinimas yra 
pasaulio phrtųkratų ir piniguo
čių tiesioginis iššaukimas nrilio- 
nam,s darbininkų, kurie po pen
kių metų kariavimo atsisako 
vėl bereikalingai lieti kraują.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

AUSTRIJOS DARBININKAI 
NEGELBĖS LENKŲ.

VIEN'NA, rugp. 16. — Darbi
ninkų taryba priėmė rezoliuci
ją, pareiškiančią,' kad ji neleis 
pergabenti karo medėjos į Len-

Audrai pridarė didelių nuosto
liu.

TOLEDO, O., rugp. 16. — 
šiandie čia siautė nepaprastai 
smlarki lietaus audra. Nickurio-

PINU1II KURSAS^ {se dalyse miesto gatvės h* rusįs
rlliHJ v hCKonot (jjUVO užtvenkti vandens ir

VAKAR, rugp. 16 <1. užsienio pinigų^ visas judėjimas liko suparali- 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už duotas. Vienas namas sugriuvo, 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma ' 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................ $3.65
Austrijos 100 kronų ................ $0.54
Belgijos už $1 ........... frankų 18.85
Danų, 100 kronų ............... $15.17
Finų 100 markių .................... $8.56
Frąncijos, už $1 ....... frankų 18.66
Italijos, už $1 ...A........ . lirų 20.04
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.20

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

Lenkų 100 markių 
Olandų 100 guldenų 

šveicarų, už $1 .........
Švedų 100 kronų ... 
Vokiečių 100 markių

rkcletas žmonių vos ne prigėrė 
gatvėse, gaso ir elektros dirbtu
ves pagadintos. Apskaitųma,
kad nuostoliai siekia* apie'
$5,000,000. Vien šaligatvių su-j 
ardyta už $200,000. Nickurios ( _ . .
gatvės pasidarė nebeperciiiamos pilną Lenkijos nepriklausomybę 
ir neišvažiuojamos.

j% t t > VzlCvllK.4Avv • JĄ MAVlvžll

toba, 44 m. nuo Oppeln, darbi- 10- — Tautų lyga nupirko čia Norvegų 100 kronų
ninkai sustabdė ir nuvarė ant didžiausį viešbutį, kur gyvens 
šoninių bėgių franeuzų karei- lygos štabas.

............ $0.45

.......... $83.10/

..........  $15.25
frankų $5.94
.......... $20.70
......... . $2.20

»

Straipsnis užsibaigia atsišauki 
mu j Anglijos ir Frąncijos darbi
ninkus tuojaus sudėti darbo į- 

GHICAGO. — Vakar prasidė- rankius ir sustabdyti tą “kvailą, 
jo nešiojimas krasos aeroplia- begalinę piktadarybę, kuri da? 

nais tarp Chicago ir St. Lotus, bar yra (atliekama”.

Orinė krasa

“Pavydas”
tai vardas didelio garsaus 
rusų rašytojo M. Arcibaše- 
voi penkių veiksmų dra
mos, P. K-sko lietuvių kal- 
bon verstos, kurią Naujie
nos šiomis dienomis pra
dės savo lakštuosi spaus
dinti. Musų skaitytojų, 
dailiosios literatūros mylė
tojų, atkreipiame į tai do
mės.

%
J

■
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Į Kas Dedasi Lietuvoj
L—--- .------------------- j---- /y--------------------- --- ----------------- -,

ŽEMES TVARKYMO 
T AVIMO >DARBAI 

TUVOJE.

IR MA- 
LIE- Sodžių Dvarų

•, ... skirsty- parcelių V-ieno- 
Apskntis jjjag vimaa tą

Melioracijos skyriaus dviem 
hidrotechnikain pavesta: a) Už
baigti Verduvės upės sutvarky
mą ir nusausinimą pievų ties Že
maičių Kalvarija, b) užbaigti

hektai-ų hektarų
Šiaulių ........................... 2204 1817 12
Panevėžio ...................... 4305 116$ 16
Pasvalio ........................ 1299 2121 13
Rokiškio 1504 448Ž • 23
Raseinių ..................... 819 218 5
Kėdainių ...................... 388 2118 15
Utenos .......................... 247 1753 15
Ukmergės ...................... ------  2425 16
Kauno ./.......................... 248 347, 4
Mažeikių ..................t... ------ 487 1
Ežerėnų .......................... ’ 265 ------ 2
Kretingos ...................... ------  1128 3
Thuragės'...................... 94 273 3
Alytaus ....................... ------  1015 6
MariampoRs ............... ------  3688 15
Vilkaviškio .................... ------  2719 8
šakių ............................... ------  3836 12
Trakų ............................. ------  1008 7

žemės tvarkymo reikalus vyk
do pus mus žem. Ūkio Ministe
rija. Prie jos yra nuo 1919 m. 
kovo l’d. susidaręs žemės Tvar
kymo ir Matavimo Departamen 
tas, kuris skirsto sodžius vien
kiemiais, parceliuoja dvarus ka- 
riškiams žeme aprūpinti, vykdo 
melioracijos darbus, t. y. džio> 
vina pelkes, laukus, taiso drena
žus ir t. t.

D-tas turi vieną instruktorių, 
31 matininkus, tam skaičiuje 9 
— pirmos, 11 —II-ros ir 14 —- 
III rųšies, 2 hidrotekniku su in- 
struktorium ir 47 matininkų 
praktikantus, kurių iki rudens
išeis į matininkus 14; taigi, ir nusausinimą pelkių Vabalninku 

* matininkų skaičius sieks tą lai- rajone, c) sudaryti naujus nu- 
ką jau 48 žmonių.

Iki š. m. gegužės 1 d. gauta 
prašymų išskirstyti viensėdžiais

sausinimų projektus: 2 — Va- 
i baliukų vai. 1 — ž. Kalvarijoje 
ir 1 — Biržų vai. ir d) nivelia/

' ‘J . Z1 ’ „ u • Qn cijos ir vandens stovio planą su- 237 sodžiai (kaimai) išviso 80 J . . t, . , .daryti nuo Aukšt. ir žemosios
Fredos. 'tukst. hektarų (dešimt.), per

duoda parceliavimui Vyriausios
Komisijos karišk. žeme aprūpin
ti 161 dvarai — palivarkai su; darbo plane jau priruoštos 56 
36,687 hekt. žemės, išviso tad 
įstojo 401 bytapsu 116,687 hekt. 
žemės.

1919 metais išmatuota yra 
vienkiemiais sodžių žemės 8708 
hekt., iJflurių padaryta 644 akly 
pai; dvarų išparceliuota 6204 
hekt. į 390 sklypų. Atskirais 
apskričiais tie darbai pasiskir
to taip: ’ i | 'THji*1

Be darbų nurodytų 1920 m.

77 Išpar-
S.dvani Veš

Jarų S ^lypų

Šiaulių .............. ... 3437 189 - - ■
Raseinių .......  1841 151 397 27
Panevėžio ...... .. 1490 99 ■H

Rokiškio .......... ... 91; 88
Mariampolės ..... 280 24 2343 148
Kėdainių ......... »■ — ■ ■ -.... 780 61
Ukmergės ...... —. . ■. ..... 531 32
Trakų ............... .. .... *11 «l l< M t H 452 22
Vilkaviškio ..... 1081 62
AJytstifr .....*rr. T n 24 ’IO 296 17
Tauragės ........ -- ■■ —1. ■ 320 21
Kauno .............. ... 284 28 ■I... ■ 1 1
Seinų ............... .. 302 55 ——

kaimų sktrtymo bylos, kurios ga 
lės būti įvykdytos šiais metais, 
jei tik matininkai suspės atlikti 
savo darbus, 109 naujas bylos 
apie išskirstymą kaimų viensė
džiais pavesta matininkams iš
tirti vietoje iki š. m. liepos 1 d.

Matininkų skaičiui padidinti, 
kurių ypač bus reikalinga žemes 
reformą vykdint, D-1 o įsteigti 
1919 m. ^asario mėn? matininkų 
kursai, kur mokosi 49-mokiniai.

Matavimo skyrius gerai aprū
pintas įvairiais įrankiais, prie
taisais ir medžiaga, kurių užtek
tų 150-ciai darbininkų.

F. D. [“Sietynas”].

Laiškai iš Lietuvos

Be to melioracijos srity pada
ryti projektai Beržos- upei su
tvarkyti ir Radvyliškiopelkflfc 
nusausinti, šis darbasjieffia 17 
kilom, (varstų) upės ir kitų gru
bių su 2500 deš. pievų; jo įvyk
dymo sąmota siekia 311,000 a. 
Kitas projektas padalytas dėl 
nusausinimo Vijunčupų upelio 

„ pelkių (Pasvalio apskr. Vabal- 
• ninku vai.) su 370 hekt. pievų 

ir 63,000 auk. sąmata. Tie pro
jektai nebuvo įvykdyti delei lėšų 
trukumo.

Naujienos gavo nuo vienos 
savo skaitytojos Lietuvoj šitokį 
laišką:

Gerb. Redakcija. Ačiū jums

,vos darbininkų, tai dabar, jie 
parvažiavo. Jie pranešė, ko jie 
tenai reikalavę žemės Ųausinui. 
Sakių kad.pavasarį bus jau že
mė dalinama bežemiams: pir
mo skyriaus gaus 10 dešimti
nių, anfrb sk. 15 deš., trečio 20 
deš.; o kas daugiau norėsiąs tu 
rėti, galėsiąs Inusipirkti. O tia 
dvarų žemė esanti praskolinta 
užsienio bankams -— Anglijoj, 
Fęancijoj,—tai, sako, jie mums 
nedoVanos, reikės skolą išmokė 
ti. Tai kas gi mokės? Valsty
be. Tai aš jau su tuo klausimu 
nębesutinku, nes, reiškia, ponai 
pragėrė dvarus, o mums valstie
čiams reikėjų skolas mokėti! 
Prieš karą doleris skaitėsi du 
rubliai, o dabar 16 rublių: tai iš 
kur tų pinigų imsi? Klebonas 
sako: kas anuotas dirba, kas 
vaiskų .užlaiko, tas ir ponų sko
las išmokės. Kitaip, sako kle
bonas,x negales būti, ponų skolos 
reikės išmokėti ir gana; kitaip, 
sako, Rusijoj kad* nemokėjo 
skolų, tai Slbii’ą užėmė Anglija 
[netiesa. Red.], kitur kiti, taip 
ir pasidalino , skolininkai. Bet 
man rodos, kad tenai ne ponų 
skolos padarytos* ąle c^ro. Žino 
uja, jei caras Rusų* žemes pra
skolino, žmonėms #teks atsiva- 
duoti; bet ponų skola gali bųt 
panaikinta.

Dar per susirinkimą buvo 
kalbėta apie dvarų darbininkus. 
Sako, jie Kaune protestavo dėl 
ordinarijos, reikalavo, kad bu
tų padidinta algos j menesį ^5 
rub. (javų pamiršau kiek),’pa
mažinti darbo valandas: vasa
ros metu darbo diena 10 vai., 
žiemą 6 vai., pavasarį'ir rudenį 
8 vai. Dar jiems, sako, buvo 
pasiūlyta, ar reikalingas prižiū
rėtojas, kad vagoris nepardavi
nėtų javų spekuliantams ir ki
tų daiktų kad neaikvotų; taip
gi reikalinga ir darbininkus pri 
žiūrėti, kad dirbtų. Tai klebo
nas pritarė, kad girdi, aiškus 
dalykas, kad prižiūrėtojas yėi- 
kaliųgas. Mat, negana dyka
duonių. Gal dar Ruopas par
važiuos už prižiūrėtoją...

Įdomu man tai: sakė, kad na 
vašarį žemę dalins; darbininkai 
Taip kietai nuostate algas ir dar 
bo valandas, bet kažin kaip Sei
mas nusvarstys jų reikalavi
mus? Gal ant pusės mitinis?- 
Ir ką jie tada darys? Krikš-

NAUJIENOS, CMcago, HL

Iš Įvairių Sričių. Lietuvos Laisvės
tTtarnikas, Rtigp. 1? d.,1920

Kvitavimas;

1920 meams paskirta yra iš
matuoti viensėdžiais kairhų su 
11,323 hektarų žemės plotu ir 
išparceliuojamųjų dvarų su 30- 
483 hekt. žemės ir parceliuoja
mųjų vienetų (sodžių ir dvarų) 
— 176; darbų vykdytojų paskirs
tas partijų viršininkų 
tininkų — 21, prąktikantų — 

. 47. Atskirais apskritais tie dar-, 
bai paskirstę.

Naujienose,’ nes Lietuvoj be kle 
bono pranešimų, nėr iš kur gau
ti kokį teisingą laikraštį. Da
bar jau užsakė, kad rašytumės 
kuodiaugiausia “Darbininką”, 
mat šviežiai išėjusį krikščionių 
laikristį. Dar sakau ačiū Ame- 
rikos'darbininkams, kad jie rū
pinas savo senosios tėvynes pa
gerinimu, bet dievas žino, kas 
čia bus su musų Lietuva.

Vakar buvo Šiaduyoj krikš
čionių darbininku įsusirinki- 
inas. Mat 11 liepos buvo išrink
ti du darbininkai važiuoti į Kau' kad Goltz pasimiręs nuo numi
ną į suvažiavimą visos Lietu-* nės degtinės.

bininkų. Klebonas turi . juos 
apskėtęs, ir jie klauso, ką jis ple 
pa. Tai matot, koks Šiaduvoj 
darbininkų judejin'ki’s. Kitų dar
bininkų sąjungų neniačiau.

Ona Aglinskaitė.
Užupis, šiauduv. vai.
17. VII. 1920.

Rado negyvą žmogų hotelyj.
Frank Goltz, 60 metų am

žiaus vakar ryte buvo atras
tas, negyvu Aliaska holelio kam
baryj, 426 S. Clark gat. Sako,

Tautų persikėlimai. Mažai yra 
tautų, kurios per visą savo gy
venimą butų vienoj vietoj visa
dos išsilaikiusios. Daugumas 
tautų, ypač civilizuotosios tau
tos, kilnojosi ne karią iš savo 
gyvenamųjų vietų kitur. Veik 
V|isos Europos tautos yra iš Azi
jos atėjusios. Atėjūnai Europos 
iš Azijos yra ir lietuviai ir jie, 
kol atėjo į dabartines savo gy
venimo vietas, ne kartą (mainė 
sąyo tėviškę: apleido vieną, kė-1 
lesi kitur. Ir Amerikos indi jo
nų tautos iš vienos vietos ne 
kartą kėlėsi kitur. Perėmę kul
tuvą iš Indi jų inexikonai tolte- 
kai, puslaukinių aztekų užka
riauti, persikėlė į pietus, o nuo 
jų perėmę kultūrą aztekai pasi
liko Mexikoj, kur juos paskui 

užkariavo ispanai. Kilnojosi iš 
vienos^vietos kiton ir puslankį? 
nės Australijos Polinezijos tau
tos. Kaip pasirojp, gražiausia Au 
stralijos salų tauta, polineziečiai, 
yra ateiviai nuo Naujosios Ze
landijos salų. Bet kad tie atei
viai rašyti nemokėjo, tai apie 
savo keliones žinias paliko vien 
savo tautos padavimuose. Apie 
atsilankymą Naujosios Zelandi
jos maori tautos išeivių ant Ila- 
vaii salų porte Ilonolulu prieš, 
110 gentkarčių, taigi apie.2500 
metų, palaikė vien savo padavi
muose. Bet padavimai sako, kad 
ir Havaii tauta paeinanti nuo 
maori ir kad salos tapę apgyven 
tos maori ateivių nuo Naujosios 
Zelandijos. Svečių vaikus pasi
laikę vadai ir juos užauginę. 
Nuo čia jie atlikę tris koliones 
ir apgyvendinę svarbiausias Po
linezijos salas: Samoą, Otahitį 
ir kitas. Taigi matyt, kad vi
sos Polinezijos tautos paeina nuo 
ateivių iš Naujosios Zelandijos, 
taigi yra tos pačios kilmės. Ir 
kalba jų yra panaši. Įdoipu bet 
gi, kad maori kalboj tirinėtojai 
randa ir žodįų paimtų iš aviš
kos kalbos, nuo kurios- paeina ir 
visos Europoj civilizuotų tautų 
kalbos, o tame ir lietuviu kalba. 
Kelione it* apgyvendinimas Poli- 
nėzjosi salų išeiviams nuo Nau
josios Zelandijos buvo sunkesnė 
negu apgyvendinimas Europos 
išeiviams aviškų tautų iš Azijos, 
nes Azija sausu keliu jungiasi su 
Europa, o J’olinezijos salos labai 
išmėtytos plačiuose jūrių plo
tuose, toli nuo-viena kitos. Da
bar polineziečiai nebereikalauja 
jau savo tautos istorijos slėpti 
padavimuose, nes veik visi moka 
rašyt, o raštui vaitoja, kaip vi
sos Europos taftos, lotyniškas 
literas. L. šernas.

Fondas
Lietuvos Laisvės Fondas yra 

Amerikos Lietuvių Dhrbininkų 
Tarybos kontroliuojamai. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 
ir išsivadavimą.

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

Chicago. Surinkta Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
Pildomojo Komiteto, draugėms 
Z. Stasiūnienei, Fr. Kcmežienei, 
M. Ramanauskienei ir E. Miku- 
lenienei pardavinėjant ženkle
lius (“Už Lietuvos Laisvę”) 
Naujienų piknike, Gardner Par 
ke, rugpjūčio 8 d., viso $96.48. 
—Visiems aukotojams ir aukų 
rinkėjams vardu Ch. Liet. Darb. 
Tarybos tariu nuoširdų ačiū. A u 
kos per Naujienų Refįakciią per 
duotos Lietuvos Laisves Fon
dui. — A. P. Vilis.

Aukų surinktų Naujienų 
piknike ................. $96.48

Pirmiau paskelbta.... $718,90

Viso labo $815.88

Draugai ir draugės, neužmir 
šldte Lietuvos Laisvės Fondo. 
Remkite jį - reinkite Lietuvos

geresnę ateitį. Tuiekitc visa
dos tatai omeny]. Dabar, vašu 
ros metu, jus rengiate pramo
gų ant šviežio oro — turite pik
nikus, išvažiavimus: paagituoki 
te, parinkite prie kiekvienos 
progos aukų Lietuvos Laisves 
Fondui. Jums čia doleris kitas 
— mažmožis, bet pasiųstas Lie
tuvon Socialdemokratų Parti- 

jai, kuri vadovauja Lietuvos 
i darbininkų judėjimui, nuveiks

Telephone Yards 5834

Dr. P. ū. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak« 
3325 So. Halstcd SU Chicago?

JOHN KUCHINSĘAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 

.VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant 
arba parduodant narna, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Išgali 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
VirSum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

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

DR. F. E. REICHARDT, 
Specialistas

3548 So. Halstcd St., Chicago, III./
Buvęs užveizda Irving Paik S«anitaiiumo ir Medicinos Direkto

rium Chicagp Sanitariumo. Daktaras Medicinos ir Chirurgijos Ha- 
hnemann Medicinos Kolegijoj ir Ligoninėj.

Ižengtinis Pardavimas
Augimas musų biznio daleidžia mums duoti vieną dėžę muMį 

Roydl Brand Salyklo Cukrhūs S^rut>6 ir Apynių už mažiau negu )e- 
šuoja vienai savaitei tiktai. \

■*
• Viena dėžė kiekvienam pirkėjui.

Reg. kaina pardavimo kaina
3 svarų dėžė — su apyniais'....... $1.75 ............. $1.00

. $1.75
3 svarų dėžė — su apyniais
6 svarų dėžė — su apyniais

6 svarų dėžė padarys 8 galionus nepridėjus cukraus.

Royal Products. Co.
2258 Lincoln Avė., 

Telephone: Lincoln 1414.

MILŽINIŠKOS

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

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

311’3 S. Halstcd St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

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

HHIMIlfflffl

Pinigai Ii
Kenoshos
Lietuvon

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

13, ma-

rOUNDatlAST!
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fctestuysPUL
BRASSIĖRES

Jeigu just? vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. K rasa- 
ženkliai primokama.

I

—

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMA

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kajl bepa»* 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nčjlmas, skilvio nenialiinas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjhmis; abel- 
pai buvau visas suvargęs.. ' 
\ Matydamas, kad niekur 
pegaųnu pagclbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTE1US ir į 6 mėnesius 
fialikau sveikas ir tvirtas, 
r dabar čionai aš pasiro

dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTEBIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie *tik norite būti sveiki irDabar "Pirma

tvirti tai naudokite BALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrtitinčs ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus riesmagųmus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptlekose, karčiamose ir tam panaSiose vietose Ir jis yri 
tokia pat kaip kad pirma buvo, Slapiuose laikuose kaina; 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00/

Reikalaukite aptiekosę ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iŠ Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi .greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymų ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių. - '
Pasarga: Piisiųskite tikrą ir aiškt> savo antrašą ir adre* 

suokit taip: SALUTES MANUFECTURING,.
x By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31at St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

PRAKALBOS

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

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė.,

Kenosha, Wis.
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Lietuvos prezidentas Smetona su pp. Vileišiu ir 
bus ant Bridgeporto. z ,

majoni Žadeikių,

Visi kas tiktai gyvas ateikite į šv. Jurgio parapijos salę ant Bridge
porto, Utarninke, Rugpiučio 17-tą, 1920, 7:30 valandą vakare, išgirsite 
ir savo akimis regėsite pirmąjį Lietuvos Prezidentą A. Smetoną su gerb. 
Lietuvos Atstovybės pasiuntiniu p. J. Vileišiu ir pirmuoju Krašto Apsau
gos Ministeriu, majoru P. Žadeikių ir visiems žinomas kunigas prof. A. 
Bučys. . ’ •.

Jie savo kalbose nupieš aiškiai visos Lietuvos padėtį, taipgi ir pas
veikinimą iš Lietuvos Steigiamojo Seimo.

Tarpe prakalbų bus sudarytas artistiškas programas, solo, duetas ir tt.

Brolau, čia yra tau paskutinė proga viską pamatyti ir girdėti.' Todėl 
ateikite kas tiktai jaučiatės lietuviu, pasisveikinkite su musų pirmaisiais 
didvyriais.

Inžanga visiems dykai.

KVIEČIA L.\ VALSTYBĖS BONŲ PARDAVIMO BENDROJI STOTIS.

X

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rąžykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN .SALES į 
CORPORATION S

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass. Į

Užrašome Lietuvos laikraščius.

<

P



Utamikas, Rugp. 17 d.,*1920 NAUJIENOS, Chicago, UI.

\ i)RESPONDENCIJOS
j retoriu p. Strimaičiui, dėl ne
gero pasielgimo su p. T. Dun- 

Nedėlioj, rugpjūčio 8 d., Lie- dūliu. Rezoliucija nutarta pa- 
tuvių Tautos Mokykloj buvo va siųsti Susivienijimo organui Tė- 
karus, kurio programas suside-! vynei. ** F*
jo iš dainų ir deklamacijų. Pro
gramų išpjldė patys mokyklos penktų valandų po pietų. Seka- 
vaHcai. * 1 _

Koncertui pasibaigus įvyko cija bus taipjau Benlde—rugsė- 
susirinkimas Lietuvių Visuome jo 9 dienų, 
nes Knygynu reikalu.

Sumanymų tokį knygynų kur 
ti padavė vysk. Mickevičius. 
Knygyno reikalams mezliava 
surinkta 32 dol. ir taipjau iš
rinkta valdyba, kuri tuo daly
ku rūpintųs. Valdybai atsikrei
pus

WESTVILLE, ILL.

Suvažiavimas užiųbaige kaip

mą devinto apskrities konleren-

—Jurgis J. Guzevičius.

Mc NAUGHTON, WIS.

Lietuviu ūkininkų kolonijoj.

vietos draugijas, 
prie tokad jos 

svarbaus 
mielai sutiko ir išrinko nuo sa
vęs po tris atstovus. Prisidėjo 
šios draugijos: Petro ir Povilo, 
Kazimiero, Nekaltino [?] San
daros kuopa, Lietuvių Pasitinks 
minimo Kliubas ir Liet. Laisva
manių Federacijos 15 kuopa.

Minėtame susirinkime, po 
koncerto, buvo skaitomas Kny
gyno įstatų projektas. Sulig 
tais įstatais, knygynų turės tvar
kyti draugijų paskirti direkto
riai. Knygyne bus įvairaus turi
nio knygų ir laikraščių, ir lan
kytojai galės naudotis jais be 
jokio mokesnio, tik uždedant 
kaucijų, jei norėtų knygų imtis 
namo skaityti. Knygynas turės 
būt palaikomas iš vakarų — te
atrų, balių, etc. Įstatų projektas 
priimtas. * v

Po to dar buvo prakalbos. 
Kalbėjo vysk. Mickevičius apie 
Lietuvos kunigaikštį Gediminų, 
apie kunigų politikų etc., o pas
kui kalbėjo Petras Budrikas 
apie reikalų darbo žmonėms 
šviestis, nes tik apsišvietę darbi
ninkai mokės geriau kovoti su 
savo priešais ir išnaudoto j a b 
ir galų gale išsiliuosuoti iš 
verginio. —Vytis.

darbo,

pa-

BENLD, ILL.,

Iš angliakasių gyvenimo; 
konferencija.

Nors ši lietuvių ūkininkų ko
lonija nėra taip plačiai žinoma 
kaip kad Woodburo, bet vietos 
lietuviai ūkininkai gali pasigirti 
kuo kitu. Būtent tuo, kad čia 
žemė <laug geresne negu tose 
kolonijose; kur jau spėjo išsi
gaišinti. Lietuviai ūkininkai 
čia pradėjo apsigyventi nuo 
1908 metų. Iki šiol čia apsigy
veno apie keturiasdešimts šei
mynų. Visi gyvena ytin gerai. 
Man žinoma, kad tūli ūkių par
davėjai net iš Chicagos atvažiuo 
j.i į čia ir parsiveža į savo ofi
sus daržovių — kad tuo savą
sias kolonijas garsinus.

Beikia dai pažymėti, kad šios 
kolonijos lietuviai yra laisvų pa 
žvalgų žmonės. Nei kunigo nė 
ra, kuris juos kiršintų ir jų ki
šenių* lengvintų. Laikraščių 
ei apareina: Naujienos, Keleivis, 
Tėvynė ir kiti. Tik neteko pa
tirti apie vietos ūkininkų, drau 
gijas. Jeigu tokios draugijos 
dar nebūtų, tai reikia tikėtis, 
kad neužilgio mes jų turėsime. 
Ūkininkams taipjau reikalinga 
turėti savo organizacijų.

Man taipjau didžiai įkirėjo 
nuolatinis miesto bildūsis. To
dėl manau čia apsigyventi—jei
gu pavyks. Klimatas čia labai 
malonu?. Apylenkėj yra daug 
puikių girių. Žeme, kaip sa
kiau, čia labai derlinga. Kas 
norėtute pirktis, dabar geriau
sias laikas apžiūrėti. Žemė ne- 
perbrangi, gal todėl, kad čia nė 
ra tiek daug agentų. .Norįs įsi
gyt ūkį, gali jį pirkt tiesiai 
paties savininko.

—Stasys A. Dementis, 
Box 73, McNaughton, Wis.

RUOŽIAI Iš S. L. A. 9-TO
APS. SUVAŽIAVIMO.

iš

d.

Tik

Šioj apielinkūj turime ketu
rias anglies kasyklas. Jose dir
ba apie) trįs tūkstančiai darbi
ninkų. Kaip ir visur kitur Illi
nois valstijoj, taip ir čia liepos 
25 dienų angliakasiai buvo metę 
darbų. Streikas tęsėsi dvi sa- 
vaiti, taigi iki rugpjūčio 8 die
nos. 0 rugpjūčio 9 dien 
angliakasiai jau dirbo,
nežinia kaip ilgai jie dirbs. Gal 
ir vėl reikės mesti darbų. O 
tai dėlto, kad dar nežinia kuo už 
sibaigs naujosios tarybos su 
samdytojais.

Kugpjučio 8 dienų čia buvo 
nepaprastas SLA. v Devintojo 
apskrities suvažiavimas-konfe- 
rencija. Delegatų buvo atsiųs
ta nuo dešimties kuopų. Viso jų 
buvo devyniolika — kartu su 
apskrities viršininkais dvide
šimts trįs. Sūsiviažiavimų ati
darė apskrities pirmininkas, J. 
Klastaitis. Apskrities delegatas 
į buvusį SLA. seimų, J. Bulota, 
išdavė raportų. Smulkmenin- 
gai pasakoja apie seimo veiki
mų. Tik daugiausia skaitė iš 
Naujienų, kuri se seimo veiki
mų aprašė specialis dienraščio 
korespondentas. Paskui priim-

Benld, III. — Rugpjūčio 8 
čia įvyko SLA. 9-to apskrities 
nepaprastas suvažiavimas Old 
School House salėj. Suvažiavi
mas buvo šauktas, kad išklausyt 
raporto iš SLA. 31—34 dvime- 
tinio Seimo. Atstovu buvo iš- 

f 
rinktas p. J. Bulota — visuotinu 
apskričio kuopų balsavimu.

Apskričio pirmininkas, d. J. 
V. Klastaitis, atidarė -suvažiavi
mų kaip 9:45 vai. ryto.

Komisijos: Mandatų peržiū
rėjimo komisija — K. Bielskis 
ir K. Gudžiavičienė; įnešimų ir 
rezoliucijų komisija -— A. M. 
Mctelionis, Franas Skamarakas 
ir Jurgis Bulota. Delegatų su
važiavime dalyvavo 19 nuo 11 • *

peikimas buvusiam SLA. sek-

................ "į
DR. A. P. GURSKIS i

Lietuvis Dentistas ■
4817 W. 14 St. kampas 49 Are. ■

CICERO. ILL. • ■
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ■ 

— išskiriant nedėlios ir seredas. ■

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, III *
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

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

po piet. ,

atstovas J. Bulota pakviesta iš
duoti raportų iš suvažiavimo.

Atstovas raportų skaito iš 
Naujienų (iškarpų). Tarp dele
gatų kįla neužsiganėdinimas; 
reikalauja, kad skaitytų savo 
prirengia raportų, o ne , rapor-

klausimas: ar turi prirengęs na-

Atstovas į* klausimų neatsa
ko, o tik giria “Naujienų” ra- 
porterio teisingą aprašymą.

Kuomet į klausimą atstovas 
ncatsiakė, kiekvienam buvo aiš
ku, kad jis raporto prirengęs 
neturi. Tuomet sutikta, kad jis 
skaitytų tik apie svarbesnius (- 
vykius.

Atstovas savo “raporte” dau
giau kalbėjo apie frakcijiae ir da 
re asmeniškų pastabų negu apie 
dalyką. Jis savo geriausią drau 
gą Dundulį pavadino ponu... 
Taip jiau ir J. Neviacką pasmer
kė, o p-lę Puišiutę — jai nera
do žodžių kuo pavadinti. O jau 
apiep. j). Živatkauską, Račkaus
ką ir jiems pąpašių, — ne ne 
rašysiu. Iš šalies klausant taip 
r rodės, kad tam žmogui nuo- 
•at vaidinasi tik “tos frakcijos”.

Užbaigęs savo raportą, jis 
linksniai pareiškė delegatams, 
jogui kada nubalsuota sekantį 
SLA. Seimą laikytį Detroit, 
Mich., tai p. Živalkauskas pa
reiškęs: ‘‘Broliai, tautiečiai, S. 
L.A. jau išspruko iš musų ran
kų!

Kiek tuose žodžiuose yra tie 
sos. tik ateitis parodys. Tečiaus 
reik pasakyt, kad jeigu apskri
čiai ir kuopas dar kartą išrinks 
tokius atstovus, kaiip kad tas 
apie kurį čia eina kalba, tai 
“broliui tautiečiai” sustiprės.

Apie nutarimus neminėsiu, 
nes organo redatorius piktinas, 
kad suteiks “pirmenybę paša
linei spaudai”. Paminėsiu tik 
tiek, kad daug laiko buvo pra
leista p. T. Dundulio klausimui.* I
Ne todėl, kad p. Dundulis tinka-, 
minusias asmuo į SLA. P. Ta
rybą, bet todel0 kad visiems aiš
ku (ypa& iš vėlesnių 129 kuo-, 
pos ir d. J. Juknio pareiškimų), 
kad Centre veikia politinė ma-( 
šina. Delegatai tuo labai pik-' 
tinos. — Klausimą visapusiai 
išdiskusavus, priimta sekama re 
zoliucija:

Papeikimo Rezoliucija.
Kadangi p. T. Dundulis buvo 

išrinktas visuotinu SLA. narių 
balsavimu į SLA. centrą už sek-( 
retorių, kurį tečiaus SLA. 31—t 
34 dvimetinis Seimas tik vieno 
balso didžiuma neužtvirtino; ir

Kadangi jo ne užtvirtinimas, 
priklausė nuo SLA/C. sekreto
riaus p. A. B. Strimaičio ir Ko., 
kuri pamatavo, buk jis (Dundu
lis) buvęs “nelegaliai padėtas 
ant balsavimo blankos”. Jeigu 
jis ir butų buvęs nelegaliai pa
dėtas ant balsavimo blankos/

[dėl “tekniškos klaidos”] kaip 
p. Račkauskas minėjo, tai tik 
dėl p. Strimaičio. Tečiaifc, ko
dėl Centro sektetorius p. Stri-’ 
maitisj neperspėjo balsuotojus 
kol dar balsavimas nebuvo užsi
baigęs, o laukė susirenkant Sei
mo ir savo ‘‘advokato’ p. Rač
kausko sugrįšiant iš Europos? 
ir

Kadangi Seimo paskirtoji ko
misija, kuri tyrinėjo p. T. Dun
dulio netinkamumą, iš priduo
tų jai dokumentų per C. Sek
retorių p. Strimaitį (kaip vienas 
tos komisijos narys, J. Juknys, 
viešai pareiškė per “Naujie
nas”) nieko tokio negalėjo su
rasti juose, tai ji patarė Seimui 
priimt p. Strimaičio žodį; ir

Kadangi (SLA) 129 kuopa, 
kurios nariu yra p. T. Dundti-I 
lis, yiešai pareiškė per “Naujie
nas0 kur nurodoma, kad p„ Dun 
dūlis yra pilnas SLA. narys ir 
Jcgaliai išrinktas į SLA. P. Ta-

ine viešų papeikimą tiems Sei
mo atstovams, kurie) balsavo už 
p. Strhnlalčio-Račkausko klas- 
tuotą politinę, mašiną, ir

Mes, remdamies SLA. 9-to 
Apskričio atstovė ip. J. Bulotos 
raportu ir tais viršminelais fak
tais, matome, kad p. p. A. B. 
Strimatis ir V. K. Račkauskas, 
veiku ne SLA. labui, o priešin
gai. Nes per jųdviejų “pasidar
bavimą” SLA. organizacija tu
rėjo panešt didelius medžiagi
nius nuostolius ir, sulaužė did
žiumos SLA. narių išreikštą va
lią”. — Delegatas.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

„ Laikrodžiai,

tapo nelegaliu apskelbtas tik iš 
priežasties'p. Strimaičio ir Ko. 
politinės mašinos todėl

Mes, ŠIA. 9-to Apskričio ne
paprastame suvažiavime, laiky
tame 8 d. rugpjūčio, 1920, Old 
School salėj, Benld, III., išneša-

4537 
Avė.,

S. Ashland j 
Chiėago, III.

Auksybi, Columbljos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

Skaitykite ir Platinkite

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

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirihutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

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

Susipažinkite su miisų

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS J

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

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

tuva.
Per musų bankų galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

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

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

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

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

Depositcrs Stato 8ank
4633—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.

EUROPIAM AKRICAM BUREAU
A. Petratis ir S. L. Fabian Vedėjai.

809 West 35th Street, (35ta ir Halsted gatvės), f Chicago.
JEIGU NORI KAD PINIGAI NUEITŲ Į LIETUVĄ GREITAI, TAI SIŲSK 
PER MUS, nes tūkstančiai jau apturėjo ir priėmėjų KVITOS su jų parašais 
randasi musų Biure. v
PAGAL'DIENOS KURSĄ SIUNČIAME IR DRAFTUS Į LIETUVĄ ir vi
sas svieto dalis. " .
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS. Pas mus 
gausite laivakortę, ant kokios tik norite linijos.
PADAROME DAVIERNASTIS ir visokius NOTARIJIŠKUS raštus. ‘ 
Atsilankykite su įvairiais reikalais pas mus.

PATARIMAI DYKAI. <
VALANDOS: Kasdieną nuo 9 ryto iki .6 po pietų. '
VAKARAIS Utarnink., Ketverg. ir Subat. iki 9 vakare
NEDĖLIOM nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

(Soveroa Vaistas nuo liuosų vidurių) 
visuomet buvo ištikima pagelba 
nuo liuosų vidurių, skausmo vidu
riuose, piovimo, vasarines ligos pas 
vaikus ir nuo tolygių kitų kliūčių su 
viduriais. Geras ir saugus suaugu-

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

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

ir 2 centai mokesčių. Gaunamas 
aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Dr. A. R. Blumentha

Severa’s
Diarrhoea Remedy

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St. 
Yards 4317

kus. Vai.: nuo 
Nedaliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone
Boulevard 6437

Malorius
(Painter)

Malevoju, popieruoju ir darau viso
kius pagražinimus.

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

J.S. Ramančionis
/ 3641 S. Union Avė.,

Tel. Drover 1566.

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

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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 Psllmas 858
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 8. Michigan AvM Roaelasd 

Valandos: 9 iki 9 vakare,

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st, 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

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

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniškų ligų

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

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

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 
Lcavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nua 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

i Dr. M. Stupnicki
: 3107 S. Morgan st. Chicago 
i VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

j Ofiao Tel. McKinley 76
. DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Męs gavo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Are. Chicago, III.

Arti 88-th Street

Teisinga tlrabtižiy kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

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

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.(00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutai 
nuo $35 iki $60. Vtiikinų ir vaiku siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelines $5.50 iki $17.50.

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

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

S. GORDON
1415 Sn. Kalsto St.. Chicaro. TU

--------- »J] . ..X

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

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

Chicago, III.

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St

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

Tel. Prospect 3466

8

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c
Puslapių 3?.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

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

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

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

Nuo ryto Iki piet. 
Tel. McKinley 263

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai: Pullman 842'Jr 8189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais; nud 5:30 
—7. Tel. Yards 728

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicafeo, III.

DR| JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Sindikalizmas ir 
socializmas že
mes klausime.

Kaip jau šioje vietoje bu
vo minėta, nė viena partija 
Lietuvoje šiandie nenori vi
sai panaikinti privatinę že
mės nuosavybę. Smulkiųjų 
ūkininkų žemės nė viena par 
tija neketina judint; visas 
žemės klausimas sukasi tik
tai apie stambiųjų savinin
kų ukius: dvarus," majora
tus, buvusias caro šeimynos 
žemes ir bažnyčių žemes.

Dešiniosios partijos kartu 
su liaudininkais nori šitas že 
mes suskaldyti į sklypus,zpo 
keletą arba kelioliką dešim
tinių, ir išparduot beže
miams bei mažažemiams. O 
socialdemokratai^ reikalau
ja, kad dvarai nebūtų skal
domi ir pavedami privati- 
niems savininkams, bet kad 
butų paimti krašto nuosavy
bėn, o jų vedimas kad butų 
atiduotas tam tikroms ūkio 
taryboms, susidedančioms iš 
darbininkų ir vietinių savi
valdybių atstovų ir ūkio ži
novų, agronomų.

Koks-gi yra nusistatymas 
šituo klausimu srovių, ku
rios skaito save “kairesnė
mis” už socialdemokratus, 
t. y. komunistų ir bolševi- 
kuojančiųjų 
liaudininkų”?

Šitos srovės 
mės klausime
mokratų, viena, tuo, kad jos 
reikalauja atimti žemę ne 
tiktai iš dvarininkų, o ir iš 
stambiųjų ūkininkų; antra, 
tuo, kad jos reikalauja pa
vesti tą atimtąją žemę dar
bininkams.

Pagal Lietuvos komunis
tų pieną, dvarai ir “storkak
lių” ūkininkų žemės turi 
būt paimtos visuomenės nuo 
savybėn; tuos ukius paskui 
turi vesti kooperatyviškais 
pagrindais patys darbinin
kai, kurie dirba juosi

Reikia pastebėt, kaa šitokį 
pieną mėgino įvykdinti vi- 
visame krašto ūkyje — ir 
žemės ūkyje, ir industrijoje

— Rusijos bolševikai. Kada 
jie nuvertė laikinąją revo
liucinę valdžią, tai jie pasa
kė sodžiaus “biednuomenęiv, 
bežemiams ir mažažemiams 

I valstiečiams: “Imkite žemę 
ir valdykite ją išvien, komu
nistiškai !” O fabrikų, dar
bininkams jie pasakė: “Pa
imkite į savo rankas dirbtu
ves ir veskite jas per savo 
komitetus!”

Dvarų žemė Rusijoje ta
po paimta į beturčių ir ma- 
žaturčių valstiečių rankas, 
o fabrikai

I komitetų rankas. Bet kas 
iš to išėjo?

Naujieji žemės valdytojai 
neįsteigė komunistišką ūkį 
dvaruose, o sudraskė juos į 
smulkius ukius ir pasidalino 
tarp s'&ręs. žemė Rusijoje 
šiandie tik ant popieros skai 
tosi visuomenės nuosavybė, 
bet faktiškai ji priklauso 
smulkiems privatiniems 
vininkams. Stambieji 
mės ūkiai išnyko.

Fabrikus darbininkai 
galėjo suskaldyti, bet komu
nistiškai vesti juos jie taip- 
pat neįstengė. Kada darbi
ninkų komitetų vedamoji in
dustrija ėmė visai pulti, tai 
pati bolševikų valdžia tapo 
priversta paimti drbtuves į 
savo rankas, t. y. suvalsty
binti jas. Kiekvienai dirb
tuvei vesti valdžia paskyrė 
tam tkrą komisarą, o darbi
ninkų komitetus visiškai pra 
šalino.

į darbininkų

sa-v ze-

ne-

‘revoliucinių

skiriasi ' že- 
nuo socialde-

Tuo budu praktika paro
dė, kad pirmasis bolševikų 
pienas yra visai neįvykdo
mas. Tas pienas yra sindi
kalizmas: pagal jį industri
jas ir žemės ūkio įstaigas tu
ri vesti susivienijimai (sin
dikatai) ^darbininkų, dirban
čių .tose įstaigose.

Blogas tas pienas yra dėl 
dviejų priežasčių. Viena, 
dėlto, kad prie tokio pieno 
ūkio' (ir industrijos) vedi
mas nėra pritaikomas prie 
visos visuomenės reikalų; 
antra, dėlto kad, jeigu vien 
tiktai darbininkų rankose 
yra ūkio (ir industrijos) ve
dimas, tai jisai skursta delei 
stokos technikos jiegų.

Kad ūkis (ir industrija) 
galėtų būt tinkamai veda
mas, tai jo vedime turi tu
rėt Balsą ir darbininkai, ku
rie jame dirba, ir visuome
nės (valsčių, apskričių, koo
peracijų etc.) atstovai ir 
mpkslo atstovai. Už šitokį 
žemės ūkio ir industrijos su 
tvarkymą stoja socialistai: 
jie nori socializuot (suvisuo- 
menint) ūkį, o ne sindikali- 
zuot.

Jeigu Lietuvoje žemės 
klausimas butų išrištas pa
gal bolševįkų pieną, Jai re
zultatas butų toks kaip Ru
sijoje’ — jisai suskiltų į 
smulkius ukius.

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas
HONDŪRAS

DARBININKŲ PADĖTIS.
[Federuotoji Presą].

Punta Gorda, Anglijos Hon
dūras. — Hondūras čiabuviai gy 
ventojai, kurie priklauso spalvo
tai rasei, galų gale nutarė 'orga
nizuoti kooperativus, kad apsi
gynus nuo naudojimo.

Rasiniai, politiniai ir ekono
miniai faktoriai pastatė juos į 
labai keblią pacfėtį. Jų šalyj vis-

kas stebėtinai gerai auga, vienok nuorėdami rasinę nepakantą ir 
nedideliam gyventojų skaičiui | politiką, jie nusitarė atkreipti 
trūksta maisto. Ten randasi 
milionai akrų derlingps žemės, 
vienok dirbamos žemės išpuola 
nedaugiau kaip vienas akrds ant 
žmogaus. Nors čiabuviams gy- 
ventojams įstatymai nedraudžia Į rinėtojai pareiškė, kad Belize ne
užsiimti žemderbyste, vienok 
baltųjų žmonių saujalė kitokiais 
budais neprileidžia jų prie že
mės.

Anglijos Hondūras yra viena 
tokių kolonijų, kur nesirūpinama 
čiabuvių gyventojų gerbūviu, o 
tik baltųjų kolonistų reikalais, 
žemės plotai, turintys 1,250,000 
akrų, £00,000 ir 300,000 akrų, 
stovi nedirbami Originaliniai 
tie plotai buvo paskirti iš kirti
mui ant jų augančių medžių. 
Čiabuviams gyventojams jie pa
sidarė beveik neprieinami, kadan 
gi i&Jų imama labai aukšti mo- 
kesniai. Gi tų žemių savininkai 
yra pasiryžę ir ant toliau laiky7 
ti miškus, nors jie absoliučiai 
nieko nedaro, kad pagerinus me 
džių augiihą. Del tos priežas
ties tie miškai neneša žmonėms 
jokios naudos. Kad turėjus pa-^ 
kankamai pigių darbininkų, balt
veidžiai deda visas pastangas, 
idant nedaleidus jiems patapti 
nepriklausomais žemdirbiais. Su
prantamas daiktas, kuomet yra 
daug darbininkų, kurie daugiau 
nieko nemoka apart medžių kir
timo, tąsyk darbdaviams lengva 
palaikyti žemas algas ir mokėti 
mažiau negu dolerį dienai.

Bet net amerikiečių išsrendi- 
mu darbininkai neužsitarnauja 
didesnės algos: vienok kodėl 
taip? Del tos paprastos priežas
ties, kad apšvieta ten yra tikras 
farsas. Valdonai nesusirupino 
įkurti nei vienos mokyklos, kur| 
pamatiniai žemderbystės ir kitų 
mokslo šakų principai butų iš- 
guldomi. Ten nėra Cornell arba 
Purdue universitetų. Be to, nie
ko nedaroma, kad ptavedus tin
kamų kelių į valdžiai priklausan
čias žemes. Tos žemės tankiau
siai randasi toli nuo jūrės arba 
didelių upių. Tos‘ priežasties de 
lei jos žemderbyste! netinka, ka
dangi nėra žmoniško susisieki
mo. Kitos pramonės, kurios kaip 
ir žemderbyste galėtų atitrauk
ti nemažai darbininkų, nėra pie
toj imos, nežiūrint to fakto, kad 
jos labai reikalingos čiabuviams 
gyventojams. ,

Hondūras priklausė nuo Jung
tinių Valstijų. Svarbiausi gyve 
nimo reikmenys buvo iš čia įve
žama. Amerikos fruktų kompa
nija, nežiūrint kapitalizacijos 
perviršio, turėdavo 35 nuoš. gry
no pelno.' Kada karo metu per
vežimas ir patys produktai žy
miai pabrango, tai ir Anglijos 
Hondurase pasireiškė nepapras
ta maisto stoka. Visa beveik ša
lies Vaizba yra kelių baltveidžių, 
rankose, suspįečiusių Balize. Tie 
ponai plėšė tokias kainas, kokias ** Itik jie beišmanė.. Gyvenimo 
reikmenys ten buvo du kartu 
brangesnės, negu - Jungtinėse 
Valstijose. Nieko todėl nuosta
baus, kad čiabuviai gyventojai 
griežčiau nusistatė prieš pragy
venimo brangumą, begu Jungti
nių Valstijų gyventojai. Esant 
nepaprastam pragyvenimo bran
gumui, jie buvo verčiami dirbti 
pigesnėmis kainomis, kad tik 
šiaip-taip išlaikius gyvybę, čia
buvių darbininkų padėtį ameri
kiečiams net sunku sau prisista
tyti. ' /

Visa tai, žinoma, padidino ra
sinę nepakantą, pakartotiniai 
padegimai sunaikino nemaža 
baltveidžių tui-to. Ėjo gandų 
apie išskerdimą baltveidžių ir 
įkūrimą juodveidžių respublikos. 
Tie gandai galų gale pasireiškė 
ir veikime. Kilo maištai. BeJ. 
Anglijos jūreiviai greit numal
šino sukilėlius. Karinė jėga nu
slopina maištą, bet nepanaikino 
žmęnėse rasinės nepakantos ir 
nepasitenkinimo. Į ekonomipę 
čiabuvių gyventojų padėtį be
kreipiama domės ir nedaroma 
jokįų pastangų ją taisyti; Ma
toma, norima koloniją laikyti pa 
vergime ir ant toliau.

Bet kurie-ne-kurie čiabuviai 
gyventojai pamatė šviesą. Ig-

savo ginklą į skaudžiausią vietą 
— kišenės nervą. Maištą tiri- 
nejimo komisija išteisino vertei
vas, bet čiabuvių gyventojų aky
se jie visvien pasiliko kalti. Ti-

są iokių pelnagaudų ir vaizbos 
monopolio. Bet, matoma, pelna- 
gaudos persūdė, čiabuviai gy
ventojai nutarė įkurti Belize ko- 
operativių x krautuvių. Ir nors 
baltveidžiai verteivos bando pa
kišti toms krautuvėms koją, ne
duodami paskolos, vienok niekas 
neabejoja, kad tos krautuvės 
bus sėkmingos. Tokios jaU pa
stangos — kurti kooperativus 
— daroma ir kitose vietose. Xuo 
keliu, spėjama, bus užduotas 
skaudus smūgis verteivoms, dėl 
kurių elgesio ir kilo maištas.

KANADA

TARNAUJA DVIEM PONAM.
(Federuotoji Presą J.

Ottūwa. — Didelės sensacijos 
sukėlė čia Allen E, Barbeno, iš 

rDetroito, pareiškimas, kad jis 
davęs P. M. Draper’iui, Kanados 
Profesinių Sąjungų sekretoriui, 
$50,000, kad pastarasis kovotų 
prieš Vieną Didelę Uniją. Dra- 
per prisipažįsta, kad jis gavęs 
tą sumą pinigų. Tečiau jis tvir
tina, kad kiekvienas centas bu
vęs išleistas geram tikslui.

Kodėl Kanadoj darbininkų ju
dėjime tokie gaivalai, kai Dra- 
per, užima organizacijoj ytin at- 
sakomingas vietas, — stačiog 
sunku numanyti. Butų didelė- 
klaida manyti, kad jis priklauso 
pažangiems žmonėms. Jau tas 
faktas, kad jis tarnauja federa- 
linei valdžiai, pasako visą daly
ką. Jo laimei ir unijos'nelaimei 
jis yra katalikas ir jo vienmin
čiai katalikai kas metą jį išren
ka sekretorium.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

didelis “Nusižengimas.”
[Federuotoji Presą].

Everett, Wash. — Ruby Her- 
man, Emil Hermano žmona, nu
tarė atsišaukti į prezidento Wil- 
sono paskelbimą “nurodyti bent 
vieną asmenį, kuris neteisingai 
butų įkalintas špiegystės patvar 
kymais.”

Emil Ilerman ėjo socialistų 
partįjos sekretoriaus pareigas. 
Už tariamąjį nusižeągimą prieš 
špionažo įstatymus jis liko nu
teistas 10 metų kalėjimo.

Herman jau išbuvo kalėjime. 
23 mėnesius., Vienintelis Her
mano nusižengimas buvo tas, kad 
valstijos ofise ant šėpo durelių 
figūravo tokis užrašas: “Jauųas 
žmogau, nebūk kareivis — buk 
žmogus!” Tą parašą uždėjo ne 
Herman, bet senasis to ofiso sa
vininkas da pirm kelių metų 
prieš karą.

Jokių darodymų nebuvo, kad 
Herman žinojo ką nors- apie tą 
parašą. Parašas buvo jau 
geltonavęs nuo senumo. xjį 
tektivas rado laike kratos, 
ražas buvo pridengtas senu 
lendoriu.

“Akyvaizdoj tų fa^tų”, rašo 
p-ni Herman prezidentui, “ar 
jus leisite, kad mano vyras ir 
ant toliau pasiliktų kalėjime?”

pa- 
de- 
Pa- 
ka-

Jautrios širdys
[Fedoruotoji. Presą].

Chicago. — Kartą 'man toko 
pasibastyti organizuotųjų darbi
nį nkų sueigos vieta — Ashland 
bulvaru.^ Vienoj vietoj aš neti
kėtai sumačiau nepaprastą man 
vaizdą. Ant plačių senyvo bet 
j^iošnaus triobesio laiptų maža 
viduramžė moteris skubiai Jtrovė 
vidutinio didumo dėžes. Krovė 
jas viena ant kitos kol visiškai 
nebesimatė triobesio durįs. Kiek 
viena dėžė buvo rūpestingai ap
dorota ir užadresuota.

žingeidumo apimta prisiar
tinau prie pat laiptų ir perskai
čiau vienos dėžės adresą. Tai 
Kansas kalėjimo užveizdai! Nu
stebau ir laukiau kol moteris
užbaigs savo darbą. Padėjusi gerklėj pasidaro sausa: ir kymu. 
paskutinę dėžę ji giliai atsikvė- Po valandėlės - kada ekspreso

■ pė ir atsisėdo šalę sukrautų dė
žių. Neiškenčiau neatklaususi:

— Kodėl, tamsta, tokią dau
gybę dėžių siunčiate kalėjiman?

— Kodėl, — tai tamsta dar 
nežinai ?
dinti moteriškė.
gelio siuntinių, kurių siunčia mu 
sų kliubas. — Kaliniams šelpti 
Kliubas. Tai musų dovanelė po- 
litikiniains kaliniams.

•— Meldžiamoji, ar negalėtum 
man šį tą paaiškinti apie jį? — 
atklausiau.

Moteris pradėjo:
— Tamsta turbut uar atsime

ni, kada musų šalis įsifnaišė di
dį jin Europos karan, daugelis 
vyrų ir moterųz reiškė savo ne
pritarimo šitam musų valdžios 
žingsniui. Tūli jų nepritarė tam 
todėl, kad jie tikėjo, jogei. Die
vas tikrai manė tai, ką jisai sakė 
— “Tu neprivalai užmušti”. Ki
ti gi buvo įsitikinę, kad šis ka
ras surengta pelnagaudų naudai. 
Tūli šitų žmonių delei to drįso 
pareikšti savo nepasitenkinimą 
viešai. Dar kįti atsisakė daly
vauti kruvinojon karo puoton. 
Šimtai jų vėliau buvo areštuoti, 
patraukti tieson ir nubausti. Iki 
šiol jie dar tebeeina savo ilgų me 
tų pabaudas. — Visa tai, kas čia 
sudėta — tai mūsų draugingumo 
ir pasveikinimo pasiuntinys dėl 
jų. Kiekvienoje šitų dėžių yra 
dėta daržovių, tabako, saldainių 
ir kitų maisto reikmenų. Kiek
vienos dėžės viduje yra adresas; 
jutent, kuriam kaliniui ji skiria- 
ma. Kalėjimo sargai kalinius 
;ežino tik sulig jų numerių. Ve, 
šita, — parodė ji į dėžę su mėly
nu antspaudu, — tai kaliniui 
No. — Joje įdėta alyvų aliejaus, 
xadangį No. — serga džiova. Ka
lėjimo sargui jisai yra No. —, 
jet Kaliniams šelpti Kliubui ji
sai yra Caesar Tabib, draugas, 
turis gal neužilgio mirs savo 
tamsioj kameroj, kadangi mat 
jisąi turėjo drąsos 'svajoti apie, 
tuos laikus, kada darbininkai tu
rės atsisakyti užmušinėti viens

atklause manęs sė-
Tai vienas dau-

darbininkas atsiėmė sukrautas 
dėžes — aš pažvelgiau į triolie- 
sio duris. Virš jų matėsi didelis 
užrašas: “Nacionalinė Socialis
tų Partijos Raštinė — 220 
South Ashland Avė.”

Iškarto senyvasai puošnus 
triobesis mian prisistatė tary
tum nė žmogaus rankomis

ne, bet /lamai didelei kiltai 
idėjai, kur kunijasi ncpalen- 
kiamasai motinystės pašauki
mas —~ meile ir triūsas.

Vitginia Whitman.

Skaitytoju Balsai
[Ui iiretkitas itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KAIP BUS SU ANGLIAKA
SIŲ REIKALAVIMAIS?

— Bet kodėl tiesiog tamstos 
organizavote šį Kaliniams Šelpti 
Kliubą? — atklausiau jos.

Matai tamsta, vyriausia tur
but dėlto, kad mes — moters. 
Dėlto, kad mes esame motinos ir 
savo meilę bei prisirišimą jiems 
šį kartą tegalime pareikšti tik 
maistu. Tai labai paprasta. Tam
sta dar turbut atsimeni, kai pa
ti buvai maža bejėge mergaite 
— ar tamstos sena gera matutė 
pirmiausiai nesikreipdavo šiais 
paprastais, bet tai^ daug reiš
kiančiais žodžiais: “dukrele, gal 
tu išalkus??” Taip lygiai ir su mu 
mis. Mes norime paveikti dau
giau nei tiktai priimti rezoliuci
jų ir rašinėti laiškų valdinin
kams. Mes stengiamės esmeniš- 
kai padėti jiems — suteikiant 
rųaisto jiems patiems ir apren
giant jų mažus kūdikius.
_ Kūdikius? — atklausiau 

jos. Jieiuri kūdikių?
—Tūli jų dagi po penketą.

nioliktr ūkio darbininkų iš Ok- 
lalionia valstijos. Daugelis jų 
vedę žmonės, turį po keletą vai
kų, kurių vienintelis pasilaiky- 
niių šaltinis buvo — jų tėvų 
darbai Praeitą žiemą Kali
niams Šelpti Kliubas*kiekvienai 
šeimynai suteikė Kalėdų dova
nėlę — maistu ir šiltu drabu
žiu. Sekamą žiemą savo pareiga 
tikimės atlikti dar geriau, ne/ 
draugai visose Jungtinėse Val
stijose stropiai renka musų fon
dui įaukų.

Musų pašnekesis trumpai 
valandėlei nutruko .Moteris ir 
čai pat padėtos dėžutės išsiėmė 
.pluoštą laiškų ir vieną jų siek
dama man tarė:

•— Tomistu* matai 
kus? Tai kalinių
kur gavo musų siuntinius, šitas 
ve rašytas draugo ispano, kuris 
neužilgio liks neregiu. Jis, tur
būt, jau niekada nebegales 
džiaugtis žavėjančiomis vakaro 
pašvaistėmis ir matyt linksmai 
bešypsančius savo artimųjų vei
dus...

Mano akyse susikope ašaros,

tuos, laiš-

Illinois ir Indiana valstijos an
gliakasiai grįžo darban. Grįžo 
todėl, kad valdžia prižadėjo su
šaukti specialį samdytojų ir dar 
bininkų atstovų posėdį, šitie po- 
sėdininkai turėsią išrišti kilusį 
tarp samdytojų ir darbininkų 
ginčą.

Angliakasiai grįžo. Bet kaip 
bus išrišta jų reikalavimai? Ir 
ar greit? žinia juk, kad atatin
kamieji Washingtono valdinin
kai greiti tik tuomet, kai sam
dytojams reikia pagalbos...;, 
šiaip — jie ytin nerangus žmo
nės. Kam nežinosią incidentas 
su geležinkeliečiais? Kiek mėne
sių tie valdininkai vilkinosi išriš 
ti geležinkeliečių algų padidini
mo klausimą? Pagalios, kaip jie 
elgiasi delei įvykių West Virgi
nijoj? Kasyklų kompanijų mo
kamieji žudeikos ten šeiminin
kaują nei kiek rfeprasčiau kaip 
kad buvusios caro valdžios mo
kamieji ir nemokamieji budeliai. 
Jie puldineją angliakasius, šau
dą juos ir mėtą iš gyvenamųjų 
h^itų jų šeimynas.

Bet valdininkai tyli — tary
tum jie nieko negirdėtų ir neži
notų. Pamatytute tečiaus kiek 
veiklumo bei iškalbingumo jie 
parodytų, jeigu ką nors pana
šaus padarytų angliakasiai-... 
Aišku, tie valdininkai nerangus 
tik tuomet, kada jie reikalingi 
darbininkams, šiaip — jie ytin 
sumanus ii’ veiklus.

Dabar į jų rankas atiduota 
Illinois ir Indiana valstijos an
gliakasių reikalas. Nenoriu būt 
pranašas, kad jie būtinai turės 
padaryti taip, kaip kad padarė 
su geležinkeliečių reikalu ir įvy
kiais West Virginijoj. Vis dėl
to, senieji patyrimai ir nenorint 
verčia jais paabejoti.

— Rankpelnis.

Utarnikas, Rugp. d., 19$ 

“tai geras kalbėtojas!” Mat, ko
munistams tokie “kalbėtojai” 
patinka, kurie plusta inteligen
tus, ypatingai d.d. P. Grigaitį, 
Micholsoną ir kitus. Bet dabar 
jau ir patys komunistai prade
da kritikuoti tuos svieto “mo
kytojus,” Vienas jų Negraniat- 
nas Ministeris, “Laisvės” 171 
nuineryj snfarkiai kritikuoja 
Jukelį už tai, kad Jukelis dau
ginus turi drąsos, ziegu žinoji
mo. Pasitrynęs z pakaušį tas 
prietelis sako: “Tiesa, iš d. Ju
kelio, kaipo bemokslio darbi
ninko, daugiau vargu reikėtų 
ir reikalauti. Joks svetimos 
kalbos nežinodamas, o ir lietu
viškosios lemtai nepažindamas, 
jis negali tinkamai orientuotis 
painesniuose dalykuose”.

Reikia pripažinti, kad Negra- 
niotnas Ministeris čia labai ne
malonių. jam pačiam teisybe sa
ko, bet kodėl jis taip ilgai tylė
jo ir davė Jakeliui klaidinti ne
susipratusius lietuvių darbinin
kus. Kada jo (N. M.) vienmin
čiai rengė nemokšai Jakeliui 
maršrutus, tai Negrą mojnas M i 
nisteris tylėjo. Dabar tiktai jis 
prabilo. Kalba Jukelis sa
vo tuščių zaunų “prakalbo
mis” mulkino darbininkus lie
tuvius, tai N. M. nematė nė kiek 
reikalo persergėti, kad Jukelis, 
pats nieko neišmanydamas, ne
gali nieko naudinga, piasakyli, 
nieko rimto pamokinti. Na, ką- 
'gi tokie “kalbėtojai” kaip Bim
ba arba Jukelis gali mokyti ki
tus, kad jie patys nieko nemo
ka, nieko nežino Pereitą žiemų 
Bimbai kalbant Baltimorej, tau 
lininkai pradėjo duoti klausimų. 
Bimba supykęs pasakėt “pasi
karkite jus!”, i

Tik tada darbininkai nebesi- 
duos klaidinti, kai.jie pradės 
kiek labiau pažinti tokius “va
dovus”, ir kas jie yra.—Zigmas.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELIER
Valzbftžonklis užreg. S. V. Pat, Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tčmyk Ikaro (Anchor) ValzbažcnklĮ.

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRĄTIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Tclephone Boulevard 611

Komunistai ir jų' 
“vadovai”.

Po visasvietinio karo pridy
go visokių naujų “vadovų” 
kaip grybų po lietaus. Visokie 
Venckunai, Bimbos, .Jukeliai, 
pradėjo važinėti po lietuvių ko
lonijas ir sakyti “prakalbas”. 
Komunistiškos kuopos kvietė 
tuorf elementus mokslinčius ir 
gėrėjosi jų sakomomis “pra
kalbomis.” .Jukeliai užteko pa
sakyti, kad Rusijo’j “kneziai 
aria, o tarnai prižiūri”, — aplo
dismentų gaudavo iki valiai. O 
A. Bimba kalbėdamas Baltimo- 
rej pasakė: “kaip įvykinsiu! pro 
tetariate diktatūrą, tada dak
tarai dėl išsimankštinimo dirbs 
fabrike po penkias valandas per 
dieną sykiu su darbininkais, o 
paskui tris valandas ligonius gy 
dys; redaktoriai bus visi — pa
rėję iš darbo visi rašys”.

Jukelio, komunistų generalis 
kalbėtojas, kaip teko matyt laik 
rašeiuose visur tą pačią malde
lę kalbėjo apie kniazį, o komu
nistai gėrėjosi, plojo ir sake:

«—— ............

Kazimieras Guos
• ADVOKATAS

Veda vbofcta* reikalus, kaip kritnlna Mikuose 
taip ir civiliškuose ielyrųttose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras i
Namų Ofisas!

3322 S. Ihlited St
Ant,trečių lubų <

Te). Drover 1310

Miesto Ofisui

127 H. Durtom 31 
1111-13 Unity B!d«.

Tel. Central 4411

* ■■

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
.25 East Washington St.

Marsliall 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 Armitage 2016 
Rezidencijos telef. Albany 8710 

h ......................... --

> Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

................. L1.1........................................................... ."""S!?

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 0—f2 ryto ir 1—9 vak.
Phone Ganai 257



Utarnikas, Rugp. 17 d., 1020

taip kad kai įgiirie užstate viso 
nuo 300 iki 500 dolerių. Taip 
padarę jie tikėjos, kad dabar 
jau pilnai apsiiliaudę nuo gre
siančio pavojaus ir tuo savo dąr

Lietuviu Rateiiuasa
“Naujienų”" Bendrovės visuo

tinas pusmetinis susirinkimas įtinas pusmetinis susinirKimas l’Jbininkų reikalavinią sulnužis, 
vyks rugp. 22 d., 10 Vai. ryto, I pavers juos sugrįžt migai nieko 

' nelaimėjus. Šis pastarasis betgi 
pienas, kaip ir kiti, nuėjo nie- 
___  Išėjus kepyklų darbinin
kams streikuoti, daugelis sam
dytojų negalėjo išlaikyti mu
šiu ilgiąus kaip vieną dvi die
nas, ir buvo priversti pripažint 
uniją. Kiti gi dar spiriasi, bet 
darbininkai tikisi, kati greitu lai 
ku ir tie turės pasiduoti. Unijis- 
tų ūpas geras ,ir jie pasirengę 
streikuot tol, kol jų rcikąjavi-

Meldažio svetainėj.
Visi dalininkai kviečiami at- . - 

silankyti. Neužmirškite pasjįm- |<a|8 
ti Sertifikatus. " - ,

— J. šmotelis,
Bendrovės sekretorius.

Lietuviai duonkepiai 
streikuoja.

Samdytojai nenori pripažinti 
tfnijos.

Ekonominių aplinkybių ver
čiami, lietuvių kepyklų darbi- 
nininkai susiorganizavo į unijų 
ir liepos 26 d. išsiuntinėjo sam
dytojams unijos pripažinimo 
blankas, su terminu iki rugpjū
čio 7 d. šių metų. Gavę tokių 
žinią samdytojai stvėrės organi
zuoti savo uniją. 1

-------------
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 

PIKNIKAS.
- —

Praeitą nedėldienį astuonios 
vietos liet, socialistų kuopos su
rengė pikniką p. Cččnausko dar
že, Lyons, III.

to gerai atreAi&ir tūlų tautinin
kų ‘tvirtinimą”, būtent, kad so 
eta lis ta i (suprantama, lietuvių) 
užmirštą svarbiausį dalyką 
savo (tautą, lietuvystę. Visa eile 
pavyzdžių kalbėtojas pri parodė, 
kad tai yra. nesąmonė. Lietuviai 
socialistai pirmon vieton staty
dami darbininkų klesos reika
lus, tikrenybėj ii tuokiasi tarnau
ja ne kam kitam ,kaip tik tau
tai. Nes lietuvių tauta sudaro 
kone išimtinai tik dąrbo žmo
nės. — Beje, pastarieji du saki
niai yra ne kopijaviųias kalbė
tojo žodžių, o šių eilučių rašy
tojo išvedimais iš to, ką pasakė 
kalbėtojas. Pats kalbelio jaus ši
lą mintį išreiškė kitais žodžiais, 
kuriuos dėlei stokos vietos ir lai 
ko šičia pakartoti •negalima.

Prakalba davė ytin gerą įspu-

* Užbaigiant programą dar dai
navo Chicagds liet. Soc. vyry ir

M|

iau išanksto vvrvo VHJ4UI4-į -r M ,
.       Pradfta šauk | W*’ kil<l nepasiseks, 
ti susirinkimai ‘viertas paskui ki lr “o« P“'l p‘Q r *‘'nS«Jn‘ 

... • i -. , i.-s1 jau buvo bemaną, kad teks pri
dėti”, bet taip nebuvo. *Mat, pa- 

: kad musų i|k-
nikas nepasiseks dėlto, kiaditą 
pačią dieną (vakare) Audito- 

Įrium teatre rengiama didelė Chi 
cagos lietuvių sueiga, kurion,

kokius pienus išranda vieiią die Į . .
ną kovai prieš organizuotus dar KSa I,Udl sP( j° 
binink(is, kitą dieną jie pasiro
do nebetikę. Pastarasis pienas 
turėjo būt vienas geriausių, ko-j 
kį jie galėjo sugalvoti: susijieš( 
koti skebų ir užsibųnsuoti. Kiek 
vienas savininkas kad užsista-1 
tylų 100 dol. už save ir po 400 
dol. už kiekvieną darbininkę,—

Apie pati pikniką tenka pasa
kyti tik tiek/jisai buvo gyvas ir 
smagus. Gi rengėjams, ijiems 
liks* nemažiau kaip trejetas šiin 
tų gryno pelno taip bent man 
papasakojo vienas rengėjų. 
' * *-Koresp.

MOKYTOJAS LEVESKIS 
SUGRĮŽO CHICAGON.

(ir “pats Lietuvos prezidentas 
Smetona”. Taigi daugelis, gir- 

Idi, norės dalyvauti toj sueigoj. 
Į Antra priežastis tai ta, kad iš ry 

dangus buvo ūkanotas many- 
Tel. Yards 6492 

MUŠEIKA 
A. SHUSHO
, Turiu patyrimą’ . .

moterų ligose; ru-1 pakankamai 
pestingai prižiu-|įt, galėjo bl 
riu ligonę ir kudi-j.. . .kj laike Mgos. j Kur būvi 
3255 So. Hateted'laįką praleido ytin 
St

............ . ...........~ 1 ~"11

Perkame 
Liberty 
Bondsus

Naujienų Pinigų 
Siuntinio Skyrius per
ka Liberty Bondsus 
pagal dienos kurso. 
Kas turi Liberty Bon- 
dsų gali atnešti juos 

, parduoti į Naujienų
Pinigų Siuntimo Sky^ 
rių. Atsiųstus per; 
paštą Liberty Bond- ’ 
sus atperkame pagal 
tos dienos kurso, ka
da jie musų pasiekia.

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, 111.

; ta, kad dėlei to daugelis musų 
(hiaugų ir rėmėjų nevažiuos. Ir 

lt a pašaliniai burtininkai ir pa-
i teči|ius pasiriko/ 

' Svietelio Čemausko darže buvo 
iiors, suprantama, 
i dar daugiau. Ir 
Socialistų piknike, 

smagiai: 
^udp ar taip, o černausko dar
že vis nejaip, kaip kad musų su 
rūkusioj ir purvinoj Chicagoj,..- 

Ketvirtą valandą buvo si|ruoš 
trumpus, bet geras progjru- 

mas. Pirmiausiai padainavo 
Chicagojsi LieLz Socialistų vyrų 
choras ir Pirmyn mišrus cho
ras. Dainavo gerai. Išrodo, kad 
musų “komunistų” persistaly- 
mas — bandymas Diodu choru 
“palaidoti” — netik kad cho
ralus nepakenkę, bet dagi su
stiprino juos.

Paskui kalbėjo Naujienų re
daktorius, d. P. Grigaitis. Kal
bėjo tema: “Kode! mes esame 
socialistai?” Savo kalboj d. Gri
gaitis pinniatįsia pažymėjo, kad 
tos klerikalų pasakos busią so
cialistams terūpi tik žemi mate
rialinė nauda, kad jie užmiršta 
_______ j dvasios reikalavi
mus — kad visos šitos pasakos 
yra prasi many tos. MJaža to, 

■ kad šitaip elgiasi ne socialistai, 
bet patįs jų kaltintojai r— kle
rikalai

Mokytojas Leveskis, kuris 
kitąkart turėjo savo kalbų ir 
prakalbos mokyklą prie Halsted 
ir 31-mos gatvių, sugrįžo diabar 
vėl Chicagon. Buvo išvažiavęs 
į Kaliforniją pairusiai sveikatai 
pataisyti, ir ten išbuvęs apie tre
jus įmetus. Dabar jaučiąsis ge
rokai pasitaikęs. Sugrįžęs čia ža
da vėl atidaryti vakarinę mo
kyklą — kalbų, prekybos, o 
taipjau prirengiami į augštes- 
niąąiasA mokyklas. šiuo tarpu 
p. Leveskis apsigyvenęs (laiki
nai) p<as savo gimines, 666 
18-th St.

w.

tkU

Pagavo juodarankius.
Du juodaiąinkiu, vyras ir mo

teris, kurie rase grasinančius 
laiškus poniai Ecfvva.Tcl J. Colc- 

niaif, reikaMudami iš jos 
$2,000, lapo pagauti detektyvų

Paskutinį laišką p. Coleman 
apturėjo praeito j subatoj. Ja
me buvo nurodyta, kad ji turi 
nueiti nedelioj, 8 vai. vakare, 
ant šiurrytinio kampo S. Clark 
ir 18-tos gat. ir ten į maisto iš
matų skrynutę įdėti $20,000. 
Priešingam atsitikime, jai grą- 
sinta mirtis, pavogti jos 5 metų 
dukterį ir išprogdinti! jos namą 
ant 20 W. 19-tos gatvės.

Paimta baimes p. Coleman 
nuvažiavo į policijos viršininko

kus. x
—Ką aš turiu daryti — pak

lausė jinai.
KoUlri detektyvų seržent’ai

kle-
Parėmimuii) šilfh-ssavo 

i tvirtinimo kalbėtojas davė visą 
( eilę pavyzdžių. Kalbėtojas be

i

JUST KIDS—From Victory to Defeat fiy Ad Carter

-—» THAT5 E N OU G H.’- I D0H T WĄNT 
TO HffAR ANT E.YCUSE5 - I TOLD VOO 
WHAT v/OULD HĄPPEN »F I CĄUGHT 
VOU FIGHTING AGAIN--------------------- .
UHEN.VJE- Get HOlME IHPRESS 
ON Y0UĄ LAI N D THAT | 5AY
A THINGc I HE AN D'- HįOVj____

siuvo koją ant skrynutės ir drū
čiai užrišo raištelį. Tuo tarpu 
jis mitriai paėmė pakinką su 
pinigais ir pradėjo eiti.

Tuoj nuo keturių 
kampų pasirodė keturi 
vai ir sučiupo nabagą, 
ėmę nuo jo pakinką, 
paženklintas buniaškas 
kaluvo prisipažinti.

—Vardas ir m n trasas 
reikalavo detektyvai.

— Sam Newich, 1806 
Fedcral gat. — atsakė jis.

Detektyvai, nuėję ten, atrado 
judUaveidę Mary West. Pašau-* 
kė p. Colenman, kuri pažino 
juodaveidę esant moterį, dirbu
sią tūlą Įniką jas ją.

Detektyvai paėmė
West’s rankraštį ir sulygino su 
bevardžiais laiškais, rašytais p. 
Coleman. Jie pripažino, jog ra
šymas buvo vienodas.

Ponios Coleman vyras, kuris 
buvo vadovaujanti figūra dar
bininkų rateliuose, buvo nušau
tas jo raštinėje, 22 balandžio š. 
m. Užmušėjas nebuvo suimtas. 
Gal'dabar dalykai paaiškės.

\ Rengia masinį ussirinkimą.

gatves 
detekty- 
Jie, pa-

ir rei

pa-

W.

cagos namų sa<vii įlinkus, kurie 
pakelia namų vendas nuo spa
lių 1 d., įmanoma pasieks aukš
čiausio čiukurio •_ masiniame 
suvirinkime, Amerikos Legionų 
svrt., N. Clark ir Greenfeal gat.

Aldermanas R. J. Mulachy ir 
arendovių užtarimo asociacijos 
atstovai, kurie išvažiuoja Sprin- 
gfieldan, kad įteikus guberna
toriui Lowden’ui reikalą vimą 
sušaukti spec.ialį legislaturos 
sesiją apsvarstymui rendų pat
varkymo, kalbės susirinkime.

“Dar nėra pervėhi pašalinti

Mary
bernatorius išjsiųs pali'epimą 
greitai, legislatura gali susirink
ti apie' rugsėjo 1 d. ir apie vidu
rį mėnesio meb galime turėti 
patvarkymą, kuris duos teisę 
Chicagai reguliuoti randas/’ ta
rė aldeftnanas Mulcahy.

Pamatysime kas išeis perga
lėtojais iš tos kovos — namų 
savininkai ar arendoriai.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!
Chicuigos organizuoti Lietuviai Duon 

kėpiai'kreipiasi j jus organizuotus ir 
neorganizuotus darbininkus, o ypač i 
šeimininkes ir jų drauges.

Kad duotumėt draugišką pagelbą 
musų kovoj už teisingą reikalavimą! 
Mes per ilgus metus dirbom ilgas va
landas ir už mažiausią mokestį. Kas
dien kjlant pragyvenimo brangumui 
su tokia mokestimi musų šeimynos 
atsirado kritiškam patįėjime. Bado 
vilkas pradėio kalenti savo dantis prie 
musų durų/ tykodamas praryti bile 
vieną Šeimynos narį. Nekurtos kep
tuvės užlaikomos nešvariai, kas atsi
liepia ant darbininko sveikatos.

Iš didelio nuovargio ir .netikusio 
kepyklose įrengimo, negalėdavom pa 
daryti duonos kaip turėtų būti. Jųs- 
gi, geresnės negaudami, vartodavot 
ir vartojat tokią, kokią jums godus iš
naudotojas — savininkas suteikia.

Dabartiniu laiku kitų tautų duonke- 
pial-darbininkai yra organizuoti ir po 
priežiūra unijos kepa geriaus, ska
rdaus ir švaresnę duoną ir tos tautos 
ją naudojasi. Kuomet lietuviai my
linti rūgščią ruginę duoną, turi var
toti visai netinkamą valgiui.

Negalėdami to'viso pakęsti, susior
ganizavome į uniją ir pareikalavome 
samdytojų pripažinti uniją iki rug- 
piučio 7 dienai šių metų. Nekurie 
1 * 
zinimo blanka ir vartoja unijos žy
mę. T"*' * "_  ___ r

?risi- kyk!?- Bus mokinama mimi- 
kurie (kebą? tai‘'vesklį' hzeriai, kas k°S lOŠiniO, gilaus kvėpavi- 
visai netiktų ir nešvaru prie (gamini- mo, gramerofkos ir balso

Fcderalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

fclANDIE, AUG. 17, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo 1 užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 1QO auksinų .......  $2.50
LATVIJOS 100 markių ...i.... $2.5Q_ 
VOKIETIJOS J 00 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 30 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti j Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus sjunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

Auka
Lietuviams

.Aš matydama, kad lietu
vių scena atsilikus labai to- 

r— . ----- x,cn.urw H nuo kitų tautų, įsteigiu
samdytojai pasirašė po unijos pripa- Dramos KUTSUS Dykai

Kiti-gi sudėjo kaucijas po $300, UJl’UmatlC Art) lOSejų mo-

100,000 dalyvavo lenkų 
jomarke.

praeiitą nedėldienį neblogiausiai 
nusisekęs. Jame dalyvavę apie 
100,000 braščyško 
buvę surengta 55 masiniai susi
rinkimui. Sako, kad buvę su
rengta nemažai parodų ir baž
nytinių procesijų, ir lenkai 
meldėsi labai karštai visą, die
ną, kad- išgelbėjus Lenkijos1 
šlėktą nuo bolševikų, kurie da
bar jiems pila kailį.

Girdi, buvę nemažai spyke- 
rių, kurie be pasigailėjimo

Nusižudė iš gailesčio.
: Du metai atgal ponios Anna 
Klinger pasimirė vyras. Nuo 
to laiko ji praleido daug valan
dų sėdėdama ant jo kapo. Pra
eitą subatą ji atlankė paskutinį

lenkų ir.-kar po pietų, John Herlel, jos 
kaimynas, užuodė gazą, Jis no
rėjo įeiti į p. Klifngers narną,* 
bet atrado užrakintas duris. 
Policija ir ugnagesiai išlaužė 
duris ir atrado j.os kūną ant

Pasimirė seniausia Chicagos 
moteris.

/Ponia Anna Burrian, 101 me- 
smerkę visus intrigantus ir už-1 tą amžiaus, seniausia 
puolikus ant oičiznos ir Ya- Į gyventoja, pasimirė pane- 

j delio ryte, namuose savo gimi
naičio, James Lhotak, 2313 W. 
50 pleiso.

Ponia Burian, paskutiniu lai
ku, buvo baisiai nepatenkinta 
drapanų stylium, kuriomis da
bar molerįs ir' merginos rėdė-

gino pirkti bonų. Priimta neina-' 
žai rezoliucijų ir pasiųsti? Wil- 
sonui prašymasj kad pastarasis 
prižadėtų moralę ir materialę 
paramą išgelbėj fonui griūvan
čios lenkų šlėktos ir apgintų 
oičiznos nepriklausomybę.

Panašus jomarkiai buvę su 
rengti ii- Cliicnįf&s upiel irrlcčsc. 
Norią Chicago, Kvanston, Dės

Indiana 
Wliy-

Plaines, Ilammond, 
llarbor, East Cliictų 
ting, Gary ir kitur.

« Areštavo 25 poreles.
Praeitą naktį Lincoln parko 

policistas turėjo gero laimikio. 
25 poreles, 25 automobiliais 
linksmai, smagiai, šauniai, ty
kiai ir meiliai! važinėjose ir ro- 
miansavo Lincoln parke. Visą# 
romansas tapo staigu pertrauk
tas rūstaus policisto žvilgsniu.

—Ha! ha! — tarė dėdė — jus 
neturite lempų. Taigi jus visi 
esat areštuoti.

mo duonos) ir su jų pagalba varo 
darbą.

Draugai, išvežiotojai-draiveriai!
Mes būdami priversti ekonominių 

aplinkybių ir reikalaudami geresnių i 
darbo sąlygų, išėjome ant streiko. 
Musų išnaudotojai sudėjo kaucijas, 
prisisamde skebų ir mano sulaužyti 
darbininkų reikalavimą. Mes duon
kepiai unijistai išimtinai atsišaukia
me j jus, kad nevežiotumėte duonos, 
pakol samdytojai ‘ nepripažins unijos ! 
ir neuždės unijos žymes ant duonos. 
Pasitaikius, jeigu jus savininkai atlei
stų iš darbo, nenusiminkite, mes ko
vą laimėsime ir jums užtikriname dar
bą atgal.

Draugai ir draugės darbininkai!
Jus reikalaudami duonos, juodos ar 

tai baltos, visuomet žiūrėkite, kad bu
tų unijos žymė, nes unijistai stengiasi 
geriaus iršvariaus padaryti.

Pasitikėdami jums, kad atkreipsite 
atydą į musų atsišaukimą ir pagel- 
bėsite musų kovoje. Už jūsų drau- 

. giškumą iškalno tariam širdingą ačiū. 
Chica- draugiškai,

Duonkepiu ir Saldumyndariu 
Unija No. 408, Chicago, III.

Atrado paklydusį -vaikų.

Praeitą naktį policija. surado, 
prie Beac'kbavvk ir Kudson gat
vių 6 niMų vaiką, kurie buvo 
prapuolęs iš namų. Trys mer-

nusipirkti sodos. Penki sugrįžo, 
bet Johnriie dingo. Evanstono 
policija darbavosi per kelias* 
valandas kol pasisekė surasti.

/ ■■■■< ........— ——.

Traukinis užmušė žmogų.
Kūnas Joseph Tinkas (lietu

vis?), UK metų amžiaus buvo 
atrastas vakar ant Soo gele
žinkelio bėgių. Joseph Tinkas 
dirbo pas ūkininką Williani

Pranešimai

nušaukime. Nevien kad bus 
mokinama tikrojo scenos 
meno, bet čia pat turint 
Tcatrę, bus leidžiama prak
tikuotis lošti. Tuomet bus 
galima daugygeriau išmokti 
priprasti prie publikos ir 
greitai palikti artistais. Mo
kytoj aus gerai visiems žino
ma ponia Dundulienė. Kom- 
plimentuoti M. Dundulienę 
nematau reikalo, nes ponia 
M. Dundulienė jau nuo daug 
metų yrp žinoma netik Chi
cagos visuomenei, bet ir apie 
linkėję kaipo sumani ir gabi 
scenos vedėja. Kursų užsire- 
gistarvimas prasidės nuo 6 
iki 21 šio mėnesio (Rugpjū
čio). Norintieji užsiregist
ruoti, kreipkitės: 3548 SO. 
HALSTED ST. ant antrų lu
bų.

Klauskite Misevičiu^es.

MILŽINIŠKOS PRAKAL
BOS CHICAGOJE.

Kulbes T>r. Jonas šliupas 
Sekančiose vietose:

Dramatiško Ratelio* susirinkimas p 
.vyks utaminke, rugpiučio 17 d., Mel- 
dažio svetainėje, p&džia 7:30 vaka
re. Visi nariai būtinai turit susi
rinkti, mes reikia daug lošėjų, ir bus 
dalinama rolės veikalų “Mindaugis” 
ir “Lizdas Naminio Liūto“.

t ---- Valdyba.
L. S. S. VIII*RAJONO.

Apšviėto’g 'Komisijos ir TJajono vai-,
dybos susirinkimas bus seredoj, 18' Utaminke, Rugpiučio 17 d., 
^.7:30™!. ,-akare. Naujau iToWfl/of j

Malonėkit visi nariai pribūti, yra Svetainėje, 46 and Wood St. 
svarbių dalykų apkalbėjimui. I

________ ~ Komitetas. I Seredoje, Rugpiučio 18 d., 
Rugpiučio 18, seredos vakare, S. L.‘? ~“X1‘ T ; ’ c

a 208 Moterų kuopa rengia yakaftiį tainėje, 1822 Wabansia Avė. 
bnl lnwahin cunfainčlA 001 iir 00^,1 7

North Side, Liuosybės sve-
Fellowship svetainėje, 831 W. 33rd , 
PI. (ant Bridgeporto). Į vakarėlį 
yramžkviestas tik iš Lie'tuvos grįžęs 
Dr. J. Šliupas.

Rengėjos pažada ,savo svetingumą 
ir kviečia viengenčius atsilankyt. 
Inžanga visiems dykai. Rengėjos

Pradžia visose svetainėse
8 valandą vakare.

Visi Chicagos lietuviai
, yra kviečiami susirinkti į 

Or W VllQ7lfifilinn7’m*nėtas svetaines ir kartu 
Uli iii I pasidalinti iš Lietuvos tik-

GYDA'U visokias ligas vyrų ir mo- riaUSiomiS Žiniomis. DR. J. 
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil- STJIIPAR tik Un vrn qu<rri- 
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, i K<* l
paralyžių ir kitas visokias vidurių Ii- Ž§S iŠ LietUVOS. 
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedeliomis nuo 9 iki 3 po pietų. 
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, III. ’ 

Phone; Humboldt 5849

Sako, kad tai yra St. Nolan.
Policija yra beveik persitik

rinus, kad lavonas, apie kurį 
vakar “Naujienose” buvo mi
nėta, esąs lieutananto James D. 
Nolun. Jie sako, kad jis buvo 
labai brutališkai nukautu.

Lieutanantas Nolan buvo ar
mijos ofeierius, kuris prasišali
no 15 liepos, sakydamas savo 
pačiai, jog jis esąs pašauktaš 
Washilngtonan biznio reikalais. ■ 
Sąvaitę. vėliaus $5,000 trukumo 
dmsta jo rokunduose.

Nusiplikė į verdantį vandenį.
A meilia Wyszyliskiz, 3 metų 

senumo, 2315 W. 19-tos gat. 
žaizdami virtuvėj vakar po pie
tų, įvirto į vaną verdančio van
dens ir mirtinai nusiplikė.

Padengimui Rengimo lėšų 
įžanga 25 centai.

i Kviečia
A.L.T.Sandaros 25 kp..—Atnešk $2,000 popieriniais 

h—jie Jare jai.
Ji nuėjo bankan ir paėmus 

$2,000 atnešė. Detektyvai) užsi
rašė sęriįų skaitlines ir paženk
lino kiekvieną bumašką. Tada 
jie įdėjo pinigus į pakinką ir 
uŽKlijavo.

Praeitą naktį, 8 vai., p. Cole
man nuėjo nurodyton vieton 
’r įmetė pinigus į skrynutę.

Dešimtis minučių vėliau atė
jo į visas puses žvalgydamasis 
žmogus. Einant jam pro skry
nutę atrodė, jog jo čeveryko už- 
rašlis atsiliuosavo. < Jis uždėjo

S V E I K A T O'S
Mes paskelbiame visuoihenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VA1STINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro, 
pos metodų nuo visokiu ligų.

Mes turime tą sekretą kuriuotn PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistaiPASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų sutašo vaistų ,ir žolių — siunčiame už dyką.

KUR

Susižeidė mergaitė.
Josephihe Danna, O nitų, 1710 

Kemon 'gat., žaidė kiemelyj su 
dviem gelžkelio tių’pedam. Vie
nai netikėtai atsidarius, ji susi
žeidė kairiąją ranką. Pasveiks.

SALUTARAS gRMugfi COMPANY
1 i į 1‘ROF. J. BALTRENAS,

-V ’ *L. i M* • • • U»Uf F’TAf’f TT 1 i i rN j ' —•1707 So. .Halsted St. Chicago, III.

jUTTLE JULIUS OEEZER E" BAKE:
AND VOUR. CtVfi 

op dv/ 
ANCESTORJJ

INTERNATIONAL CARTOON CO ■ ■

*****
i

PIEA5E POP-7? 
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NAUJIENOS, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
VYRŲ

REIKIA REIKIA —

5

Chicago, III.

15th and Canal Streets

RAKANDAIl

1505 E.

T t

REIKIA DARBININKŲ NAUJI RAKANDAI PIGIAI!!
VYRŲ

JIEŠKO DARBO

Atsi- REIKIA

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

gos.
PALIKTA STORAGE’Y

ACME STEEL GOODS CO
2836 Archer Avė.

PATRMYKIT

ti pas

REIKIA —

t

PARDAVIMUI

Chicago, III.

III.

Beflden

AUTOMOBILIAI

i

REIKIA žmogaus, kuris galėtų ge
rai rašyti lietuviškai. Atsišaukit nuo 
4 iki 8 valandai vakare.

H. LEIBOVICZ, 
1555 W. K-th St.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Ilgas laikas Amerikoj, 
Jei- 

gyvas malonėk atsišaukti

FELIX WARREN, 
Main St., Merril, Wis.

PARSIDUODA saliunas, geras 
kampas, visokių tautų apielinkėj, ga
lima įtaisyti ir restauraną, nes arti 
dirbtuvės. •

2700 Ogden Avė. .

PARSIDUODA gera grosemė smar
kiai augančioj vietoj. Pasimatykit 
su savininku tarpe 12 ir 2 po piet. 
kasdien.

3233 So. Halsted St.

RNITURE 
STOBAGE,

2810 W. Harrison SU Chicago. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4.

kultįė ir svarstyki© (scale). 
duos pigiai.

L. KACER, 
3002 Emerald Avė.

Extra i/ Extra

PARSIDUODA 2525 So. Halsted 
St. 2 augštų budinkas Storas, fla
tas ir mitingams salės; buvo gera 
bizniaus vieta per paskutinius 30 me- 

Pa-

NORIU GAUTI vietą barbemėje, 
dirbti vakarais ir subatomis. 
šaukite:

V. D. VILNIUS, 
3336 So. Halsted St., Chicago, III

Pa j ieškojimai
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 
ar kas žinoto malonėkite duoti žinią 
šuo adresu:

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

PAJIEŠKAU savo puseserės Mari
jonos Prunckaitės, po vyru Vasilienė, 
turi dvi dukteris Oną ir Julijoną. Tu
riu labai svarbų veikalą — gavau te
legramą nuo jos vyro, kad jis yra la
bai sužeistas ir nori savo naudą pa
likti savo dukrelėms. Meldžiu, jį pa
tį atsišaukti, ar kas kitas duokit Žinę 
už ką busiu labai, dėginga. Po tė
vais esu Antanina Navickaitė, po vy
ru •

MRS. MAGGENTI, 
1947 Canalport Av.,/ Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo brolio Jeronimo 
Vameckio, paeina iš Kauno gub., Tel- 
šų apskr. 
pirmiau gyveno Brockton, Mass. 
gu teesi 
adresu.

PAJIEŠKAU savo draugų Antano 
Franciškaus ir Kazimiero Garliaus- 
kių, Raseinių apskr. Drupiškių dva
ro. Gyveno Bramfort, Conn., dabar 
nežinau kur. Malonėkit patįs atsi
šaukti, ar kas juos žino pranešti šiuo 
antrašu:

PETRAS BUDRECKIS, 
8325 So. Morgan St., Chicago,. III.

T
Y

NAMAI-žEMfi
MOTERŲ
--------- J—

Inteligentiškos lietuvės prižiūrėto
jos (forelady) tarp 30 iki 40 metų 
amžiaus, prižiūrėti trisdešimtis mo
terų uirbtivėj. Turi kalbėti lietu
viškai, lenkiškai, čekiškai ir angliškai. 
Valandos nuo 7:80 vai. ryto iki 
vai. vakare. Alga $25 savaitėj.

Rnčyk laišką tiktai.
Adresas “Naujienų” ofise.

A. 102, 
1739 S. Halsted St

Paprastų darbininkų į 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

PARSIDUODA Oldsmobile 1919, 5 
pasažierių touring automobilius. 5 
nauji tajerai. Visas» kaip naujas. 
Pradavimo priežastį patirsit ant vie
tos. ’ Galima matyti kasdien.

SIMONAS ESIUNAS, 
1344 So. Jefferson SV.

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

P. GROSS, 
8101 Vincennes Avė.

CRANE COMPANY, 
Samdymo Dėpartamenas 

40th St. & So. Kedzie Avė. 
arba

PARSIDUODA Overland touring 
automobilius, 5 pasažierių, pirmaei
liame padėjime, 4 geri tajerai ir 2 ex- 
tra tajerai.

2006 Canalport Avė. 
las flatas. Galima matyti vakarais 

ir nedėlioj,

PARSIDUODA KAMPAS 26 & 
NORMAL. \

3 augštų mūrinis budintas — 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 
38rd ir Halsted St.

MOKYKLOS
^-*^*^*^z*^"**i****^**>*i*-*w^«s^«^vx»m**m*^»x>z^Xz*-*%^*^*~***»»-**-r^*>«*.

VALENTINE DRESMAKiSg^ 
COLLEGE8

6205 M.' Halsted, 2407 W. Madlson, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattenių Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

< 
i

Utarnikas, Rugp. 17 d., 1920

DRAUGIJOS
DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 

AMERIKOJE NO. 1.
Vaidyba 1920 nu

Pirmininkas, J. Grakauskis, 
4508 So. Paulina St.

Vice-pirmininkas, J. Rngauskis(
4435 So AVood St.

Nutarimų Rašt., A. Tdrvidas,
3259 So. Union Avė.

Finansų Rašt., S. Stankus,
6418 So. Justin St.

Kasierius, A. Česna, Ą
4509 So. Paulina SL

REIKIA —
Moteries sortavimui 
waste popieros.

J. SANDROFF, 
1451 So. Peoria St.

REIKIA —
Paprastų
DARBININKŲ

Mes galime panaudoti kelis 
gerus 
vietos.
lygos. Kreipkitės pąs
2338 S. Wėstem Avė.

vyrus.
Geros darbo

Pastovios 
san-

PARSIDUODA lengvas Ford truc- 
kas, atviras cxpress viršus, gerame 
padėjime. Taipgi Ford chassis tik ką 
pertaisytas.

Kreipkitės
1110 W. 18th St.

nuo užpakalio tirpo 6:^0 ir 8 v. v.

PARDAVIMUI automobilius Ford, 
nuodelio 1920; 5 pasažierių. Galima 
rtiane matyti nuo 2 iki 7 vai. vakare.

6451 So, Peoria St.
Phone Englewood 5514.

PARSIDUODA 8 ruimų namas ant 
514 — Sixt Avė. Maywood, 111/ 
Taipgi 2 lotai. Viską parduosiu už 
$6,000.00.

CHAS. PETKUS, ‘ 
2219 Lake St., Mclrose Park, III.

PASKOLOS

REIKIA —
MOLDERIŲ — 

ANT BENČIAUS.
PUIKIOS DARBO 

SANLYGOS.
MOKAMA AUGŠČIAU-
SIOS ALGOSI ’

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

v 
dirb-Paprastų darbininkų 

tuvės darbams ant mašini,

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

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

. FARMOS, FARMOS.
Prkite ūkę dįdžiausioj lietuvių ūki

ninkų kolonijoj Mich. Čia jau pirkę 
ukes suvirš 400 lietuvių. Pirkit čia 
rudenyj, nes pavasaryj bus daug 
brangesnes. Fountain apiclinkėje že
mės žra pagarsėję savo gerumu ir 
viršija visas kitas žemes kokios tik 
yra pardavinėjamos Michigan valsti
joj. Parduodu faririas ant lengvų iš
mokėjimų, turiu ant pardavimo 57 far- 
mas su budinkais ir Sodnais, priei
nančias prie upių ir ežerų, taipogi tu
riu daug f urmų su gyvuliais ir padar
gais. Del platesnių žinių rėšyk, o 
gausi furmų kątaliogą.

J. A. ŽEMAITIS, 
R. 1, Fountain, Mich.

PARSIDUODA ant 1736 West 47th 
gatvės, labai geroj biznio vietoj, 2 
augštų namas. Išdirbtas grocerio biz-. 
nis, 3 flatai ir Storas. Galima pirkti 
su bizniu ir be biznio. Savininkas 
perka farmą, 
leisti Chicago.

ZOLP
4547 So.

nori greitu laiku 
Kreipkitės pas

IR BARČUS,
Hcrmitage Avė.,

Yards 145.

ap-

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis. •

MAKER KRAUS. s
1924 W. Chicago Avenue 

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

DRAUGIJOS m ORGA
NIZACIJOS

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1920 m.
Edvardas Čepulis, pirmininkas, .

2841 W. 40th Place 
Beni Pasanka. padėjėjas,

1447 So. 50th Avė., Cicero, III 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,

1635 N. Hermitage Avė. 
Dominik Danta, fin. rašt.,

1237 Sp. 48th Ct., Cicero, III 
Antanas Tumavičia, kasierius,

1329 So. 50th Ct., Cicero, 111. 
Susirinkimai laikomi antrą nedėl

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

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

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

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

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

Step. J. Tverijonas, Finansų Raštin. 
835 N. Taylor Avė., Oak Park, 111. 

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

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

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS
* BALSAS.

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

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

728 Park Ct,
Iždo Globėjai:

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct.
Ig. Jaseliunas, 960 Jcnne fK.

Teisėjas, Ant. Bubelis, 818 Quince St.

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pi

nigus musų didelėse Hawthome 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį 
pageidaujamų darbų, iš kurių 
galite pasirinkti. Štai trįs dar
bai, kurie nereikalauja patyri
mo. Mes turime ir kitokių ly
giai gerų.

• Coii Winders
Lengvas, čystas darbas prie 

kurio jus gausite $19.45 už kiek
vieną pilną savaitę mokinanties 
ir daugiau kada pradėsite dirbti 
nuo štukių (piece work). Mer
ginos dabar dirbančios, aplanmi 
imant, yra jau po tris metus pne 
to paties darbo. Juo ilgiau jos 
būna, tuo geriau jos tą darbą 
mėgia.

Paper Tnsulating
Ar ne mėgtumet operuoti ma

šiną, kuri apvynioja parvuotą 
(colored) popierą apie čystą va
rinį dratą. Jus gausit virš $20 
už kiekvieną pilną savaitę moki
nanties ir musų instruktoriai pa 
mokins jus uždirbti daugiau.

Assembling.
Lengvas darbas ant benčiaus. 

Jus galėsite prisėsti, greitai iš
mokti ir uždirbti gerus pinigus 
nuo pradžios.

Atsišaukit į musų samdymo 
ofisą bile dieną prieš 4 vai. po 
piet, arba utarniko ir ketvergo 
vakarais tarpe 6 ir 8:30.

VVESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48th Avė. & 24th St.

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

Kreipties:
W. II. TAPLIN SUPT.

Robey St. South of Blue 
\ Island Avė.

Paprastų darbininkų. 
48 valandos į savaitę’. 
Laikas ir pusė už virš
laikį (overtime).

Kreipties pas
534 So. Franklin St.

TĖMYKIT
Ar jus jieškot nuolatinio darbo ? 

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

LINK BELT CO.
329 West 39th St. .

MOTERŲ
OPERATORIŲ

Turi kalbėti ir suprasti 
angliškai suvyniojimui 
varinių dratų. Darbas 
susideda iš operavimo 
mašinų, kurios suveja 
dratus apie viepas litą. 
Atsišaukit prisirengę 
dirbti.

Manufacturing
Company

2300 So. Western Avė.

REIKIA
MOLDERIŲ

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

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY,

2300 So. Springfield Avė.
REIKIA PARDAVĖJŲ. $50 — 

$60 į savaitę. Turi būti smarkus ir 
akuratni. Parsiduoda dalykas, kuris 
da nebuvo ant marketo. Kreipkitės 
tarpe 8 ryto ir 5:30 po piet..

Merrick Bldg., Room 412,. 
357 W. 63rd St.

reikia
Paprastų* darbininkų.
Smagios darbo sanlygos ir gera 
mokestis. Kreipties

THE GILBERT & BENNETT 
MFG. CO., .

Blue Island, III.

REIKIA —
2 barberių. vieno dienoms ant 
visados, o kito paskirtais vaka
rais. Unijos barzdaskutylęla. 
Atsišaukit tuojaus

2011 So. Halsted St.

Kreipties į samdymo ofisą.

ir prie trudtų. Geros al-

Pastovų darbą su gera mo
kestini ir bonais galįma įgy-

WESTERN FELT WORKS, 
4115 Ogden'Ąve., 

arti 22nd ir Crawford Avė.

REIKIA
Paprastų darbininkų ir Trucke- 
rių. Gera mokestis. Pastovus 
darbas.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 So. Union Avė.

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

J •
1134 So. Canal St

PARSIDUODA bučemė ir grosėme 
visokių tautų apgyventoj vietoj, biz
nis išdirbtas per daugel metų. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos.

938 W. 119 St., 
West Pullman, III.

PARSIDUODA — bučęrnė ir gro- 
serne geroj vietoj, Lietuviais ir len
kais apgyventoj apielinkčj. Pardavi
mo priežastis — turiu du bizniu ir 
abiejų negaliu apdirbti.

1836 So. Halšted St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA restauranas ir ho- 
telis su 15 kambarių ant antro augšto 
ir restauranas ir 6 kambariai apačioj. 
Pąrduodame namą ir visą biznį kaip 
styvi su visais įrankiais, pianas ir kiti 
daigtai. Puiki vieta. Platesnių žinių 
atsišaukit pas savininką.

EML. KORINEK, 
1327 W. 18th St., Chicago, 

Tel.: Canal 3689.

PARDAVIMUI grosemes Store fix- 
tures visai mažai vartoti, atmdo kaip 
nauji. Parduodu už pigią kaklą. Kam 
yra reikalngi malonėkite kreiptis po 
numeriu:

720 W. 35th St., nuo užpakalio.

PARSIDUODA — Chevrolet Tour
ing automobilius, 5 pasažierių, mažas 
truckas parankus bučeriams, IMi ar
kite pajiegos elektros motoras (mėsai 
malti) mėsai kapoti mašina, bučemės 

Parsi-

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražute didelis 
phonographas, kaip 

, naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotaa 

- ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parior). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Bondsal. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. D. 
leidžiama išegza 

WESTERN

Shmpeliniai Rakandai./. . "z ••N, r * % i ' A 1 *
Valiausiose madose bus išparduoti 

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

1’ed. Pastatymas veltui.
SOUTH-WEST SAMPLE 

FURNITURE STORAGE
2102 W. 85-th St. arti Archer Avė. 
Atdara nuo ,9. iki 9, nedėlioj nuo 

/ 10 iki 4.

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

WESTERN FURNITURE * 
and STORAGE

2810 W. Harrison Str., 
Atdara nuo 9 iki 9»val. vak. 

ir nedėlioj iki 4' v. v.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
rej dėl 3 kambarių; .dar nauji; par
duosiu visus sykiu. Matyti galima 
4:30 vai. vakare.
_______ 2059 W. 22 St., 2 fl.

NAMAI-žEMfi

tų. KAina už viską $10,000. 
darysim lengvas išlygas.

KOCH & Co., 
2603 So Halsted St., 

Tel. Yards 1148 
arba | 

UNIVERSAL STĄTE BANK 
33rd ir Halsted St.

PARSIDUODA namas 2 flatų 5-6 
ruimų. Maudyne, gasas ir elektra. 
Beismantas cementuotas. Savinin
kas ant antrų lubų.

J. J. SKRABY, «
5334 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
už $3,500 — 100 pėdų žemes, galima 
laikyti karvę ir vištų. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite,
JONAS TAMOŠAITIS, 

10512 S. May St., Chicago, III.

PARSIDUODA — 3 augštų muro 
namas, 6 flatai — 4-6 kambarių kož- 
nas po No. 8346 Wallace St. Kreip
kitės pas savininką po num.

8352 'WAllace St.

PARSIDUODA 5 kambarių muro 
namas, didelis ’basementas ir didelis 
kiemas, po No. 3739 Wallace SL 
Kreipkitės pas savininką po num.

3352 Wallace St.

PARSIDUODA 7ių kambarių mū
rinis namas ant 3019 So. Canal St. 
Sietai ant langų ir durų, žieminiai 
langai ir du?įs. Gera vieta dideliai 
šeimynai ar šeimynai su įnamiais. 
Kaina $3,000. Pašaukit Columbus 
8342 tarpe 7:30 ir 9 vai. vakare.

GERAS BAKGENAS

Parsiduoda namas su Storu ir di
deliais kambariais, gazas, elektra, 
maudynės, telefonas. Kaina $2,700.

2443 W 71st St.
Tel.: Stewart 461

DIDELIS BARGENAS.
* Parsiduoda 4 pag. naujas mūrinis 
namas, po 5 ir 6 kamb. fletai. Ant 
didelio kampinio loto ir arti visų pa
rankamų. ĄJamas yra padarytas pa
gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy
ta pirmos klesos, kieto medžio apdir
bimais, ir tile padlagos maudyklės 
kambariuose ir tarpdurise. Bandos 
neša $200.00 į mėnesį. Namas ran
dasi Bri^ton Parke, lietųyių koloni
joje. Atsišaukite tiesiai prie savi
ninko

2424 W. 45th St. t 
2rų Kibų iš fronto.

PARSIDUODA naujas moderniškas 
2 flatų po 6 ruimus namas, su vi
sokiais* vėliausiais įtaisymais, 30x125 
pėdas lotas. Turi būt parduotas grei
tu laiku už $7,700.00. Agentu ne- 
atsišaukit.

A. MILIAUSKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, 111.

IMA5TER '5Y5TEM
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MOKYKLOS

VyrįįlY Motery Rūbą Kirpi 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budi 
jus trumpu laiku išmoksite viso a 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mafti 
uos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DĘSIGNING’ SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P.
Viršininkų antrašai 1920 nu

D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St 
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

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

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

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
Dr. a. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Westorn Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 \Vabansia Avė.

TAUTIŠKA DR-STfi MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avc., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskjs, 
122 E.Kcnsington Av, KensingtonJU. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10149 S. Wentwoflh A v., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St., Roseland, III.

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

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis, Pirm.,

2508 N. Francisco Avė.
F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė.
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 16£5 Girard St.

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

LIETUVIU LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kveaaras.
3122 So. Union 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidns,
3259 So. Union

G. šarkaitis nut. rašt.
3412 $o. Halsted St. 

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

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

Avė.

Avė.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union
K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,

J.. Asbnianta, nut. raštininkas.

Ave.
K. Sherpetis, Vice-pinnininkas, 

1719 N. Hariui tage Avė.
uiiumud,
810 W. 19 SI.

Fran. Girdvvainis, fin. rašt.
2000 S. Halsted St. 

M. Yamilaitis, kontr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė.

D. Shemaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avc

Susirinkimai būna kas mėnesį an
trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shcmaičio svei„ J 750 So. Union 
Avė. ’N

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

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

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

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

Box 681, Mohose Park, III. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III. 
L Kasos globėjas Myk. Zankevičia, 

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

Box 514, Mclrose Park, III. 
Maršalka Stanislovas Poška .

Box 403, Melrose Park, III. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, MeJrose Park, III. 
Savo susirinkimus Kn. AJgirdo 

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DP.-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta,
313) So. Emerald Avė. 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis,
3131 So. Emerald Avė. 

Nut. Rašt., Kuz. Demereckis,
3327 So. YVallace 

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

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

2 Kasos glob. Povilas Chuphnskas,
3417 So. Emerald Ava.

Kasierius. A"'“nas((1A9n,^”i,^ih 3t. 

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

ČHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. PaŠ Valdyba 1920 metams 

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

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

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

St.
Fin. rašt., V. Briedis,

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

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

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

St.

St.

St.

Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metama. 
Pirm; Ant. Margevičia, 

1923 S. Union 
Padėj. Juoz. Valantiejus,

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

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

712 Barber St. 
Jon. Tautkus, 712 Barber St.Kas. __

Centr. rašt. Antanas Juslius.
Kasos globėjui:

Petras Venckus ir Petras Vertelis.
Maršalkos:

1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis
Ligonių globėjas Arit. Daujotas.
Teisėjas Staniai. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

A-
HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

Pirm. Alex I^mesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
Prot. Rašt. Antanas Bernotas, 
Fin. Rašt. Mikolas Walenta, 
Kasierius Alex MaČikas, • 
Kasos globėjai: Juozas MaČikas, 

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

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
GonČiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1915 So. Halsted St

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

Nutarimu rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22 ~

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
3114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė, 
8838 So. Wallace St. 

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

Kasos globėja, J. Miklošienė, 
8309 So, Union Avė,

st.
st.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAfiALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douplas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

8833 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt., 

z 1881 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. ražt., 

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

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

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

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP., 
Valdyba 1920 metams.

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

12248 Em'^ld
A. Statkus, fin. rašt,

J. Gruzdis, ižd., 
J. Riepšas, iždo

A. Mikalauskas,

Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 
3310 So. Halsted St.

P. Laukis, marš.-durininkas,
12143 Green SL

Avė.

Avė.12039 Union
722 W. 120 St.
glob.,

12048 Union 
iždo gi., ‘

859 W. 122 St.

Avė.




