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NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje

Price 3c ' No. 166

Lietuva padare taiką su Rusija
Lenkai nusigandę
Bolševikai turi naujų laimėjimų

Latvija veja laukan svetimšalius
True translation file<l with the post- 
master at Chicago, III., July 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LIETUVA PADARĖ TAIKĄ 
SU RUSIJA.

Lietuvos* kariuomenė seka 
lenkus; paėmė dešimt 

kaimų; lenkai nusigandę.

[Telegrama Naujienoms]
WASHINGTON, liepos 14.

Lietuvos Atstovybe šiandien ga 
vo tokį “Eltos” kabelį, pasių
stų liepos tryliktų dienų iš Kau
no:

Lietuvos kariuomenė paėmė 
Kazačizną, Ligmenus, Kernavu, 
Musnikus, Paberžę, Maišioga- 
lų, kuri yra dvidešimt kilomet
rų atstu nuo Vilniaus; paėmė 
Maletus, Giedraičius, Miežan- 
čius, Inturkės.

Taikos sutartis su rusais pa
daryta. šiandien pasirašo.

WASHINGTON, liepos 11. — 
Pasak Lietuvos Atstovybės gan 
to kablegramo nuo Lietuvos 
valdžios, vakar tapo pasirašyta 
taikos sutartis tarp Rusijos ir 
Lietuvos.

KOPENHAGEN, liepos 14. — 
Čia vaikšto gandų, kad tik-kų 
padaryta taikos sutartis tarp 
Lietuvos ir Rusijos sox<etų val
džios leidžianti Rusijos kariuo
menei įsiveržti Lenkijon per 
Lietuvos teritorijų.

Sakoma, kad padėtis Vilniu
je yra beviltė. Lenke*, apimli 
baimės ir neturėdami maisto, 
sjiko verbuoja savanorius ser
gėti tvarkų mieste, kuomet jį 
apleis reguliarioji kariuomenė, 
ir veikiausia ryto.

Korespondentas sako, kad esu 
labai galimas daiktas, joge! vi
sa tai prives prie susirėmimo 
su lietuviais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 191

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
PENKIS MIESTUS.

Vilniaus moterįs ginkluojasi 
prieš bolševikus.

LONDONAS, 1. 14. — šian
dien čia gauta iš Maskvos be
vielis pranešimas, datuotas utar 
ninke, kuris mini apie tolimesnį 
bolševikų veržimąsi jų kampa
nijoj prieš lenkus. Pranešimas 
sako:

“Koveiio apielinkėj mes per
sikėlėme peP Goryn upę, apie 
dvidešimt mylių pietvakarius 
nuo Sarny, ir išplėtojome savo 
besiveržimų priekin. Eina at
kaklus mušys, bet musų nau
dom

“Lidos apielinkėj mes užėmė 
mc geležinkelio stotį Prudy’se 
ir užėmėirte Poločany ir Uža- 
točką.

“Baranovičių apielinkėj mes 
išvijome priešų iš jo pozicijų 
prie Svisloč upes ir užėmėme 
Michanovičius ir Stazons.

“Musų veržimąsi visame fron 
te sėkmingai plėtojasi”.

VARŠAVA, liepos 13 (suvė
linta). — Pranešama, kad Vil

niaus moterįs stveriasi ginklų 
idant gymis miestų, linkui ku
rio veržiasi bolševikai. Bolše
vikai esu paskelbę, kad Vilnius 
turįs būt paimtas, neveizint 
kiek V-sai tai kainuotų.

Užėmimas Vilniaus duotų 
bolševikams progos susisiekti 
su Rytų Prūsija geležinkeliu ir 
atkirstų Lenkiją nuo Pabaltos 
valstybių.

Minsku laikosi bolševikaf. Jo 
apielinkėse eina atkaklus inu- 
šys, kuriame lenkai naudoja ap 
ginkluotus traukinius, tankus 
ir orlaivius.

Toksjau atkaklus mušis tebe
sitęsia ir Molodečno sryty, kur 
lenkui, stipriai besipriešindami, 
žingsnis po žingsniui traukiasi.•

Pranešimas sako, kad į pie
tus ir rytus nuo Minsko bolše
vikų nuostoliai esu dideli, kur 
jų aštuntoji divizija tapo galu
tinai sumušta ir 66 infanteri- 
jos pulkas išvaikytas. Polesi- 
joj viena bolševikų koliumna 
taipjau tapo atmušta.
Amerikiečiai mušasi su Bu- 

denny’so kariuomene.
Kosciuškos orlaivininkų es

kadronas, susidedąs kone iš vie 
nų amerikiečių, yra naudoja
mas bombardavimui generolo 
Budenny’so kariuomenės — pie 
tiniame fronte. Pats Budenny 
vos-vos ištruko nuo bombų, kuo 
met jisai jojo priekyje savo ka
riuomenės.

Didelė daugybė bolševikų 
metama ant kairiojo lenkų ka
riuomenės sparno, kuris laips
niškai stumiamas į pietvaka
rius. Bolševikai be paliovos ga 
benasi naujų sustiprinimų.

Reikalingi amerikiečių 
pagalbos.

WASH1NGTON, liepos 14. — 
Jungtinių Valstijų ministeris 
Lenkijoj, Hugh Gibson, kuris 
dabar randasi Wasbingtone, iš
leido atsišaukimų į Jungtinių 
Valstijų žmones, kuriame jis 
pareiškia, kad jeigu norima pa
šalinti kentėjimų ir badų Len
kijoj, tuč tuojau reikalinga su
teikti jai apčiuopiamos para
mos — iš Jungtinių Valstijų. 
Gibsono atsišaukimas yra pa
sekmė gautų pranešimų apie di
delį kentėjimų lenkų, patekusių 
kely besitraukiančios lenkų ar
mijos.

Maisto padėtis kritinga.
“Maisto padėtis, pasakė 

jis, — ir taipjau bloga, dabar 
dar labiau pablogėjo dideliu su 
sigrudimu pabėgėlių ir dabar
tinio kriziso įtekme į transpor- 
tacijų bei paskirstimų. Jeigu no 
rimą pašalinti kentėjimų ir ba
dų, rekalinga tuč tuojaus su
teikti apčiuopiamos paramos iš 
šios šalies”.
Nori taikos su atžagareivių šefu.

Didžioji Britanijai savo notoj, 
kuri nesenai pasiųsta Rusijos 
sovietų valdžiai, be pasiūlymo 
daryti paliaubą mūšių šit len
kais, dar siūlo, kad tuo pačiu 
laiku butų padaryta paliauba 
mūšių su generolu Wrangel,

anti-bolševikų vadu pietiniame 
karo fronte. Apie tai šiandie 
pranešė Anglijos atstovų butui 
Andrew Bonar Li\v.

Valdžios pažiūrų reiškėjas 
pasakė, kad mūšių paliauba su 
generolu VV rungei turėtų būt 
padaryta ta sąlyga, kad VVran
gel tuojau pasitrauktų Kryman 
ir kad paliaubos melu Krymas 
turi būt skaitomas neutralu 
zonų. Pats VVrangel turėtų būt 
pakviestas Londonan, kad ap
svarsčius apie tolimesnį jo ka
riuomenės likimų. Vis dėlto, 
jisai negalės būti konferencijos 
nariu.

Bonar Law pažymėjo, kad 
Anglijos nota, pasiųsta liepos 
11 dienų, r/kalauja aiškaus at
sakymo, kuris turi būt duotas 
bėgiu vienos savaitės.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LATVIJA VEJA LAUKAN 
SVETIMŠALIUS.

VVASHINGTON, liepos 14. — 
Valstybės departamentas gavo 
pranešima nuo Jungtinių Valsti
jų konsulo Rygoje, kad Latvi
jos valdžia išleido patvarkymą, 
kreipiamą prieš negeidaujamus 
svetimšalius, kurie apsigyveno 
Latvijoj pradedant rugpiučio 1 
d. 1915 metais, kitaip, kad “ap
valius”’nuo jų Latviją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
NUŽUDĖ JUNGTINIŲ VAL

STIJŲ KARININKĄ.

TRIEST, 1. 13. — Praneša
ma, kad nesenai įvykusiame su 
sirėmime tarp italų ir kroatų 
Spalatoj, Dalmatijoj, tapo už
muštas' vienas Jungtinių Valsti
jų karininkas. Susirėmimas ki 
lo laike jugo-slavų nacionalistų 
demonstracijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Nubalsavo pasitikėjimų Rara 

ministerija.

HONOLULU, 1. 13. — įneši
mas pareikšti nepasitikėjimo 
Japonijos ministerių kabinetu, 
vadovaujamu premiero Hara, 
atstovų bute vakar tapo atmes
tas milžiniška didžiuma balsų. 
Prieš paduota 2,830 balsų, gi už 
pasmerkimų Haro ministerijos 
—. 145.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA RENGIASI IŠVYTI 
NUORTEVĄ.

LONDONAS, liepos 14. — 
Santeri Nuorteva, kuris tik-ką 
atvyko Anglijon kaipo ‘‘Rusijos 
bolševikų atstovo Jungtinėse Vai 
stijose, L. C. A. K. Martenso, 
emisaras tapo sulaikytas ir bus 
deportuojamas.

Sakoma, kad Nuorteva Angli
jon įsileistas per klaidą. Jisai 
turėjo “diplomatinį pasportų”, 
pasirašytą Martenso. Valdinin
kai Liverpooly neapsižiurėję ir 
įsileidę jį. .

Konfiskavo daug žuvies. 
[Federuotoji Presą).

SEATTLE, Wash., liepos 14. 
—v Federalės valdikis agentai 
keliuose vietos sandeliuose su
rado apie 225 tūkstančius sva
rų sugedusios žuvies. Visa kon 
fiskuota ir bus išmest# laukan. 

I True translation filed v.’ith the po; t- 
nuister at Čhicaao, III., July 15, 1920 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917

Bandė nušaut
Hindenburgą

Vokiečių feldmaršalas kovėsi 
su užpuoliku; išliko nesužeistas.

BERLINAS, liepos 14. — Tū
las nepažįstamas žmogus vakar 
įsiveržė feldmaršalo Hindenbur- 
go butan ir paleido jin šūvį. Kul 
ka tečiaųs Hindenburgą nekliu
dė, ir užpuolikas pabėgo.

Tuo laiku feldmaršalas buvo 
vienui vienas. Jisai bandė pasi
šaukti tarną. Čia jiedu susiėmė 
ir nepažįstamasai pribuišas pa
leido šūvį. Po to jisai pasiliuo- 
savo iš .Hindenburgo rankų ir 
pabėgo. Hindenburgas manąs, 

I kad užpuolikas buvo tūlos plė
šikų gaujos narys.

MOTERŲ TEISIŲ PRIEŠI
NINKAI PRALAIMĖJO.

Negavo indžionkšeno prieš 
valstybės sekretorių Colby.

VVASHINGTON, 1. 14. — Mo-' 
terų teisių priešininkai pralaimė 
jo savo bylą prieš valstybės sek
retorių Colby ir generalinį Jungt. 
Valstijų prokurorą Palmerį. By 
lą buvo užvedus t. v. American 
Constitutional lyga. Ji reikala
vo, kad Kolumbijos distrikto tei
smas išduotų prieš Colby ir Pal
merį indžionkšeną, draudžiantį 
paskelbti prokliamaciją apie ra
tifikavimą devinioliktos pataisos 
prie Jungt. Valstijų konstituci
jos, būtent, suteikiančios balsa
vimo teisių moterims.

Augščiausias distrikto teis
mas šitą moterų teisių priešiniu 
kų reikalavimą vakar atmetė.

Reikalinga pažymėti, kad tie 
moterų teisių priešininkai dau
giausia yra demokratai, tie, ku
riuos giria ir lietuvių klerikalai, 
kunigo Bučio vadovaujami.

True translation fileil with the post- 
master at Chicago, III., July 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI LAIMĖJO 
PLEBESCITĄ.

BERLINAS, liepos 14. — šian 
die paskelbti oficialiniai skait
mens sąryšy su plebescitu Vaka 

■ rinėj Prūsijoj, kai dėl nustaty
mo rybų tarp Lenkijos ir Vaka
rinės Prūsijos, rodo, kad už Vo
kietiją ten paduota 96,899 bal
sai ir 7,977 už Lenkiją.

zuoti industriją ir tt.

Lenkai prakišo ir Allesteine.
VARŠAVA, liepos 14. — Re

ferendumas, kuris tik-ką užsi
baigė Allesteine, Rytų Prūsijoj, 
davė šitokių pasekmių: 45,289 
balsai už Vokietiją ir 15,091 už 
Lenkiją. Mažas balsų skaičius, 
paduotas už Lenkiją, lenkų už
sienio reikalų ofiso skaitomas 
vokiečių priespaudos pasekme.

PINIGU KURSAS.
VAKAR, liepos 14 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais llaipi

Anglijos 1 svaras ............... $3.89%
Austrijos 100 kronų ............... $0.72
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.35
Danijos 100 kronų ............... $16.75
Finų 100 markių ................... $4.27
Francijos, už $1 ....... frankų 12.00
Italijos, už $1 .................... lirų 16.00
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.61

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarklai; ių kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ............... $0.75
Norvegų 100 kronų ........... $16.75
Olandų 100 guldenų ........  $35.20
švedų 100 kronų ....................  $22.15
šveicarų, už $1 ..........   frankų 5.55
Vokiečių 100 markių ............ $2.61

“Trečiosios partijos’’ 
konvencija

“Trečioji partija” pradeda irti; 
48-nių Komitetais nusigando 
partijos radikalų; La Folle- 
tte’o platforma atmesta.

CHICAGO. — “Trečiosios par 
tijos” konvencija pradeda irti. 
48-nių Komiteto vadai, kurie už
vakar buvo priversti nueiti į Ash 
land Auditoriumą (gatvekarių 
darbininkų svetainę) ir prisidėti 
prie darbiečių, vakar vakare pa
kėlę “maištą”. To “maišto” va
dai yra buvusios bulmuzerių par 
tijos šulai — Amos Pinchot ir 
kiti.

Trumpai sakant, dalykai susi
dėjo taip. “Trečiosios partijos” 
konvencija 308 balsais prieš 125 
atmetė taip vadinamą La Folle- 
ttc’o platformą. Po to, rankų 
pakėlimu, priimta kita platfor
ma, už kurią stojo Darbo Parti
jos ir kitų radikalių grupių at
stovai. šitos “radikalės platfor 
mos” labai nusigando liberališ
kieji 48-nių Komiteto vadai ir 
ant vietos pareiškę jai savo ne
pritarimo. Gi užsibaigus posė
džiui 48-nių Komiteto delegaci
ja ir vėl susirinkusi į Morrison 
viešbutį, kad pasitarus kas to
liau daryti. Manoma, kad šian
die į “trečiosios partijos” kon
venciją jie nebegrįšiu. ...

Beje, pranešta, kad senato
rius La Follette vakar atsiuntė 
telegramą, kurioj jis pareiškia, 
jogei jis nesutinkąs būti tos par 
tijos kandidatu į prezidentus.

Kodėl 48-nių Komiteto vadai 
pakėlė tą “maištą?” Viena, to
dėl, kad darbiečiai, kurie yra 
vadovaujamoji spėka konvenci
joj, griežtai atmetę kiekvieną 
“maištininkų” pasiūlymą — su
švelninti platformą taip, kad ji 
“tiktų visiems”. Antra, todėl, 
kad, kaip jau minėjome, kon- i 
vencija atmetė La Follette’o 
platformą ir priėmė darbiečių. O 
pastaroji, pasak jų, esanti — 
socialistiška. Darbiečiai mat rei
kalauja, kad naujoji partija bu 
tų klesiniai susipratusių darbi
ninkų partija — radikalinė par
tija. Jie todėl stojo už tai, kad ; 
ir platforma butų radikalinė, 
kad ji reikalautų paimti į vald
žios rankas bankus, demokrati-

Gi 48-nių ; Francijos “paskufnės karalie- 
Komiteto vadai svarbiausiu sa- nes”, kuri pora dienų atgal pa- 
vo reikalavimu skaito “panai- siinirė. 
kint ekonominę privilegiją”. Va 
dinamoj i La Follette’o platfor
ma kalba tiktai apie atšaukimą 
kurių-nekurių įstatymų, atstei- 
gimą žodžio, susirinkimų ir Į 
spaudos laisvės, paliuosavimą po 
litinių nusižengėlių ir tt. Į

Reikia pažymėti ir tai, kad 
“didžioji spauda”, kuri pradžioj < 
rodė didelio prielankumo “tre-Į 
čiosios partijos” kūrėjams ar 
bent stengėsi būti bešališka, da
bar imasi į prasto jai darbo — 
melų. Jau kalbama apie kon-< 
vencijos simpatijas “wobblies’- 
ams” (aidoblistams), apie “kon-i 
vencijos karštagalvius” ir tt. i

CHOLERA JAPONIJOJ.
Susirgo penki šimtai žmonių.
TOKIO, liepos 14. — Japoni

joj sparčiai plėtojasi cholera. 
Gautais iš įvairių vietų praneši
mais, praeitą savaitę dar penki 
šimtai žmonių susirgo cholera.

PARYŽIUS, liepos 14. — Vi
soj Franci joj šiandie iškilmin
gai pažymėta 131 metinės Bas
tilijos paėmimo sukaktuvės.

True translation filed with the post-; True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 15, 1920 master at Chicago, 111., July 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 19171 as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijoj galinti kilt 
nauja revoliucija

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris sako, kad jiems 
tenką pasirinkti arba civi- 

lę karę arba talkininkų 
įsiveržimą.

SPA, Belgija, liep. 14. — Vy
riausioji talkininkų taryba pa
prašysianti Jungtines Valstijas 
prisidėti prie okupavimo Ruhr 
apskrities, jeigu vokiečiai nesu
tiks išpildyti talkininkų reikala
vimą — pristatyti du milionų 
tonų anglių kas mėnesį.

Ryto vokiečiai bus paklausti 
ar jie sutinka pristatyti du mi- 
lionu tonų. Jeigu jų atsakymas 
bus negatyvis (atmetantis reika 
lavimą), jie bus painformuoti, 
kad Ruhr apskritis bus okupuo
tas pėtnyčioj.

SPA, liepos 14. — šiandie čia 
susirinko Vokietijos ministerių 
kabineto nariai. Vokietijos už
sienio reikalų ministeris, Dr. 
Walter Simons, prieš einant į 
susirinkimą pareiškė:

“Vokietija yra išvakary civi
linės karės ir įsiveržimo”.

Lloyd George persergsti 
vokiečius.

SPA, liepos 14. — Premieras 
Lloyd George šiandie priėmė pas 
save Vokietijos užsienio reikalų 
ministerį, Dr. Walter Simons’ą 
ir įtikinančiai jam pareiškė, kad 
talkininkai nejuokauja. Talki
ninkai, pasak Lloyd George, ma
no imtis ytin griežtų įmonių 
pravedimui Versailles’o sutar
ties, kol vokiečiai sutiks priimti 
jų pataisytus reikalavimus kai 
dėl pristatymo anglių.

ISPANIJA PRISIDENGĖ 
GEDULIO ŽENKLU.

Gailisi “paskutinės karalienės”.

MADRIDAS, I. 14. — Ispani
jos karalius, Alfonsas, kuris da
bar vieš'i Londone, telegrafavo 
ministerių kabineto pirminin
kui, kad karaliaus dvaras prisi
dengtų gėdulio ženklu pager
bimui karalienes Eugenijos,

Litvinov vyks Londo
no konferencijon

KOPENHAGEN, liepos I I. — 
Šiandien čia pranešta, kad bu
vęs “sovietų ambasadorius Lon 
done”, Maksimas Litvinovas, 
tapo paskirtas pirmininku de
legacijos į busimąją taikos kon 
ferenciją Londone, kur eis de
rybos tarp Rusijos, Lenkijos ir 
kitų Rusijos pasienio valstybių 
atstovų.

GALI KILTI VISATINIS 
JURININKŲ STREIKAS.

Jurininkai tariasi kovot už 
sutrumpinimą darbo 

valandų.

GENEVA, 113 — Interna
cionalinio jurininkų kongreso 
delegatai svarsto kokių įmonių 
panaudoti, kad privertus sam
dytojus sutrumpinti darbo lai
ką — iki 48 valandų savaitei. 
Jurininkai mano, kad delei to 
jiems gal prisieis stvertis pačios 
griežčiausios įmonės — boikoto. 
Jeigu šitaip bus padaryta, tai 
boikotas pirmiausia busiąs krei
piamas į Anglijos laivų savinin
kus.

ROMA, I. 14. — Andais čia 
buvo surengta “duonos demon
stracija”. Demonstrantus užpuo 

1 lė kariuomenė ir policija. Trįs 
žmonės užmušta ir keliolika su
žeista.

SAN FRANCISCO, 1. 12. — 
Vakar čia atvyko 200 rusių, ku
rios apsivedė su Jungt. Valstijų 
ekspedicinės armijos kaąęiviais 
šiaurinėj Rusijoj.

PENSACOLA, 1. 14. — Flori
dos valstijos gubernatorius, de
mokratas Catts, atsisakė sušauk 
ti nepaprastą legislaturos posė
dį, kad pasitarus delei balsavi
mo teisių moterims.

PARYŽIUS, 1. 14. — Spaudoj 
imta kalbėti, kad naujasai Fran 
cijos prezidentas, Dcschanel, 
veikiausia rezignuosiąs. Kiek 
laiko atgal jis pavojingai susi
žeidė ir dabar jo sveikata esan
ti labai menka.

PEKINAS, 1. 14. — Tientsin’e 
paskelbta karo stovis. Sumiši
mai plėtojasi.

■
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Patarnavimas
Kada jus deposituo- 

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

Ir atminkite štai kų, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
Šalis.

Ateikite ir matyki-

papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

The

ORKESTRĄ—BENĄ !

NAUJIENOS, Chlcago.
I

Ketvergas, Liepos 15 d., ’20

Lenkų žandarų 
naguose.

R. Ginzburg

(Tąsa)

Tula išimtimi buvo taip va
dinamoji *‘ponų” kamera, ku
rioj tilpo inteligentai ir raudo
sios armijos karininkai. Tos 
kameros kaliniai gaudavo kiek 
geresnj maistų ir apseidavo su 
jais kiek “švelniau”. Bet vidu
jinė, dvasinė šios kameros at
mosfera buvo nepakenčiama. 
Raudonųjų karininkų išmatos, 
buvusieji rėk viza toriai ir “črez- 
vyčaikos” tarnautojai su iždo 
pinigais perėji frontą, tikėdai- 
mtes antibolševikiniuos Len
kuos ramiai pagyvensią. Bet 
jie apsiriko: ant rubežiaus juos 
iškratė, primušė, atėmė pinigus, 
numovė batus, nuvilko apsiaus
tus ir švarkus, aprėdė skarma
lais, davė medines klumpes — 
ir pėsčius, be kepurių atvarė į 
belaisvių stovyklą. Apsigavę iš
gamos, kurių ne vienas buvo iš
davęs priešui visus pulkus, bal
siai svajojo, kaip apie didžiau
sią laimę, kad galėtų pereiti pas 
Denikiną arba keliauti į Maroko 
vietos gyventojų malšinti ir lt. 
Kol kas jie nuo ryto iki vakaro 
“korė” ir “šaudė” Leniną, Troc 
kį, Zinovjevą, šukė lošdami kor 
tom, vogė tabaką ir koliojo vie
nas kitą “komunistais”. Ypač at
sižymėjo kapitonas šaikovski, 
lenkas dvarininkas, visą apskri
tį sunaikinęs baisiomis ir netei
sėtomis rekvizicijomis.

Mes inteligentai, ir nedidelis 
bultįfudžių karininkų taurelis, 

pakliuvusių nelaisvėn (žydus ka 
rininkus lenkai šaudo vietoje) 
stengėmės praleisti dienas ne “po 
nų” kameroj. Vaikščioti po kie 
mą buvo leidžiama iki vakaro. 
Pasimatyti su pažįstamais buvo 
lengva, gana laisvai vaikščiodar 
vo ir laikraščiai. Taip sėdint 
kalėjime galima buvo visai orien

tuotis kas dedas “laisvėj’*. Mies
to ūpas buvo prislėgtas. Nedar
bas ir brangy mėtis vis augo, 
darbininkų miniose viešpatavo 
apatija. Nuolatinės kratos ir su 
ėmimai net ramiųjų partijų 
tarpe neišskiriant ir buržuazi
niai socialistinės “Zeiirei-Zion”, 
visą politikos gyvenimą privertė 
nutilti. Pasilikę ant poperio dar
bininkų (organizacijos neužsiė
mė nei aktinga ekonomine ko
va, nei šiek tiek rimtu kultūros 
darbu. Į “krikščionių”, lenkų ir 
žydų dalis išsidalinę profesinės 
sąjungos gangreit neturėjo tarp 
savęs jčkio ryšio. Centro biu
rui niekaip nevyko prafesinės 
sąjungos suvienyti (reikia pašte 
bėti, kad neatsižvelgiant į re
akcijos žiaurumą, lenkų “mal
šintojai” nedasiprotėjo išvaiky
ti profesinių sąjungų centro 
biuro).

Lenkų pasisek) mai fronte, su 
tvirtindami reakcijos dvasią, už 
miršdavo visą viltį, kad darbo 
minių būvis greit pagerės. “Lie
tuvos orientuoto” sunkiai vargo 
dėl įsigalėjusios Lietuvoj reak
cijos. Tik karingi straipsniai 
apW greitu laiku daromą tai
ką su “sovietų” Rusais, netikė
tai pasirodė Įp. p-sų “Rabot- 
nink’e”, sukėlė vilties, kuri lig 
šiol neišsipildė.

31 spalių iš Vilniaus į Baltsto
gę, paskui toliau siųsti į Gali
cijos koncentracijos stovyklas, 
buvo sudaryta kalinių partija 
iš 50 žmonių, tarp kurių buvau 
ir aš. Mus atvarė į stotį 7 vai. 
vakare, o musų traukinys išėjo 
8 vai. ryto. Įsodino mus į pre
kių vagonus; grindys buvo sto
rai apaugusios sušalusiu arklių 
mėšlu; nei suolų, nei pečių. Vai 
jšyti davė tik mitrų parų-----Gardi-

nc. Viename vagone su mumis 
važiavo dvi nebejaunos lietuvės, 
paprastos sodž. .moterys. Su
lig jų žodžių kokie tai kontr- 
žvalgai privertę jas nunešti j 
lenkų štabą prie demarkacijos 
linijos ir įduoti karininkui po 
parašu (!) lietuviškus atsišau
kimus į lenkų kareivius. Žino-

Parūpino visokiems 
reikalams i ?

J. BALAKAS f
1414 So. 49th Coort 

Cicero, I1L 
Tel. Cicero 2318

Jau Yra ParduodamosNAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Iš New Yorko j Angliju ar Franci jų $71.50 ir $85.00

Iš Ncw Yorko į Paryžių . $75.00 ir $86.50

Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų 
po $5.00 nuo galvos. Įvažiuojant Amerikon, reikia 
mokėti taksų po $8.00 nuo galvos. —

Kol-kas dabar galima važiuoti tik per Franciją. Ki
ti keliai yra blogesni negu kelias per Francijų.

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties į NAUJIENAS.

mu, vietoj parašo jos gavo “šem 
polus” ir kaipo “šnipes” buvo 
išsiųstos į koncentracijos sto
vyklą. Sargybos apsiėjimas su 
kaliniais, ir ypač su moterims, 
buvo šlykšd'ausias. Pusberniai 
“posterunkai” kiekvienoje sto
tyje įsigerdavo, be tikslo šaudė, 
kabinosi prie kalinių, visa gerk
le šaukia bjauriausias dainas. 
Aš kalbu maž daug aštuoniom 
kalbom, bet nė vienoj, kalboj 
negirdėjau to, ką dainavo “bo- 
gaterze polskie”. Ištisos poe
mos apie... venerines ligas! Kas 
tas poetas, kurs sudėjo tas su
puvusias eiles? Ar lai “tautos” 
kūryba-, “tautos dvasia”? Ne
laiminga tauta!

Į Baltstogę. mes( pribuvome 
trečią parą, anksti rytą. Pirma 
mus nuvedė į “stacija rozbor- 
cza”, bet ten nepriėmė nesant 
vielos. Keliavome į belaisvių 
stovyklą, 6 varstai nuo miesto. 
Ėjome pačiom didižiojom gjat- 
vėm. Praeiviai ir vežimai mai
šės šen ir ten. Į mus niekas vi
sai nekreipė domės: matyt “w 
vvolenj Polsce” visi prie to pri
pratę.

Stovykla, j kurią mus atvarė, 
ant kalno. Ten niekas neauga, 
vėjas liuosai švilpia. Šaly sto
vyklos — kapai. Tikriausia ir 
tinkamiausia kaimynystė... Per 
kelias vajandas, kurias mes iš
buvome stovykloje, belaukdami 
“pana porueznika”, kurs turėjo 
priimti partiją, bet užsimigo, 
naktį linksniai praleidęs. — pro 
mus neštuvus vis nešiojo visai 
plikus lavonus. Paklausinėjus 
paaiškėjo, kad kasdien stovykloj 
miršta 30—40 žmonių. Prie
žastis, kaip mums paaiškino, su
puvę kopusiai, vienintelis bc- 
la’isvdų •valgis. Palteliui mes 
matėme, kai kasė kapinėse di
delį brolių kapą. Pasirodo, kad 
kas rylas išauga nauji negyvėlių 
kalneliai. O kadangi visų be
laisvių buvo apie 2000, (ai pa
prastu aritmetikos apskaitymu 
išeina, kad į kokiu du mėnesiu 
vįsi belaisviai pareis į kaimy
nus—ir kapai užims stovyklos 
vietą. 

» • • • - ✓ ‘-j t * * * • ■ **!
Pasidarė baugu visiems ką 

lik atvykusioms kandidatams į 
“brolių” kapines. Aiškiai jau- 
lėme, kad reikia pamesti visas 
viltis išeiti is to pragaro. Buvo 
begali ilgu, liūdna.

Bet atsiliko stebuklas. Atė
jęs vakarop poručnikas-komen- 
incndantas pareiškė nepriimsiąs 

būtent dėl karštligių. Manė 
mus siųsti į Lietuvių Brastą, bet 
ir ten tas pats. O giliai Lenki
joj dar blogiau. Nutarė mus grą 
žinli atgal į Vilnių — iki geres
nių laikų. Naktį mes perleido
me maitinimo punkte; o rylą iš
važiavome iš Baltstogės, kad 
ten daugiau nebegrįžti.

Nusilpnėjęs dėl nedavalgymo 
ir kankinimų aš apsirgau aštria 
dėmėtąja šiltine. Ištisą mėnesį 
išgulėjau be vilties išgyti. Tief 
sfog nesuprantamu būdu pagi
jęs ir pasitaisęs, aš apleidžiu 
“kultūringųjų” lenkų atvaduotą 
jį kraštą ir laimingai atvykau į 
“barbarų” Lietuvą.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

St. Seimo susitvar
kymas ir pradžia.

[Naujienų korespondencija]

Steigiamojo Seimo atstovai 
šiaip pasiskirstė: 59 vielos pri
guli krikščionims-demokratams 
su darbo federacija, 29 socia
listams liaudininkams ir valstię 
čių sąjunga!, 14 socialdemokra
tams, 6 vielos žydų atstovams, 3 
lenkams ir 1 vokiečių atstovui.

Krikščionys ir federacija su
darė. “krikščionių bloką”, liau
dininkai su Valstiečių Sąjunga 
“liaudininkų bloką”, Socialde
mokratai į jokius blokus nesi
deda ir užima atskirą liniją.

Pirmose Seimo darbų dieno
se paaiškėjo, kad antrasai blo
kas sviruos tarp dešiniojo ir 
kairiojo sparno, t. y. reikalui iš 
tikus, karts nuo karto palaikys 
Seimo daugumą — krikščionių

=========

3214 South Halsted Street

šiandien, Liepos 15, Ketverge vakare
Bus lošta dvi labai juokingos komedijos po du kartus į vakarų,

Kunigo Gramu los Raštinėje ir Jaunystės Karštis
Pirmas lošimas prasidės lygiai 7:30 vai. vak. antras lygiai 9 vai. vakare. Tar

puose aktų bus puikus paveikslai. Lošime dalyvauja gerai išsilavinę scenos žvai
gždės.

A. M. Dunduliu t ė-Sim ana vičiene P. Stogis, S. Zelksnis iš Iloselando. Jeigu turi 
kokį nesmagumą, ar esi nuliūdęs, tai ateik į VANDOS TEATRĄ seredos ir ket
verge vakare, o visus rūpesčius ten užmirši ir grįši namo linksmas ir sveikas.

’ Rezisorius M. Dundulienė.

bloką, karinis gi links karėn. 
Žinoma, kai kuriais klausiniais, 
būtent: žemės ir kitais su tuo 
klausimu surištais, antrasai blo 
kąs, beabejonės, eis su Seimo 
dauguma. Iš tp aiškėja, kad 
tų dviejų blokų bus sudaryta ir 
krašto valdžia, kabinetas.

Kuomet rašomas šis laiškas 
krašto valdžios sudarymas jau 
paaiškėjo; ją sudaro krikščio
nys su liaudininkais.

Kabineto pirmininku bus Dr. 
Grinius; delei Idtų ministerių 
vielų eina derybos tarp tų dvie
jų blokų. Maloniai, sudarant 
kabinetą bus kviečiami žmo
nės iš “Santaros”, bet aišku vie
na, kad “Pažanga” iš valdžios 
išeina visai.

Neturint krikščionių daugu
mos Seime, Socialdemokratams 
pavyko jau vieną antrą kovą lai
mėti ir nckurtiį suardyti krikš- 

čionią sumanymus.
Socialdemokratai visai laimė 

jo amnestijos klausimu. Veltui 
stengėsi krikščionys įvairiais bu 
dais apeiti politiškuosius, neno
rėdami jiems suteikti amnesti
jos, bet kuomet buvo išrodylos 
iš pusės socialdemokratų visos 
jų gudrybės, krikščionys du 
kartu balsavę už amnestijos į- 
statymo politiškiems susiaurini
mą, turėjo viešai nuo savo bal
savimo atsisakyti.

Tokiu pat badu krikščionys 
liko apgalėti klausimu mirties J 
bausmės sustabdymo.

Delei laikinosios konstitucijos 
krikščionims buvo sunku atrein 
Ii socialdemokratų atakas delei 
Valstybės Prezidento. Kad su
laikius atakas, kad suglaudus 
savo dezorganizuotas eiles, Sei
mo žemininkams prisiėjo bent 
kelis karius atiduoti laikinosios 
konstitucijos įstatymą komisi
jai, kad tuo laiku, kuomet įsta
tymas gidės komisijoje, sura
dus motyvų prieš opozicijos ar
gumentus. Nelik Prezidento 
klausimu, svarstant konstituck- 
ją, krikščionims buvo reikalin
gas poilsis, to poilsiai jie troško 
ir kitais konstitucijos klausi
mais. Seimo šeimininkai visgi 
pasilieka šeimininkais, gerokai 
pasistiprinę, dauguma krikščio
nių priėmė laikinąją valstybės 
konstituciją su Prezidentu.

Svarstant laikinąją konstitu
ciją Socialdemokratai buvo pa
tiekę savo konstitucijos projek
tą, kuriame Valstybes Preziden 
to pareigos pavedamos vesti 
Seimo Pirmininkui.

Seimo Prezidiuman taipgi pa- 
bek'* <krikš#’onys' su liaudinin
kais. Seimo Pirmininku išrink 
tas Stulginskis (kr. dem.), pir
muoju vice-pirmininku Dr. 
Slaugantis (l:aud.), antruoju 
kun. Staugaitis (krik.šč. dem). 
Pirmuoju sekretorium Natke
vičius (liaud.), antruoju darbo 
federacijos kmogus, Radzevi
čius.

Socialdemokratai įeina Prezi
diumai! su patariamuoju balsu 
ir pasiuntė draugą Girtautą. Žy
dų frakcija — Fridmaną, taipgi 
su patariamuoju balsu.

Tuo tarini S Amas svarsto 
smulkmenas žemės klausimu. 
Apie tai plačiau kitą kartą. La u 
kiam sudarysiant Valdžią ir res 
publikos prezidento rinkinių.

K—gas

PIKNIKASk
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Atsibus

Nedėlioj, 18 d. Liepos, 1920 m.
Parengtas su puikiu programų kuriame dalyvaus garsiau

sieji Chicagos Dainininkai ir dainininkės ir kalbėtojai ir viso
kių bus žaislų. Todėl nepraleiskite geros progos kur išgirsite 
garsiausių dainininkų ir dainininkių dainas ir kalbėtojų pra
kalbas ir taipos pat galėsite pasigerėti musų Lietuvių Ūkinin
kų gyvenimais ir tos kolonijos gamtos gražumu. Tą pikniką 
rengiame Lietuvių Ūkininkų Draugija Scottville, Mich. Did
žiausioj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje. Piknikas at
sibus ant puikiausio ežero kranto parke, ant

ROUND LAKE, Scottville, Mich.
Kviečiame Chicagos ir kitų miestų lietuvius atsilankyti ant 

minėto pikniko, kurie važiuotumėte treinai? važiuokite taipos, 
kad galėtumėt pribūti iš vakaro prieš pikniką į Scottvillę, 
Mich. Iš Chicagos galite atvažiuoti laivu, laivas iš Chicagos 
išeina 7 valandą subatos vakare į LUD1NGTON, Mich. į musų 

koloniją, kur mes nedėlios ryto palauksime laivo su automobi
liais ir nuvežime svečius į daržą veltui. Kurie norėsite galėsite 
paviešėti kokį laiką tarpe ūkininkų lietuvių .

Kviečiame Lietuvių, Ūkininkų Draugijos Komitetas.

ez. 1139 Independence blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

Kaunas .— Laisvei padvelkus, 
Kauno darbininkai lengviau at
sikvėpė ir skubiai imasi tvar
kyti dar taip nesenai, žvalgybi
ninkų sauvalei siaučiant, išar
dytas profesines sąjungas. Ypač 
visiems rupi kuo greičiau atgai
vinti Centralį Biurą, kurio visi 
dokumentai ir knygos dar lig 
č’ol tebėra nelabųjų rankose. 
Spaudos darbininkų, siuvėjų, 
odininkų, tartokų ir malūninin
kų, tabako dirbinių, prekybos ir 
pramonės darbininkų, juodadar 
bių, geležinkeliečių ir kitų pręf. 
sąjungų visuotinuose susirin
kimuose buvo vienu balsu nu
tarta kuo greičiau Biurą atgai
vinti.

Provincijoj, iš žemės ūkio ir 
kitų prof, sąjungų girdėti tas 
pat. [“S-d.”]. .

TROŠKŪNAI, Panevėžio apskr.
Per rinkimus į Stenamą jį 

Seimą Troškimuose buvo dali
jamos draudžiamoj vieloj kuni
ginės kortelės. Todėl milicija, 
pildydama Vyr. Rink. Kom. į»a- 
kymą, ėmė jas aliminėt. Bet 
įsikišo kunigai dr pakele didžiau 
šią trukšmą, ypač dėl to, kad 
vienas rinkikas ištrukę jiems 
korteles iš rankų ir suplėšė. Už 
tą nogi dovanojo, kunigėliai. Ba 
landžiu 18 d. atvažiuoja Pane
vėžio apskr. vir^ninkas, sušau
kia rinkimų komisiją, miliciją 
ir dar keletą piliečių, perskaito 
skundą, kuriame sakoma, jog 
per rinkinius buvęs primuštas 
klebonas A. Pauliukas: nuplėš
ta rankovė ir ištraukytos jo sil
kinos sagos.

MaŲ jie iš piktumo griebėsi 
melagysčių, kad tik atkeršijus 
politikos priešams.—[“S-d.”]

—Mataušėlis.

DR. a.a;roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

SKAISGIRIS, Šiaulių apskr.
Dievobaiminguosius rinkinius 

į Skvgiamąjf Seimą atliko mu
sų valsčius. Buvo atlaikytos iš
kilmingos mišios, kad tikintieji 
nesiduotų “velnio pagundoms” 
ir visą rinkimų laiką ant dėžės 
stovėjo atneštas iš bažnyčios 
kryžius.

Žmonės balsuotų ėjo kaip at
laidų.

PANEVĖŽYS.
Gegužės 3 d. musų apiclinkė- 

se buvo didelis griausmas. Už
muštas Stanionių dvaro darbi
ninkas Kosmauskas, sugadinti 
telefono ir kai kur elektros apa 
ratai.

Musų valdžia, kurios perkū
nas šiuo tarpu pagailėjo, nesi
rūpina paisyti perkūnsargių.

Gegužės 1 d. šventė pas mus 
tik persirėdę žandarai. [“S-d.”]

—Homunculus.

ŠAULIAI.
Darbininkai turi noro vieny

tis profesinėmis sąjungomis. 
Šiuo tarpu sukruto adatos ir 
odos darbininkai. Galėtų susi
daryti dar šias sąjungos: me
džio, metalo ir statymo. Yra 
vilties, kad bus įkurta prekybos 
įstaigų tarnautojų profesinė są
junga ir juodadarbių nekvali
fikuotų darbininkų, ši, antroji 
ypač reikalinga, nes žiotis sun
kiais laikais galėtų tvarkyti dar 
bo sąlygas. [“S-d.”] —B.
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ROCHESTER, N. Y.

Liepos 7 d., SLA. 69 kp., lai
ke susirinkimą, kuriame svars
tė S. L. A. Seimo, A. B. Stri
maičio ir “Tėvynės” redakto
riaus dalykus.' Kuopa priėmė 
tris rezoliucijas: vieną prieš 
Seimo atstovus, antrą prieš Stri 
mailį ir trečią prieš “Tėvynes” 
redaktorių, kuris seka pėdomis 
Račkausko ir diktuoja SLA. kuo 
ponis ir nariams. “Tėvynės” 
No. 26 “Peržvalgoje”, “Organi
zacijų Bėdos”, pašiepia ir pa
niekint visas tas kuopas, kurios 
tik ka nors sumano. SLA. 69 
kuopa šiame susirinkime išreiš
kė didelio nepasitenkinimo, kad 
su nariais visai jau nesiskaito, 
lyg kad SLA. nariai prkhusytų 
kokiai Insurance kompanijai, o 
ne draugijai ,kad nariai šiandie 
daug mažiau gauna, negu ke.d 
pinniausk gaudavo, sulyg duok
lių mokamų; mokestįs vis ke-

Tele Yard* 6492

AKUšERKA 
A,SHUSHC

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laika ligos.
3255 So. Halsted 
SU Chicago. III

jin mos ir keliamos, bet gavimo 
nei kiek nekeliama sulyg mo
kesčių kėlimo; kad šaindien yra 
daug brangiau gauti, negu kad 
buvo 20 melų arba 5 metai’ at
galios; jeigu davimas yra kelia
mas, tai ir gavimas turi būti 

j proporcionaliai pakeliamus.
1919 metu extra mokestis iš
braukė 21 narius iš 69 kuopos, 
o 1920 melais jau yra išbrauk
ta net 12 narių su tuo papildy
mu lėšų fondo. Dabar kuopa 
turi 31 pilną narį ir Iris suspen
duotus, kurie išsigando extra 
mokesčių. Prisirašė 1919 m. 
vienas naujas narys, ir 1920 m. 
viena? naujas narys. Praeita
me susirinkime tapo net trjs na 
riii išbraukti dėl keliamos ex-

■ t ra mokesties. — J. J. Z.
—

* UNION CITY, CONN.

Komunistu vargai.

Pereitą žiemą musų mieste- 
; lyj pasklido gandų, kad kuriasi 
Į koki tai nauja partija. Bet vis
kas buvo velk ama slaptai. Vie
nas kitą vadina: “Prisirašykite 
prie musų partijos, nes tik mu
sų partija išgelbės darbininkus 

lis vargo”. Kada man buvo pa- 
į siūlyta prisirašyti, tai a:l pa- 
: klausiau, pn’e kokios partijos 
' aš turiu rašytis — socialistų, re- 
I publikonų ar demokratų. Mano

Lsenas draugas ir sako: “Ta par- 
| Uja vadinasi Komunistų Parti
ja”. Aš atsakiau, kad nesidėsiu 
prie tos partijos, nes jos vardas 
kaip tai keistai skamba.

Dviem mėnesiam praslinkus 
nugirdau, kad Union City’je ir 
Naugatuce padaryta kratos ir 
areštai. Pirmoj vietoj pol'cija 
puolė komunistų raštinei) ir už 

įgriebė knygas. Paskui ji areš
tavo kiekvieną, kurio lik vardą 
surado knygose. Areštuotieji li
ko nugabenti j Hartfordo kalėji 

I mą. Tąsyk aš nudžiugau, kad 
neįklimpau į komunistinę ba- 

I la.
Dabar girdžiu, kad mano se- 

' nasis draugas prašo iš socialis
tų pagalbos. Esą jis jau išeik
vojęs pusantro tūkstančio dolc- 

I rių ir dabar esąs labai blogoj 
I padėtyj. Musų socialistai pasi
gailėjo jo ir patarė jam kreip- 

• tis į draugijas. Dabar draugijo 
se renkama p nigų jo sušelpi- 
niui. Teatrališka kuopa paau
kavo $25, bet kitos draugijos 
atmetė jo prašymą.

Areštuotieji komunistai nori, 
kad juos vežtų į Vokietiją, nors 
didžiuma jų paeina nuo Mariam 
polės ir yra lietuviai cvangel- 
kai. Senas Socialistas.

Iš Įvairių Sričių.
ŽEMČIŪGAI ŽVĖRIŲ KŪNE 

ARBA MĖSOJ.

NAUJIENOS, Chicago, III.

W.

radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutara*:

S A L U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted BU Telephone Cinai 6417. Chlcaga,

AA ADOMAS A. KARALIAU8KAS. SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dlipep 

si Ja, ne virinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstu. Nervu tr 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą. Bitterta, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Bcuinatizino gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebenadė po krutinę. Vidurią rėžimas 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitleria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistą ge-

I to-

Dailios Vienam Balsui
Parašė • 

Stasys Šimkus

Kaina — 35c.
Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina — 

po 25 centus kiekvieną.

Sekančias dainas galima gauti:
1. Lopšinė
2. Sunku man gyventi 1

Ne dėl tavęs aš, mergele. 
Pamylėjau vakar

5. Vai varge, varge
6. Vai putė, putė.
7. Era mano brangi.

Užsisakykit tuojau iš
NAUJIENŲ KNYGYNO

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

4.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
R9 SO. LA SALE STRIKT 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamimeoju Abstraktu 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirba visokias 
Legaliikuz Dokumentus. Sutel

kiu patarimus ir skolinu pinigu* 
ant Pirmą Mortgeėią ant lengvą 
sąlygą.
West Side ofisu atdaru vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Vilium Metropolitan Stata Bač
kos, 2201 W. 22nd Street 
Cer. Leavitt. Tel. Canal 2553.

Dr. A. R. Rlumenthal

mIbuoJb Dykai
Gyvenimai yrą 

tuščias, kada prg 
nyksta regėjimą* 
. Mos vartojam 

pagerinta Oph« 
thalmometer. Y< 
patinga doma ai 

_ s kreipiama i vali 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Aahland av. kamp.47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

e«r*l lietuviam* llnomaa p«r 33 m*. 
txj kaipo patyru ardytoja*, ahlraraa* 
ir aktdkri*.

Gydo aitriai f r ehroniikaa iisa*. vy- 
nj. mot«rų ir vaikų, pagal naojauaia* 
matoda* X-fiar ir kitokiu* alaktro* pria. 
tai* oi.

Ofi*a* ir Labaratorlja l 1U* V. l*t* 
•t. aatell Fiak St.

VALANDOS: Nu* 1®—ly pi*K t* 
■Ue 6 iki 8 vai. vakar ai a, 

( Dienomis t Canal 
«110 arba 857

Naktimi* Drexal 
950 - Drovai 4136

GTVKNIMAS: >413 S. Halsted ItrMt
VALANDOB: »-» ryte, tiktai.

Talaphaaall

Sveikam Kūne Stipn Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo badas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėles, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tuksiančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dcltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1615 West 47th Street.

tarp Ma^slifield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar* 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dienų.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe S't. 
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 piot. Utar- 
ninkais ir Ketvergaics nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgcon

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

Livcrpoolio mieste, Anglijoj, 
rado iš Amerikos! atgabento] 
šaldytoj mūsoj medžiagą pana
šią į minkštus žemčiūgus. Mo
kslininkų tirinėjimas parodė, 
kad tai jštikro yra minkšti žem 
čiugai. Panašią medžJagą rado 
ir šviežiuose karvių pilvuose, 
kuriuose yra net celės žemčiu- 
ginės medžiagos. Bet viltis rasti 
daug žemčiūgų išnaikino nau
jausi moksliški tyrinėjimai. To
kius žemčiūgus randa gana daž
nai karvių pilvuose, ir tokią me
džiagą, taip kaip ir natūralinius 
žemčiūgus, padaro tam tikros 
bakterijos. Bet tie galvijų pil
vuose randami panašus j žem
čiūgus daiktai neturi pas mik
serius vertės, ir niekados netu
rės. Tikruose žemčiūguose, jų 
celėse yra kalkių, kurios užlai
ko visą žemčiūgų kietumą, kuo
met medžiagoj randainoj gyvu
lių pilvuose ją tveria vien or
ganinės bakterijos; tokiu būdu 
la medžiaga yra vien j žemčiū
gą panaši, bet ne tikras žemčiū
gas. Laikas ją greitai išnaikina, 
kaip ir kiekvieną organinę me
džiagą. Iš tokių medžiagų brau 
gių papuošalų daryti negalinga 
nes jos neilgai savo gražumą 
palaiko. Bet tikrus žemčiūgus, 
nors ir retai, pasitaiko užtikti 
ir augmenyse.

Tikrus brangius akmenėlius 
opalus, ir lai labai gražius, už
tinka, nors, žinoma, retai, kai- 
kuriuose augmenyse. Aukso- 
riai už juos moka brangiai, net 
branginus už tikrus, natūralia- 
kus, nes tokių yra mažai. Opa 
lai augmenyse randami yra taip 
jau gražių parvų, kaip ir natų 
rališki. — L. šernas.

Moralybes Išsivystymas
Parašė L. Krzywicki.
Vertė A. J. Karalius.

Knygelė padalinta į penkis skyrius. Para
šyta labai suprantamoje kalboje.

Puslapių 120
“Daug filosofų ir metafizikų sprendė, kad 

trūkstant istorinių faktų, tai ir proto pagol- 
bą, gerai įsigilinus į žmogaus prigimtį, gali
ma prieiti prie istorijos nuo pradžios iki 
tam laipsniui, kokiame ji šiandien randasi.”

Kaina 25c.
Reikalaukite tuojaus.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Carter’s Littte Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PEJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

laiškai iš Lietuvos
ARTER5 
ITTLE 
IVER

Roikninnkif .ikmin pARTER’S IRON PiLLSReikalaukit tikrojo Cryiiu Dar2ovi,. i

Šviesa ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
l dirbtuves. Cash arba nnt išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO^ Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. TeL Boulevard 1892. Chicago, III.

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

mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.
666 W. 18th Street, Chicago, III.

ZUZANA MAČIENĖ GYVA.

Naujienų 30 num. (vasario 5 
d.) buvo išspausdintas laiškas 
“Iš Reibenių, Skaisgirio vai., 
Šiaulių apsk.”j rašytas neva Ka
zimiero Vaitekūno Juozui Ma
čiui į (’.hicagą, lapkr 17 d. 1919 
m. Laiške pasakojama istori
ja, kaip Juozo Mačio palikta 
Lietuvoj žmona, Zuzaną Ma
čienė, ėjusi atsiimt iš Žagarės 
pašto 800 maKkų, kuriuos jai 
buk atsiuntęs iš Amerikos vyras, 
ir kaip grįžtant namo su pini
gais ją ir jos kaimynę Lukoševi
čienę užpuolė plėšikai ir užmu
šę. '

Kiek vėliaus, vienas musų 
skaitytojas, remdamasis jo gan 
tomis žiniomis iš Lietuvos, pa
skelbė Naujienose, kad kalbama 
sai Kaz. Vaitekūno laiškas Juo
zui Mačiui esąs klastingas, grei

čiausiai paties Juozo Mačio tam 
tikrais jo tikslais sufabrikuo
tas: jo žmona, Zuzana Mačienė, 
■sant gyva ir vargsta su vaikais, 
jokios žinios nei pašalpos nuo 
>avo vyro iš Amerikos nesulauk 
dama.

Kad Kaz. Vaitekūno laiškas 
Juozui Mačiui buvo ištikro su- 
klastuotas, aiškiai dabar paro
do du laišku, priduotu Naujienų 
Redakcijai : 1) Laiškas Zuzanos 
Diokaites iš Giinbučių kaimo, 
Skaisgirio vals., rašytas savo se
seriai Onai Stasitienci, 1967 (ki
ną Iport A ve., Chicago; 2) Laiš
kas pačios .Zuzanos Mačienės 
savo vyrui Juozui Mačiui; neži
nodama jo adreso, Mačienė sa
vo laišką atsiuntė viename kon 
verte su Diokaites laišku, tikė
damosi, kad kas nors čia jos vy
rą pažįsta ir jam tą laišką įteiks.

Zuzana Diokaitė rašo:
“...Kaip buvote klausę apie 

Reibenių Zuzaną Mačienę, tad ji 
yra gyva ir sveika, gyvuoja su 
urvo vaikeliais labai dideliame 
varge, nudegė griutelė, paliko 
visi labai biedni. Mes pasakė
me Mačicniei, kad jus nuims ra
šėte, tai žmonele labai graudžiai 
apsiverkė ir prašė įrašyti kelis 
žodelius apie ją ir jos gyvenimą. 
Mes tą kalbiij [ kad buk Mačienė 
buvus užmuštu] tiktai dabar iš 
Amerikos girdime. Kas tą kal
bą galėjo ten pramanyki ir ne
mirusią numarinti? Jus pasa
kykite jos vyrui, ką jis mislija 
ženytis, kad jo žmona dar yra 
gyva”.

Pati Zuzana Mačienė savo laiš 
ke graudžiai skundžiasi vyrui, 
kad jis, gyvendamas Amerikoj, 
t4’p ją apleidęs su mažais vai
keliais, kad nei pašalpos neat
siunčiu nei dagi žinios apie save 
neduodą. “Leidžiau”, sako ji 
laiške, “devynias gromatas, ki
tą po kitos, za(kaznas ir neza- 
caznas , — nė kokio atsakymo

Indulkink 2 
čeverykuse

NorSdamas gauti smagumą, 
skaudamoms, degančioms ir niež- 
tinčioms kojoms ir sustabdyti por- 
didelį prakaitavimu boi prašalinti tą 
nemalonų kvapą, indulkink į Čovč- 
rykus, pančekas ir kojinius.

savo

Severa’s
Foot
Powder

(Sevoros Milteliai Kojoms). Jio su
teiks palengvinimą skaudamoms 
kojoms, sugers drėgnumą, užlaikis 
kojas sausomis ir suteiks joms 
smagumu. Gauk jų mlvo aptiekoja. 
Kaina 2b centai ir 1c mokesčių.

- ’A' 'y,

fe-

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
3201 W, 22nd & Se. Leavitt StO.

CHICAGO.
Valandos i ryia iki |2 dieną,

1 no pietą iki 9 vakarą.
. ..............- -.r....................— . -.—4

nesulaukiau... Nebcrupinies sa
vo jirisiega ir savo kūdikiais, 
kuriuos prisiekei neapleisti lig 
smerčio, o' dabar paleidi... 
Dievas mato mano vargą, kaip 
asai gyvenu, kaip ašai vargstu, 
su kūdikėliais kenčiam alkį ir 
badą ir šaltį, o tu musų nebe
atmeni!..

Tuo budu, išėjus visai į aikš
tę, kad Kaz. Vaitekūno neva ra
šytas Juozui Mačiui į Chicagą 
laiškas buvo suklastuotas, Juo
zas Mačys geriau padarys, jei
gu metęs savo klastas pasirūpins 
vargstančios Lietuvoj savo šei
mynos likimu. Savo žmonos 
laišką jis gali atsiimti iš Onos 
Stasitienes, 1967 Canalport A v., 
Chicago.

Te). Boulevard 8329 

DarboZmoniy 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago 
Užlaikome knygą krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją,- politiką, gamtos ir ki
tų mokslą; nygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius Ir pavieniais parduodamo 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Dr. Charles Segal
Persikėlė } mvo nauji kflsą 
pa. 4729 S«. Aeland Avė. Ji* 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuė 10 Iki 
13 rytmety j, nuo 2 Ilki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybž, Columbijos 
Grafonolas ir lietu- 
viSki naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

DR. JOSEPH ZIFF
Aklę Specialistai

Aki* egzaminuoja až dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus Ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser'a ofi«« aal 2 labą 
3149 So. Morgas St.

v —.............. -....... /

DR. C. K. KLIAUGA]
Dentista*

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

Valandos j 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

VELTUI DUSULIUI
(Asthma) Sergantiems

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

laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris suval 

do dusulį ir mes norime kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau jsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, ar jis pasirodė tik 
kaipo Hay kaištis ar kaipo chroniš
kas dusulys jus privalote pareikalau
ti ant išbandymo musų budo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenate, nežiū
rint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, jei
gu jus vargina dusulys musų būdas 
turėtų jums pagelbėti tuojaus.

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

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradekite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien.

-----------------------------------------------
* FREE TRIAL COUPON 

Frontier Asthma Co., 
Rooin 135 K.

Niagara and Hudson Streets, 
Buffalo, N. Y.

Send free trial of your 
method to:

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

3149 S. Morgan st., kerti 82 *t.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASi 

Moterišką ir Vyriiką, 
Taipgi Chronišką Ligą.

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 — 8 po pietą ir nue 

6—8 vakare. Nedaliomis nue 
9—2 po pietą.

Telephone Yard* 687.

Telephone Yard* 5032

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st Chicage

▼ALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytą 
ir nuo 5 iki I vakare.

DR. S. BIE^IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandom nuo_Į0 iki 12 diena

2 DR. YUŠKA = 
■ 1900 S. Halsted St. !

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

Tel. Prospect 3166
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-- ------------------  
PRANEŠIMAS

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

1616 W. 47 S’t., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

----------------—......... -------------------------------
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ĮJ Tel. Boulevard 2160 J

5 Dr.A. J. KARALIUS i
a Gydytojas ir Chirurgas
“ VALANDOS: 9—12 ryto £ 
1 2—9 vakaro ■
M 3303 So. Morgan Street, ■

Chicago, III. ;
8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DR. I E. MAKARAS 
Lietnvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
Roaęlande: lOttft S. Miehigan Are 
Telefonai, Pullman 342 ir 1186 
Chicagos ofisą*: 4515 S. Wood St 
Tik Kttvergą vakarai* nuo 5:81 
-7. Tel, Yard* 721

□mu^i i 1 i r,;;...a*ū—£r;
DR. JOHN N. THORPE 

GYDYTOJAS EB CKUtUBGAS 
1887 W,51 St. kampJManihflali ąv 

▼•lando*: Iki 9 ryto; n«a G iki
4 tr nvo 7 1H I vakarą 
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rodinėjo, kad tai negeras daik
tas. Bet kada adv. Bagočius da
vė įnešimą, jog susirinkimas 
pageidauja, kad visos rūbų iš- 
dirbinio bentiroves susivienytų, 
tad visi kaip vienu balsu balsa
vo už įnešimą. Tuo susirinki
mas ir užsibaigė.

>—A. Karsokas.

į skirtu- 
.. mas tik toks, kad Logano apskr- 

ty “sargybiniai” turi kulkosvai
džius, kuomet McDowell apskri
ty] ji® apsiginklavę dar Pk toli 
šaujamaisiais karabinais ir re
volveriais. Bet McDowell aps
kritis dar tik dabar tepradeda 
energingai organizuotis, ir kada 
(larRUinkai ims stipriau judėti, 
be abejo, kad “sargybiniai” ir 

Ičia bus kompanijų kulkosvai- 
, Organizavi

mo darbas McDowell apskrity 
prasidėjo lik po lo, kaip liepos 
1 d. 6000 angliakasių Mhigo ap 
skrity paskelbė streiką.

17-tojo Distrikto angliakasių 
unijos prezidentas C. F. Keeney, 
kurs vadovauja organizavimu 

i angliakasių kapitalistų ir jų ber 
nų terorizuojamose apskrityse, 
sako, kad iki rudeniui visi West 
Virginijoj angliakasiai busią 
pilnai suorganizuoti.

Angliakasių organizavimo 
darbas McDowell apskrity buvo 
išpradžių vedamas slapta. Bet 
tai nc’lgai tęsėsi. Kasyklų kom
panijos veikiai sužinojo ir nu
tarė pavartoti aštriausių prie
monių, kad darbininkų organi
zaciją sutriuškinus pačioj jos 
gyvenamo pradžioj. Tat kai tik 
Mingo apskrities angliakasiai pa 

350 McDoavcH

Laiškas Redakcijai
“N-nų” Red-ja:—

Du kartu Naujienų dienraš
tyje pastebėjau Jovaro (pono 
Kriščiūno) atsiliepimą j Ameri
kos lietuvius dėl pinig škos jam 
pagclbos. Tie atsiliepimai ne
aiškus, juose nėra pažymėta, 
kokiam tikslui Jovaras pagelbos 
reikalauja: ar ekonomiškam »a 
vo pragyvenimui, ar rengia iš
leis gerą knygą, ar mokslo bai
gimui, ar kitam kokiam reika
lui? Nežinant, kam reikalingi 
jam greitai pinigai, verčia susi
laikyti nuo aukojimo. Antras 
dalykas, šiame svarbiame mo
mento nežinia kam Jovaras pri
klauso. Dabar Lietuvoj yra, ir 
gimsta, įvairių frakcijų, tarp jų 
yra kenksmingų darbininkų kla 
sci.

Jei Jovaras galėjo pranešt 
Amerikos lietuviams, jog jam 
reikalingos aukos (arba ir pa
skola), tai reikėjo aiškiai atsi
saukt į Amerikos lietuvius dar
bininkus, tad būt žinia, jog 
mes jį turim kaipo savo žmogų.

Jovaras, kaipo eilių rašytojas, 
Amerikos lietuvių visuomenei 
žinomas tik iš įinniau. Ką 
šiandien jis remia ir kokiose 
įplinkybėse gyvena, Amerikos 
’ietuviai nežino.

Tikrai žinant Jovaro padėtį, 
manau Amerikos lietusiai darbi 
ninkai, ypač dainininkai, kiek 
galint jį paremtų.

Su pagarba,
J. V. Žilinskas.

Mums atrodo, kad J. V. Ži
linskui atėjo noras, kaip rusai 
sako, atdaras duris laužti. Nau
jienose išspausdintose (liepos ‘ 
7 d. ir kiek ankščiau) žiniose 
apie Jovarą buvo pasakyta, kad 
‘Jovaras labai skundžiasi hel sa 
vo vargo ir prašo, kad amerikie
čiai draugai padėtų jam šiek 
tiek iš to vargo išbristi”. Aiškų. 
Koki čia dar galėtų būt spėlio
jimai? Kai dcl “kenksmingų 
darbininkų klasei frakcijų”’, Jo
varas ne su jomis. Jis buvo 
larbininku poetas, toks ir dabar 

'.ebera. Karo inebfis jis, dcl su- 
trukdyto susisiekimo, negalėjo 
savo mintimis dalinties su ame
rikiečiais; dabar vienok jau ga
vome pluoštelį jo eilių, kurias 
šspausdinsime Naujienose. — 

Redakcija.

Bendrovių Atstovų 
Suvažiavimas.juos mano pasaulis. Dabar miliono balsų; reiškia nete- 

jie jau taip nebešneka. Prie-1 ko pusės savo pasekėjų, 
šingai, jie deda didžiausių 
pastangų, kad įgijus pasau
lio simpatiją.

Bolševikų valdžia žino, 
'kad ji gali pasilaikyt tiktai 
pergalėjus kitų neapykantą 
prieš save. O to atsiekti ji 
gali tiktai pagelba darboI jiegos milžiniškai užaugo: ^pruptati"
žmonių tose šalyse. Taigi b ’ ” 2"’“ -------
vesti tokią politiką, kuri pra | du ir ketvirtadalį miliono 
žudytų jai pasaulio demo- 

I kratijos simpatijas, butų la
bai neišmintinga iš bolševi
kų pusės.

Ažuot smaugus mažasias 
tautas, bolševikų valdžia da 
bar stengiasi susidraugaut 
su jomis. Ji padarė taiką 
su Estonija labai geromis 
pastarajai sąlygomis, — ne
žiūrint to, kad Estoniją ji 
butų galėjus be jokio vargo 
sutrempti. Ji susitaikė ir 
su Gruzija, kurios valdžia y- 

751 ra socialdemokratų (menševi

To negana. Scheidema- 
nniečiai turėjo dabar patįs 
pasitraukti iš valdžios ir pa
vesti ją buržuazijai, kurią 
jie buvo pasikvietę į talką 
prieš nepriklausomuosius so 
cialdemokratus. O šių pa-

pernai jie gavo rinkimuose

Naujienos eina kasdien, i ištiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 S. Ilalsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paltu:

Metams ________
Pusei metų ...........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui .

Chicagoje — pe 
Viena kopija 
Savaitei__
Mėnesiui ___

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, | kų) rankose, nors ir Šią Šalį 
paštu:

Metams
Pusei metų 
Trims mėnesiams-------------
Dviem mėnesiams________
Vienam mėnesiui------------

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metaftis _________________ $8.00
Pusei metų ________________ 4.60
Trims mėnesiams ..........  2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

t netiotojusi

$8.00 
$4.60 

2.25 
1.75 

. 1.00

, 03
.. 18

$7.00 
4.00 

. 2.00 

.. 1.50 

.. .75

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, III., July 15,. 1920 
as rcquired by the act of Oct. 6, 191

Lenkų nepasiseki
mai ir Lietuva.

ster at Chicago, 111., July 
required by the act of Oct. 6, 191

Bolševizmo šalininkai ma
no, kad Lietuvoje da gali 
būt įsteigta sovietų valdžia. 
Tokios vilties jiems duoda 
Rusijos bolševikų pergalės 
ant lenkų. Jie tikisi, kad 
bolševikai, sumušę lenkus, į- 
siverš į Lietuv, ir nuvers da- 
bartinęjos valdžią ir pasta
tys jos vietoje “proletariato 
diktatūrą”.

Musų numanymu, tai yra 
tuščios svajonės. Rusija var 
giai tęs karę su lenkais po 
to, kaip šie per talkininkus 
pasiūlė taiką. Už taiką sto< 
ja Anglija, o bolševikams y- 
ra labai svarbu nesipykti su 
Anglija.

Bet jeigu karė tarp rusų 
ir lenkų greitai ir nesustotų, 
tai tatai dar nereikštų, kad 
bolševikai turėtų pulti Lie
tuvą . Kokia jiems iš to ga
lėtų būt nauda? Sumušt ir 
užgrobt Lietuvą bolševi
kams, žinoma, butų nesunku, 
nes jie turi nepalyginamai di 
desnę kariuomenę. Bet ta
tai neišeitų ant gero bolše
vikams, nes šitoks jų žygis 
sukeltų prieš juos žmonių o- 
piniją pasaulyje.

Lietuva per savo Steigia
mąjį Seimą, išrinktą visuoti 
nu balsavimu, apsisprendė 
kaipo nepriklausoma valsty 
be. Seimas taip pat nusta
tė jos valdžios formą. Gin
klais naikinti jos nepriklau
somybę ir griauti jos vald
žią butų neatleistinas nusi
dėjimas prieš demokratijos 
principus.

Patys bolševikai gali ne
gerbti tų principų, bet jie 
turi skaityties su kitais žmo 
nėmis, kurie tuos principus 
gerbia. Pasaulio darbo žmo
nės niekti budu neužtartų 
bolševikų, jeigu jie imtų elg 
ties, kaip imperialistai. Bol
ševikai tatai žino labai gerai. 
Tiktai savo viešpatavimo 
pradžioje jie buvo taip nai
vus, kad galėjo šnekėt, buk

balsų, o šįmet keturis milio- 
nus ir aštuonis šimtus tūks
tančių.

Didžiumiečių ir nepriklau 
somųjų spėkos beveik susi-’ 
lygino. Todėl dabar gali
ma tikėties, kad jie nė vieni, 
nė antri nemėgins sunaikint 
kits kitą. Vietoje to, jie tu 
rėš jieškoti būdų susitaikyti 
ir suderinti savo jiegas.

Pirma didžiumiečiai neno
rėjo taikyties su nepriklau
somaisiais socialdemokra
tais. Jie manė, kad galės su
ardyti jų partiją ir patapti

ji butų galėjus sumušt ir pa-1 diktatoriais darbininkų ju- 
vergt. Ji dabar, nežiūrint 
savo kariuomenės stiprumo, 
veda taikos derybas ir su 
Lietuva.

Taigi manyt, kad bolševi
kų ginklai atneš sovie
tų valdžią Lietuvai, nė
ra pamato. Tie žmonės, ku
rie turi šitokią viltį ir skel
bia ją viešai, pasirodo labai 
menkais politikais ir daro 
skriaudą net tam pačiam boli 
ševizmui, kurį jie garbina. 
Jie piešia bolševikus, kaipo 
užkariautojus ir tautų apsi
sprendimo priešus.

Bolševikų pergalė ant len
kų greičiaus padės Lietuvos 
valstybei sustiprėti, o ne su
griaus ją. Todėl tie elemen
tai Lietuvoje, kurie manė, 
kad, nedalyvaudami rinki
muose į Steigiamąjį Seimą, 
jie patarnaus revoliucijai, la 
bai apsiriko.

(Šitas straipsnis jau buvo 
parašytas, kuomet Lietuvos 
Atstovas, p. Vileišis, prisiun 
tė gautą iš Kauno kablegra- 
mą, kurioje sakoma, kad 
Lietuvos kariuomenė užėmė 
visą eilė miestų, buvusių len 
kų rankose, ir kad taikos su | 
tartis su rusais tapo 
ryta).

dėjime. Suvaldymui tų dar- skelbė streikų, 
bininkų, kurie ėjo paskui ne Į apskrities angliakasių buvo be
priklausomuosius socialde
mokratus, jie įsteigė Nos- 
ke’s kumščios diktatūrą.

Tokią pat taktiką, tiktai 
dar žiauresnėje formoje, pa
vartojo ir Rusijos didžiu
miečiai prieš savo oponentus 
darbininkų judėjime, social
demokratus ir socialistus re
voliucionierius. Navatnas 
tečiaus dalykas, kad tūli 
žmonės, kurie baisiai pikti
nasi Vokietijos didžiumiečių 
taktiką, giria Rusijos did- 
žiumiečius už tokius pat ar
ba da aršesnius darbus.

malant prašalinta iš darbo ir 
ant sienos tarp McDowell ir Min 
go apskričių pastatyta 200 st'ip-

pada-

Didžiumos 
politika.

Darbininkai vieni prieš 
kitus neprivalo vartot pries- 
paudos priemonių, kadangi 
tatai yra priešinga darbinin
kiškai etikai ir neduoda ge
rų pasekmų praktikoje. Už 
pavergimą vienos darbinin
kų frakcijos kitai gali stot 
tiktai trumparegiai, kuriems 
rupi atsiekti savo tikslo šio
je valandoje, nežiūrint kas 
bus ateityje. Ankščiaus ar
ba vėliaus tokia politika pa
klupdo juos pačius.

Vokietijos didžiumiečių 
politika jau parodė savo ban 
krutą. Jų pavyzdys turėtų 
būt pamoka darbininkų kle- 
sos veikėjams. •

bando laikyt Roderfielde, Mc- 
Do\vell apsk., susirinkimų. Be
matant užpuolė juos ginkluoti 
“sargybiniai”. Darbininkai ėmė 
gintis — ir prasidėjo kovai. Pa
sekmė — du “sargybiniai” ir du 
angliakasiai buvp ^sužeisti, vie
nas pastarųjų mirtinai. Roder- 
flieldas yra atokai nuo kitų gy
venamųjų vietų, kalnuose, ir ar
čiausia •Viela telefonui gauti (iš 
skiriant kompanijų raštines) 
yra astuonios mylios. Žinios 
apie įvykusį susirėmimų gauta 
VVilliamsone kurjeru, kurs pra
nešė, kad daugųlis žmonių esu 
užmušta.

U >

Distrikto organizacijos prezi
dentas Kecncy tuojaus telegra
favo prezidentui Wilsonui Wa- 
shingtonan pranešdamas, kad 
jeigu tos žiaurios savavalybės 
urnai nepasiliaus, ta’i netrukus

L'cpog 3 <1. Ncw -Yorke įvyko 
bendrovių atstovų ir pramones 
žinlovų suvažiavimas, kurį su
šaukė Lietuvos Atstovybė. Su
važiavime dalyvavo1 apie 30 ypa 
tų; atstovai nuo įvairių bendro
vių, (kurios mano daryti biznį 
Lietuvoj) inžinieriai, advokatai 
ir šiaip pramonės ir pirklybos 
žinovai.

Ponas Vileišis atidaręs susi
rinkimą, trumpoj savo kalboj 
paaiškino ti kslą, dcl kurio su
važiavimas buvo šaukiamas, bū
tent: visos bendrovės, kurios 
tebesiorgmiizuoja ir tos, kurios 
jau yra susiorganizavusios ir 
turi tikslo daryti biznį Lietu
voj, sutvertų tam tikrą centrą 
arba tarybą, kuri butų kontak
te su Lietuvos atstovybe čionai 
Amerikoj, ir kad susižinotų su 
Lietuvos pramones ministerija, 
kuri nurodytų arba patartų 
bendrovėms, kurioje pramonės 
šakoj pirmiausiai, reikėtų in
vestuoti kapitalas. Ponas Vi
leišis nurodė, kad šitokia tary
ba, taipgi turėtų prižiūrėti ir be
siorganizuojančias bendroves, 
eurios vardan .Lietuvos atstaty
mo pardavinėja. Šerus arba po- 
. us; kad tų piliečių pinigai butų 
svartoti geriems tikslams. Esą 
tokia taryba galėtų patarpinin
kauti sujungimui bendrovių, ku 
rios turi vieną ir tą patį liksią. 
Pavyzdžiui paėmė rūbų išdirbi
nio industriją ir nurodė, kad 
šiandie Lietuvoj labai stokuoja 
rūbų. O žalioji medžiaga iš 
.ielvos yra išvežama į užsienį, 
sietuvos armija, kuri turi tarp

Liet. Socialdemokra 
tų Rėmimo Fondas.

GEGUŽIO IR BIRŽELIO MSN. 
APYSKAITA.

PAJAMOS:
Balandžio 30 d. ižde bu

vo ............................. $1095.08
LSS. 138 kp. Cicero, III. 24.85
LSS. 133 kp. Norwood,

Mass,. per d. A. Liutkų .. 4.26

.19Viso $1124
IŠLAIDOS:

Balandžio 7 pasiųsta į 
Lietuvą Socialdemokratų 
Partijai d. S t. Kairio vardu, 
Kaune, 60,(XX) auksinų $972.00

Spauda ir išsiuntinėjimas 
aukoms rinkti knygučių .. 9.83

“Naujienos”, pasirodė, ne
blogai nuspėjo politikos plė
tojimąsi Vokietijoje. Da ta
da, kada komunistai tenai 
buvo pasiekę augščiausio sa
vo įtakos laipsnio (su vir
šum metai laiko atgal), jos 
pasakė, kad komunistų tak
tika yra netikus ir kad jie 
neturės pasisekimo. Šian
die visi žino, kad tie “Nau
jienų” žodžiai buvo teisingi. 
Rinkimuose į reichstagą ko
munistai gavo mažiau balsi} 
už visas partijas (vos apie 
430,000 balsų).

“Naujienos” taip pat nu
rodė, kad daro klaidą ir so
cialdemokratai didžiumie
čiai, nustumdami nuo vald
žios nepriklausomuosius so
cialdemokratus ir susidėda- 
mi su buržuazinėmis parti
jomis. Jos sakė, kad, šitaip 
elgdamiesi, didžiumiečiai ne
laimės nieko, o tiktai at
stums nuo savęs darbininkų 
minias. Taip ir įvyko, šių 
metų rinkimuose Scheide- 
manno partija gavo tik pu- 
šešto miliono balsų, kuomet

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Dalykų padėtis West 
Virginijoj. 

[Federuotoji Presą].
Williamson, W. Va.—United 

Mine Workers 17-tojo Distrik
to organizacija ėmėsi energin
gai organizuoti McDowell aps
krities angliakasius. Jau vienuo 
lika vietos skyrių suorganizuo
ta. 'Toje apskrityje skaitoma 
apie 12,000 angliakasių.

McDowell apskritis, dėl vieš
pataujančio ten terorizmo ir en
gimo darbininkų, užima antrą 
vielą pų Logano apskričio. Ji 
yra pačioj pietinėj Wesl Vir-

dyj. Dabar visų ta apskritį ge
ležine ranka valdo taip vadina
mi sargybiniai ir “deputy šeri
fai”, maskaraduojantys kaipo 
teisėti valdininkai ir gaunantys 
algas kaipo policijos tarnauto
jai, ir tuo pačiu kartu dar dides
nes algas gaunantys iš kasyklų,

karas.
Paskui betgi pasirodė, kad tas 

susirėmimas nebuvo taip rustus, 
kaip kad kur j eras buvo prane
šęs.

West Virginijos gubernato
rius Cormvell, į kurį angliaka
sių vadovai per trejus melus 
šaukėsi, kad jis priverstų ka
syklų viešpačius pildyti valsti
jos ir visos šalies įstatymus, ir 
kurs nieko vienok nedarė, dabar 
suprato, kad dalykai blogi ir 
kad gali kilti kova su labai rūs
čiomis pasekmėmis. Ir jis pa
skelbė nepaprastą patvarkymą, 
kuriuo nuo birželio 30 dienos už 
draudžiama sankrovoms parda
vinėti visokius šau jaunis gink
lus ir amuniciją. Tie įsakymai 
buvo išlipinti visose geležies 
sankrovose, o pasekmės buvo to 
kios, kad trumpiausiu laiku san 
krovose buvo išpirkta iki pasku 
tiniajam visi revolveriai, šau
tuvai šoviniai. Angliakasiai su
prato, kad be samdytojų jiems 
toks vesti dar atkaklią kovą su 
kompanijų samdytomis govėdo- 
mis žudeikų, su “sargybiniais”, 
su “deputy šerifais” ir, Bakhvin- 
Fcltso detektivais, — ir jie nu
sitarė apsirūpinti* priemonėmis, 
kuriomis galėtų savo gyvybę ir 
savo namus ginti.

Angliakasių organizacijos vir
šininkai daro viską, kad išven
gus susikirtimų ir neramumų, 
bet bijomasi, kad McDowcll ap
skrities “sargybiniai” neišprovo

vių, neturi net apatinių rūbų.
Pažymėjęs tą reikalą, p. Vilei 

šis ragino rūbų išdirbinio bend
rovių atstovus Vienytis ir suvie
nyta spėka kuo greičiausiai ei
ti Lietuvos liaudžiai į pagalbą.

Po to p. Vileišis pakvietė Adv. 
^opattą užimti pirmirtinko vie
tą ir Adv. Bagočių raštininko 
yiehj5 Pirmas dicnotvar.kįę>. 
muktas buvo toks: ar reikalin

ga kurti viršminėtą bendrovių 
tarybą? Visli, kurie ėmė balsą, 
raibėjo už kūrimą tarybos. Ant
ras punktas buvo: tarybos už
duotys. Šituo klausimu kalbė- 
j o didesnis atstovų skaičius, ne
gu pirmu klausimu. Didžiuma 
išsireiškė už didesnę bendrovių 
i kontrolę. Kiti-gi nurodinėjo, 
ra<l didelei kontrolei bendrovės 
nenorės pasiduoti, ir todėl jie 
stovėjo už mažesnę kontrolę.

Del tvarkymo ir susirašinėji
mo įvairiais bendrovių reika- 
a'is, nutarta užlaikyti vieną 

žmogų, taip vadinamą sekreto
riatą, kuris bus kontakte su at
stovybe. Užlaikymo sekretoriato 
Rausimu buvo išreikšta daug 
skirtingų nuomonių. Vieni nuro 
dinėjo, kad padengimui iškaš- 
čių kiekvienai bendrovė turėtų 
mokėti proporcionališkai nuo 
savo aktualio kapitalo, kiti-gi 
nurodinėjo,’ kad visos bendrovės 
neatsižvelgiant į jųjų didumą, 
turėtų mokėti lygiai.

Sutvarkymui taip vadinamos 
konstitucijos ir suradimui tin
kamo budo padengimui sekreto 
riaito lėšų, pavesta laikinai ta
rybai, kuri tapo išrinkta iš 9 
ypatų. Pagaminimui konstitu
cijos paskirta dvi savaili laiko. 
Apie pradžią Rugpjūčio mėnesio 
bus šaukiamas antras suvažia
vimas priėmimui pagamintos 
konstitucijos ir (išrinkimui pa
stovios tarybos ir sekretoriato.

Paskutinis klausimas, kuriam 
prisiėjo daug laiko praleisti bu
vo šis, — atsikreipiinas Lietu
viškos Amerikoniškos Rūbų Iš
dirbinio Bendrovės atstovo į vi 
sus dalyvaujančius atstovus, kad

Viso $981.83
Liepos 1 d. ižde lieka $142.36 

J. Yuknis, L. S. D. B. F. Sekr.
Draugai Sąjungiečiai!
Nenustokime remti Lietuvos 

darbininkų judėjimą; nepaliau- 
dme rinkę aukų Lietuvos So
cialdemokratų partijai! Neuž

mirškime, kad Lietuvos darbi
ninkai daugiau karo nuvarginti 
negu mes, amerikiečiai. Musų 
draugai Lietuvoj finansiškai la
bai blogai stovi, bet jie tvirtos 
dvasios, pasiryžę kovoti už dar
bo žmonių reikalus, nežiūrint, 
ka dir labiausiai persekiojami 
iš visų pusių. Musų šventa pa
reiga padėti jiems jų kovoj, ir 
kuomet pagrįšime į Lietuvą, ne
sijausime esą skolingi musų 
idėjos draugams.

Vasaros laiku, kuomet daro
me išvažiavimus, žaidžiame pil
ni linksmumo, neužmirškime pa 
rinkti aukų Liet. Soc. Deni. 
Hūih. JTonduL. w 4

Aukas siųskite išrašę čekį ar
ba Money Orderį St. Michelso- 
no vardu, o pasiųskite sekreto
riaus adresu:

J. Yuknis, 763 S. Kolihar Avė., 
Chicago, III.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Aukų kvitavimas.
Chicago. — Lietuvių Jani- 

torių Vyrų ir Moterų Pa
šalpos Kliubas, savo ba
liaus .pelną, per d. N. Vi- 

limailį .................. $20.50
Buvo......................... $545.90

Viso labo $566.40
Draugai ir draugės, neužmir 

skite Lietuvos Laisves Fondo. 
Remkite jį — remkite Lietuvos 
darbininkų kovą už laisvę, už 
geresnę ateitį. Tūlokite visa
dos tatai omenyj. Dabar, vasa 
ros metu, jus rengiate praniC- 
gų ant šviežio oro — turite pik
nikus, išvažiavimus: paagituoki 
te, parinkite prie kiekvienos 
progos aukų Lietuvos Laisvės 
Fondui. Jums čia doleris kitas 
—' mažmoži s, bet paisiusias Lie
tuvon Socialdemokratų Parti

jai, kuri vadovauja Lietuvos 
darbininkų judėjimui, nuveiks 
didelį darbą.

Kas turi Užburtą Kunigaikštį”?
Brighton Parko Lietuvos Lais 

vės Draugija nutarė ateinantį 
sezoną vaidinti CJiicagoj veika-

Keliauti į McDowcll apskritį 
žmogui, kurs stoja už žodžio ir 
susirinkimų laisvę, yra lygiai 
pavojinga, kd’p kajl ir keliauti į 
Logano apskritį. Vienintelis

Ii greitu laiku padaryti, nes tas 
iai jiems reikalinga. Gi tie, ku
rie pažįsta West Virginijos kal
niečių temperamentų, supranta, 
kad angliakasiai nepanoręs būt 
skerdžiamomis avimis.

Skaitykite ir Platinkite 
«XT A TT T T T? NT A O »

siorganizuojančias rūbų išdirbi 
mo bendroves į vieną galingą 
bendrovę dėl sekmingesnio vei
kimo Lietuvoj. Visi užgyrė ši
tokį sumamymą ir išreiškė pa
geidavimą, kad šios rūbų išdir
binio bendrovės jungtų savo spė 
kas į vieną daiktą. Tečiaus p. 
Kazlauskas ir kitas pramonės 

išsirdiške prieš kon- 
Juodu nu

niekur negali gauti knygučių. 
Kas žino, kur jų butų galima 
gauti pasiskolinti arba pirkti, 
labai meldžiu pranešti man.

L. L. D-jos Pirmininkas 
J. Misiavičius.

4008 S. Rockvvell St. Chicago.

žinovas 
cen (ravimą kapitalo.

Telephon« Drov«r

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki M vai vata 
re. NtdClioiuls vagai »utariMM.\ 
9261 Ha. Haiated St. ChfcagB. HL

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Jeronimui B.—Tamstos gies
mė :

Ateina sūdąs,
Sūdąs neteisingas,

' Ateina Smcrtis,
Smertis nemeilingas, 
S’lpnybes kūno 
Tau Dieve aukojam 
Ir dūšias savo
Mes palieciavojam, ir 1.1, 

labai gerai tiktų Kontičkoms, 
tik mes Kantičkų nedrukuojam. 
Pagonišką gi laikraštį švento
mis kanliekomis tepti kaip ir 
neišpultų.

Kazimieras Gugis
Veda visohiua reikalus, kaip kritninalUkuose 

taip ir civili6kuose teismuose, Daro 
visokiu* dokumentus ir popieras t

Namų Ofisas:
332S S. Hilsted SI

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas i
U7 I. Deirborn St 

1111-11 Unity BldE.
Tel. Central 4411

■’A.. PE T R

A.
■fj‘^įlO^TGA©X/ BaNK^'" 
Europear American Bureau 
Siunčia Ri<t<*us- Parduoda Laivo^oO

T.lchhon. uoul-

| DR. A MONTVID ' 
CBD < ; AGO

Uctcvls Gydytojo Ir ChlrttfgMb 
25 E. WajRhiBfto& St 
Jflsrahall Field Anisi 

18th fl. Ruimo Wi 
Pkomi Coatral 1182

Valandos: nuo 18 Ui 19 nttj

2121 North Weatern Avė. 
Valandos: 8 iki 8 vakare.

S, 7 l! ' 111'11 •; K •’ Al W('
Rezidencijos telef. Albany 8710



Ketvergas, Liepos 15 d., J20 Chica:

Lietuviu bateliuose
Žydų darbininkų 

judėjimas.
Birželio apie 16 <1. Chicagoj 

įvyko žydu pašaipūnės draugijos 
“Aibei ter Ring” konferencija, 
kuri nutarė tai draugijai įsigyti 
nuosavą narna. Kiek laiko at-

M. X. Mockus

DIDŽIAUSIOS
PRAKALBOS
Kalbės garsus
Kun. Mockus

Subatoje. 17 d. Liepos, 
(July), 1920 

1520 Grant St. 
netoli 15 St.

Tolleston, Gary, Ind.

Pradžia 7:30 vai. vakar?

gal toji draugija buvo žadėju
si statytis sau namą prie Cali- 
fomia ir 12 gatvių, bet dabar 

' jau nusipirko puikių svetainę— 
Douglas Purk Auditorium, Og- 
den ir Kcdzie av. Ta svetainė 
kaštuoja $115,000. Ten bus į- 
s teigta vieša skaitykla, ir mokyk 
la vaikams ir suaugusiems. Pro 
jektuojama ta pgi kurti koopc- 
ratyvę valgyklų.

Draugijai prikauso 83,000 na 
rių ir ji turi $1,015,000 kapita- 
lo. Draugija turi narių įvairino 
se Amerikos miestuose.

“Arbeiter Bing” yra pašaljti- 
nė draugija, bet j’ savo konsti- 
tucijon įterpė gan įdomų para* 

. grafa, būtent: visi draugijos na 
ri;>/ (žinoma, kurie piliečiai) 
privalo balsuoti už darbininkų 

! pastatytus kandidatus, t. y. už 
sociabstus. Tie nariai, kurie ne 

| pildo to pa tvarkymo, yra brau
kiami lauk iš draugijos.

C.hicagos lietuviams irgi rei
kėtų pasekti žydų pavyzdį. .Juk 
pažangių žmonių čia yra gan di- 

į delis būrys. Tuo tarpu jie ne
turi savo svetainės. O delei to 
jinis prisieina panešti daug vi
sokių nesmagumų rengiant va
karus arba šiaip sau pasilinks
minimus. Ar šiaip, ar tau), bet 
juk visi lietuviai neišvažiuos į 
Lietuvą arba Rusiją. Nemažai 

(lietuvių apsigyvens Amerikoj ir 
turės šiokiu ar tokiu bodu veik
ti. Jiems tatai ir reikėtų į^gyti 
nuosavų svetainę.

—šapus Darbininkas.
.............. r

| Rasta žmogaus lavonas 
ežere.

mas pažinti. Jo rūbuose betgi 
rasta nedidelė užrašų knygutė 
ir kišeninis veidrodėlis. Knygu
tėj surašyta daugelio Chicagos 
lietuvių adresų; gi ant veidro
dėlio nugaros yra jaunos mote 
riškūs paveikslėlis. Kas paži
nojo a. a. Uršulę Prušinskuitę, 
kuri jau apie dvejetas metų 
kaip mirus, sako, kad tas pa-' 
veikslėlis yra jos fotografija. Iš 
tų rastų prie lavono palaiikų 
taigi’ spėjama, kad tai turi būt 
žinomas daugeliui chicagicčių 
Jonas Prušinskas, kurs prieš 
keletą mėnesių kažinkur iš Cbi 
cagos prapuolė. Lavonas yra 
Cook County morgue (lavoni
nėj), prie Hant’.son ir WoodJ

$1,000, sekamas $500, o tre
čias —*$250.

Wanderer norjs greičiau 
mirti.

. .Carl Wanderer, kuris nužudė 
savo žmonų ir pasamdytųjų val
katų, pasakė detektivui John 
Norton, kad jis norįs kuogrei- 
čiausiai mirti. Kad pagreitinus 
teismo nuosprendį, jis žadąs pri 
sipažinti esąs kaltas ir tuo bildu 
sutrumpinti teismo procedūrų.

Proto ligų daktarai pareiškė, 
kad Wandercr esąs sveiko pro
to ir todėl turės atsakyti už sa
vo nusižengimų.

Laiškui Naujienų ofise atėjusieji iš 
Lietuvos.

Bcresnovičia Justinas 
Herman Mr.
Austis John (2 laiškai) 
Sakalauckiutėms 
Stralkaliskui Jonui 
Vinčauskui Juozui 
Budrik Peter F. 
Latvčnas Petras 
Kirsnei Jurgiui 
Anguičiui Pranui 
Rypkoviče T. 
Jurėnas Walter 
Sinkus Franciškus 
Lendrot Challs 
Chingo Adom. 
Budus Jonas 
Piatrenas Jonas 
Tautvaiš Joseph 
Miškcvičia Frank 
Kelpšas Konstantinas 
Dubinski Stanley 
Andrikonis John 
Petraitis Alex 
Kačiulis Frank

SVEIKATA TAI TURTAS IR I.AIMfi

Pardavė žmonų ir dvi dukteri 
už $75.

Marmvki, 3223 W. 48

Suvažinėjo automobilini žmogų 
—nuteistas visam amžiui ka

lėjimo.
Pranešimai

Pribukite visi j šias pra-; Sp^ja™. kad Ul‘ J°‘>“ Pa
kalbąs, nes garsusis kun. isko- kurs. P"eš kelck» ,menesly 
Mockus kalbės apie viską —! “
aiškins apie svietišką ir tiki- 
binj mokslą.
Kviečia visus 10 kp. L. L. F.!

Komitetas. taip kad jokiu budu nebegali-

kažin kur prapuolė.

Praeitą nedėldienį, liepos 11 
d. Michigano ežere rasta žmo
gaus lavonas, jau labai sugedęs,

-- -------- ------------ ----- u----- *

i Važiuokite į Lietuvą
I PER
i

Dapositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausimu geriausiai.

: MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
1 LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ

KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
| SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.
S.. .. .....................  .. .. ~l. ——————
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Julius
St., nebenorėjo daugiau gyven
ti su savo žmona. Ji jam da- 
ede širdį. Todėl jis nutarė par
duoti ją savo kaimynams. Tuo 
pačiu laiku jis pardavė ir savo 
dvi dukteri.

Vėliau, kuomet jam prisiėjo 
mazgoti indus ir gaminti sau 
valgio, jis prisiminė savo žmo
ną. Nuėjęs policijon, jis pareiš
kė, kad norėtų atsiimti savo šei
myną atgal.

Policijos Viršininkas išklausė 
jo maldavimų ir pašaukė Wil- 
liam Sokut ir John Pednsdo — 
Julius’o šeimynos pirklius. Kada 
policistai nuvyko j juodviejų 
namus, tai jie tuoj užuodė 
“munšainą”. Surasta prietaisų 
degtinės varymui.

Užvakar įvyko tardymas. Ju- 
lius’o žmona pareiškė, kad ji no
rinti grįžti pas vyrą. Iš Sokut ir 
Pednsdo pareikalauta užsistaty- 
li po $2,000. Juodu
prohibicijos įstatymo peržengi
mu.

Clu’ist Caniberis, 2645 MH- 
\vaukee av., pereitą metą auto
mobiliu suvažinėjo mirtinai 
Andrew F. Bock’ą.

Užvakar Caniberis buvo tei
siamas teisėjo Barretlo. Teismo 
nuosprendis toks: Caniberis tu
rės sėdėti kalėjime mažiausiai 
vienus metus, o daugiausia — 
visą amžių...

Tiems, kur paduodu pranešimus.
Siunčiant Naujienoms pranešimus 

organizacijų reikalais — apie susirin
kimus, mitingus etc. — nepakanka 
padėt parašą “Valdyba” arba “Komi
tetas”. Redakcija turi dar žinoti,! 
kas pranešimą paduoda, 
muo paduodantis pranešimą, turi pa
duoti taipjau savo vardą pavardę ir 
adresą Redakcijos žiniai. Kitaip, at
siųstas

o todėl as

pranešimas nebus įdėtas.
Naujienų Redakcija.

kaltinami

Submarinas.

Užvakar policistas John 
Clellan telefonavo policijai ir 
pareikalavo ūmios pagalbos. 
Esą Garfield parko prūde plau
kiojus submarinas. Pasiųsta 
Mėlynojo Kryžiaus vežimas. Pri 
buvusieji policistai ištikrųjų pa- 
niajė ką tai keista vandenyj. Du 
žmogų, stovinčiu ant kokio tai 
keisto dalyko, grimzdo gilu
mom Valandėlei prabėgus iš 
vandens kyšojo tik dvi galvi. 
Policistai privažiavo laivuku ir 
pasiėmė du žmogų. Juodu bu
vo—John Rabuit, 3944 Gladys 
a v., ir John P. Ryan 3313 Jack- 
son blvd.

John Rabuit liko patupdytas 
už krotų už lai, kad būdamas 
girtas įvažiavo automobiliu į 
prūdą. Jo sankeldivis lapo pa- 
liuosuotUs.

Mc

Skelbiama karas žl/urkėms.

Sveikatingumo komisionie- 
rius, Dr. Robertson, kiek laiko

ma mažiausia 3,000,000 žiurkių. 
Tos žiurkės sunaikinančios už 
$5,000,000 maisto ir priegtam 
išnešiojančios perus įvairių li
gų.

Dabar Dr. Robertsono pastan
gomis organizuojama armija, 
kuri puls žiurkes. Sam Lede- 
rer paskirtas vyriausiu vadu.

Be to, skiriama taipgi tris do
vanas už pasižymėjimą. Dail
iausia nugalabijęs žiurkių gaus

Susipyko su vyru—nusižudė.

Keletas dienų atgal Isaac 
Omer, 26 metų, sint’pyko su sa
vo žmona, Hclcn, 24 metų. Jis 
įtarė jų pinigų eikvojimu ir pa
reiškė, kad bandysiųs atsiskirti 
nuo jos.

Užvakar Helen Omer nusi- 
troškino gasu savo miegamaja-

LSS. 
nevisos 
tų Socialistų 'j 
Kurios kuopos dar neturi platformų, 
malonės ūmai paimti, 
formų —• 5c. egz. 
ma 25%. Dabar n 
panija, reikia kuode

VIII Rajono kuopos dar 
yra pačmusios Rajono išleis- 

I’artijos Platformų.

Kaina Plat- 
Kuopoms duoda- 

irezidentinė kam- 
augiausiai jų iš

platinti. Jas galima gauti “Naujie
nų” ofise. — Organizatorius.

Lietuvių Laisves Kliubas rengia ine 
tinį piknikų, Nedelioj, liepos 18 dienų, 
1920, Blinstrupo Darže, Willow 
Springs III. Pradžlo 9 valandų ryto. 
Inžanga į daržą 35c. ypatai.

Kviečia, Komitetas.

Per ilgą laiką aš sirgau 
lt" tiek buvau suvargęs, nus- 

ą K*, | I labęs kad net ir gyventi
Y* / buvo atsibodę, kiek uždirb-JUik davau tai visą daktarams

? k. I b’ išmokėdavau, ir buvau
pristygęs vilties, kad bepas*

' Mane kankino vidurių ne-
| dirbimas pilvelio nuslab- 
J nėjimas, skilvio nemaiimas 
j ir nervai; skaudėdavo gal

vą, po kratine, slrėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugčjirnuą; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagėllios, ėmiau ty
rinėti pats, ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var- 
dir SALUTES STOMACH 
BITTER1S ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BIlTEhlO 
ir dėkavoja jo Gcradčjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku- 
Dabur Pirma rie tik norite būti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrulius vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerų apetitą, 
miegų ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; G b. $7.50; 12 bonky $14.00.

Reucfriaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salules Manufacluring Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Mouey Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl lamity reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aišku savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTBANAS CO.
Tel. Boulevard 7351616 W. 31st St., Chlcngo,

Kur Bakūžė Samanota
Gaidos vienam balsui

ir 
Fortcpianui 

Parašė 
Stasys Šimkus

Antra laida
Kaina 50 centų

Šių gaidų jau nedaug yra. Todėl kas jų nori gauti, pri
valo pasiskubinti su užsakymu.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

Roseland. — LSS. 137 kuopos susi- 
......................... _ . * . >s 15 d., 

, Aušros” svetainėje, 
10900 So. Michigan Avė.

Visi nariai malonėkite atvykti susi- 
rinkiman, nes turime svarbių reikalų. 

— Organizatorius.

me kambaryj, 5608 S. Michigan l iv?ks k®fYe^e’ ,!iepo ° 7:30 vai. vakaro, “Aušros” sve
avė.

Prapuolė Jono Paškevičiaus 
vaikas.

U ta minko vakare nežinia 
kiir dingo Jono Paškevičiaus, 
1844 Canalport Avė., keturių 
melų sunus, Bladas.
Vifkas visų popietį žaidė gal-1

Chicagos Lietuvių Bučerių darbinin
kų ir savininkų visuotinas susirinki
mas įvyks ketverge, liepos, 15 dienų, 
8 vai. vakaro, Meldažio svetainėje.

Kaip bučerių darbininkai, taip ir 
savininkai malonėkite atvykti šin su
sirinkimam Bus svarstoma bučemių 
darbininkii padėties pagerinimas.

—Susivienijimo Komitetas.

Pasimirę nuo sierinės rūgšties 
gaso.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas bus petnyčioj, 
liepoj; 16, kaip 8 vai. vak. Brolių Stru
milų svetainėj. Vis! nariai kviečia
mi susirinkti nes turime svarbių rei
kalų. — Valdyba.

PJUftlTAN
tam -

Alexander Kendry, 4828 Prai- 
rie avė., paliejo išnetyčių sierinę 
rugštį. Pasidarė gasų, kurių ne 
maža įtraukė į plaučius Kend
ry. Tie gasai ir buvo priežasti
mi jo mirties.

Nekartą buvo tai asmeniškai 
kiškas rašytas gerbiamiems L. 
G. D. skyriams, tai per laikraš
čių skiltis (išreikštas pageidavi
mas, kad skyrių susirinkimai 
butų laikomi kuodažniausiai, 
kame reikia apkalbėti budus su- 
kolektavimo $100,000.00 Lietu
vos Raud. Kryžiui.

Tą galima atsiekti, tik reikia 
(langiaus pasitikėjimo savim. 
Be prirašinėjimo narių, reikia 
rengti/vakaras, bazaras, etc. kar 
tu su draugijomis, kurios šiam 
darbui užjaučia. Ttupgi nepa
mirškite kreiptis į savo vieli
nius biznierius, kaip lietuvius, 
taip ir svetimtaučius; tam ty
čia yra pagamintas anglų kal
ba laiškas, kuriuo gali žmogus 
ir nemokantis angliškai susi
kalbėti — paduoti amerikonui, 
kad jis persiskaitytų.

Trumpai sakant, panaudokit 
visokias progas šiam labdarin
gam darbui.

Dr. A. L. Graičunas,
L. G. D. Centro Sekretorius.

Liet. Am. Rūbų Išdirbinio B-vės i 
šėrininkų susirinkimas įvyks pėtny- J 
čioj Liepos 16, 7:30 Liuosybės svet. * 
1822 VVabansia avo. Bendrovės atsto- | 
vas išduos raportą iš bendrovių kon- c 
ferencijos ir apie susivienijimą su bal- 
timoriečiais.

Todėl, kiekvieno šerininko yra pa- | 
reiga dalyvauti šiame susirinkime. | 

Kviečiamo atsilankyti ir norinčius ■ 
prisidėti prie šios bendrovės.

—Valdyba.

A. M. C. and B. W. of U. A. Local » 
257 laikys savaitinį susirinkimą ket- j 
verge, liepos 15 dieną, 8:30 vai. vaka- /■ 
re, p. J. J. Ežerskio svet., 4600 So. j 
Paulina st. Visi nariai (rėš) malonėki- i 
to atsilankyti, nes turime daug svar-' 
bių dalykų. — Valdybą.

Didelis išvažiavimas į Jefferson gi-1 
rias rengia Lietuvių Kriaučių Kliu-1 
bas Sav. Paš. Nedelioj, liepos 18 d., I 
Kviečiamo visus atsilankyti ir drauge I 
linksmai laikų praleisti. Bus progra-1 
mas ir kalbės Dr. A. Montvidas.

Kviečia Komitetas.

lamai Pragarai
Komedija

Parašė Harry Newton 
Vertė Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23.
Kaina tik

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos 

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

Naujiciiy Knygynas
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.
BDBMKI

10c.

reikalauja-

Puritan Salyklus Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos 
grosernčs, aptiekus delika- 
tessų krautuvės pardunda 
musų t a vora.
30 N. Markc-t St. Chicago, III.

Tel. Y arda £654

Mrs. A. Michniewich
AKUSERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsilvB- 
nijoB hespitalfc. 
ne, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

3113 So. Halsted St. Chicago, DL 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

I S 1DOR Y A C K T I S 
Lietuvys Advokatas 

(Beg. Liet. Valdžios Notaras) 
Parūpina pasportus ir padaro vi

sokius legališkus dokumentus. 
Hay'Bldng, 6-th & Washington St.

Špringfield, Iii.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
1G801 S. Michigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare.

tnijąj

Tclcphono Yards 5834

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

DR. I. II. GINDICH 
DENTISTAS

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

AYti 38-th Street

Telefonas—Boulevard 9199 
DK. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
31 S. Halsted St., Chicago, 111. 
(landos:—
—12 A. M. 1—5, 7-8 P. M.

Teisinga drabužių kaina,
Kainos kurios tinka bile vieno ki

šenių). Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoŠ. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kui pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyni gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvių styiiaus, 
$32.50 iki $60.00.

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

1 kelines $5.50 iki $17.50.
j Specialia nupiginimas 5 nuoš. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Nedaliomis iki G vai. vakaro.

• S. GORDON
1415 So. Halsted St., Chicago, 111.

HTTLE JULIUS S T BY BAKER
WH0 PU r THE' 
PAUVT /M-L 
VOUR FfiiCE |

o Oj

WHĄT J)ID VA 
ŪSE 70 COLOR.
YOUR. |

W cm r tiEi-P 
THAT VVtiu N VOU 
COLOH MAPSJr~

OH- jos'r 
C1&YOM, 
THATS ALL

OhlLV SHE DOES'NT 
U-EE CRAYOA/jSHF 
USES PAIMT FOR.C 
COLORIMTt HER (J, 
h ^apj jf"X

THATS FUMNy-My
WIFE WAS £>OI\'Ct
THE ŠAME THIMG;
\AfHEN T LEFTtfU

"Į HOMĖl Jjj

------------------

VOJ LAUGH1N’ 
Į APOUT.^



Paj ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

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

PAJIEŠKAU savo brolio Juozo 
Ūselio, metai atgal buvo Kenecott, 
Alaska. Jis pats ar kas apie Jįjį ži
no meldžiu pranešti.

■STASYS ŪSELIS, 
£410 Correctionvill Road, 

Sioux City, Iowa.

Pajieškau savo brolio Antano Jan
kausko apie 5 metai atgal gyveno Ma- 
hanoy City, Pa., W. Water st. No. 208 
dabar nežinau kur yra. Ar jis pats ar 
kas jį žinote malonėkite pranešti ad
resu:

Juozas Jankauskas
9331> Paxton Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Babedo, turiu svarbių žinių iš Lietu
vos. Jis pats atsišaukite ar kas žino 
malonėkite pranešti.

Marcelinas Matiukas
519 Austin Avė. Albion, Mich.

Pajieškau pusbrolio Igno Griško- 
nio ir pusseserės Juzės Griškoniutės 
19 metų atgal gyveno Scranton, Pa. 
Paskui girdėjau, kad jie atvažiavo | 
Springfield, Malonėkite jie patįs ar 
juos žinantis atsišaukti, sekančiu ad
resu:

Liudvisč Plutinskienė,
10625 Michigan Avė., Chicago, III.

Aš Jonas Mikalauskis pajieškau 
Plecido Jakučio. AŠ paeinu iš Kauno 
red., Raseinių apskr., Indrijavo pa- 
rapij’os, Unkuopių sodos. Meldžiu at
sišaukti, arba kas jį žino malonėkite 
pranešti ant šio adreso:

Jonas Mikalauskis,
1918 So. Halsted St., Chicago, III.

PRAŠAU SAM TVOSKOS ir K. J. 
RODŽIO, kurie pirmiaus gyveno Ke- 
vvanee, III., tuojau atsiliepti. Šamo 
brolis Frank Tvoska iš Kewanee yra 
proto ligi} ligoninėj. Jisai sveiksta 
ir būtinai reikalauja pagelbos. Atsi
liepkite tuojau adresu:

MARE JURGELIONIS, 
Room 903, 538 So. Dearbom St.

Pajieškau savo pusbrolio Jono Ka- 
runauskio, iŠ Kauno red., Raseinių ap
skričio, Titavenų parapijos, Kiel- 
vičių kaimo. Bukit malonus atsišaukti, 
ar žinantįs pranešti ant šito adreso:

Antanas Karunauskis
418 Ohio St., Joliet III.

Pajieškau draugų J. Augulo, A. 
Pažinkevičiaus ir D. J. M. Kandraško. 
Visi paeina iš Rokiškio apskr. Kama
jų vai., Kokšų sodžiaus. Meldžiu at
sišaukti, arba žinantįs pranešti šiuo 
antrašu:

JUOZAS SKEIRIS,
f 14 Mcchanic St., La Porte, Ind.

Pajieškau Juozo. Antano, Tarno ir 
Vlado Neverdauskių, paeinančių iŠ 
Laukuvos, Kauno gub. gyvenusių 
Illinois ir Indiana valstijose. Jų pačių 
ar pažįstamų meldžiu atsišaukti ir 
prisiųsti antrašą.

F. Y. R—as,
Naujienos No. 115

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18—27 metų be skirtumo tikėji
mo, geistina kad butų linksmo budo 
ir dailios išvaizdos. Meldžiu atsiliep
ti prisiunčiant paveikslą. Ant pareika
lavimo paveikslus grąžinsiu atgal.

P. Gust,
1136 So. Kedzie Avė., 

Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Juozapo Ale- 
siuko, paeina iš Suvalkų red., Seinų 
apskr., įlipai ingio vals., Veržiu kai
mo. Malonėkite atsišaukti ar žinantįs 
prašau pranešti už ką busiu dėkinga.

Antanina Alesiukė,
122 West 120-th St.

West Pullman, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
MOTERŲ IR VYRŲ 
NAKTINIAM DARBUI
Lengvas dirbtuvės darbas
Augščiausios algos moka-

ma.
Geros Valandos

Geros darbo sanlygos 
Darbas nuolatinis visą 

metą.
Kreipkitės pas: •
N. K. FAIRBANK CO

. 225 W. 18-th St.

REIKIA —
MERGINŲ ir MOTERŲ

Apvilkti (cover) ir išmušti (line) 
sampelių skrynes. Patyrusių ir nepa
tyrusių. Darbas yra atliekamas ant 
klijavimo mašinų, panašiai j popie
rinių skrynučių darbą. Lengviau, 
čyščiau ir galima uždirbti daugiau 
-inigų kaip prie
čyščiau ir galima uždirbti daugiau 
pinigų kaip prie benčiaus darbo. Pui
kios algos ir priimnios darbo sanly
gos.

x Ateikite ar rašykite.

KNICKERBOCKER CASE CO.
226 No. Clinton St.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

NAUJIENOS, Chicago, III

RAKANDAI. NAMAI-ŽEME
MOTERŲ

REIKIA —
PATYRUSIŲ CONE

WINDERIŲ
WORSTED SIŪLAMS
KREIPKITĖS PAS

PARSIDUODA grosemė ir bučemd. 
Biznis ant kampo. Labai geri žmones 
apielinkėj Maišytos tautos. Priežastis 
turiu išvažiuoti iš miesto.
2725 W. 16-th St. cor. Fairfield Avė.

Tel. Rockwell 1134

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

DRAUGIJOS

PARSIDUODA Krautuve, gausiai 
apgyventa vieta Lietuvių ir svetimtau 
čių. Biznis geroje vietoje, ant kampo. 
Krautuvė yra pilna daugybė visokio 
tavoro, smulkių apredalų, mokykloms .i , . , tį

ant
įrankiai, saldainiai, Cigarai i 

CARON SPINNING CO. P’riežastis pardavimo patirsite

1213 — 19 West Van Buren
Street, 5-th floor

vietos.
J. A. Žimančius, 552 W. 18-th 

Chicago, III.
Phone Canal 438

............................................  — — tI PARDAVIMUI saliunas geroj vie-
REIKIA.pARBraiNkv|^ick^“jUo®;

5 pasažierių.
J. K.,

648 W. 120 St., West Pullman, 111.
Phone Pullman 3572

VYRŲ
REIKIA

Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stewnrt

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ Į biznio.

Kaip nuolatiniam, taip ir tuom
laikiniam darbui musų t____
vėj. Atsišaukite pasirengę dirbti

ALBAUGII DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

Paimkit Douglas Park L. arba
22-nd St. karą.

REIKIA —
Roundrės paprastų darbininkų.
60c. j valandą.
Tiktai pirmos klesos vyrai te atsi

šaukia:
W. W. KIMBALL CO.
2631 W. 26-th St.,

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. “ 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamu. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Gvarantuotaa

Vi ]_______ _______
Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

STORAGE
EXTRA MANKETAS 2810 W. Harrison St., Chicago.

Ant pardavimo; turi būti greitai par- >. , n ... M .
-----------įduotas arba išmainytas ant namo, Atdara DUO J iki J Vai. Vakare.

I automobiliaus arba ko kito. Vieta _____
yra viena iš geriausių Chicagoje dėl

Rakandai visi nauji. Vie- EXTRA BARGENAS 
, I ta didele; renda pigi. Biznis cash. __ .j Mėsa statoma į tris restoranus. Kas .. J a yriį priversta paribio- 

dirbtu- nori geros vietos atsišaukit greitai, J1, 0 rakjĮ{H.!,s kavoje ar-
nupirksite pigiai. Priežastį pardavi- Paskynuje. linkus seklyčios, 
mo patirsite ant vietos. valgomojo ir miegamųjų rakandai,

840 Wcst 33 St kaurai, lempos, davenport ir kitkas;
________________‘‘_________ visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 

Gera proga pigiai Įgyti bučernę ’h* PJsiu^ym8*.
grosernę. Galima pirkti už cashp^OO.OO vertės (ivi-sprendžinis Pho- 
arba mainyti ant loto ar automobilio. su rekordaiS persiduos už
Biznis randasi geroj vietoj ant Town $65.00 su rekordais ir deimanto ada- 
of I ake ta. Laisvės bondai priimama. Ne-

Kreinkitės pas praleiskite šios progos.
A. GRIGAS, 3114 So. Halsted St. 1922 So. Kedzie Avė.

REIKIA —
Vidutinio amžiaus vyro darbui ant 

ūkės. Pastovus darbas ir gera mokes
tis. 18 mylių nuo Chicagos.

Atsišaukite pas:
W PASK

1256 W. Harrison Str.

PARSIDUODA — PIENINYČIA, 
čielai ar dalimi — pilnai einanti pie- 
ninyčia — priskiriant dirbtuvę, ledi- 
nyČią, pripildymo mašinas, atšaldyto- 
jus, pasteurižavimo mašiną, centrifū
gą, katilą, pumpas, pieninį registerį, 
plovimo mašiną, sviesto muštuvą, sū
rymo mašina, autotruckas — “San- 
dow”, 2 arkliai, 2 vežimai ir įvairus 
daiktai. Išlygos — cash. Pardavi
mas atsibus dirbtuvėj:

8430 Vincenncs Avė.
Subatoj, Liepos 17-tą, 2-rą valan

dą po pietų.
Platesnių žinių telefonuokite
M r. STEINER — Central 2592

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

REIKIA—
PARDAVĖJŲ

KALBANČIŲ:

Lietuviškai, Rusiškai, Lenkiškai. 
Gali rasti progą padarymui tikrų pi
nigų atsišaukite pas:

M. J. EDUTIS
1733 North Francisco Avė.

Tol.: Armitage 919

EXTRA!
PARDAVIMUI barbernė — barzda- 

skutykla; biznis išdirbtas per G me
tus. Jei kam reikia tokio biznio, ma
lonėkite tuojau atsišaukti. Priežastis 
pardavimo silpnai matau akimis.

4500 So. Marshfield Avė.
Phone Yards 4255

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 nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

PARSIDUODA —
4 kambarių ”cottage” 2 lotai 

50x125 pėdų — Gražioj vietoj 
ir gera transportacija. pusė blo
ko nuo 2 karų linijų — netoli 
lietuviškos bažnyčios ir mokyk
los.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Kasos globėja, J. Miklošienė,

8309 So. Union Avė,

Pirm., Ant.
Vice-Pirm.,

Pakšis, 552 Grand Avė. 
Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229
M. Sungaila, 827 Erie St.

Atsišaukite:
4400 So. Kedzie Avė.

Netoli Archer Avė.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue 

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

.... ............LJ....

MOKYKLOS

\MA5TER/ ,< \ 
y/5Y5TEMUW 

ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
tino laiku, dieną ar vakarais, pas! 
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Tatterns daromos sulig mieros 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku 
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

Port. Rašt
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct.
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Rūbelis, 318 Quince St.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

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

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

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

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

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

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

1920 M.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

Sav. Paš Valdyba 1920 metams

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

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

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
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, 8913 Division 

St.
Fin. rašt., V. Briedis,

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

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

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

REIKIA MOLDERIŲ —
Ant benčiaus, floro 

Tuipgi vyrų išmokti molderio 
ir Paprastų darbininkų.

Pastovais darbas,
Gera mokestis
Nėra darbo neramumo.
PRATT MAL. IRON WORKS, 

JOLIET, ILLINOIS

ir mašinų — 
amato

TEMYK1TE, DRAUGAI,
Labai pigiai ant pardavimo pieni

nė su visais prietaisais lietuviais ap- 
gyventoj vietoj senai išdirbta vieta. 
Parduodame 24 kenus pieno į dieną 
pardavimo priežastis būtinai trumpam 
laike apleidžiu šią šalį.

Jonas Kubikas
2306 W. 23 St. Chlcago, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos J u n g t. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ 

NAKTINIAM DARBUI

lengvas dirbtuvės darbas
Augščiausios algos mokama 

Geros valandos
Geros darbo sanlygos

Darbas nuolatinis visą me

Kreipkitės pas:
N. K. FAIRBANK CO

225 W. 18-th St.
REIKIA —

Foundrės paprastų darbininkų.
60 centų į valandą.

Tiktai pirmos klesos vyrai 
si šaukia:

W. W. KIMBALL CO.
2631 W. 26-th St.,

te at-

REIKIA —
Vyrų lengvam darbui ant benčiaus 

Gera mokestis ir 
pastovi vieta.

Atsišaukite pas
NATIONAL STAMPING and 

ELECTRIC WORKS 
424 So. Clinton St.

RETA PROGA
SENIEMS,

kurie negali sunkiai dirbti. Mes 
siūlom lengvą pritinkamą darbą 
gera mokestimi.

NATIONAL STAMPING and 
ELECTRIC WORKS 

424 South Clinton St.

su

REIKIA —
Shearmano geležies piaustymui 

Scrap geležis yarde. Gera mokestis 
Pastovus darbas

459 N. Woood Str.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas ir du me

diniai namai ir garažius 5 karams. 
Reikia greitu laiku parduoti pigiai. 
Atsišaukite greitai kas norite bar-
geną. K _

4632 ir 4630 S. Marshfield Avė.

ANT PARDAVIMO Pianas, atsi
šaukite greitai po šiuo antrašu:

W. M.
3421 Lowe Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA vežimas vieno arklio 
(Express Wagon) už pigią kainą.

Frencis Kaminski,
7000—2-4 Archer Avė., arti 72 Avė.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA —

Buick, 1918 su puikiu uždaromu 
viršum. Puikiai malevotas ir puikus 
taperai. Labai puikios' išvaizdos. 
Parduosiu pigiai. \

CENTRAL MOTOR SALES 
1458 Michigan Avenue,

Calumet 2577 \
Atdara vakarais ir nedėlioj.

--------------------------------------------------
PARSIDUODA —

Reo — 6 cilinderių, 7 pasažierių. 
Vėliausiojo modelio. Puikiai malevo
tas. Gvarantuota mechaniškai 
riausiame stovyje.

CENTRAL MOTOR SALES, 
1458 Michigan, Avenue.

Tel. Calumet 2577
Atdara vakarais ir nedėlioj.

ge-

PARSIDUODA —
Pan-American 5 pasažierių automo

bilius, 1918 modelio, malevotas tam* 
siai-raudonu) nauji tajerai. Mechaniš
kai geriausiame stovyje, gvarantuo- 
tas. Bargenas.

PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 
1462 Michigan Avenue 

Tol. Calumet 7231 
Atdara vakarais ir nedėlioj

PARSIDUODA —
Winton — 7 pasažierių automobi

lius, 1918 modelio. Ruda skūra apdir
bta. Cord tajerai. Stebėtiname me
chaniškame stovyje. Ateikite pasižiu* 
rėti šio bargeno.

PARAMOUNT AUTO EXCHANGE
1462 Michigan Avenue 

Tcl. Calumet 7231
Atdara vakaris ir nedėlioj.

PARSIDUODA —
Cadilac Touring, 1917 modelio, tik 

ką atnaujintas, visi cord tajerai. Gva- 
rantuotas mechaniškai gerame stovy
je. Parduosiu už bargen kainą. Kaip 
tik tinkamas vestuvėms ir partijoms.

PARAMOUNT AUTO SALES
1462 Michigan Avo.

Tel. Calumet 7231
Atdara vakarais ir nedėliomis

PARSIDUODA — Fordas touring. 
Gerame stovyje. Turi būti parduotas 
šia savaitę. Galima matyti po G vai. 
vakaro.

3354 So. Halsted St.
Ant antru lubų nuo užpakalio.

PARSIDUODA 2 automobiliai For
das trokas 1917 metų 1 tono kitas 
Maxwell pasažierinis 1917 m. Abudu 
gerame stovyje*. Parduosiu labai pi
giai arba mainysiu ant farmos ar 
ant kokio biznio.

5757 So. Turner Avė.

PARDAVIMUI Elgin automobilius 
6 1920 metų, 5 sėdynių, visai mažai 
vartotas. Parduosiu už geriausiai pa 
siūlytą kainą. Priežastis pardavimo 
važiuoju Lietuvon.

4138 So. Artesian Avė.

PARDUOSIU 5 tonų Auto-Trucką 
už $2,700.00, dabar juomi vežama ce
mentas. Galima uždirbti $40 iki $50 į 
dieną.

$900 cash, likusius mėnesinėmis 
mokestimis.

GEO TAYLOR
532 — W. 31-st St.

Extra Extra
Sainpcliniai Rakandai.

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

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

PARSIDUODA RAKANDAI; Gro
jikus Pianas su 125 voleliais pritin
kančiais bile kokiam seno styliaus pia 
nui, kad ir nemokėdamas kiekvienas 
gali ant jo skambinti. Priežastis par
davimo išvažiuoju ant farmos.

802 W. 14-th Place,

PARSIDUODA 5 kambarių rakan; 
dai mažai vartoti, kaip nauji. Labai 
pigiai, nes išvažiuojam į Lietuvą. 
Kas pirmas tas laimės.

1919 So. Halsted Str., 
ant 3-čio augšto iš priekio.

PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios setas, gromafonas, lovos, 

karpetos, valgomojo kamb. setas pe
čius, gardynai ir daug kitokių stubos 
daiktų visus ar po. vieną pigiai.

714 W. 30-th st. 2-ros lubos

NAMAI-ŽEMS
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda naujas medinis namas 
ant vieno pagyvenimo ir 6 lobu dide
lis daržas ir didelė burne naujos tvo
ros tik du metai kaip statyta parduo
siu pigiai, nes noriu važiuot Lietuvon. 
Namie bunu visuomet, nes apsideginau 
koją atsišaukite greitai.

J. M.
12544 Wallace St. W. Pullman, Chgo.

NAMAS PARSIDUODA
Mano giminaitis skubinai išvažiavo 

į Lietuvą palikdamas savo namą ded 
pardavimo, kuris turi būti parduotas 
nors už žemiausj pasiūlymą. Namas 
randasi puikiausioj vietoj, ir kas pirks 
greitai nupirks už $2,000.00 Pigiau. 
Visi raštai yra pas mane palikti. — 
Atsišaukite vakarais pas

Mike Valantis, 
3247 So. Emerald Avė.

2ntrų lubų iš fronto

FARMOS FARMOS

Wisconsino Valstijoj, vienų Lietu
vių apgyventa, žemė derlingiausia vis 
kas ką pasėsi tas auga. Turime su 
namais, gyvuliais ir visais padargais 
su apsėtais laukais, ir taiposgi be bu- 
dinkų ir gyvulių. Dabar yra . laikas 
sau ūkę pirkti nes gali matyti kaip 
kas auga. Mes taipgi turime kelias 
farmas ant mainymo į namus. u

Del platesnių žinių ir kokių ūkių 
reikalaudamas kreipkitės su laišku |

ONEIDA LAND CO.
Mc Naughton, Wis.

DRAUGU OS IR ORGA
NIZACIJOS

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 m-

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina 

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,
4135 So AVood

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Ate.

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

Kasierius, A. česna,
4509 So. Paulina St.

st.

st

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

Pirmin. Simonas Bružas, 
Box 344, Melrose Paik 

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

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Mayvvood, III. 
Fin. raštin. FranciŠkus Kazakauskas, 

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

Box 1109, Melrose Park, 11). 
Kasos globėjas Myk. ZankeviČia.

Box 842, Melrose Park, III. 
Kasos globėjas Petras Aperavlčia.

Box 514, Melrose Park, III
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park, UI 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, III 
Savo susirinkimus Kn. Algirdu 

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

lll.

i.

2.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba l»20 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
4028 Artesian Avė. 

Benį Pasunka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,
2351 Custer St. 

Dominik Danta, fin. rašt.,
1237 So. 4Sth Ct., Cicero, III 

Antanas Tumavičia, kasierius,
1329 So. 50th Ct., Cicero, III. 

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

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.

Juozapas Takažauskas. Prezidentas 
1404 So. 48th Ct., Cicero, III.

Ant. Klainis, Vice-prezidcntas
1526 So. 49th Ct., Cicero, 111. 

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolniar Avė., Chicago, III, 

Telefonas Van Buren 3005 
Step. J. Tverijonas, Finansų Raštin.

835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 
Marijona Bartkienė, Iždininkė

2001 So. Cicero Avė., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi paskutinį 

nedėldienį kiekvieną mėnesi, kaip 2 
vai. po piety, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Ąvenuc.

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

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

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

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

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 
cią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaieio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas,
3833 W. Van Buren St 

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

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

Mykolas Kaziunas, kasierius,
3959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėj’e, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 2G9 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:

W. Prusis. Pirm., 1G19 Girard St.
F. Mason, Vice-p., 2632 Francis PI.
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1G85 Mihvaukee Av. 

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

st.
st.

st.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.

Avė.

Avė.

L B. Zitra, pirmininkas,
1919 So. Union

K. Shcrpelis, Vice-pinnininkas,
1719 N. Harmitage

I.. Aslnnanta, nut. raštininkas,
aw w. 19 st

Fran. Girdwainis. fin. rašt.
4000 S. Hakted St

M. Yarnilaitis, kontr. rašt.
1744 N. Hoyne Avc. 

). Shemaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė

Susirinkimai būna kas mėnesį an
trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shcmaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metams.

Pirm. Ant. Margevičia,
1923 S. Union Avė.

Padėj. Juoz. Valantiejus,
619 West 14th Place.

Prot. rašt. Iz. Jusčius, 
1967 Canalport Avė 

Fin. rašt. Iz. Vedeckis,
712 Barber

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber 
Centr. rašt. Antanas Jusčiui. 

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

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

St.
St.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrasai 1920 nx.

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

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

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

1049 N. Marshfidld Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. Noėth Av.
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Western Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 VVabansia Avė.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
Prot. Rašt. A>ta»as Bernotas, 
Fin. Rašt. Mikolas Walenta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

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

skutini nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Haryey, III.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted St. 

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

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

Finansų rašt., J. Jazavitienė, 
8114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė,
3883 So. Wallace

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

St.

St.

St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

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

Fin. Rašt., yVilliam 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 Avė.

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

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

Draugystė laiko savo susirinkimus 
<as antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvalšo sve- 
ainėje, 3338 So. Auburn Avė. No
rintieji prisirašyti prie draugys

tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
0707 S. Wahash Avė., Roseland, III. 
ždininkas, J. Ivanauskis, 
22 E.Kensington Av, Kensingtonjll. 
’rot. Raštininkas, P. Grigula, 
0449 S. Wentworth Av., Roseland. 

7inansų Raštininkas, V. Dargis, 
10520 So. State St., Roseland. III.

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

I.apie, pirm., 12143 Green St.
Alvinskis, pad., 12020 Halsted St.
AndruŠka, tar. rašt., 

12248 Emerald Avė.
Statkus, fin. rašt., 

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

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

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

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

12143 Green

K.
K.
J.

A.

T

Kaip 
Žmogus 
Mąsto

Paraše James Alien 
Vertė St. Biežis

st.
st.
St.

Turinys:
1. Mintis ir būdas
2. Minties pasekmė į ap

linkybes.
3. Minties įtekmė j svei

katą.
4. Mintis ir tikslas.
5. Mintis — faktas nu

veikime.
6. Svajonės ir idealai.
7. Rimtumas.

Daugeliui žmonių Ši 
knygelė nurodė kelią j 
geresnį ir laimingesnį gy
venimą. Visi privalėtų 
šią knygelę perskaityti.

Kaina tik 15c.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.




