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Bolševikų kariuomene Vokieti
jos pasienyj

True translation filed with the post- 
niantor at Chicago, III., Aug. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vengrai Įsiveržė 
Austrijon

Tik 75 myl. nuo Vasšavos

Pasigrobė du tūkstančiu šautu
vų ir dvidešimt vieną 

kulkosvaidį.

Ir Danzigas kįla prieš lenkus

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Aug. 1, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKŲ KARIUOMENĖ 
VOKIETIJOS PASIENYJ.

Per rubežių neeina, tik broliau- 
jasi su Rytų Prūsijos kareiviais.

PARYŽIUS, liepos 31.— Gau
tomis užsienio reikalų ofise ži
niomis, kurių atsiuntė franeuzų 
militarinė misija iš Varšuvos, 
bolševikų kavalerija jau pasie
kė Rytų Prūsijos rubežių.

Bolševikų linija eina nuo Su
valkų, penkiasdešimts mylių 
šiaurvakariuose už Gardino, ir 
užsibaigia šešiasdešimts mylių 
toliau — stačiai į šiaurius nuo 
Varšuvos.

Vis dėlto, bolševikų kariuo
menę neperėjo rubežių, tik bro- 
liaujasi su vokiečiais.

Misijų* sako, kad, jos many
mu, vokiečiai ir bolševikai veda 
tarybas Suvalkuose.

Balstogę. Ties Bielsk (trįsde- 
' šimts mylių į pietus nuo Balsto

gės), po atkaklius mūšio musų 
kvd'iuomenė persikėlė per Mar- 
vą upę ir tebetęsia veržimąsi.
“Ketverge mes užėmėme Pru- 

šany (Prudėnus) ir einame lin
kui Brest-Litovsko. Kovclio 
apielinkėj musų kariuomenė 
nustūmė lenkus atgal prie Stot- 
skod upės .

“Krymo sektore mušis eina 
tarp Dniepro upės ir Aleksan- 
drovsko bei Nogais miestų.”
Ir Danzigas kįla prieš lenkus.
VARSA VA, liepos 31. — čia 

vis dar galinamo žinių apie tą 
piktą žmonių upę, kuris tapo iš
šauktas prieš lenkus Denzige. 
GautomiJ žiniomis, pastaruoju 
laiku jisai įsiveržė į viršų, bū
tent, kada vienoje gatvėje už
pulta būrelis lenkų. Įpykusius 
minios padarė kratą geležinke
lio stoty — j ieškota, lenkų. Ke
liems lenkų oficieriams pavyko

VIENNA, liepos 30 (suvėlin
ta). - Vengrų kariuomenės bū
rys, susidedąs iš astuonių šim
tų apsifonlclri'viisių iv nnifor- 
muotų vyrų, Šiandie iš ryto pe

rėjo Austrijos rubežių, ir nugin
klavę autsrų pasienio sargybą 
užpuolė Furstenfeld arsenalą. 
Užpuolikai pasiėmė du tūkstan
čio šautuvų, tiekjf*u uniformų 
ir dvidešimt vieną kulkasvydį.

Susikrovę savo grobį į moto
rinius trokus užpuolikai sugrį
žo atgal Vengrijon.

Austrijos valdžia delei to 
Vengrų valdžiai įteikė protestą, 
reikalaudama nubausti 
kus, grąžinti pasiimtą 
atsiprašyti už įžeidimą

užpuoli- 
mantą, 
valsty-

Be to,padarytus nuostolius, 
apie visa tai pranešta ir svetimų 
valstybių misijoms.

Pareiškiama baimės, būtent, 
kad tokiuose jau puolimuose 
ant kilų arsenalų puolikai yra 
pasigrobę daugiau kaip keturis 
tuksiančius įvairių mežrsniųjų 
ginklų. Tūlas oficiali uis pareiš
kimas nurodo, jogei šitą užpuo-

šiaurinis bolševikų armijos brukti tik ačiū amerikiečiams,
sparnas dabar stato pavojun 
Variavę tiesiog iš šiaurės į ry
tų. Tuo tarpu bolši'vikai ra n da
ri dvi dešimt penkira mylias į 
pietvakarius nuo Balstogės.

Rusai tik 75 mylias nuo 
Varšavos.

BERLINAS, liepos 30. — 
Neue Berliner Zeitung gavo spe- 
cialinį pranešimą iš Lyck’o, 
Prūsijoj, kur sakoma, kad rusai 
užėmę Suvalkų ir Lomžos for
tus — septyniasdešimta pen
kias mylias nuo Varšuvos. Taip
jau užimta Grojavits, trįsde
šimts septynias mylias į pietva
karius nuo Suvalkų, ir Szczu- 
czyn’ą, kuris yra pačiame Rytų 
Prūsijos pasienyj.

Amerikiečių moterįs apleido 
Varšavą.

VARSA VA, liepos 31. — Re
giu kelių pastarųjų dienų apie 
penkiasdešimts amerikiečių

kurie lenkams paskolino savo

Pranešama, kad prieplaukos 
darbininkų atsisiakymas krauti 
iš laivų amuniciją, skiriamą 
Lenkijai, sudarė ytin įtemptų 
santykių. Vis dėlto, darbas vė
liau atlikta Anglijos kareiviais.

Vokiečiai juokiasi iš raudonojo 
pavojaus.

BERiLINAS, liepos 31. — Mi- 
litariniai valdininkai Berline vi
sai netiki, kad bolševikų armi
ja pienuotų įsiveržti Vokietijos 
teritorijom Jų manymu, bolše
vikų kareiviai turėsią sustoti 
Narevo linijoj, kuri pilnai ata- 
tiks jų strateginiams tikslams.

trijos reakcionieriai. Jisai buvo 
gerai tsuorganizuolas. Visa tai 
ir vėl atnaujino gandus, buk 
Vengrai rengiasi tUkon len
kams.

“GELBĖKITE!”

Lenkiškas bajoras tarėsi numalšinti “tą bolševikiškų širšių 
lizdą” —

^^**,%^* 1

Bet jo neapsiskaityta. širšių lizdą jisai pramušo, tik delei 
to jam pačiam dabar prisieina sielvartingai šaukti: “Gelbėkite!”

..... „j^.to,.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 11)., Aug. 2, 1920 I 
as reųuired by th® oct of Oct. 6, 1917

INDUSAI GRŪMOJA ANGLl-
( JAI ŠVENTUOJU KARU.

Truc translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III, Aug. 2, 1920 
as reųuired by th© act of Oct. 6, 1917

Maisto krizis Italijoj

KIEK LAIMĖJO GELEŽINKE
LIEČIAI, O KIEK SAMDYTO

JAI?

Prastas derlius ir negalėjimas 
gauti kviečių užsienyj padėtį 

daro labai rūsčia.

Padidino kainąs geležinkeliams 
—nuo 2 Oik i40 nuoš.

Angliakasių streikas
Unijos prezidentas paliepė strei
kininkams grįžti darban; vald

žios reikalavimas išpildyta;
streikininkai nepatenkinti.

Elevatorių kompanija 
laimėjo

Gubernatoriaus Lovvdeno komi
sija išpiidė kompanijos reikala

vimą; seredoj pradės imti po

Varšuvą. Mieste liko tik keliatės 
labdaringųjų organizacijų dar
buotoj ų-moterų, kurioms užtik
rinta saugus pervežimas, jeigu 
bolševikai pastatytų tiesitoginin 
pavojui) lenkų sostinę, Varšuvą.

Dauguma amerikiečių, kurie 
apleido miestą, jų terpe ir tie, 
kur neturi būtino reikalo čia 
pasilikti, iškeliavo Danzigan.

Franeuzų, anglų ir kiti užsie
nio biurai prisirengę perkelti 
savo rekordus kitur, jeigu bol
ševikų veržimąsi nepusiliaus.

Tuo tarpu dar nepaskelbta 
kur persikeltų pati raidžia, kuo
met taki bus reikalinga. Diplo
matiniuose rateliuose tečiaus 
suminėta Kielce’as, Krakova ir 
Kališ'us.

Rusai netoli Brest-Liftovsko.
LONDONAS, liepos 31. — 

šiandie čia gauta oficialis Ru
sijos bolševikų valdžios praneši
mas, paskelbtas pareitą pėtny- 
čią Mfokvoje, kuriame minima 
apie naujus bolševikų laimėji
mus. Pranešimas nurodo, kad 
praeitą ketvergą bolševikų ka
riuomenė jau ėjusi linkui Brest- 
Litovsko.

Paėmė Balstogę.
Pranešimas sako:
“Musų kariuomenė užėmė

ROMA, liepos 31. — Popie
žius Renediktas, premieras Gio- 
litti ir grovas Sforza, užsienio 
reikalų ministeris, čia priėmė 
indusų musulmanų delegacijos 
pirmininką, Mohammed Ali, 
kuris jiems išdėstė savo Šalies 
žmonių troškimus.

Po pasimatymui Maliommed 
pranešė, kad popiežius Įvijai 
simpatingai išklausęs jo pareiš
kimų ir kartu pareiškęs savo 
pasitenkinimo delei pakantos, 
kurios inmuhnanai parodę kitų 
tikėjimų žmonėms.

Moliammed’as pareiškė: “An
glija neišlaikė si <vo prižadų, ku
rių ji davė kai dėl šventųjų vie
tų. Ji praktiškai jau panaikino 
kalifatą ir visas šventąsias vie
las atidavė anglų priežiūrai.

“Mes nepakętsime anglų ir 
franeuzų mandatus ant tų vie
tų, kurias musulmanai skaito 
esant Dievo įkurtomis.

'Moli«imined’as nurodė indusų 
nusistatymą, kurį indusai yra 
nusitarę pravesti prieš Angliją, 
būtent:

Grąžinti visus titulus, gautus 
iš Anglijos, rezignuoti išangių 
adininis t racij o j e ūži mamųj ų 
vietų, indusų kareivių pasitrau
kimas iš armijos, kas turėtų 
pastoti kelią Anglijos okupaci
jai Mesopotamijoj ir Palestinoj 
bei rėmimui graikų Trakijoj ir 
Mažožoj Azijoj, ir, ketvirta, at
sisakyti mokėti valdžiai prik
lausomų mokesčių.

Moha mmed’as dar pareiškė, 
fkad jeigu ir šitos įmones pasi- 

giama norint išlaikyti savo na- ro(iys nepakankamomis, tada 
clonalines privilegijas ir kad turės ^uti paskelbta šventasai 

ikaras.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
FINAI IR RUSAI ATNAUJINO 

TARYBAS.

LONDONAS, liepos 31. — 
Finlandija ir Rusijos sovietui 
valdžia ii* vėl atnaujino Dorpa
to konferenciją, kuri kiek laiko 
atgal buvo pairusi. Nori išrišti 
tūlų ginčijamų tpskričių klau
simą.

True translation filed with the po.it- 
master at Chicago, III., Aug. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Savo žygius Sachaline Japonija 

vadina tik “laikinais.”
TOKIO, liepos 31. -— Vietos 

laikraščiai šiandie išspausdino 
abelną turinį Japonijos atsaky
mo į Jungtinių Valstijų notą, 
kuria ištdškinama Japonijos 
tikslai užimant Sachaliną. Laik
raščiai sako, kad atsakymas pa
ruošta vakarykščiame ministe- 
rių kabineto posėdyj.

Pasak laikraščių, tasai atsa
kymas, pareiškiant Japonijos 
nusisetatynią, kartu nurodysiąs, 
kad okupacija esanti neišven-

clonalines privilegijas ir 1 
todėl nusitarimea užimti tą sa
lą negali būt atmainytas.

Taipjau pranešama, kad at
sakyme dar kartą bus nurody
ta, jogei Japonija neturi jokio 
palinkimo prie svetimų teritori
jų ir kad Šita okupacija busian
ti tik laikina — kol Rusijoje su
sikurs pastovi valdžia.

Padidino kainas laikraščiams.

OMAHA, liepos 30. Visi 
vietos kflkraščiai padidino kai
nas. Dabar ims po tris centus 

)už kopiją.

F"........  "
ROMA, liepos 31. — Italijos 

maisto komisionierius Soleri at
stovų bute padarė ytin opių pa-

ties maisto klausimu.
Jisai pranešė, kad jtivų der

lius esąs prastas, ir kad nevei
zint didelio reikalavimo kvie
čių, šiemet jų busią galima 
gauti tik dvylika milionu cent
nerių — vietoj keturiasdešimt

si.
Kad patenkinus gyventojų 

reikudiavimus, aiškino komisio
nierius, Italijai prisieitų nusi
pirkti apie trįsdešimts milionu 
centnerių užsieniuose. Bet ko- 
nusioni orius pažymėjo, jogei 
Argentinos ir Indijos valdžios 
išleido patvarkymų, kuriais 
draudžiama išvežti iš tų dviejų 
vastybių kviečius. Jisai todėl la
bai abejoja, ar įklija jų galės 
gauti.

Soleri tečiaus pareiškė, kad 
Italijos valdiia įteikus pasiūly
mą ir Anglijos premieras Lloyd 
George pilnai sutikęs, būtent, 
sušaukti konferepciją tikslu pa
sitarti delei Europos aprūpini
mo duona.

DETRO1T, liepos 30. — Poli
cija areštavo tūlą Edward Goi\ 
don. Rašęs grąsinamųjų laiškų 
žinomam automobilių mt'<gna- 
tui, Henry Ford’ui.

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, liep. 31 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $3.73
Austrijos 100 kronų ..,............. $065
Belgijos už $1 ........... frankų 12.40
Finų 100 markai .................. I
Franci jos, už $1 ....... frankų 12.97
Italijos už $1 ............... lirų $18.59
Lietuvos 100 auksinų...............$2.45

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

Lenkų 100 markitj .....    $0.68
Olandų 100 guldenų ........... $84.10
Norvegų 100 kronų......... .....  $15.95
Šveicarų, už $1 ........... frankų 5.86
Švedų 100 kronų ..................  $21.25
Vokiečių 100 markių................ $2.45

WASIIINGTON, liepos 31. — 
TarpvaJistijinė vaizbos komisi
ja šiandie paskelbė, kad ji suti
kusi išpilyti geležinkelio kom
panijų reikalavimą, leido joms

Kainos padidinama, 
niai imant, nuo 20 iki 40 nuoš. 
Pi didinama sekamai: už per
vežimą prekių nuo 25 iki 40 
nuoš.; pasažierių — 20 nuo^. Už

viduti-

tyla nevienodai 
tam tikrų distriktų. 
niij bilietų kainos visur busi vie
nodos.

Padidinama kainos ir už per
vežimą bagažų. Pa v. jeigu pa- 
įsažicrio bigažas bus sunkesnis 
nei nustalytasai jo sunkumas, 
tai pasažieriui prisieis mokėti 
20 nuoš. daugiau negu buvo 
mokama iki šiol. Pullmano 
miegamiesiems vagonams taip 
jau padidinta kainos — net 50* 
nuoš. Naujoji kainų skale įei
sianti galėn, turbūt, nuo rugsė
jo 1 š. m.

Trumpai sakant, kompanijos 
laimėjo nuo 20 iki 40 nuoš. 
Dabar tegul pagalvoja tų kom
panijų darbininkai, kiek jie lai
mėjo. Jiem algos padidinta, be-Į 
rods, nuo 17 iki 23 nuoš. Skir
tumas, rodos, nemąžta.

žiūrint pagal 
Pasažieri-

INDIANAPOLIS, liepos 31.- 
United Mine Workers unijos 
prezidentas šiandie išsiuntė 
Illinois ir Indianos valstijos an
gliakasiams paliepimą tuojaus 
pertraukti streiką ir grįžti dar- 
bsn.

Angliakasių unijos preziden
tai tatai padarė prezidento Wil- 
įsono reikalaujamas. Mat, kelios 
dienos atgal prezidentas jam 
pasiuntė telegramą, nurodyda
mas, kad jeigu streikininkai su
grįš darban, tai jis pasirūpin
siąs sušaukti speciali samdytojų 
ir darbininkų atstovų posėdį al
gų padalinimo klausimui išriš
ti. Šitą pasiūlymą unijos pre
zidentas priėmė ir dabar įsukė 
darbininkams grįžti darban.

Unijos prezidentas tikisi, kad 
angliakasiai šitam jo paliepimui 
nesipriešins ir panedėly visi grįš 
darban.

CHICAGO. — Čia gautomis 
žiniomis, daugelis Illinois val
stijos angliakasių savo unijos 
prezidento pasielgimu esą labai 
nepatenkinti. Nepatenkintas 
esąs dagi ir pats Illinois anglia- 
kasuij unijos prezidentas, Fna- 
rringlon. Jisai stačiai pareiškęs, 
kad už visa tai dabar atsakomy
bė pulsianti ant vyriausio ang
liakasių unijos vado.

Vis dėlto, nemanoma, kad 
angliakasiai šitam patvarkymui 
priešintųsi. Panedėlyj jie vei
kiausia visi sugrįšiu darban. 

)
Jeigu kilęs angliakasių strei

kas užsibaigs, tai tuo bent lai
kinai bus pašalinta kone visai 
industrijai grūmojęs krizisas. 
Dabrr visa priklausys nuo to, 
kaip bus išrišta angliakasių al
gų klausimas. Jeigu ir šį kartą 
samdytojai nenorės išpildyti tei
singus savo darbininkų reikala
vimus, tai anksčiau ar vėliau ir 
vėl susidarys kitas toks pat pa
vojus. *

Washingtona9 patenkintas.
WASHINGTON, liepos 31. — 

Valdininkai čia reiškia didelio 
pasitenkinimo United Mine 
Workers unijos prezidento nu
sistatymu. Atšaukimas streiko 
ski«itomais dideliu šuoliu prie 
išrišimo kilusios tarp samdy- 
tojų ir darbininkų ginčo. Dabar 
sekamas žingisąiis teks padaryti 
prezidentui Wilsonui — sušau
kiant samdytojų ir darbininkų 
įgaliotinių posėdį. Jisai, tur būt, 
neužilgo bus sušaukta.

Truo translation filed with the post-1 
master at Chicago, III., Aug. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KLAUSYKITĖS, KĄ TURI PA
SAKYTI — VARŠAVA.

VARŠAVA, liepos 31. — Po ! 
kilusių nesusitarimų su bolše
vikų atstovais, visi Lietuvo-s ■■ 
valdininkai pasitraukė iŠ Vii- Į 
niaus, paliekant miestą visiškai 
sovietų globai. Šičia manoma, 

$4.05 kad visa tai susidėjo delei sovie
tinių tF»rybų įsikūrimo Kaune— ! 
apie ką jau buvo pranešta.

NEWARK( N. J.. ’ liepos 
30. Federalinės valdžios agen 
tai pradėjo didelę medžioklę.

.Jieško gėrimų «u “kiku.”

dešimt centų nuo pasažierio.

CHICAGO. —I Chicagos ele- 
vajtorių kompanija ir vėl laimė
jo. Ir tai ji«u nebe pirmą kartą. 
Lapkričio 8 dieną 1918 metais, 
gubernatoriaus Lowdeno komi
sija (kurią kiti •'vaciirta pulkite 

Utilities commission) kompani
jai prašant leido imti po šešis 
centus nuo pasažierio. Mat sa
kyta, kad jeigu kompanija nc- 
gt'»us leidimo imti po šešis cen
tus nuo pasažierio, ji turėsianti 
savo biznį varyt su nuostoliu. 
Jos reikalavimas išpildyta. Bet 
to buvo negana. Praeitais me
tais kompanija ir vėl pareika
lavo, kad pati komisija leistų 
jai imti jau po aštuonis centus 
nuo pasažierio. Komisija leido.

Manyta, kad to tai užteks, 
i Bet šiemet kompanija ir vėl, 
! pradėjo kalbėti, kad jos įd'ėta- 
sai kapitalas neduodąs reikia
mo pelno. Tam ji turėjo seka
mų priežasčių: darbininkai, 

; girdi, pareikalavę didesnių al- 
i gų. Ilgą laiką po to leista gan- 
idų, jogei komisija kompanijos 
■ reikalavimą almėsianti. Bet 
I praeitą subatą urnai pasklido 
žinia, kad kompanijos reikala
vimas jau išpildytas. Taigi pa
sirodė, kad komisija ir šį kertą 
nusilenkė kompanijai, leido jai 
imti po dešimt centų nuo pasa
žierio.

Kaip dvyliktą valandą sere- 
dos naktį kompanija jau pra
dės imti po dešimt centų. Toks 
mat yra kompanijos noras, kurį 
išpildė jai paklusnioji komisija

Beje, šitas patvarkymas esąs 
i tik laikinis. Jisai veiks iki spa
lių mėnesio. Iki to laiko busią 
peržiūrėta kompanijos turto 
stovis ir iš to padaryta galuti
nas nuosprendis: palikti dabar 
nustatytą kaną transferiui ar 
atmainyti ją. Bet — jeigu nori
te, tikėkite, kad ji bus atmainy
ta. Žmonės, kurie sumato kom
panijos norus ir palankiuosius 
tų norų pildytojus — jie mano 
kitaip.

UŽSIDEGĖ MIŠKAI.

MISSOULA, Mont. liepos 31. 
—Čia gautomis žiniomis, vaka
rinėj Montanos valstijos daly 
ir šiaurinėj dfdyj Idalio užside
gė dideli plotai girių. Gaisrą pa
gimdė žaibas. Pasiųsta dideli 
būriai gesintojų, bet kol kas dar
nepajiegia suvaldyti šėlojantį 
gaisrą.

Kol Markčs Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pini^ Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.— r
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.



Kas Dedasi Lietuvoj
Mažosios Lietuvos darbinin

kų amatninkų ir mažažemių 
partija. “Prūsų Lietuvių Bal
sas” N r. 128 įdėjo Šitos parti
jos programų, kurios žodžiais 
kalbant partija “yra lietuviška 
ant tarptautiškos papėdes ir vei 
kin gaspadoriŠkai politiškos 
( demok ra tišk oj -soči ai i s t i šk o j) 
dvasioj”. Partijos uždavinys vie 
nyti visus darbo žmones, giriti 
jų politines bei ekonomines tei
ses pagal socialistinę sistemų. 
Partija eina prieš militarizmų. 
diktatūrų, verguvę ir atžagrrei-

luų parlamentų turėtų būti tarp 
tautinis pasaulio parlamentas į- 
steigtas. Be to, programoj pa
sikyla, kad šalia gimtosios kal
bos turėtų būti įvykinta dar 
viena pasaulio kalba, kuri butų 
pagal lengviausių ir geriausių 
sistema išdirbta. Bažnyčia turi 
būti nuo valdžios atskirta.

Gaila, ki'»:l laikraštyje nieko 
nėra pasakyta, kas šitai partijai 
vadovauja arba kokie žmonės 
josios priešakyj stovi.

KAUNAS.

Ra-Mitingas. Birželio 20 d. 
tušės salėje įvyko mitingas, su
šauktas St. Seimo socialdemo
kratų frakcijos.

Dr. Bielinis kalbėjo apie St. 
Seimo darbuotę, Dr.' Lekiackas

Ar Jūsų Kraujas 
Alksta Nuo 

Nedatekliaus 
Geležies?

Neturint užtektinai geležies savo krau
jyje jus neišgaunate stiprumą ir mais

tingumą iš maisto, kurį valgote.
.Kada per sidi r bintas, nedamiega, ne

tinkamas maistas ir nečystas oras iš- 
rinlp;“ įr pada
ro jus silpnu, nervišku, jausliu ir ne 
Šiokiu ne tokiu, neatbūtinai turite tuo 
jaus įdėti geležies į jūsų kraują.* Krau
jas be geležies netenka jėgos perkei
timui maisto į gyvus tinklelius ir dėl
to viskas ką jus nė valgote neatneša 
užtektinai naudos, nes neišgaunate pil
no stiprumo iš maisto. Maistas tiktai 
pereina per jūsų systemą, lygiai kaip 
grudai per nesuleistas girnas. Iš prie
žasties šito nuolatinio kraujo ir nervų 
alkio, žmonės tankiai pasidaro silpnais 
pailsusiais, nerviškais ir susmukę ir 
tankiai išaukli visokius symptomus. 
Bet kaip tik yra suteikiama organiš
ka geležis — Nuxated Iron — daugy
bė pavojingų symptomų didžiumoje 
atsitikimų pranyksta, kūnas pasidaro 
tvirtas, raumens atgauna savo stipru
mą ir sveikatos rožės pražydi ant vei
dų, kurie buvo išblyškę ir rodė ligą.

Nepaisant kokias taip vadinamas gy 
duoles jus nė vartojote, jei jus nesat 
stipriu, gyvu ir sveiku, jus privalote 
padaryti sekamą išbandymą: Pažiūrė
kite kaip ilgai galite dirbti arba kaip 
toli galite nueiti nepailsus. Paskui, 
paimkite du penkių gr. plyskelius pa
prastos Nuxated Iron tris kartus į die 
ną po valgiui per dvi sąvaiti. Tada 
vėl pabandykit savo stiprumą ir pats 
pamatysite kiek laimėjote. Jus galite 
gauti Nuxated Iron nuo savo aptieko- 
riaus su aiškiu supratimu, kad jeigu 
nebusite pilnai užganėdinti jums bus 
sugrąžinti pinigai.

NAUJIENOS, Chicago, 111.

jom ir griauti ir statyti. Griau- nių, kad respublikos valdžia nuo 
ti visa, kas vienoj ar kitoj for
moj dėjo ir tebededa Lietuvos 
liaudžiai verguvės pančius, kas 
jai tebesipina po kojų geresnėn 
ateitin einant. O statyti, — nau 
ją gyvenimą ii’ vesti pas mus 
darbo žmonių viešpatavimo tvar 
ką.

Atėjome ir valyti. (Balsai iš 
dešinės: ogo!). Valyti visa, 
kas nešvaraus ar net kruvino 
buvo pas mus padaryta pasta
ruoju laiku, kraštą valdant sa
vanoriai ir prieš liaudį neatsa
komai valdžiai.

Tokie musų norai. Bet ne
sam išdidus ir nemanom patys 
pajėgsią čia kas didesnio pada
ryti, jei neturėsime darbo žmo
nių paramos, jei neisime kovoje 
iŠ vieno su jais. Ir todėl tie 
musų žodžiai skiariami ne tiek 
Seimui, kiek tiem, kas mus rin
ko, ar galėjo rinkti, — skiriami 
Lietuvos liaudžiai.
Kuriuos gi socialdemokratai sau 

uždavinius stato?
Musų politiniai siekimai. Mu

sų priešai, ypač rinkimų metu, 
nesidrovėjo žmonėm įkalbinėti, 
kad esame musų krašto nepri
klausomybės priešai. (Balsas iš 

socialdemokra-j dešincs; teisybė!) Karlais iš

apie politikos laisves. Po ginčų 
susirinkusieji priėmė tokią re
zoliuciją:

“Mes, susirinkę birželio 20 d. 
mitingan apie 500 žmonių ir iš
klausę pranešimų apie s.-d. 
f-jos odrbuotę Seime ir politi
kos laisves, randame: < t

1, jog socialdemokratų frakci
ja, atstovaudama darbininkams, 
bežemiams ir mažažemiams, pir 
mon eilėn rūpinasi sutelkti juos 
į klasines darbininkų organiza
cijas;

2, jog tą tikslą galima geriau
sia atsiekti kas kart keliant aik
štėn reakcinius buržuazijos tiks
lus visais tais klausimais, kurie 
kaip laisvės, žemės ir kiti einan
tieji dienos klausimai yra vieni 
opiausių darbininkų masėms;

3, jog minėtąsias laisves, ly
giai kaip ir kitus darbininkų 
klausimus įgyvendinti tegalima 
vien einant drąsiu kovos keliu ir 
vardan tų klausimų keliant ma
sinę organizuotą darbininkų ko
vą su buržuazija — rasdami tai ■ 
mes kviečiame
tų frakciją ir toliau neatleistinai po suo]ų atsiliepdami, drįso pri- 
laikytis klasių kovos pamato ir, kaišioti, kad derėjome 
eiti tos kovos keliu”.

[“Sociald.”]

SEIMO SOCIALDEMOKRATŲ 
FRAKCIJOS DEKLA

RACIJA.

(Pareikšta St. Seimo pasėdy 
birželio 23 d.).

Frakcijos vardu kalba atsto
vas St. Kairys.

Palikdamas valdžios deklara
cijos kritikų kitiems mano drau 
gams, naudojus proga pareikšti 
socialdemokratų frakcijos nusi
statymą dėl jos uždavinių Sei
me.

Ko atėjom Seiman. Musų prie
šai iš dešinės senai ir uoliai rū
pinasi sudaryti mums vardų 
žmonių, užkrėstų maro ligos. 
Kai visi kiti, sako jie, eina čia 
su kirviu ir piuklu, kad statytų, 
eina kilnios sielos pagauti, soci
aldemokratai, girdi, slėpdami 
nuo žmonių tikrąjį savo veidų 
nešasi Seiman dinamitą, kad jį 
išsprogdintų. (Balsas iš deši
nės: teisybė). Jie, girdi, yra 
pasiryžę išgriauti ne tik Seimą, 
bet ir visų Lietuvos gyvenimų.

Tos kalbos tai kovos priemo
nės. Tokį kovos ginklų tinkamą 
pavergtos šalies gyvenimui, atsi
neša musų priešai iš liūdnos mu
sų praeities. Pasigauna jo dėl
to, kad skaito sau tinkamiausiu. 
Mes 
bet 
kad 
nos,

to ginklo ne tik nesibijom, 
patariam musų priešam, 

mestų jį šalin. Iš tos die- 
kaip čia gauname laisvai

kalbėti į Lietuvos liaudį, prama
nytomis kalbomis nebesišsimo- 
ka naudotis, — netikusi prie
monė.

šiandien mes patys norim pa
sakyti, ko atėjom Seiman. (Bal
sas iš dešinės: įdomu!). Atė-

su len- 
į kais ar rusais dėl kainos ūž Lie 
, tuvos laisvę. Minim apie tai ne 
. pasiteisinti, bet apkaltinti mu
sų patamsio prokurorus.

Lietuvos Socialdemokratų Par 
tija jau 1896 metais savo pro- 
grame pastatė Lietuvai nepri
klausomos demokratijos respub
likos reikalavimą. (Balsas iš de
šinės: Maskvą!). Jos prabūtieji 
25 metai buvo nuosakios kovos 
metai už Lietuvos išvadavimą, 
iš politines verguvės, už jos su
rėdymą tikrai demokratiniais pa 
grindais. Toje kovoje savo prie
šų eilėse mes matėm ne tik des- 
potinę Rusiją, ne tik grobius 
Prūsų junkerius, bet ir visą eilę 
žmonių iš savo visuomenės, ku
rie anais metais greiti buvo klup 
čioti prieš caro sotą, netolimoj 
paroity- puldinėjo Vilhelmų ir 
Urachų rankos, o šiandie jau de
dasi vieninteliais Lietuvos ne
priklausomybės iškovotojais ir 
gynėjais. Kaip tik tie politiniai 
elgetos, šiandie praturtėję iš 
žmonių malones, nori mum pri
mesti iš visur suubagautus sa- 
yo skarmalus. Jei musų džiaug
smo jausmas dėl iškovotos kraš
to laisvės yra bent kiek sudrum
stas, tai tik iš jų priežasties. 
Savo darbais Tarybos laikais jie 
per du metu mokėjo po kojų pa
minti liaudies teises ir balagano 
barškalais paversti kilnius de
mokratijos siekimus.

Bet mes negreiti esame nusi
vilti. Mes tikim, kad Lietuvos 
liaudis apgalės savo priešus ir 
paliks tikras krašto šeiminin
kas. Ta viltim pastiprinti, mes 
ir šiandie, nežiūrint to, kad Sei
mo daugumai vadovauja reakci
niai gaivalai, drąsiai imsimės ko
vos už tai, kad Lietuva butų tik
rai demokratinė respublika, kad 
joje visa valia butų darbo žino

viršunės iki pašaknių butų atsa 
koma prieš demokratinę krašto 
atstovybę, kad ji dirbtų liaudies 
naudai.

Mes visų pastangų dėsim, kad 
Lietuvos konstitucijų, pilietines 
musų teises, — laisvę žodžio, su
sirinkimų ir spaudos, laisvę drau 
gijų, tikėjimo ir streikų asmens 
jo buto ir korespondencijos ne
liečiamybę — dabotų ne žvalgy
bos skyrius kaip lig šiol yra bu
vę, bet budri pačios liaudies prie 
žiunra. Musų uždavinys bus pa
dėti įgyvendinti demokratinė 
tvarka kiekvienam musų gyve
nimo plišy.

Mes stovėsim už tautinių ma
žumų teises. Demokratingoj Lie 
tuvoj kiekviena jos piliečių tau
tinė grupė ne tik neprivalo būti 
varžoma savo kalbos ir kultūros 
reikaluos, bet .turi iš valdžios 
gauti jos skaičiui atitinkamų lė
šų dalį savarankiai tiem reika
lam patenkinti. Mes stosim už 
visiškų tikėjimo laisvę ir eisim 
griežton kovon su visais, kas bu 
damas daugumoj, mėgins mažu
mas skausti ar varžyti.

Musų dienos uždavinys, — su
vesti visa Lietuva rytuos ir va
karuos vienon vieton. Mes ei
sim prie to tikslo ne ginklu mo
juodami, bet stengdamies suda
ryti čia pas mus tokį gyvenimų, 
kuris savaimi viliotų anos pusės 
pavergtąja liaudį. Ir nešim jai 
ne tautinio keršto obalsių, bet 
broliško sveikinimo žodį. (Plo
jimai iš kaires).

Mes ginsim darbininkų darbų 
nuo išnaudojimo.

Socialdemokratam, kaipo dar
bininkų partijai, politinė laisvė 
ir demokratinis krašto surėdy
mas, — tai tik būtinos proleta
ram sąlygos vesti sėkmingai ko
vai už darbininkų būvio paderi
mą dabar, už galutinius jų sie
kimus ateity. Kiek dabartinė' 
darbininkų padėtis ir miestuos, 
ir kaime reikalinga umaus page
rinimo, lengva supiasti, tam kas 
rūpestingai butų sekęs kiuvino 

»vargo kelią kuriuo Lietuvos pro
letaram teko eiti per Kiaurus šio 
karo metus. Darbininkai buvo 
papildomos kovojančios armijos, 
darbininkai noko ir žuvo vokie
čių privalomuose darbuos, dar
bininku šeimynomis penėjosi pas 
mus visos piktosios ligos ir pats 
badas. Ir dabar, kai miestų bur
žuazija lenkčiomis su stambes
niais ūkininkais tebeverčiasi 
šlykščia spekuliacija, darbinin
kai tebevargsta didelį vargą, ne 
.tik savo rytojaus netikri 
iažnai neturėdami duonos 
dienai.

Tat musų uždavinys bus
voti išvieno su darbininkų klase 
už tai, kad butų nustatyta atly
ginimo minimum už darbą, pri
taikintas prie dabartinio gyveni- 
no sąlygų, kad darbo diena nor- 
ningose pramonėse visur 8 va- 
andų, o žemės ūky vidutinis me
dinis dienos ilgumas taip pat bu 
tų suvestas į 8 valandas. Mes 
•eikalausim kad valstybė įsta
tymais apdraustų moterų ir pa-
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MOTERŲ, MERGAIČIŲ IR VAIKŲ

Balti Audekliniai Sport Ceverykai
Nepaprastai geri bargenai Vertės iki $4 — $5 — $6 — 

ant moterų, merginų ir vaikų moįeru merginų ir vaikų bal- 
sS’SSs S: ““i-
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t voras, čeverykai tvirtai pada-’ kolonijahų po $2.00. Goodyear 
» ryti. Puikiai išdirbti. Išdirbi- welted ir ranka prisiūti padai.

mas lėšuoja daugiau $1.00. Augštos ir žemos kurkos.

Visai NaujasOiT if M g/ A i Augščiausios
Tavoras ULVLIIIIVMI

VYRAMS
Taipgi pasiūlom vyrams $4,000,000 vertės čeverykų ir oxfordų nuo $1.00 iki 

$7.00 už porą. Pilnai skuros, ranka prisiūti padai, juodų ir rudų visokiose spal
vose ir formose kaip darbinių taip ir šventadieninių.

MOTERIMS
Didžiausis parinkimas čeverykų, pumpsų ir oxfordų kada buvo surinktas po 

vienu stogu. Visos mieros ir kurpaliai juoduose ir mahogany tonuose. Augštos 
ir žemos kurkos iš kid, veršio, eruko, patentuotos skurų ir satino.

VAIKAMS
Didelis parinkimas vaikų ir mergaičių augštų ir žemų čeverykų visokiose 

spalvose. Speciališki kareiviški kurpaliai vaikams nešiojimui į mokyklą. Augš- 
čiausios vertės ir išdirbimo šventėms ir partijoms nešiojimui.

Įžanga Dykai Nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakare

m™ TOTJT TK7T *-
X CL/LIdc. UIVL^it

Atdara Vakarais Wabash Avė. pas 15th Str.
Allied Manufacturers and Jobbers

T J -•

FCommunity Shoe Sale
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NE 
GAUSIAU

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

DENTISTAS
Męs savo darbu gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

augančių darbą nuo išnaudoji- 
jimo, apdraustų visus senatvėj, 
ligoj nesveikatoj ir nedarbo me
tu. Visose pramonės įmonėse 
mes reikalausim darbininkam 
teisės kontroliuoti per savo at
stovus darbo sąlygas ir paties 
ūkio vedimą.

žemes klausimu.
Kaimo darbininkų, bežemių ir 

mažažemių padėtis Lietuvoje ir 
bendra žemės valdymo ir ūkio 
padėtis stato musų gyvenimo, 
dienotvarken žemes reformos' 
klausimą, kaipo vieną opiausių. 
Ir prie jos eidami mes vaduosi
mos kaimo bėdnuomenės reika
lais derindami juos su bendrais 
proletarų siekimais.
dešinės: žinoma!).

Spręsdami žemės 
mes stovėsim už tai,
buvusios rusų valdžios, caro šei-j 
mynos, cerkvių, bažnyčių, vie- 
nuolinų ir majoratų žemės pe
reitų krašto nuosavybei. Kraš
te nuosavybei turi būti be atly
ginimo paimtos ir visų stambes-* 
nių ūkių žemės. Maksimanili- j 
nei žemės nuosavybės normai nu 
sįatyti įvairiose Lietuvos srity
se socialdemokratai šauks orga
nizuotų darbininkų suvažiavimą, 
derindami savo nusistatymą su 
jų nusistatymu. (Baisas iš de
šinės: jau buvo sušauktas).

(Bus daugiau).

(Balsas iš

klausimą, 
kad visos

u

n

m

Dainos Vienam Balsui
Parašė 

Stasys Šimkus
Kaina — 35c.

Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina — 
po 25 centus kiekvienų.

Sekančias dainas galima gauti:
1. Lopšinė
2. Sunku man gyventi
3. Ne dėl tavęs aš, mergelė.
4. 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.
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Kur Bakūžė Samanota
"V* Gaidos vienam balsui 

• ir
Fortepianui 

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, III.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS' SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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Laiškai iš Lietuvos
TRENGTH 
AFETY& 
ERVICE

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 ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

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

The
STOCK YARDS 

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St., 

C h i c a g o

Lietuvos padėtis.

K. Jrinčiui į Chicago rašo jo 
Į dėdė Petras Ruscckas, Steigia- 
inojo Seimo narys:

Nemanyk, Kazeli, kad pas 
mus, Lietuvoje, taip visuomet ir 
bus bloga. Musu kraštas labai 
turtingas, tik ilgai buvo plėšia
mas,’ skaudžiamas, jam nebuvo 
duodama vystyti es ir 1.1. Juk 
prieš kurą vien iš Kauno gub. 
rusai kasmet išvesdavo apie 10,- 
(MIO.OOO rublių gryno pelno, ap
mokėję visus savo činauninkus, 
popus, geležinkelius ir 1.1. O per 
karą kiek mus plėšė, ir vistik 
Lietuvoje nebuvo bado; pas vi- 
visus kaimynus buvo badas, bet 
pas mus ne. ‘Dabar tegul tik 
musų kraštas pasidcrys gerai su 

i s tvarkius i valstybė —bus ir 
!pas mus Amerika, ir pas mus 
i žmonėms bus neblogiau, kaip ir 
1 Amerikoje, gyventi. Paminėk 
mano žodžius. Jau ir dabar pas 
mus kasdien beveik kee nors 
naujo lotsiranda: tai fabrikai, ta 
bendrovė. Ligi šiol musų ka
riuomenė pirkdavo rublis iš 

!Amerikos, Vokietijos ar dar iš 
[kur, o dabar to jau nebereikės, 
nes Bokyšky atsidarė audimo 
fabrikas, kuris apsiėmė visą mu 
sų kariuomenę apvilkti. Išeina 
šitaip: pinigcti, kurie butų

i nusiųsti j svetimą kraštą, palie
ka pas mus, 2) vilnos neišveža- 
mos svetur, bet sunaudojamos 
pas mus, .3) musų žmonės turės 
čia pat uždari): o, 4) aus tokių 

i medžiagų, kokios mums reika- 
Ilinga. Tai, žinoma, ttnu pasa
kiau tik pavyzdį to, kas pas mus 
[darosi.

A OR LINE
S. S. CALABRIA

Išplaukia Rugpiučio (August) 17,1920 į

HAMBURGU IR DANZIGĄ
3-čios klesos kaina ...............$135.00

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

■. . .......... ............ I. ... .................. U

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

Bet aš nenoriu tave «iuklaidin 
Ii. Eina musų gyvenimas ge
ryn, bet eina jis sunkiai, žings
nis už žingsnio, pamažėli. Dp*ž- 
na! iš nieko prisieina daryti vis
ką. Prisieina su didžiausiomis 
sunkenybėmis kovoti. Juk truks 
ta pinigų, givulių, prekių, o kas 
blogiausia, - tai žmonių. Be
veik visi mes esame neprityrę 
ir viską mums prisieina moky
tis, o mokslas, kaip žinoma, 
bmigiai atsieina. Neužtenka 
;avo žmonių-valdininkų— ima
me svetinius, nors ir Lietuvoj 
<’imusis, o tie beveik visados 
mums bloga padaro. Dabar tų 
svetimtaučių vis mažiau ir ma
žiau lieka. Kad žinotum, kiek 
pikto jie mums yra padarę, kiek 
žmonių nuskaudęl Bet nesinori 
i.pie juos ir pasakoti!

Juk žinai, kad veikia Lietuvos 
Steigianiasai Seimas. Visą Lie
tuvos gyvenimą reikia iš naujo 
tvarstyti ir tverti. Darbas dide
lis ir atsakomingas. Aš irgi esu 
Seimo nariu. Išrinktas nuo Pa
nevėžio apskričio. Svarbiausie
ji musų darbai šitie:

1) parašyti (žinoma, pirmu
čiausia gerai išdirbus) Lietuvos 
valstbės Konstituciją, 2) išrišti 
'.ėmės klausimą, 3) sutvarkyti 
'konominj krašto gyvenimą, 4) 
nustatyti sentikius su kaimy
nais, 5) reorganizuoti šalies val
dymą ir kariuomenę ii’ 1.1. Kon
stituciją stengsimės padaryti 
kuogreičiausia. Lietuva bus 
respublika, prezidento ir Seimo 
valdoma, jos laisvės turi Imti 
kuoplačiausios, tvarka kuoget 
riausia. Žinoma, iš karto to ne
pasieksime, bet prie to eisime ir 
mkščiiau ar vėliau; prieisime.

Žemės klausimą rišime taip, 
kad dvarų daugiau nebūtų. Že
mę valdys t'k tas, kuris pats ją 
dirba ir tik tiek, kiek jis jos sa
vo rankomis su savo šeimyna 
išdirba. Tur būt bus nustatyta 
norma apie — 50 dešimt., bet 
tai daugiausia.

Norint pagelbėt savo šeimyną
Kuogreičiausia siųsk pinigus i Lietuvą

TELEGRAMŲ

Tai yra greičiausias būdas siuntimo pinigų. Ateikite ir persitikrinkite 
kad pinigus i Lietuvą

Di vision State Bank
siunčia sulyg žemiausia dienos kurso kaina ir teisingai.

Juozas M. Baltis,
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus

Su visais reikalais ateikite ar rašykite i

Division State Bank
■ 2749 W. Division St., near California Avenuc, 

(arti Humboldt Park), Chicago, III.

Pinigų Siuntimo Skyriaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet. 
Utarninkais ir Subatomis visą dieną iki 8-tai vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10-tos vai. ryto iki 3-čiai vai. po piet.

AŠ, ALENA KOSTOVSKA, RODAU8I VISAI PUBLIKAI AKYSE.
Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris. 

Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per 6 menesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrenas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

DR. M. HERZMAN 
iš nusuos

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

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

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

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

Telephonai:
Dienomis: Canal

3110 arba 357 
Naktimis Drexel 
95D - Drover 4136

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių sužino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodot, tartum kas 
i gerklę kjta, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, gaiva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DIL DICKSON
1645 West 47th Street.

Farp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar* 
Nedaliomis nuo 10 Iki 12 diena

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY 
Pigiausiai parduoda žemes, Faunas ii Visokius Na

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

Ekonominis krašto gyvenimas 
turi būti taip sutvarkytas, kad 
Lietuva galėtų gyventi savo tur
tu, be kitų pagalbos. Kad už 
duoną, mėsą, pieną, kurios tiek 
daug turime, gedėtume gauti ge 
ležie®, mašinų, druskos, aukso ir 
1.1. Tam reikalui žemės ūkis tu 
ri stovėti kuoaukščiausiai. Eisi
me prie to, kad darbininkui Lie
tuvoj butų uždarbio ir duonos 
kad lietuviai neturėtų svetur ke 
liauti, duonos sau j ieškoti. Kr*’ 
Lietuvoj niekad daug fabrikų 
nebus, tas nieko nereiškia. Da
nijoj fabrikų irgi nėra, bet ter 
žmonės kulturingiausi visame 
pasauly. •

Su savo kaimynais turime ge 
moju gyventi. Todėl turimi 
saugoti tvirtf« savo, bet svetimo 
neturime pageidauti, ir į kitų 
reikalus nesikišime. Norime ar
čiau susijungti su latviais, es
tais ir suomiais. Mat musų vi
sų reikalai labai artimi. Tik su 
lenkais mums vargas, nes ter 
ponai valdžią sudaro ir jų pa 
geidavimai labai dideli. Dabar 
musų delegacija išvažiavo Mask 
von su bolševikais tartis, taikos 
daryti. Patys bolševikai mus 
kvietė taikos daryti.

Šalies valdymą reikės taip su
tvarkyti, kad ne žmonės butų 
valdžiai, bet valdžia žmonėms 
kad valdininkai butų teisingi 
negalėtų žmonių skriausti ir 1.1 
Kariuomenę stengiamos taip 
sudaryti, kad ji mums kuopi 
glausis atsreitų ir kuogeriausia 
kraštą galėtų ginti.

Gal padarysime taip, kaip 
Šveicarijoj yra. Reiškia visus 
sveikus jaunus vyrus išmokyt1 
kariauti ir paleisti juos namo, c 
reikale nors per 3 dienas didžibr 
šią kariuomenę ant kojų pasta 
tyli*

Bet, žinoma, be čia minetr 
darbų yra ir kitų daug ir svar 
irių reikalų.

Aš piniau,' kad mus Ameriko' 
daug kas šmeižia ir niekina*. Be 
tie, kurie taip kalba tegul atei 
na čia ir pasidarbuoja. Matys 
kaip lengva iš nieko viską da 
ryti ir tai dar iš visų beveik pu 
šių priešų apsupti. O juk mc 
jau daug darbo padarėme. A1 
tai mažas darbas, kad išvarėmi 
bolševikus, bermontninkus, su-

laikėme lenkus, kad sutvarkėme 
geležinkelius, išvalėme kraštą 
juo plėšikų, sušaukėme Steigiu* 
mąjį Seimą lir Lt.; juk turime, 
nors ir nedidelę, bet gerą karino 
menę. Bet visų musų reikalų 
vistiek neaprašysiu

i ----- --------
Draugas iš Žagarės rašo St. 

Dantai, Chicagoj:
...Čia įžymiai įsivyravo kišių 

ėmimas tarpe valdininkų ir gy
vuoja jų sauvalia. Nuo pradžios 
liekas jų nebaudė ir tą ydą šian 
lie giliai turi įleidusi šaknį.

Siena nuo Kuršo pusės (bus 
jau 4-5 mėn.) yra visai uždary
ta ir kareiviai su civiliškais sar- 
rybininkais atydžiai daboja, kad 
kas be užsienio paso nepereitų į 
kitą valstybę, žinoma, vien tik
tai spekuliantai (o jų yra pri
lygusių gana daugybės) už pi
nigus viską savo atsiekia. Į 
Kuršą net mes žagariečiai da- 
?ar negalim be užsienio paso pe
reiti. -O užsienio paso gauti, taip 
sunku yra, kaip jums išgauti 
popierius dėl išvažiavimo iš Chi- 
•agos j Lietuvą. Stačiai keista.
Žagarės miestas dabar liko be
keik niekamf nenaudingas, ba 
liekas iš Kuršo negal įvažiuot ir 
nes į Latviją. Tame dalyke 
tiktai kalti Lietuvos valdytojai, 
kad visai nuo visų uždarė Kur
so rubežių. Latviai leidžia ir be 
ižsienio paso nuvykti ir sugrįž
ai. Miestelyj visai sustojo ju
dėjimas — prekyba ir darbinin
kai negalėdami išeiti į Kuršą lie 
ka be darbo. Sienų saugoja be
keik kaip rusai prieš karę vokie
čių seiną. Daug suima už per-* 
dengimą sienos ir skaudžiai šia- 
ne laike teismas baudžia.

Žagarėje nėra ne jokios ban- 
kos. Su karu ir ji žuvo. Kny
gos ir dokumentai yra išvežti 

’’ Rusiją ir dar nesugrįžo. Jei 
lori, tai patariu grįžti į namus 
)a čia pats su savo doleriais, 
kuomet už $1.00 duoda 45 auks. 
— 22 V2 rub. Ost. galėsi geriau 
iragyventi ant ūkio, arba ką 
lors įsigyti dirbtuvei, nors vil
ių karšti bei malūną su garu, 
ziskas po karo yra reikalinga. 
Tiktai ką nori turėti, tai sykiu

Tel- Boulevard 8329

DarboZmoniy
Knygynas

13238 So. Halsted St. Chicago 
i Užlaikome knygą krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 

i kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
i sociologiją, politiką, gamtoa ir ki
tų mokslą; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
Sriimame paskelbimus, užrašome ]a- 

eraščius ir pavieniais parduodamo 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musą 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiąskite sykiu už 6c 
krasaženklią.

Mes užlaikome viso
kiausių
DEIMANTŲ, BRAN 

GI V DAIKTŲ, 
LAIKRODĖLIŲ, 

LAIKRODŽIŲ, OL- 
SELIO KAINOMIS.

Viskas pritaikyta 
_ lietuviams. Musų kai 

nos yra žemesnės už kitų olselių kai
nas. Maloniai kviečiame jus ateiti pas 
mus kada tik jums patogu.

PAUL & ADOLPH BRAUDE 
Wholesale Jewelers

Room 400, Ketvirtas augštas 
Heyworth Bldg. — 29 E. Madison St.

Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
; Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS i 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3G84 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

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

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

'L’cl. Canal 2552.
h , ........................ .. ■ .......... .... ... .. ......... ... . .....

tijoje nusipirk, čia ant vietos 
nieko beveik nėra, kaip tik dųo^ 
nos ir gyvulių gali pirkti. Už 
pinigus galima visgi kartais, 
daug ko ir čia pirkti. Pro Ža
garę visai neina gelžkelis. Tik-| 
tai laike vokiečių šeimininkavi
mo yra pravestas gelžkelis nuo 
Mintaujos pro Joniškį į Šiaulius 
ir eina beveik parareliškai šoše-' 
j ui. Mums reikia dabar naudo
tis Joniškio gęlžkelio stotimi,

ir parsivežk arba pakeliu j Vokie nes pro Benę jau negalima.

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 
kių; mano 20 metą patyrimas su
teiks jums geriausj patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATUS aptiekus
Tėmykite mano parašą.

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

S Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan AvM Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Specialiai šiam mėnesiui 
Crown ir Bridge work $5 & $6 K 
Dantų traukimas be skaudėjimo

DR. B. L. GOLD, 
DENTISTAS

Atdara vakarais
2028 So. Halsted St., i 

Cor. Canalport av. Tel. Canal 84 H

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
V 4

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Itoz. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

Valandos: 10-11 ryto; 2—3 po piet 
7 8 vak. Nedeliuin.s 10 I.*’ di< ną

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

Telephone Tardė I6U

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgaa at Chlca**
VALANDOS: Nuo 3 iki 11 rytą 

ir aao I iki 3 vakare.

DR. S. B1E/JS
GYIį^mJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 
J,eavittt 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. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

■ DR. YUšKA : 
i 190Q S. Jialsted St. !
1 Tel. Canal 2118 i
g Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 {g

vakare. i
■ Rezidencija: 2811 W. 63 St.
j Tel. Prospect 3466 1
■ ■■■■■(■■■■■■■■■■■■■B

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

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

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
2 Tel. Boulevard 2160 J
S Dr. A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgas 1
a VALANDOS: 9—12 ryto £

2—9 vakaro ■
y 3303 So. Morgan Street, b
* Chicago, III.
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė.
Telefonai: Pullman 342 ir 3*189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel. Yards 723

DR. JOHN N. THORPe"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

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

M'v*, įtįmTitri . n_



mujiEiTO, ęn^ m.
darbininkų klesa, valstie
čiai ir kareiviai paims že
mę ir fabrikus, padarys 
taiką^”
Kad dvarininkai ir fabri

kantai patys neišsižadės sa
vo turtų, tą kiekvienas žino; 
norint, kad jie taktų darbo 
žmonėms, reikiamuos ponus 
priversti, kad jie atiduotų 
juos. Ir priversti juos gali
ma tiktai su pagelba vald
žios.

Reiškia, valdžia turi būt 
MardTi7th."'įtuTaVthTpMt oSSZi I tokia, kad pildytų darbo žmo 

”1„ undtr the act of
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Uialaakomoji Kalnai
Chieagoja — pažtu:

Metama___ _____
Pus« uaatų _____
Trims meneaiama
Dviem mėnesiams 
Vienam mduaaiui .

Chicagoje — par n alioto  jusi
Viena kopija ....................  03
Savaitei —   13
Mėnesiui ■ , 78

Suvienytose Valstijose, ne Chicegoj, 
paltui

Metams-------------------------------  $7.00
Pusei metų-------------------------4 09
Trims mėnesiams........ ..........— 2.06
Dviem mėnesiams.......... .......
Vienam mėnesiui ...... ...........

Idetuven ir kitur užsieniuoaei 
(Atpiginta)

Metams------------------------ —
Pusei metų ....
Trims mėnesiams ------------

Pinigus reikia siųst palto Meney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

.78

_ 4.50

Klaidina žmones.
Už Lietuvos rubežių, kur 

nors Baltarusijoje veikia bu 
relis žmonių, pasivadinusių 
garsiai skambančiu vardu 
“Lietuvos ir Baltarusijos Ko 
munistų Partija”. Lietuvos 
darbo žmonių miniose ta už- 
rubežinė patija beveik ne
turi pasekėjų — .ką geriau
siai parodė rinkimai į Stei
giamų jį Seirrą. Ta partija ra 
gino žmones nedalyvauti 
rinkimuose ir net sakė, kad 
pats Seimas esąs niekas dau- 
giaus, kaip “buržuaziška ap
gavystė”; vienok tarp 80 ir 
90 nuošimčių Lietuvos pilie
čių dalyvavo rinkimuose. 
Reiškia, Lietuvos žmonės ne
atkreipė domos į tos Komu
nistų partijos pasakas.

Vienok ji turi drąsos leis
ti atsišaukimus Lietuvos 
darbo žmonių vardu ir kalbė 
ti juose apie save:, “Mes, 
Lietuvos proletariatas”; 
“Mes, Lietuvos darbininkai 
ir mažažemiai”.... Aišku,
kad tie žmogeliai, ką yra su
sispietę po tos užrubežinės 

partijos firma, serga didy- 
bes h unija.

Bet tai da butų pusė bė
dos. Tokių pasiputusių lyde- 
riukų, kurie mėgsta savo mi- 
zernas ambicijas slėpti po 
“proletariato” vardu, šian
die yra visur tiek ir tiek. Blo 
giaus yra, kad jie savo nesą- 
moniškomis deklamacijomis 
klaidina darbininkus.

Štai, paklausykite, kaip 
augščiaus minėtoji “Lietu
vos ir Baltarusijos Komuni
stų Partija” nušneka viena
me paskutinių savo atsišau
kimų:

“Žinokite, pakol gimti
nėj Lietuvoj valdžią lai
kys savo rankose dvarinin 
kas ir buržua, — nei že
mės, nei taikos, nei lais
vės, nei fabrikų jus negau
site. Negali dvarininkas 
pats išsižadėti savo žemių, 
o kapitalistas savo fabri
kų.

“Tiktai nuvertę dvari
ninkus, buržujus, ponus ir
buožes (?), tiktai paėmę į vo Justicijos Departamentui 
. j runka.-. visa valdžia, Amerikoje.

nių valią.
Bet kas yra kaltas, kad 

dabartinė Lietuvos valdžia 
nėra tokia ?

Juk tą valdžią pastatė Sei- 
mas, o Seimą rinko žmonės; 
darbininkai ir mažažemiai 
valstiečiai šituose rinkimuo
se turėjo lygų balsą su bur
žujais ir dvarininkais. Ko- 
del-gi jie davė šitiems po
nams paimti viršų ant sa
vęs?

Tiesa, ponus rėmė senoji 
valdžia ir kunigija, o darbo 
žmonės buvo visokiais bu
dais varžomi ir persekioja
mi rinkimuose. Bet ar ta 
“Komunistų partija”, kuri 
dabar dejuoja dėl valdžios 
blogumo, kovojo prieš tuo& 
varžymus ir persekiojimus? 
Ne; ji ne tiktai ne kovojo, o 
ir sakė, kad prieš tai nerei
kia kovot! Ji skelbė, kad dar
bo žmonės visai neprivalą 
dalyvauti rinkimuose; tegul, 
girdi, buržujai ir dvarinin
kai išsirenka sau tokius at
stovus, kokie jiems patinka 
— “mums, Lietuvos proleta
riatui”, tas nesvarbu; “mes” 
kelsime revoliuciją!

Po to, kada “Komunistų 
partija” šitaip elgėsi, ji netu 
ri jokios moralės teisės pyk
ti, kad Seimas yra blogas ir 
kad jisai pastatė blogus mi- 
nisterius. Ji pati, atkalbinė
dama darbo žmones nuo rin
kimų, stengėsi prisidėti prie 
to, kad taip butų.

Dabar ta “partija” vėl šau 
kia Lietuvos proletariatą 
prie revoliucijos. Bet ar pa
daryt revoliuciją yra leng- 
viąus, negu laimėt rinki
mus? Tiesa, būna tokių at
sitikimų, kad partijai, netu
rinčiai didžiumos pasekėjų 
tarpe piliečių, pavyksta nu
versti valdžią; bet tai būna 
tuomet, kuomet pati valdžia 

neturi stiprios partijos, arba 
kuomet prie revoliucinės 
partijos prisideda kariuome
nė. O ar dabar Lietuvoje ga
li taip būti?

Lietuvos valdžią sudaro vi 
sos partijos, išskiriant soci
aldemokratus; taigi nėra a- 
bejonės, kad ją remia didelė 
didžiuma žmonių. O kas dėl 
kariuomenęs, tai nėra nei 
kalbos apie tai, kad ji šian
die atkreiptų ginklus prieš 
valdžią; ji net Smetonos val
džią gynė, kiek drūta.

Tai kokios-gi prasmės tu
ri tie “Komunistų partijos” 
šukavimai apie valdžios nu
vertimą? Jokios. Bet tie 
šukavimai duoda progos val
džiai paskelbt karės stovį 
Lietuvoje ir vartot represi
jas prieš darbininkus, neva 
apsisaugojimui nuo revoliu
cijos. “Lietuvos ir Baltarusi
jos” komunistai tuo budu 
patarnauja reakcijai, — la
bai panašiu budu, kaip pro
vokatorius Fraina patarna-

0 iš antros pusės, tie ko- jos loš ytm svarbią rolę indust- 
• munistų šukavimai sulaiko | 
1 darbininkus (žinoma, tiktai 

kaikuriuos) nuo tikros ko
vos su savo išnaudotojais. 
Darbininkas, kuris patiki, 
kad jam nėra kitokio kelio 
apgint savo reikalus, kaip 
tiktai per revoliuciją, nu
moja ranka ant to, kas deda] 
si Seime arba miestų valdy
bose ; nepaiso, ar įstatymai 
geri, ar blogi; nepaiso, kokia | VOllUCiJOS Meksikoj 
valdžios politika. Darbinin
kų išnaudotojams to tiktai ir 
reikia; jie tada daro, kas 
jiems patinka.

žodžiu, tie Lietuvos prole
tariato vardo uzurpatoriai, 
veikiantys po “komunistų 
partijos” firma, daro vien 
tiktai skriaudą Lietuvos dari 
bininkų judėjimui.

j Konvencijoj dalyvavo iš kitų 
įšaltų darbininkai. Iš Francijo# 
Leon Jouhoux, iš Belgijos C. 
Mertens ir Australijos Hucbert. 
Jų raportai apie atatinkamų ša
lių detrbininkų judėjimą buvo 
labai entuziastiniai priimti.
True tranalation filed with the post- 
inaster at Chicagto, III., Aug. 1, 1920 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Laukiama naujos re-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas
AUSTRALIJA.
York. — Australijos

' ALBERT F0D0R.

| Hermosillo, Sonora. — Pirm 
devynių dešimčių dienų Meksi
koj vėl kils t irp’ r vinis karas. 
Tos nuomonėm laikosi didžiuliu? 
•amerikiečių, su kuriais aš susi* 
daliau įvairiem .leksikos daly
se. Išgelbėti Meksiką nuo tarpu 
šovinio karo gilėtų tik Jungti
nės Valstijos, jei jos greitu lai
ku suteiktų naujai valdžiai me

džiaginės paramos. Eina gfii 
dų, kad sukilimą rengia pašalin 
tieji Meksikos generolai.

Mano kelionės tikslas Meksi- 
kon buvo tas, kad patikrinus 
paskalus, .kurie yra leidžiami 
Jungtinėse Valstijose apie de la 
Huertą, kukinąjį Meksikos pre
zidentą. Mat, Amerikoj skel
biama, kad Huerta esąs niekas 
daugiau, kaip tik New Yorko 
aliejaus magnatų valios pildyto- 
jas.

Tuo klausimu man da nebuvo 
progos kalbėtis su pačiu de la

New
darbininkai yra taip stipriai su
sirišę unijomis, kad fabrikinin- 
kams lieka tik vienintelis kelias 
padidinti srvo pelnus perkant 
darbo taupymo mašinas. Tatai 
pareiškė H. D. Elliott, to paties 
vardo kompanijos direktorius, 
kuris atvyko iš Sydney į New
Yorką pirktis darbo taupymo | Huerta, bet tie, su kuriais man 
mašinų.

“Darbo Partija taip įsigalėjo I nusistebėjimo. Esą tai ne nau- 
Australijoj, ksd padaryti ko- ja. Mat, Meksikoj yra dvi 
kias nors permainas pramonėj griežtai) viena prieš kitą nusi
bos galima tik samdant maši-| stačiusi partiji. Viena jų nori 

koncesijų, o kita atkakliai prie
šinasi tam. Pirmai progai pa
sitaikius i«š kreipsiuosi tuo klau 
simu į de la Huertą, kuris, kaip 
atrodo, yra sąžiningas žmogus.

Bet toj kelionėj man pavyko 
sužinoti kitų dalykų, kurie, ma 
no manymu ,yra labai svarbus. 
Tatai susiveda prie galimybės 
naujos revoliucijos, kurią ren
giasi pakelti pašalintieji iš armi
jos generolai.

Tai skamba labai pesimisti- 
niąi. Vienok tos nuomonės lai
kosi beveik visi Meksikos gy
venantys emerikiečiai, kuriems 
yra gerai žinoma Meksikos pa
dėtis. Aš sutikau tik vienintelį 
amerikietį, kuris stoja už inter
venciją. Visi kiti mano, kad 
naujoji valdžia prives šalį prie 
taikos ir gerbūvio.

Nežiūrint to Jie yra įsitiki
nę, kad trumpoj ateityj Meksi
koj kilsianti suirute. Meksikos 
politikos eisena rodanti,, jog 
sukilimas esąs neišvengiamas. 
Jie pareiškė man, kad Meksi
koj visuomet įvyksta tai, ko vi
si mažiausia laukia.

Reikia pasakyti,, kad Meksi
koj &ali gyvuoti tilt m iii tarinei 
valdžia. Tokis pareiškimas, ži
noma, nelabai patiks tiems, ku
rie matė Modcros revoliucijoj 
visuotiną pavergtų masių suki
limą. Suprantamas daiktas, kad 
žmonėse da gyvuoja noras įsi
gyti laisvės — arba teisingieji 
noras pasiliuosuoti ’ nuo tokių 
kraugerių, kaip Tcrrazas šeimi- 
na. Bet tai toli gražu nuo troš
kimo demokratijos.

Meksikos “demokratija” ski
riasi nuo kitų/šrdių demokrati
jos. Kiekvienas kaimas turi sa 
vo principalus, o kiekvienas mic 
stukas savo žymius piliečius. 
Stambus ūkininkas arba jo ad
ministratorius jaučiasi savo apy 
gadoj tikru “bosu.” Tie bosai 
remi?* didesnius bosus. Ameri
kiečiai tatai gali geriausia su
prasti, kadangi jie irgi turi bo
sų kaip politikoj, taip ir unijo
se. Skirtumas tik tame, kad 
Meksikos bosas gali daryti su sa

ninį darbininkų skaičių,” pa
reiškė Elliott. “Sulig vėliausio
mis žiniomis, Australijos dar
bininkai jau baigia iškovoti 
penkių dienų darbo sąvrttę. 
Apart šventadienių jie nedirbs 
ir subaitomis. Su tokiomis sąly
gomis prisieina susidurti Aust
ralijos pramonininkams, kurie 
turi investavę nemažai pinigų 
ir kurie nori pasidaryti šiek- 
tiek pelno.”*

Elliott toliau paaiškino, kaip 
vienas jo fabriko darbininke® 
buvo išrinktas į parlamentą ir 
gatvių šlavėjas pateko į Atsto-

INDIJA.
Geležinkeliečių streikas.

Karachi. — Apie penki šimtai 
vagonų dirbtuvės darbininkų 
metė darbą ir sudarę procesiją 
nuvyko pas kitus geležinkelio 
streikininkus. Streiko vadei sa
kė darbininkams prakalbas. 
Mieste Karachi išviso streikuo
ja apie 2,000 geležinkeliečių.

Nortli Western geležinkelio 
darbininkai'rengiasi tęsti strei
ką tol. kai jų reikalavimai bus 
išpildyti. Valdžia be atodairos 
leidžiui pinigus, kad tik sulau
žius streiką ir pavergus darbi
ninkus. Ji išmeta streikininkus 
ir jų šeimynas gatvėn. Streiki
ninkai kenčia baisiausi skurdą. 
Benamiai, .nuskurę ir alkani 
darbininkai vaikšto iš vienos 
vietos kiton lyg skeletonai. Ir 
nežiūrint to jie atsisako pasi
duoti ir ryžusi streikuoti tol, 
kol jų reiklia viniai nebus iš
pildyti.

OLANDIJA.
Profesinių Sąjungų konvencija.

Amsterdam, birželio 30. — 
Atidarant \dešimtą Olandų Pro
fesinių Sąjungų Federacijos 
konvenciją, prezidentas R. Sten- 
knis pabriežė tą faktą, kad pas
kutiniais dvejais metais Fcde- 
racijon įstojo 88,000 naujų 
unistų. Tuo budu Federacija 
ditbar turi 217,000 narių.

Bet nežiūrint to sėkmingumo, 
Federacijos prezidentas Sten- 
huis pareiškė, kad organizacija 
neprivalanti išsižadėti aktingo 
darbo ir rūpintis vien tik savo 
reikalais, bet da uoliau dirbti. 
Tą prezidento pastabą delegatai 
pasitiko labai entuziastiniai. Iš 
visko matyti, kad Olandų Pro
fesinės Sąjungos ruošiasi prie 
didelio darbo ir netolimoj ateity

teko kalbėtis, nereiškė jokio

bnusti jotis mritimi.
“Šie namai priklauso genero

lui N.”, pareišškė man Coahui- 
los valstijoj. “Buvo laikai, ka
da jis turėdavo metams $50,000 
įplaukų,” paaiškino palydo
vas. “Bet jis susipyko su val
džia ir paskelbė kv<rą”.

“Kur jis gavo kareivių?” — 
paklausiau aš.

“Jis pasiėmė savo žmones. 
Kiekvienas sveikas vyras nuėjo 
su juo”.

“Bet kodėl? Kuo jie buvo ne
patenkinti?”

“Jokio nepatenkinimo. Jis 
liepė jiems eiti. Tokių dalykų 
dedasi visoj Meksikoj. Paklus
nus peonai (vergai) eina ten, 
kur jiems liepiama**.

Man paaiškino, kad skirtumas 
tarp maištininko ir bandito yra 
tik spėkoj. Kuomet Vilią buvo 
turtingas ir galingas, jis buvo 
maištininkas. Dabar jis yra 
banditas. Jeigu Carranzos ar
mijos generolai panorės atgauti 
laisvę, tai jie turės vesti bandi
tų gyvenimą. Kuomet jų spė
ka ir įtekmė pasididins, tąsyk į 
juos bus žiūrima kaipo į maiš
tininkus. Jeigu jiems kada 
norst pasisektų nuveikti dabarti
nę valdžią, tėti, be abejonės, jie 
įsteigtų savo valdžią. Metų ei
lėmis kareiviai ir banditai savo 
darbais nedaug kuo tesiskyrė.

Per daug metų vienas senas 
kinietis užlaikė Coahuiloj val
gyklą, kurią aš dažnai atlanky
davau. Ten buvo galima gauti 
gerai prirengtą maistą. Caran- 
zos kareivių būrys užėmė mies
tą.

“Mes norime padaryti tavo 
valgykloj stovyklą”, pareiškė 
kiniečiui vienas aficierių.

“Ted mano nuosavybė”, atsa
ke kinietis. “Užleisti valgyklos 
aš negaliu, nes tai mano pragy
venimo šaltinis”.

“Nušaukite jį”, buvo paliepi
mas.

Kinietis prisiglaudė prie savo' 
namų sienos ir numirė kulipkų 
suvarstytas. > Kulipkos skylė 
sienoj man buvo vėliau parody
ta. Buvusia restoranas liko 
pi vers tas militarine stovykla.

Bcšaliniai Tamaulipaso val
stijos žmonės pasakojo man, 
kad kuriose-nc-kuriose tos val
stijos dalyse (ypač kur randasi 
aliejaus laukai) aliejaus mag
natai pasamdę generolą Pelaez, 
kad jis saugotų juos. Kitose val
stijose vietiniai vadai susijun
gė į krūvą ir nuskyrė vyriausį

Vienas indijonų dažininkas 
išreiškė bendrą mintį:

“Kaip jums patinka genero
las Obrcgon?” — paklausta jo.

“Mes jo perdaug nemėgsta
me,” atsakė jis. “Bet pirm jo 
banditai siautė pas mus ir ati
minėjo pinigus. Kuomet jis įsi
galėjo, —■ bs<nditai pasišalino, 
nes jie žinojo, kad jiems gręsia 
mirtis. Todėl mes tikimės, kad 
jo valdžia pasiliks.”

Nežiūrint savo populiaringu- 
mo, generolas Obrcgon vargiai 
užkariaus žmonių simpatijas. 
Daugelis visgi da linksta 
Carranzos, kurį taip labai 
apkentė katalikų bažnyčia.

Dabar Obrcgon randasi 
nai tokioj pat padėty, kokioj 
buvo Carranza. Šiuo tarpu ge
nerolai su. savo smulkesniais 

Vidais remia dabarties valdžią, 
nes ateity jie tikisi gauti atlygi
nimą.

Obrcgon nori sumažinti ar
miją skaičiumi, bet pagerinti 
jos kokybę ,kad galėjus palai
kyti šaly tvarką. Bet kiekvienas 
pašalintasai iš armijos 
darosi valdžios priešas, 
viena kita tarnystė savo 
ir galia negali prilygti
kos armijos generolo tarnystei. 
Tuo budu kiekvienas pašalinta- 
sai generolas sudaro mažą re- 
volicijos centrą. Ir jei tokių cen
trų susidarys daug, tad sukili
mas bus neišvengiamas.

Tos tatai priežasties dėlei a- 
nierikicčiai, gyvenantys Meksi
koj, ir mano, kad sekamomis 
90 dienomis Meksikoj kils nau
jas tarpusavinis karas, kuris 
vėl naikins šalį.

prie
nc-

narys 
nes ne 

garbe 
Meksi-

Kauno įspūdžiai
Įspudžbi išryti Lietuvos įstai

gose ir pačiame mieste.

Laiškas 4.
Rašo Naujienietis A. Rypkevičia

Kaunas, liep 4 d., 1920.
Atvažiavus į Kauną, pirmiau- 

isa mane pasitiko vaikai su 
maža kaladėle rankose ir kitais 
valymo batų įrankiais, šaukda
mi kiek tik gali: “Ponuli, valy
siu batus, čystysiu; juodus, gel
tonus už 3 auksinus”. Bet ma
no batai buvo švarus — praėjau. 
Susiridęs nakvynę, ėjau savo 
finansus apsimainyti. Atėjęs į 
banką, randu keletą žmonių. 
Patėmijau, kad visi be kepurių. 
Nusiėmiau ir aš, priėjau prie 
vienos merginos, kurią man pa
rode sargas. Pasakiau, kad no
riu išsimainyti pinigų. Ji išra
šė apie 3 lapus popieros, pada
vė vieną man pasirašyti. Aš vie
na ranka skrybėlę laikydamas 
negalėjau rašyti, todėl pasidėjau 
skrybėlę ant baro. Kita mergi
na pastūmė ją į šalį, iš ko aš 
supratau, kad negalima ten dėti. 
Neturėdamas kitos vielos pasi
dėjau skrybėlę ant žemės. Pasi
rašius, tą papierėlį paėmė iš ma
nęs ir nunešė į kitą kambarį ir 
už 15 minu tų man sugrąžino, 
liepdama eiti prie kasieriaus.

Ateinu prie kasieriaus lange
lio, randu stovint 4 žmones prie 
langelio, — atsistojau ir aš. Pa
stovėjau apie 15 minutų, patė
mijau, kad nė vieną neatleidžia. 
Pasitraukiau iš eilės ir priėjau 
prie langelio. Žiuriu — kasie- 
rius užsirūkęs žiuri į kokį tai 
popierį, stumdo kokius tai ra
tukus, panašius į didelio rožan
čiaus poterius. Supratau, kad 
lai jo rokuojamoji mašina. Ne
iškentęs sušukau: “Tamisla! ar 
išmokėsi mums pinigus?” Jis 
atsisukęs pažiurėjo ir pakalusė: 
“Kokius pinigus?” Aš sakau: 
“Matai, žmonės laukia; reikia 
eiti namo”. Visi sužiuro, —• aš 
net išsigandau. Maniau, kad su 
areštuos.

Kasierius pradėjo išmokėti 
pinigus ir už puses valandos jau 
ir aš buvau prie langelio. Pada
vė man didelį pundą popierų, ku 
rias jie vadina pinigais, čia ir 
vėl ta nelaiminga skrybėlė man 
nesmagumą daro. Viena ranka 
laikydamas skrybėlę, antra pi
nigus, — negaliu suskaityti. Už
sidedu skrybėlę ant galvos ir 
pradedu skaityti pinigus, neatsi
traukęs nuo langelio. Kasierius 
paliepė pasitraukti į šalį ir ten 
susiskaityti. Atsitraukęs į šalį 
skaitau. Nugi prieina žmogus 
ir mandagiai man sako: “Tamis 
ta nusiimk kepurę”. Aš ėmiau 
teisintis, kad viena ranka aš ne- 
gydiu pinigus susiskaityti, ir 

nepaklausęs jo, su skrybėle ant 
galvos susiskaitęs išėjau. Ir ta 
visa procedūra čnie man va- 
landą laiko, ką Amerikoje bu- 
čia atlikęs į 3 minutes, ir šitaip 
dedasi visose įstaigose.

Vienoje valdiškoje įstaigoje 
patėmijinu sekantį dalyką. Man 
bekalbant su tūlo departamento 
viršininku, prie kito stalo sėdė
jo jo pagelbininkas ir turėjo at
darą langą, per kurį putė vėjas. 
Su manim kalbantis viršininkas 
kreipėsi į pastarąjį prašydamas, 
kid uždarytų langą. Tas vieton 
atsistojus ir uždarius langą, nes 
prie jo sėdėjo, pakilęs nuo sė
dynės nuėjo į kitą kambarį, pa
šaukė sargą ir paliepė uždaryti 
tą langą. Amerikoje man to
kio dalyko neteko matyli. Abel- 
nai visur atėjus į kokią nors į- 
staigą randi tarnus stovint, ku
rie1 pasirengę yra paimti tavo laz 
dutę ir kepurę palaikyti. Vė
liau dasiprotėjau, kodėl aš tu
rėjau tiek nesmagumo su savo 
skrybėle tame banke. Daugelyj 
įstaigų girdėti kalbant ru
siškai arba lenkiškai, bet man 
asmeniškai nepasitaikė sutikti 
valdžios atstovą, kuris nemokė
tų lietuvių kalbos.

Beviešint Kaune, lankiausi jau 
ant keletos Steigiamojo Seimo 
posėdžių. Tai tokį įspūdį ga-

Du žmonės užmušti.
Užvakar prie 43 ir Michigan 

Avė. ištiko nelaimė su automo
biliu, kurioje žuvo du žmonės 
—Mrs. Jessic Brown, kuri trįs 
menesiai atgal nušovė savo vyrą 
ir Robcrl Bach. Trečias žmo
gus sunkiai sužeistas. Jie visi 
grįžo iš kabareto, bet Bach ne
teko kontrolės ant automobilio vau, keti p kadaise būdavo LSS. 
ir tasis atsimušė į šaligatvį. 81 susirinkime, prieš skilimą

Paneclelis, Hugp. 2 3., 1920
----- H.—----- ~..... 1.................. ■■ ml-r—T—- r~ 

kuopos, ir peikia turėti tvirtų 
nervų, kad galėjus tokius susi 
rinkimus lankyti.

Abelnai seimas pasidalinęs 
į dvi dalis: atžagareivių ir pro
gresyvių, nors ir yra daugiau 
frakcijų, bet svarstant klausi
mus, atsileoikiusiain svečiui 
sunku tas palėmyti. Visados 
balsuojant kokį klausimą matai 
girią iškeltų rankų vienoj sve
tainės pusėj ir priešingai bal
suojant — giria rankų kitoj pu
sėj. Apie Seimo nutarimus nėra 
šysiu, nes manau, kad ecnerikie- 
čiai žino tai iš laikraščių. St. 
Seimo posėdžiai įvyksta 3 die
das savaitėje, o kitomis dieno
mis būna frakcijų susirinkimai 
ir komisijų posėdžiai. St. S. po
sėdžiuose daugiausia būna svars 
tomi komisijų prigaminti projek 
tai dėl statutų. Frakcijų susi
rinkimuose svarstoma kokius 
pataisymus duoti prie komisijų 
pagamintų projektų.

L.S.S. 8 IVijono pasveikini
mas tilpo “Socialdemokrato” 
9 nuin. (23) liepos 1 d.

Vietiniai laikraščiai parsiduo
da po 40 skatikų, o Amerikos 
—po 3 nuskęs. Iš Amerikos 
’aikraščių mačiau pardavinėjant 
Kaune ant gatvių Naujienas ir 
Sandarų.

Berželio 28 d. prdėmijau, kad 
yra šaukiamas Amerikiečių, pri 
buvusių į Kt»uną, susirinkimas. 
Nuėjau ir aš pasižiūrėti, čia 
buvo susirink apie 20 amerikie
čių ir 8 Kauno vietiniai gyvento 
jai—daugiausiai visuomenės vei 
kėjai. l^irmininku išrinktas 
Adv. Bračiulis (chicagj'ets), 

sekretorium p-ni Pilėnienė. Pro 
gramas to vakaro susidėjo iš 5 
klausimų, būtent: 1) Miesto ka
nalizacija, 2) Liet, pramonė, 3 
lutų klausimas, 4) Lankraščių 

klausimas ir 5) Informacijos 
liuras. Kiekvienam tų klausi
mų gvildenimui buvo paskirtas 
re-ferantas iš amerikiečių. Pir
mi klausimu referavo K. šliu- 

pfG, antru Stankus (atstovas 
nuo Am. Mechanikų organ.), 
reičiu poni Pilėnienė, ketvirtu 

—Pr Butkus — (tik dvi dienos 
taip pribuvęs į Lietuvą, buvęs 
Naujienų Apgar. Skyr. vedėjas), 
penktu nenugirdau pravardės, 
š visų referantų buvo girdėtis 

didžiausia nepasitenkinimas tų 
dalykų sutvarkymu Lietuvoj.

Paskui sekė abelni įspūdžiai 
amerikiečių Lietuvoj, o iš kitos 
nisės Lietuvių valdžios atstovų 
ir visuomenes veikėjų piaiškini- 
ma.i.

Nutarta sekantį tokį susirin- 
<imą laikyti liepos 30 d.

—A Rypkevičia,
Kaunas, Vytauto Kalnas.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Vtda vUokitu reikalus, kaip kriminaliikuost 
taip ir civiliikuose teismuose, Daro 

ii visokius dokumentus ir popierasi

Ofisas t 
>323 3. Halsted St.

Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofiaaal
127 N. Besrborn S* 

1111-13 Unity BMk.

Tel Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

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

Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Annitage 2016 
Rezidencijos telef. Albany 8710 .I------- ii ■ ■

' ■———
Telephone Drover 5952

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

DR. Č. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Senuose namuose elektrinių dratų 
sudėjimas musų specialumas 
IMPER1AL ELECTRIC CO.

Registruoti Elektrikieriai
Išdirbėjai žiburinių įtaisymų 

Jūsų parėmimas pageidaujamas 
4903 W. 12th Str., Cicero, III.



lietuviu bateliuos DITORIŲ DOMAI.

UV1AIBHUAGICPORT

odžių nebūty.

i 
T

Ketverge, liepos 29 <1. įvyko

prakalbą prie Crane Co. dirbtu-. JONO TANANEVIČIAUS KRE 
vės. Jį nugabenta emigracijos 
kalėjiman ir manoma, kad jo 
daugiau iš ten nebepaleis, bet

“Naujienų” nr. 177 tūlas Pro
letaras teisindamas 
kad

Angeliją, 
buk aš neteisingai aprašęs 

istoriją, prie galo priduria: 
ikėtų rašant pirma sužinoti 
tiesa.” Jei tų žodžių nebu-vis

tų buvę, tai nebūčiau s atkrei
pęs atidos. O dabar noriu pak
lausti jo: Jei Proletaras esi tik
ras, kad neteisybę rašiau, tai 

; ko- 
pavar-dėl nepasirašai vardo ir 

dės? O ti'G man įdomu.
įasakyčiau ant ko 
įsi, aprašydamas tą 
-Gvaizdikas.

m

'-MMU. J.'

Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, Aug. 2, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip; .

LIETUVOS 100 auksinų^.....  $2.70
LATVIJOS 100 markių ...... 2.70
VOKIETIJOS 100 markių .... 2.70 
LENKIJOS 100 markių ...... $0.65

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

FEDERALĖ AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

Musų prašo paskelbti, kad 
visi tie, kur turėjo pasidėję pi
nigų buvusin Jono Tanahevi- 
čiaus bankan, tegul pasirūpina 
atsiimti jiems priklausomą da
lį pinigų. Pinigai bus išmokami 
ryto, rugpiučio 3, 111 Monroc Gali Važiuoti Lietuvon per Hamburgą

Busimi laivų išplaukimai j Hamburgą įvyks

Išklausyta raportus, priimti’* re
ferendumai ir išrinkta komisi
ja., kuri veiks kamapnijos rei
kalais. Taipjau prisirašė vie
nas naujas narys.

Turbūt nuo šio susirinkimo 
tikrumoje ir prasidės didesnis 
kuopos veikimas. Ši kuopa la
biausia buvo nukentėjusi nuo 
Frainos draugų, po reorganiza
vimui pasitlikė neatsakanti val
dyba, kiti gi draugų apleido 
šią šalį, taip kad kuopa iki šiol 
negalėjo tinkamai veikti. Bet 
dabar kuopa jau yra pilnai su
sitvarkius ir nuo dabar turės 
prasidėti jos necdlaidus nuosa
kus veikimas. Mes kviečiame 
tad prijaučiančius socializmo 
idėjai darbininkus, stoti į kuo
pą ir veikti kartu priartinimui 
žmonijos išsiliuosaviinui. Frai
nos draugai daug žalos padare^ 
išblaškė darbininkų spėkas ir 
pačius darbininkus sudemorali- 
zavo. Bet delei to nereikia, per
daug nusiminti. Beikia tik dirb- 

i, o pasekmių susilauksime
Į gerų.
j

Kuopos susirinkimai būna 
; ru-jkas paskutinis ketvergas mėne- 

prižiu- . ..... . .
: ~ .... susi-

' rinkimą ir prisirašykite prie
J. B. Aglinskas.

1818.
Kreditoriai prašomi atsinešti 

su savim ir savo knygutes, kai
po paliudymus.

Deimantų pirklys pasimirė.

’4

Rugpiučio, 10, d. 17 d. ir 21 d m tam

aš rė- 
istori-

K. Geležėlė areštuotas.

šaulio Pramonės Darbininkų 
darbuotojas tarp lietuvių pra- 
moniečių, ir kalbėtojas, šiomis 
dienom s tapo suimtas kukant

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
Tel. Yards 6492

AKUSERKA p 

A SHUSHO T
Turiu patyrimą I 

moteiai ligose; 
pestingai prižiu-1 . ..
riu /gonę ir kudi-1 šio. Ateikite 1 artimiausj 
kį laike ligos.

3j». Halsted
Chicago, III. kuopos.

Jei nemanai važiuoti Lietuvon Pirk Namą arba Lotą 
Puikiausioje Lietuvių kolonijoje

Arti

Marųuette Park ir Lietuvių vienuolyno

Mes parduodam namus ant labai lengvų išlygų, 
kurie neša dideles rendas. Mes turime daugybę lo
tų už labai pigių kainą. Lietuviai biznieriai pasinau
dokite proga. Mes turime keletą biznevų lotų ant 63 
gatvės tarpe Western avė. ir Kedzie, kurie i trumpą 
laiką bus verti keletą kartų daugiaus. Jei norite, kad 
pinigai neštų 6 nuošimtį mes esame įgalioti ir par
duodame 1-mą Mortgage Gold Bond ant vidurmies- 
čio namų, kurių bondsų globėjais yra vidurmiesčio 
Century Trust and Saving Bank. Bondsai yra $100, 
$500 ir $1000 vertės. Perkantiems ir parduodan
tiems nejudinamą turtą mes padarome visus legališ- 
kus dokumetus.

Ofisas atdaras kiekvieną dieną lygi 9 vai. vakare, 
nedėlioję ligi 5 po pietų.

^Samuel T. A. Loftis, prezi
dentas brangakmenų sankrovos 
Loftis Bros., 108 N. State St. 
pėtnyčioje pasimirė savo na
muose 5630 Kenmore Avė. prie 
dar neišaiškintų aplinkybių. 
Vienas vyras ir mergina yra 
sulaikyti sąryšyj su ta mirtimi. 
Jis mirė nuo smegenų supara- 
ližnvimo. Tai atsitiko nuo sut
renkimo galvos, ar pačiam, puo
lant, ar kaip-nors užgavus ko- 
kiuo neaštriu įrankiu į galvą. 
Kaip sako suimtieji, jis daug 
gėrė su ta mergina ir norėjo ją 
užpulti. Jai pasisekė ištrukti iš 
jo nagų ir pasišaukti pagelbės. 
Atvykus jos vaikinui, jis dar

kritęs ant grindų ir miręs. Mer
gina buvo pabėgusi, bet paskui 
Jpisidavė policijai. Loftis buvo 
didelis girtuoklis ir retai kada 
būdavo blaivas. Policija visą tą 
ąuotikį tyrinėja.

Paliuosavo nužiūrimus žmog
žudžius.

RUSSIAN AMERICAN BUREAU 
da turi tinkamų vietų

Visi kurie nori važiuoti Lietuvon turi ateiti pas RUSSIAN AMERICAN 
BUREAU konoveikiausiai ir užsisakyti vietą.

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

iki 1 vai. po piet.

RUSSIAN - AMERICAN BUREAU
f

Didysis Ofisas: šaka:
160 North Wells Street, 706 Roosevelt Road,
Chicago, III. Chicago, III.

Prigėrė vaikas.

. , j John Van Velzcn yra švitūrio
Pėtnyčioj teismas pahuosavo! ic Upgs ib5gim0-j ežerą. 

Big Tim’ Murphy, Vmccnzo Jjs' 1)Csikl.„lsy(lanl.„, plakimo Į 
Cosmano ir “Mike” Carozzo, į van(lens va|and61iai llžsnudo. | 
<uiie buvo kaltinami dalyvavi-,,puo |al.pu j() <; mc(u vaikas iš-' 
me užmušime “Massy” Enright _ bg švi(urio ir lnll)Cgo pric 
pereitą vasarį. Ketvirtas, Vinį i, ■ van(|onj,e Ten bežaisdamas įpuo-' 
kuris prisipažinę, kad jie vežė. lj; į cier(} ir prigžr5 Jo tėvas jos kampanijos Fondui. Draugai Dar- 
zudeikas, tapo nuteistas 15 me- jau kelis svkills 1)UVO atžymėtas.........................  “ ------
,n kalėjimam Teisme jis savo 
prisipažinimą užsigynė. Kiti trįs 
liko peJiuosuoti lodei, kad esą 
prapuolę liudininkai ir valstijos i 
prokuroras atsisakė vesti bylą. ' 
Paliuosuotieji gi saiko, kad ap-| Pėtnyčioje 
kaltinimas prieš juos buvo tik rasta lavonas jauno 
policijos suokalbis, 
jie nieko bendra su ta žmogžu- 5’ra Cimerek 
dyste neturį, žmogžudystė, kaip 
nucio policija, buvusi pasekmė . 
barniu gatvių šlavėjų unijoje. lnetc jo lavoną. Užmuštasis tu- 

Nusižudė. Pėtnyčioje Loviai- phiigų, bet • jų pas jį ne- 
ne viešbutyj nusišovė pasituriu- rasta, turbūt plėšikai pasiėmė, 
lis pirklys C. A. llunt iš Bogers --------------

Gal plėšiku auka.

bijojimas apakti

tų, kad jie pasirūpintų suvaldy
ti Burlcsoną.

Pranešimai
NAUJIENŲ OFISE 

Randasi blankos Socialistų Parti-

bininkai, pasistenkite kuodaugiausiai 
, tų blankų paimti ir parinkti aukų 
tarpe savo draugų ir pažįstamų.

netoli Bubliam 
žmogaus.

kadangi'Vėliaus patirta, kad užmuštasis 
iš Hammondo. ’

Manoma, kad jį užmušė plėši
kai ir pavėžėję automobiliu, pa-

Chicagos Lietuviu Vyrų Choras 
rengia balių su dainomis, nedelioj, 
spalių 3 <!., Mildos svet. Gerbiamos 
progresyvės draugijos ir Susivieniji
mo Chorai meldžiami tą vakarą joldų 
pramogų nedaryti, bet paremti Chic. 
Liet. Vyrų Chorą. F. M.

Į Town of Lake. — L. A. S. Kareivių 
pirmos kuopos susirinkimas įvyks pa- 
nedėlyj, Rugpiučio 2 d. p. J. Ežerskio 
svet., 4600 So. Paulina Str. Visi na
riai kviečiami būtinai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarsty
mui. Valdyba.

Gatvekariai susidūrė.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
saro giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN
PHARMACY

1005 Marion Street, 
Waukegan, 111.

Teisinga diabužią kaina
Kainos kurios tinka bite vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
simo jums nuo 10 nuoi. iki 50 nuos. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir iaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus, 
$32.50. iki $80.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir ovcrkcdtus 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 serge 
kelinės $5.50 aki $17.50.

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

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

S. GORDON
1415 So. Halsted St.. Chicago. III.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

AKUŠEREA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak- 
ikavusi Penn- 
šilvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa- 
amauja prie 

gimdymo. Duo 
la rodą viso
kiose ligoje 
moterims 5r 
merginoms. \

3113 S. Halsted St. Chicago, Ilk 
(ant antrų lubų)

Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki. vėlai v

“Aušros”
Mokykloj

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

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
AugustinaviČius; Matematiko* — V 
Mišeika.

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

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankunio mokyklai pradėkite tuo) 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

VISOS tos LSS. kuopos, kurios yra 
prisidėjusios prie rengiamojo pikniko 

i G. Chemaucko darže, šiuo prašomos į 
: būtinai išrinkt reikiamų piknikui dar- ! 
i bininkų — po keturis draugus. Pikni-' 
kas bus rugpiučio 15 d. Tatai pasi
skubinkite. Rengimo Komisiją,

A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelni.s, 3416 V/allace St. 
Peldžius. 3651 VVallace St. 
MiščikaHis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikas, 3343 S. Halstcd St. 
Sol Marelis, 93rd & Cattage Grove

Avė.
A. BarŠkis, 5363 Princenton Avė.
A. .Tnnauskas, 4563 S. Wcnthwortb 

Avė.
J. Čeplinskas, 930 W. 35th PI. . 

Gatvių kampai 
Madison, NW 
Jackson, NW

__ Pėtnyčioje šiaurinėje miesto 
dalyje įvyko du galvekariu susi- į 

Burlesonas prieš organizuotus ■ (lurimak viename jų liko už-i 
krasos darb nioikus. muštro motomianas, o kitame ■ 

išbirėję stiklai sužeidė apie 30 
Krasos viršininkas Burleson 1 -t t ĮJclbclZlCl aŲ.

pasiuntė pranešimą 11 krusos ( 
darbininkų — buvusiems ar 
esantiems krasos darbininku 
unijos viršininkams, kad jie j Frank Wilton> 25 m 
bėgyje penkių (lienų piiiodytų, ninkgg, t^.po užmuštas, eksplio- 
kodel jie neturi būti pašalinti iš (]avus gasiniai krosniai. Brink- 
daibo. Juos kaltinama tame, nirtnn lnising(y liejykloj,815 W. 
kad jie bandė padaryti įtakos į pj 
kongresą, kid išgavus pakėlimą 1__________________________
algos krasos darbininkams. [ Westsidiečių domei.

Kaltinamieji gi sako, kad j Kurie šiuo laiku perkH Nau- 
Bibrlesonas užpyko ant jų todėl, jienas pas p. Bagdžiuną, tai nuo 
kad jie būdami demokratų kon- pirmos dienos rugpiučio (Au- 
vcncijoje stengėsi išgauti pri- gust) ten Naujienų nebus. Tai 
žadą, kad Burlesonas daugiau dėlto, ked jis savo biznį perke- 
nebebus pastatytas į krasos lia į kitą vietą. Todėl, norintie- 
viršininkus. Jie dabar pašalini- ji gauti Naujienas, visados 
mo dalyku ketina kreiptis pric kreipkitės 2337 So. Leavitt St. 
Gomperso, Hardingo, Coz ir ki- Agentas, A. AmhrtfzeviČia.

NAUJIENŲ” STOT J S

žuvo dirbtuvėje.
Halstcd
Halsted
Halsted
Halstcd 
12lh ir Jefferson, NE
Halsted ir Maxwell, SE ir NE
Halsted ir 14th, NE
Halsted ir 18th. SW

ir
ir Vau Buren, SW 
ir 12th, NE

Agenturos ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nubrinkti.
V1DURMIESTYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, N\V 
Adams ir La Šalie, NW 
Va n Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. 
Van Buren ir Clark. 
Van Buren ir State. 
Harrison ir \Vabash, 
18th ir State. NW

darbi-

Si.

NOT VRONG—JUST FASHIO^ABLEI SKAITYKIT IR PLATINK1T

h

i'U LIŪS
I'ri IN THE 
PAR.LORJ

< MOT ON THAT 
ICrRAND CARPET?

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325<sSo. Halstcd SL Chicago. jį

SOUTH S1DE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St 
J. Mfrauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Lime St.
VVladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

j

INTERNATIONAL CARTOON CO.,

ir Archer, NW 
ir 31.st. NW 
ir 35th. NW 
ir 42nd SW 
ir 47th, SW ir NE 
ir 51st, S E

Tol.: McKinley 4293
Atlankykit savo kaimyną iš Lietuvos

LOUIS LEVIN.
SHOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dyeing of 
Ladies & Gents’ Garments 

2502 W. 38th St., Chicago.Nariai:
Chicago Real Estate Board
Cook County Real Estate Board
2402 West 63-rd St. Chicago, III.
Arti kampo Western Avė. ir 63-rd St.

ĮŲ AINI 5AYIN' NO1HIN* „ 
non-BUT LOOKIT V/HFRE SIS* 

HAS GOT HER H ANOS? OIDn’I 
YOO SAY FOLKS WHAT DlD THAT - 
W0ULD SMOKE N5WEAR hlNEVER 
’nooNT to NOTHIbl? djdnTyoh??

JULIUS-V/HE^E 
ARE YOU?

V/HAT ARI- 
YOO PO/NG J* I’M 

RcST/N'

sw 
sw s\v 
NW

WHAT— ON '

Halsted
Halstcd
Halsted
Halstcd
Halsted
Halstcd
Wcntworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTII S1DE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Grccnvvlch
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai: 
Mihvankee ir Paulina, NW 
Milwauk.ee ir Lincoln, SE , 
Milvvaukee ir Roby. NE ir NW 
Milvvaukee Ir Western, SE

BY BAKER
NO! ON 
THE 
PLOOR.!

NO.1 
r?x/e. 
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it cip.’

Milwauk.ee
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Onos Liutin

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

NAUJIENOS, Olii<'a.p;o, III Panedėlis, Rugp. 2 d., 1920

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
- ---------------------- - • - . JT!!!.  L'JJJLL'J*. J...JI, JJJ-. -.

RAKANDAI NAMAI-žEMfi DRAUGIJOS
MOTERŲ MOTERŲ PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI
gyveno Rygoj. Gimi- i 

imi malonėkit pranešti, 
aš jums už tai atlyginsiu.
Mano adresas toki s:
PRANCIŠKA MAKAVECKYT6, 1 

1739 So. Halsted Str. 
Chicago, III., U. S. of America.

PRANEŠU Jono čiulkino broliams j 
ir giminėms, jogei jis yra miręs 22 
liepos ir likosi paliadotas 24 liepos. 
Jonas Čiulkinas gyveno Fort Dodgo, 
la. Jis paėjo iš Suvalkų gub., Kai
melio parapijos ir Aleksandravos kai
mo. Norintįs platesnių žinių apie jį i 
rašvkit man.

J. RIMKUS, 
1827 So. Union Avė., '

REIKIA — Merginų išsimokinti 
rankų audimo. Mokama mokinanties. 
Gražus čystas darbas. Mašinų nė
ra. Pastovus darbas visą metą.
AMERICAN TEXTILE WEAVING 

COMPANY,
241 W. Van Buren St., 

Room 50*1.

MOTINOS!! TĖVAI!! DIDELIS PARDAVIMAS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

Sav. Paš Valdyba 1920 metams

REIKIA merginų virš 16 
■ metų amžiaus pakavimui mė 

Chicago, m. sos j dėžes, čystas darbas,
paliko patogios aplinkybės ir gera 

! mokestis. Nepatyrusioms 
Wash. ir nori apsivesti su Anna Re- ' . . i .
kosh, Oregon City, Ore. Jeigu kas pa- mokcimU 40c į Vclkllldą. I O 
žįstate 
pranešti 
daugiau 
adreso:

Adomaitienę malonėkit jai , , .
apie jos vyrą ir norėdami pirmai SąvaitCl 4Jl/oc 1 va“ 

dažinoti atsiširokit ant šito i

Box 422
Wm. REKOSH, 

Roslyn, Wash.

Pajieškau Kotrinos Indrikaitės, ke
li metai atgal dirbo. Buckley, Wash., 
pas kriaučių Frank Lewis, išvažiavo | 
Chicagon kur dirbo prie kriaučių. Ji

• turi brolį Chicagoj Antaną Indrikaitį. j 
Ji pati ar kas kitas prašau atrašykit _
kogreičiausiai už ką busiu labai dėkin PF1KIA 
gas.

Kreipkitės pas

220 N. Green Str.
Paklauskit Mr. Vette.

Buckley, Wash
Pajieškau kaimynų Antano ir Pet

ro Janušauskų. Iš Lietuvos Tauragės 
apskr. Šilalės vals., Obelių sodos. Aš 
gavau laišką iš Lietuvos nuo motinos. 
Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:

George Kvedcris,
4526 Honore St. Chicago, III.,

Patyrusios kasierkos prie kru- 
’ taniųjų paveikslų teatro subato- 
niis ir nedaliomis. Kreipkitės 

j tuojaus.
3848 So. Halsted Str.

REIKIA —

COIL WINDERS

, Ar norite kad jūsų duktė dirbtų geriausioj miesto 
dirbtuvėj, kur kiekvienai merginai duodama proga už
sidirbti puikių algų? Ar norite kad jos rastų smagų dar
bų ir čystas aplinkybes? Jeigu taip, ir jūsų duktė jau 
16 metų amžiaus ar senesnė, liepkite jai ateiti ir pasima
tyti su mumis šiandie. Darbas yra prie popierinių iš
dirbinių — tai geriausia pageidaujamas darbas kokį 
mergina galėtų rasti.

Subatoj po piet dirbti nereikia.

RAND McNALLY & CO
Pamatykite Miss Murphy, .
536 So. Clark St. 2-nd floor

R EIK L A DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
Naktinių ir dieninių janitorių 

ir janitorkų. Atsišaukit pas 
Chief Janitorių. Michigan Bou- 
levard Building. 30 N. Michigan 
Avė. •

REIK I A DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Vin- 
kaus, Kauno gub., Šiaulių miesto, Taip 
pat draugo Kazimiero Šarpinčio, Kau
no gub., Karbedžių. kaimo, šilelio pa
rapijos. Jie patįs arba juos žinantjs 
atsišaukite ant sekamo antrašo.

n, I l engvas, čystas darbas1<39 So. Halsted St., ( hieago, III. i nloi(estjs. Merginos 
dirbančios aplamai yra

Į metus. Juo ilgiau jos čia 
fei iau joms patinka. Pradinė mokės-1 
is yra $19.45 dieninėms ir $21.45 nak- dieną ir bonai.
inėms. šios mokestjs yra gvarantuo- z .

| jamos mokinanties, bet galite padary- 1710 So. PeOTia St.
į ti daugiau dirbant nuo štukių. Atsi- 
šaukite į musų ofisą bile dieną pirm
4 vai. po piet., arba tarpe 6 ir 8:30 ____________
valandų vakare utarnyke ir ketverge. .

V/ESTERN ELECTRIC CO., INC. REIKIA — 
48-th Avenue aniK24-th St.

Pajieškau brolio Kazimiero Svečiu- 
lio, Kauno red.. Panevėžio apskr., Ka- 
pčiunų sodos, šeši ar septyni metai 
gy veno Mahanoy City, Pa. Malonėkite i 
jis pats atsišaukti arba kas žinot pra- Į 
neškit. Turiu laišką iš Lietuvos 

Mykolas Svečiulis, 
2120 W. 15-th Avė., Gary, Ind.

dabar čia Stiprių paprastų darbinin- 
išdirbę tris , .
dirba, tuo kų pilimui metalo. $5.00 į

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Pajieškau Domicėlės Tamušausky- 
tės, po vyru Mrs Domicėlė Pilelis. Pir
miau gyveno po No. 1525 S. W. St., 
Rockford, III. dabar nežinau kur. Mel
džiu jos pačios atsišaukti, ar kas žino, 
pranešti. Yra svarbių žinių iš Lietuvos 
nuo tėvų.

K. Venslauskis,
308 No. Chicago St., Kenosha, Wis.

Paprastų darbininkų dar
bui dienomis ir naktimis 
shipping ir receiving sky
riuose. Pastovus darbas, ge- 

Kafeteria darbininkių. Jaunų 11 os premijos.
moterų trumpų valandų darbui 
musų generalio ofiso kafeteri
joj. Kreipkitės.

REIKIA —

Ašmiu vyras senumo per 50 
metų, turiu Damą ir familiją, 
pajieškau sau moteries kad butų 
apie 40 metų senumo. Prašau at 
sišaukti meilingai ant adreso.

Augustinas Ivanauskas,
1764 Jackson St., Gary, Ind.

SWIFT and COMPANY
E'nployment Division,

JIEšKO KAMBARIŲ
General Office, U. S. Yards 
Yards 4201 Loc. 136

HEPPES-NELSON 
ROOFING CO.

4500 Filmore St.

DU JAUNI vaikinai pajieško kam
bario, bile dalyj miesto, tik ne prie 
pat stockyardų. Geistina, kad butų 
elektros šviesa ir kad gaspadinė 
gamintų valgį, ar bent vakarienę.

Atsišaukite greitai,
W. S.

1730 So. Halsted St.
Ar telephonu, Canal 2932

REIKIA grinderių ant šlapių tekė
lų. Gali būti ir nepatyręs, mes iš
moki nsim. Išpradžių 55c valandai, iš
mokus gali uždirbti

Kreipkitės pas
WHITAKER 
56th Str. &

iki $8.00 į dieną.

pa-

REIKALAUJU
FORNIČRUIMIO.

Pas gerus žmories. Turintjs tokį 
kambarį praneškit greitai.

Rašykite į Naujienų ofisą pažymė
dami No. 121.

_ IšRENDAV O.IIMUI
ANT RENDOS garadžius 

dviems automobiliams.
E. ČEPULIS

2841 W. 40th Place 
Savininką galima matyti 

6 iki 9 vai. vakaro.
nuo

ANT RENDOS
_ Namas 7 kambarių dėl vienos dide

les šeimynos. Norėčiau, kad lietuviai 
išrandavotų. Atsišaukite vakarais nuo 
5 vai.
■jg746 Park avė, ir Califomia.

KEIKIA DARRtNIKKŲ
MOTEKŲ

REIKIA —

Stiprių merginų assemblini- 
mui coil springs lovų springsų 
dirbtuvėj. Algos 28c į valandą 
mokinanties — 49 valandos į są
vaitę. Galima uždirbti $25 
$28 j sąvaitę išmokus.

Atsišaukit pas —

iki

1109 W. 87th Str.

REIKIA —
Merginos prižiūrėjimui vaikų 

ir*pagelbėjimui moteriai su na
mų darbu.

6975 Ridge Blvd.,
Rogers Park, III. y

Tel. Rogers 2881

REIKIA —
MFG. CO. 
67th Avė.
Clearing, III.

Davcža 63rd Str. karai į vakarus.
Moteriškų patyrusių ope

ra torkų ant pajieginių siu
vamų mašinų pasiuvimui 
naujų burlapinių' maišų. Vi
sos mašinos naujos. Pasto
vus darbas, patogios aplin
kybės, taipgi ir rankinių siu
vėjų ir merginų norinčių iš
mokti operavimo pajieginių 
siuvamų mašinų.

WESTERN BAG & 
BURLAP CO.

Western Avė., & 14th Str.

REIKIA —
Vyrų patyrusių operato

rių ant maišų lankstomos 
mašinos.

WESTERN BAG & 
v . BURLAP CO.

Western Avė., & 14th Str.

REIKIA —
Elevatorių operatoriaus de- 

partamentinėj krautuvėj. Gera 
mokestis.

J. OPPENIIEIMER & CO.
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA —

Trijų patyrusių moteriškų 
pardavėjų. Alga pradžiai 
$25.00. Spartus padidini
mas. Vakarais dirbti ne
reikia išskiriant Subatoj.

LUSTIG’S DEPT. STORE 
3410—12 So. Halsted Str.

REIKALAUJU bučerio dirbti bu- 
čemėj ir grosemej; darbas ant visa
dos. Katras neišmokytas, dabaigsiu 
mokinti, arba jauną vaikiną galiu 
sai išmokinti bučeriauti. Meldžiu 
sišaukti greitai.

K. STOČKUS,
1580 Saagoman Av., Springfield,

ATYDA

vi- 
at-

III.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, 
už $42.
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamų.

‘urime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parior). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

vertas $165 
Gvarantuotas

5 akrų farma tik už $1,750.
Išlygos: $250 cash — $20 

į mėnesį.
Tik pamislykit, jus dabar 

turite progą nusipirkti 5 ak
rų sklypą žemės tiktai 16 
mylių nuo Chicagos ir greta 
puikiausio priemiesčio į va
karus nuo Chicago, už šitais 
ekstra žemas kainas.

C. P. SZYDLOWSKI, 
2137 So. 52nd Avė., 

Cicero, III.

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

rard St.
Vicc-Pirm., F. Juozapavičia,

1547 N. Wood St.
Iždininkas, J. Degutis, 3918 Division 

St.
Fin. rašt., V. Briedis,

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

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

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAfiALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

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 ovcrstuffed. 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.

.PORTERIŲ
PORTERIŲ.

Kelios nepaprastos vietos 
geriems ištikimiems vyrams 
Geros valandos. Geriausios 
algos.
The House of Kuppenheimer

Bloomingdale Rd. and 
Lincoln St.

arba 218 W. Congress St. |

ksmudiui Pirtejaims.
Kostumeris kartą man pasa

kė: Kad aš bučiau Žinojęs .apie 
jūsų vietą pirma, aš bučiau su- 
čėdinęs $200 ant rakandų, ku
riuos aš pirkau kitur. Daugelis 
kostumerių taip kalba, kurie čia 
perka.

Aš turiu eilę naujų ir vartotų 
rakandų, lovų ir springsų ir ma
tracų. Pečių, karpetų ir t.t. Aš 
parduodu naują tavorą ant ma
žo komiso pagrindo. Aš parduo- 

vi-1 du vartuotą tavorą labai pigiai.
Seklyčios setai, nuo $30.00 iki

REIKIA —
Gero bučerio, patyrusio tame 

darbe. Gera mokestis.
Pastovus darbas

Bronius ŠIMKUS
627 W. 18-th St.

PARDAVIMUI

(Sere

Parsiduoda pigiai paveikslams imti 
dirbtuvė (Art Photo Studio) su 
sais paveikslams imti įrankiais, bei 
prietaisais. Gerojo vietoje ant di-. ironn 
džiausios biznio gatvės, kampinis lo-1 $lo2.UU. 
tas 25x160 su garadžium. Biznis ___ ___ __ _______
dirbtas per daug metų. Vienas foto-1 
grafas tarp 7000 gyventojų, neskai- miO $o0.00 iki $1-5.00. 
tant dar 5 aplinkinių miestelių, ku- Mieg-ktunbario setai nuo $75 
riuose nesiranda fotografo, ir jų gy- -i • ei 7^00 
ventojai yra mano nuolatiniai koštu- 1K1 .
meriai. Musų miestelyje yra 7 baž- Lovų springsai ir matracai 
n^ios — 4.katalilfiško,8:.x21 iš jų nuo $18.00 iki $100.00.
los, neskaitant bažnytinių, kurių čia Atskiri dresseriai ir ChliOm^- 
yra apie 7. Pardavimo priežastis, be- raį $27.50 ir daugiau, 
dirbant daug metų tarne darbe prade- ’ . * _A . ,
da akys silpnėti. Nusipirkau farmą Rllgsai $22.50 ir daugiau, 
ir noriu gyventi ant jos. Pasinaudo- šimtai atskirų bargenų, kurių yra 
kit gera proga. Gerai išdirbtą ir pel- perdaug čia paminėti.
ningą biznį nenoriu parduoti svetim- Visos kainos yra užrašytos aiškiom 
taučiui. skaitlinėm.

Del platesnių paaiškinimų kreipki- Už dastatymą tavoro mokėti nerei- 
tės ypatiškai arba laiškais. kia.

S. MAZRUM, Aš parduodu už “cash” tiktai.
“Art Photo Studio”. Atdara Utaminke, Ketverge

149 N. State St., gubaįoj į^į 10 vai. vakaro.
YV l V I 11C, 111a I

di-

ig-1 Valgomojo kambario setai

PARSIDUODA didelė knygų krau
tuvė, taip pat ir didelis skyrius ciga- 
retų ir cigarų. Geriausioj vietoj vi
sos Chicagos, tinkama spaustuvei. Ši
tas biznis yra pelningiausias iš visų 
kitų biznių, todėl gera proga turin
čiam pinigų. Pinigai betgi reikalin
gi tuojaus. Priežastis pardavimo, sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

Klauskit Naujienų ofise No. 118

CURTIS FURNITURE 
EXCHANGE 

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

P. S. Iškirpkit šį apgarsinimą 
ir atsineŠkit su savim. Aš nu
teisiu 5% ant visų pirkinių.

PARDAVIMUI barbemė, su 2 krė
slais ir kitais visais įrengimais. Biz
nis išdirbtas per 30 metų. Cash pini
gais arba ant lengvų išmokėjimų.

P. RŪBELIS
2409 S. Hoyne Avė.

Extra
Sampeliniai Rakandai.

PARDAVIMUI grosemė, kampinis 
namas, lietuvių apgyventoj apelnkėj. 
Atsišaukit į Naujienų ofisą po num. 
120.

PARDAVIMUI saliunas; biznis iš- 
dirtas per daugelį metų. Parduosiu 
greitai. Turiu du bizniu; vieną no
riu parduoti.

929 W. 12 St.

FARMOS’!!
Geriausis laikas atvažiuoti ir pasi

žiūrėti, kada matyt puikus javai ant 
laukų, o pas mus šįmet puikiai viskas 
užaugo. Šįmet dar galima pirkties su 
javais ir gyvuliais, o jeigu nešimet 
pirkties, tai nors pasižiūrėkite, o atei
nantį pavasarį jau žinosit kur pradėt 
ūkininkauti. Pas mus ateina trukiai 
tris kartus į dieną j pat musų kaimą, 
Hart, kur rasit Lietuvių tirštai apgy
venta, jų pasiklausit, su jais pasirin- 
ksit, su jais pasirodavosit, o paskui 
pirksit, pamatę kaip jie gyvena, ką 
jie užaugina, ką jie kalba. Mes malo 
niai prisiųsim musų leidžiamą laikra
štį Am. Ūkininką ir Farmų listą tik 
įdėkite markę. Su pagarba,

M. VALENČIUS, 
Box 96, HART, MICH.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd.

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

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

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

Mykolas Kaziunas, kasierius,
8959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 8720 ,W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

>

MOKYKLOS

Vyrų ir Mot<?rų Rūbų irpi 
mo ir Designing Mokykla

Musų sistema ir mokymo budi 
lys trumpu laiku išmoksite viso a 
meto.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo, designing ir siuviim 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero> 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose nmš) 
pos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mieros 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku 
Hos madų knygos.

MA8TER DEftIGNING SCHOO1
J. F. Kasnkka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGC 
Kampas Lake St., aut 4-tų lubų.

valentine dresmaking i
COLLEGE8

6205 8. Halsted, 2407 W. Madlaon, ' 
1850 N. Weils St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi- j 

mo, Designing bizniui ir na- * 
mams. Vietos duodamos dykai 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 

į išmokinti siūti moteriškus rukus 
: TeJef. Seeley 1043.
i SARA PATEK, Pirmininkė.

TAUTIŠKA DR-STft MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensingtonjll. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wentworth A v., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St.. Roseland. III.

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

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pnd., 12020 Halsted St 
J. Andruška, tar. rašt., 

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

12039
J. Gruzdis, ižd., 722 \V.

Rieiišas, iždo glob., 
12048 

Mikalauskas, iždo gi.,
859 W. 122 

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

P. Laukis, marš.-durininkas. 
12143 Green

Uiuon
120 St.

j.

A.

Avė.

Avė.

Union Avė.

st.

st.
St.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

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

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

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

AMERIKOS LIETUVIŲ

REIKIA — ;
POPIERINIŲ INSULATORKŲ

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

WESTERN ELECTRIC CO., 
Ine.,

48-th Avė and 24-th St.

Ar jus jieškote nuolatinio 
darbo?

Štai yra jums proga. Mes 
jieškome darbininkų ir jų 
pagelbininkų į musų fandrę. 
Štai yra gera proga geriems

PARSIDUODA — 
Grosernė ir bučernė 
$2,000 cash.

G. C. BURBACK 
6010 So. Kedzie Avė.

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 tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėtą $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

PARSIDUODA bučemč ir grosernė 
geroj vietoj, lietuviais ir lenkais ap
gyvento j apielinkėj. Priežastis par- 
daviM* —. turiu du bizniu, abiejų ne-

vyrams išmokti molderys-: ^i^dirbtt Turi but parduota
tės. a

Ateik ir pasimatyk su mu
mis ir mes galime pasikal
bėti ąpie tai musų Samdymo 
departamente. Atidaryta 
visą dieną.

LINK BELT CO.,
329 W. 39 St.

1886 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir kampinis 

namas tirštai lietuviais apgyventoj 
vietej. Kito tokio bizniaus arti’ nėra. 
Oras geras. Priežastis — savininkas 
važiuoja į Lietuvą.

10801 So. Edbrook Avė., 
Kampas 108 Str.

PARSIDUODA po No. 948 W. 35th 
Place plytų ir medžio namas, 8 ir 8 
kambariai, $2,000 cash. Kaina $3,500.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

--------------------- ................. —----------------
Iš NETIKĖTOS priežasties tuojaus 

turiu parduoti dviejų pagyvenimų mu
ro namą. Namas yra goriausiame sto
vyje; šviesus, dubeltavi miegamieji 
kambariai, lotas 30 pėdų pločio. Par
siduoda labai pigiai. Randasi

2112 So. Union Avė., 
Chicago. III.

REIKIA —
3 Janitorių mazgojimui 

florų.
69 W. Washington St.

parsiduoda —
čeverykų taisymo Šapa. Mašinos ele 

ktra varomos ir daug visų įrankių rei
kalingų tam bizniui. Biznis išdirbtas 
nuo daug metų. Važiuoju ant farmos.

Pasinaudokite proga!
8621 Ogden Avė.

PARSIDUODA— .
Namas su štoru lietuviais 

apgyventoj apielinkėj.
Kreipkitės pas

4630 So. Rockwell Str., 
Chicago, III.

Pirmininkas, Antanas Booben,
\ 3231 So. Emerald Avė.

Pirm, pagdlb. Jonas Lauraitis,
| 2026 So. Union Avė.

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

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

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

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

Mokinama: angliškos ir lietuvi* Kontrolės rašt.
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys Aleksandras Garbašauskas
lės, stenografijos, typewriting, pir Susirinkimai laikomi trečią pžtny- 
klybos teisių, Suv. V aist. istorijos kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
abelnos istorijos, geografijos, poli p šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- v jon tvj
harašystės ir.U. ______________________ ____ ______

Mokiuiino tatando*: nuo 9 ry|«
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
>ki 1(1 valHiidai Viršininkų antrašai 1920 m.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO | ------------------

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

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

1905 Evergreen Avė.
V. Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av.

Pirmininkas, A. Kvcaaras, I br. A. Montvidas, kvotėjas,
3122 So. Union Avė. _ .... .21?1 ,N- Western Avė. 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas, , Susirinkimai alsi b u na pirmą
3259 So. Union Avc. kiekvieno įnėneMo Uuoaybfts 

G. šarkaitis nut. rašt. svetainėje, 1822 Wabansia Avė.
8412 So. Halsted St. --------- 1---------------------------------- --—

Finansų Raštin., A. Pužas, a. C. W. of A. LOCAL UNION 269
3537 So. Union Avė. Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius.

Kasierius, J. Mazeluuskas, Valdyba 1920 metams:
3259 So. Union Avė. 

LIeTŪV0S~MYLET0JŲ~ DR-STĖS W- Prusis, Pirm., .
VALDYBA 1920 METAMS. _ __ ...2508. N< ,^ran^lsco ^ve’

F. Mason, Vice-pinn., 4049 Long Avė.
F. Juozapavičia, Rašt.,

Pirmininkas Juozapas Rūta, 1547 N. Wood St
3131 So. Emerald Avė. j. Katilius, Ižd., 1635 Girard St.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, Susirinkimai laikomi pirmą ir tre-
3131 So. Emerald Avė. ėią pėtnvčią kiekvieno mėnesio Uni- 

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

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

Kontrolės rašt. Antanas Širdis.
2018 So. Peoria

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

2 Kasos glob. Povilas Chuplmskas,
3417 So. Emerald Avė. 

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

I jos salėj, 1564 N. Robey S t., kaip 
St | 7:30 vai. vak.

St.

St.
DDRAUGYSTftS PALAIMINTOS 

LIETUVOS
Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
S. 2841 W. 40th Place
Reni Pasanka, padėjėjas,

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

1685 N. Hermitage Avė. 
Doininik Danta, fin. rašt.,

1237 So. 48th Ct., Cicero, III. 
Antanas Tmnavičia, kasierius,

1329 So. 501 h Ct., Cicero, III. 
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

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




