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Rusai artinasi prie Varsavos
Lenku kariuomene bėga Frue translation filed wiin the post- 

mastei- at Chicago, III., Aug. 5, 1920 
tis ruibined by tiie • pi (h i. tt, 1917
ŠAUKIA AMBASADORIŲ PO

SĖDĮ.

Perkels sostinę—turbut Krakovon Tarsis delei Lenkijos kriziso.

Bolševikai grūmoja visiems talkininkų 
valdiniams

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, rugp. 4. — Eve- 
ning News šiandie po pietų iš
spausdino sekamą pranešimą: 
“Talkininkų misijos ir visi jų 
civiliniai valdiniai apleido Var- ; 
šavą.

PARYŽIUS, rugį). 4. — Delei 
susidėjusius padėties ' lenkuose, 
šiandie pasiųsta svarbių teleg
ramų visiems talkininkų amba
sadoriams, jų tarpe ir Jungti
nių Valstijų niimbasadoriui. Rei-Utarniko naktį Varšuvon su

grįžo lenkų delegacija, skirti*' kalaujama, kad jie, pertraukę 
pasitarti apie paliaubą mūšių.; savo atastogas, grįžtų Paryžiun 

ir dalyvautų ambasadorių po
sėdy, kuris įvyks ryto. j

PARYŽIUS, rugp. 4. — Šian- 
die po pietų augštuose lenkų ra
teliuose patirta, kad krausty
mas lenkų valdžios archyvų iš 
Varšavos jau prasidėjo.

PARYŽIUS, rugi>. 4. —i Fran- 
cijos ir Anglijos nrili tarinių ek
sportų, esančių Varšuvoj, many
mu, bėgiu sekamų dviejų ar tri
jų dienų Varšuva bus apleista. 
Manoma, kad tuo pačiu k ik u 
bus perkelta kitur ir pati Len
kijos valdžia — veikiausia Kra
kovon.

, ■ ■« 4 >. »Talkininkų nuli tarmes misi
jos pranešimas, kuris čia atsiųs
ta telegrafu prieitą naktį, pra
neša, jogei lenkų armija, esanti 
Bug upės kryptyje, pasitraukė 
taip skubiai, kad ji dagi nespė
jo suardyti tiltus, kurie liko už 
jos. Bug lipė skaitoma apsigy- 
rt’nio linijų Varšavrč.
Bolševikai trįsdešimts vieną 

mylią atstu nuo Varšavos.
Mililbairiniai valdininkai pra

neša, kad rusų kavalerijos bū
riai stumiasi pietvakarių
—Alleistein apskrities pasienin. 
Vakar jie vienoj vietoj pasiekė 
punkto, esančio tik trįsdešimts 
mylių nuo Mlavi'i — trįsdeš'mts 
vieną mylią į šiaurvakarius nuo 
Varšavos — vienintelės geležin
kelio Unijos, kuri eina iš lenkų 
sostinės tiesiog į Danzigą [Tai 
betgi rodo, kad bolševikai yra 
daug tolinu nuo Varšavos ne
gu kad sako žinių agentija. — 
N. Red.] Srkoma, kad šitoji 
kavalerija} turėsianti persimuŠ- 
ti pro Mlavvą — lenkų kaifdo- 
riun į Baltiko jurą, o po to į Po
meraniją.

Militariniai ekspertai prane
ša, kad šiauriniame ir centro 
frontuose lenkų kariuomenė 
yra sudemoralizuota ir tren
kusi atgal. Jų manymu, nebe- 

i vilties, kad dabar lenkai ga
lėtų rimtai atsisukti prieš ru
sus.

link

Lenkų valdžia turinti maža vil
ties kai dėl greito susitarimo 
paliaubos mušiu klausimu. Tal- 
kin.nkų misijos nariai yni įsiti
kinę, jogei sovietų valdžia tartis 
dėl paliaubos musių visai ne- 
gddžia. Jų manymu, rusai pas- 

,'kvrė sckmmiri susirink mui vie- I v

' tą Minske, gerai žinodami, kad 
lenkams bus negadina pasiekti 
jį laiku. Tuo jie turės progos 
dar kartą atidėti tarybas.
Bolševikai grūmoja visiems tal

kininku valdiniams.*

ALLESTEIN, Rytų Prūsija, 
rugp. 3 j (suvėlinta) — Pabėgė
liu’, perėjusieji rubežių iš rusų 
užimtos sryties rytuose, sako, 
kad rusų sovietų kariuomenes 
komanda pagrūmojusi, būtent, 
ant vietas sušaudyti kiekvieną 
civilį ar mil:tarin| talkiri’nkų 
valstybių valdinį, kuris drįp pe
reiti rubežių. Tatai talkininkų 
misiją, esanė'ą šiame distrikte, 
privertė paskelbti, jogei nė vie-; 
nam žmogui ir jokiu rd kalu ne
bus leista: pereiti rusų kontro- 
Liuojamon srytin.

Tie patįs pabėgėliai sako, kad 
bolševikai šaudą visus dvarpo
nius bei kitų nuosavybių savi
ninkus ir tuos, kurie įtariami 
turį daug pinigų. Jų pasakymu, 
vilkėjimas brito kalnieriaus 
esąs užtenkamas liudymas mir
ties nuosprendžiui.

Talkininkų misijos virši
ninkai pareiškia, jogei didžiu
ma šitų pranešimfų yra patvir
tinami tam tikromis apystovo- 
mis, kurios rodo, kad jie yra 
teisingi.

Čia gautomis žiniomis, sovie
tų armija yno gerai disciplinuo
ta ‘.t taipjau gerai aprūpinta 
amunicija bei maistu.
Tūkstančiai sužeistųjų Krako- 

vos ligoninėse.
KRAKOVA, rugp. 3. — Tūk

stančiai sužeistų kareivių pri
pildo vietos ligonines. Daktarai 
ir slaugotojos (nursės), nusiki?*- 
mavę ilgu darbu, dažnai sug- 
niušta šalę operuojamųjų stalų. 
Amerikos Raudonasai Kryžius 
čia atidarė laikiną mokyklą 
šilau goto jonui prirengti. Joje 
jau mokinasi trįs šimtai mote
ry*

True translation filed with the post-; 
master at Chicago, 11!., Aug. 5, 1920 
as rcquired by the act of Oct. 6, 191

TURKAI META SAVO KA
RIUOMENĘ! PRIEŠ GRAIKUS.

Kaujasi šešiasdešimts mylių 
fronte.

KONSTANTINOPOLIS, rugp. 
4. — Praeitą panedėlį turkų na- 
c’onalistų kariuomenė Mažojoj 
Azijoj pradėjo stiprų puolimą 
prieš graikus šešiasdešimts my
lių fronte. Mūšio linija eina 
Bagdado geležinkelio krypti
mi — vakarų link, nuo Kuta- 
hia ik1.* Simą v.

Tayar Atėnuose.
ATĖNAI, rugp. 4.šiandie 

čia, lydimas graikų sargyba, at
vyko buvusis turkų sukilėlių 
vadas Trakijoj pulkininkas Ja- 
far Tayar. Graikų kariuomenė 
jį pagavo tuoj po to, kaip buvo 
užimta AdrianopoSis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
JAPONIJA NEATMAINYS SA

VO POLITIKOS KORĖJOJ.

SEAUL, Kareja, liepos 23. — 
Pusiau oficiaUnė spauda šian
die d’a pareiškė, — sąryšyj su 
Korėjos nepriklausomybes ša
lininkų bylomis, — jogei Japo
nija nemato esant reikalingu 
atmainyti savo* politiką Korėjoj, 
būtent, japonizaviimjo korėjie
čių. Jų manymu, šitoji asimi
liacija išeis pačių korėjiečių 
naudom.

GAISRAS SUNAIKINO VISĄ 
MIESTELĮ.

Nuostolių padaryta už vieną 
milioną dolerių.

PRAKALBOS APIE LIE
TUVĄ.
Lietuvoj dabar įvyko 

svarbių atsitikimų. Padary
ta taika, atgauta Vilnius, 
Gardinas ir kiti žemės plo
tai. Išaiškinimui tų svarbių 
įvykių Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba rengia 
labai svarbias prakalbas 
pėtnyčioj, rugpiučio 6 d., 
M. Meldažio sveL, 2242 W. 
23-rd PI.
Be prakalbų bus dar gra

žus programas.
Visi lietuviai darbininkai 

atsilankykite.
KOMITETAS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. q, 1920 
as reųuired by the acVof Oct.

VENGRIJA IR RUMUNIJA
RE

, 1917

IAI PULTI RUSIJĄ?

ANT KAPITALISTO MEŠKERS

Šitaip elgiasi kapitalistas su neapsišvietusiais, neorgani
zuotais darbininkais. > :• .

Uo' 
'UPS v j

Apkaltino 41 geležiu 
i kelielį

Jie darę — “sumoksią”!

viršininkų — iš senųjų brolijų.
Kada prasidės kalinamųjų 

byla dar nežinia. Bet tai nesvar
bu. Svarbiausia yra tai, kad 
“gerai painformuotuose nate- 
liuoes” jau kalbama, jogei šitie 
“sumokslininkai veikiausia bus 
nubausti.”

Je, kovoti už geresnes gyve
nimo sąlygas, tai dabar reiškia 
—samoksli ninkauti!

A myli o La ei 11 affpilzae True translation filed with the post- /*Il£ IldKablŲ b llvlKab. master at Chicago, III., Aug. 5, 1920

Sako, angliakasiai streikuoja ir 
nestreikuoja... O kaip 

rųjų yra?
ištik*

as reųuired by the act of Oct. G, 1917 

KOMUNISTAI JAU DALY
VAUS RINKIMUOSE.

CHICAGO. — Turėsime dar 
daugiau “sumokslininkų.” Fe
deralinis grand jirry (įprisaikin- 
tieji teisėjai) vakar išnešė kal
tinamąjį aktą prieš keturiasde- 
šimts vienį geležinkelietį. Visi 
jie — Chicagos jardmenų aso- 
iiacijos 'ir United Enginemens’s 
asociacijos nariai. Tie, kur atsi
metė nuo senųjų savo brolijų ir 
neveizint jų viršininkų grande 
nimų tęsė taip vadinamą “nele
gali strri ką” — reikalaudami • 
didesnių algų.

Delei šitokių < “sumokslinin- '■ 
kavinio,” taigi streiko, valdžia 
dabar juos patraukė 
sako, kad jie peržengę taip vadi- pinigams dirbti, 
nainį Lewerio aktą.

SUČIUPO LIETUVIUS “PINI
GŲ DIRBĖJUS.” 

Išvilioję 37 tūkstančius dolerių.
NEW YORK, rugp. 3.— Poli

cija vakar čia areštavo du “pi
nigų dirbėju,” Stasį Vaitkų ir 
Martiną Kojalį. Kaltinami dėl 
neleisitino “uždarbiavimo.” Ge
gužės 1$ dieną jiedu buk įkal
bėję tūlą Juozą Norvaišą musi-

tieson ir pirkti iš jų “geriausią mašiną 
Juozio tą 

O peisai- į mašiną nusipirkęs, ir už ją pak- 
kin tieji teisėjai juos rado esant. lojęs net pustrečio tūkstančio 
kaltais.

Apkaltinta sekami asmens:

SPRINGFIELD, III., 
4. — šiandie angliakasiai 
nebestreikuoja. Užvakar jie 
“sugrįžo darban;” vakiar — 
Chicagos žiniomis — jie “nuta
rė tęsti' streiką.” O šiandie •— 
Springfieldo žiniomis — “ang
liakasiai visuose Illinois valsti
jos distriktuose yra arba jau 
sugrįžę darban arba grįžta.”

Tikras jomarkas!
Kas tą jomarką dąro — ar 

Illinois Goal Operators’ asocia
cijos prezidentas, Searle®, kuris 
vakar paskelbė,- kad angliaka
siai nutarę tęsti streiką, ar 
Springfieldas — nežinia. Sprin- 
gfieldas, Illinois angliakasių li
nijos viršininko Farringtono hi- 
pomjs, šiandie pasakė, kad “vir
si nori grįžt darban; tokių, kur 
pd’ešintų&i tam nėra.” Taipjau 
užginčijia-ma ir tas Searles’o pa
reiškimas buk kąsyklų apskri
tyse susisukęs sau lizdą — bol
ševizmas. Pasak Ferringtono, 
tai yra negudrus iŠmislas.

Taigi — kaip ten ištikrųjų 
yra?

rugp.

Nesirūpinkite, degtinės dar tu
rime.

DAYTON, O., rugp. 4. — Čia i._______
gautomis žiniomis, šiandie rytą lionų degtinės, 
kilęs gaisras visiškai sunaikino 
mažą — turintį du tūkstančiu dar turime, 
gyventojų — Ohio valstijos
miestelį, Bntdfordą. Miestelis
randasi netoli Daytono. Susisie
kimas (telefonu ir telegrafu) 
atkirsta. Nuostolių busią dau
giau kaip už vieną milioną do
lerių.

NEW YORK, rugp. 4. — Fe
deralinis proliibicijos komisio- 
nierius, John F. Kramer, šian
die čia pareiškė, kad įvairiuose 
š:os šalies sandeliuose tuo tarpu 
yra; suknaiuta penki šimtai ketu
riasdešimta vienas milionas ga-

Nora reikalo rūpintis: “kiko

Chicagoj ir apielinkėse. — 
Galbūt lis, maža atmaina tem
peratūroj.

NAUJAS MINISTERIJOS KRI
ZUS ISPANUOSE.

LONDONAS, nrgp.\4. — Gau
tu iš Vengrijos sostines 
pešto žinia sako, kad4>endros 
Vcmgrų-Rumanų operacijos, naujas ,
vadovaujant franeuzų koman- (šiandie įvyks mtinisterių kabi- ; 
dai, jau rengiamas.

DODGE CITY, Kam., mg 
4. — Nušovęs vietos šerifą pi! 
tadarys, Walter Tunis. 
dainas kad neištrūks — atsuko
revolverį savin tir nusišovė.

“Trečiojo” Internacionalo kon
gresas nutarė imti dalyvavimo 

parlamentuose.

LONDONAS, rugp. 4. —Dar
bininkų laikraščio, Herald, gau
tomis iš Maskvos žiniomis, 
“trečiojo” Internacionalo kong
resas Maskvoje didele didžiu
ma balsų priėmė 
pa tariančią dalyvauti 

riientiniame veikime.
Pranešimas sako, kad kuo

met keliūtas delegatų stipriai 
pasipriešino rezoliucijai, Leni
nas pareiškė: “Mes negalime 
vesti kovą taip kaip geidžiame, 
bet privalome naudotis tomis 
įmonėmis, kurių turimle prieš 
save.”

Matai!

Dcvoy, A. K. Daley, S. P. Car- 
th|WTight, Thomjas McDermott, 
Michael Gidiill, Dari'ei Abber- 
gapt, J. S. Eubanks, W. P. Dou- 
thet, N. E. Arcgood, G. W. 
Yount, G. A. Howe, W. O. Tay- 
lou:, T- S- Ppmcis
P. Boland, R. H. Menke, R. C. 
Greenleigh, R. O. Scott, A. A. 
Rovve, George G. Riley, A. K. 
Mahony, W. J. Judge, E. J. Gali, 
P. W. Kelly, Charles Fresh, 
Frarik J. Peters, C. S. Judd, J. 
JI. Stahl, IMvis O,Brien, C. F. 
M’Neill, Paul S. Shcridan, R. E. 
Thomas, R. M. Hennessey, Wal- 
ter M. Egan.

Tuoj po to, kada prisaikin- 
tjeji teilsėjai išnešė kaltinamąjį 
aktą, federalinės valdžios trio- 

1 bėsy pareikšta, kad vi^si kalti
namieji tuč tuojaus bus areš- 

CHlCAGO.— Paskl’lbusis pro- tuoti ir pareikalauti po penkis 
ribicijos ofieeris, majoras A. V. tūkstančius 
Dalrymple, vakar rūsčiai pag- jeigu nenorės sėdėti kalėjime 
raudeno “miesto rotužės maši- ’ kol prasidės byla.

Sakoma, kad prie suminėtųjų 
būti, gelež nkelicčių apkaltinimo ne- 

randasi i mažai prisidėję ir senųjų broli- 
nors j jų šulai bei jų viršininkai. Dau

ge- ' giau kaip per dvi sąvaiti atatin- 
(kablieji valdi ninkai rinkę rei- 

. Gi

rezoliuciją, 
parla-

TAIP SAKO MUSŲ MAJORAS 
—DALRYMPLE.

dolerių. Bet pinigų dirbti ja ne
galėjęs. Įsitikinęs, kad “maši
nos” pardavėjai jį “biauriai ap- 

John Grunau, llarold E. Rea-1 Miko,” lengvatikis Juozas visa 
ding, W. L. Bond, J. M. Ducey, pranešęs policijai. Ši kupčius 
Hu&h Riake. John Dodgion, R. i areštrcvnsi ir dabar reikalaujan- 
V. M.diler, A. V. CasSady^W. J. tj po dešimt tūkstančių dolerių 

' kaucijos — nuo kiekvieno.
• Policijos manymu, abudu 
sulaikytieji lietuviai yra išvilio
ję iš lengvatikių Juozų apie frįs- 
dcšijpts septynis tiik.stanč’us 
dolerių — Ncw Yorke ir kelio
se kitose lietuvių kolonijose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 5, 1920 
as reųuired by the act of Oat. 6, 1917

Turkija parirašys sutartį 
pėtnyčioj.

PARYŽIUS, rugp. 4. — šian- 
riranešta, kad jiasinišjonas tai- 
Ityis s-utart es su Turkija atidėta 

pėtnyčios.iki

dol. kaucijos —

nai.” T6je “mašinoje” esą kas 
nors tokia, kas neturėtų 
Būtent tas, kad ten 
žmonių, kurie turi ką 
bendra su pardavinėjimu 
rf’mo su kiku”...

Andais kažkokie šuleriiai gud- kiamų jiems dokumentų, 
riai apsuko būrį saliunininkų, prasidėjus tardymui jie pakvie- 
norėjusių nusipirkti to “kiko.” 
Plastarieji dabar pasigedo apie 
aštuoniasdešfmts tūkstančių do
lerių ir reikalauja, kad “kas 
nors” tuos šillerius sujieškotų.

Šitai atliksiąs musų majoras 
Dalrymple. Jisai iškrėsiąs visus 
kampelius, ir kaltininkui bu
sią surasti. Nuo budrių majoro 
akių neištruksianti nė pati 
“miesto rotužės mašina.”

Padiek, die!

ię liudytų apie šešiasdešimts

NAUJIENIEČIAMS ŽINO
TINA.
Rugpiučio 8 d., didžiu

liame Gardners darže įvyks 
metinis Naujienų Bendro
vės piknikas. Visi Naujienų 
prieteliai, visi seni ir jauni 
kviečiami jame dalyvauti. 
Naujienų piknikai visuo
met yra įdomus ir turinin
gi. Taip bus ir šiemet. Pik
nikas prasidės kaip 10 vai. 
ryto. Važiuojant reikia im
ti State St. karus No. 119 
Nuveža iki 119 gatvės. Iš 
ten galima imti kitą karą, 
kuris nuveš iki vietos — 
123 gatvės.

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų 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, Liepojoj, 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.— /
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

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

GASO KAMPANIJAI DAR NE
GANA?

Reikalausianti padidinti kainas 
gasui.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, rugp. 4 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma

Anglijos 1 svaras ..................
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos už $1 ........... frankų
Finų 100 markių ..................
Francijos. už $1 ....... frankų
Italijos už $1 ................... lirų
Lietuvos 100 auksinų...............

MADRIDAS, rugp. 4. - Laik- mW=
raščių žiniomis, Ispaniją laukia i ' 

i miinisterijos krizisas. į

neto posėdis. Vidaus reikalų 
ministeris veikiausia rezignuo
siąs. O tatai netolimoj, ateity ga? 
Ii iššaukti dar didesnių keblu-' 

1 mų ir, gali būt, visos ministeri- 
maty- jos puolimą.

Smulkina eningesnių žinių ne-

$8.58

13.00 kad konųianija dar kartą
$3.00 kreipsis j gubernatoriaus Low- 

deno komisiją (public Utilities 
pa

CHICACO. — Vaikšto gandų,

13.92
19.90
$2.25 cominission) reikalavimai pa- 

(Lietuvos aiiksinai tai Vokiečių Į didinti karnas gasui — mažiau- 
ostmarkiai; jų kursas toks-pąt , ” .
kaip Vokietijos markių). Isia po $1.25 už kiekvieną tuk-

i
Nesenai jai buvo leista padB 

dmti (kainas net 30 nuoš. Pasi
rodo, dar negana. j

I^nkų 100 markių -............... $0.52 KfanĮį kllbišku pėdų.
Olandų 100 guldenų...............$32.25 * \ t
Norvegų 100 kronų............... $15.30
šveicarų, už $1 ........... frankų $5.98
švedų 100 kronų ...............  $21.50
Vokiečių 100 markių ................ $2.25
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Kas Dedasi Lietuvoj

St. Seimo darbuotė
Birželio 23 d. Seimui pristatė 

naujai susidaręs Dr. Griniaus 
Ministerių Kabinetas. Ministe- 
rių pirmininkas pranešė Seimui 
kabineto darbų programą. Pa
gal turinio tas programas, gali
ma sakyti’, nieku nesiskiria nuo 
buvusių kabinetų deklaracijų.

Iš eilės ėjo pareiškimai ir de
klaracijos Seimo frakcijų: len
kų, žydų, socialdemokratų, liau
dininkų ir krikščionių demokra
tų. Socialdemokratams prane
šus, kuriais tikslais jie atėjo 
Seiman, ir norint dar antru kar
tu kalbėti dėl naujo kabineto de
klaracijos, nebuvo duota žodžio. 
S,-d. frakcija, protestuodama 
prieš žodžio varžymą, išėjo iš 
posėdžių salės. Gražioj vieny
bėj susitarę, vienbalsiai pareiš
kė valdžiai savo pasitikėjimo 
krikščionys - demokratai, liaudi
ninkai ir žydai.

Ant rytojaus s.-d. frakcija 
raštu padavė Seimo prezidiumui 
protestą prieš pirmininkaujančio 
sauvalę.

Birželio 25 d. buvo priimta 
s.-d. frakcijos įneštoji interpe
liacija dėl darbininkų atstatymo 
iš dvarų Vilkaviškio apskrity.

Antroji s.-d. frakcijos interpe- 
liacijh dėl areštų Kaune c___
ninku tarpe laike spaustuvių 
streiko krikščionių balsais at
mesta. Prie tos progos ats. Si- 
manauskas (d. f.) pasakė karštą 
kalbą prieš s.-d. frakciją. Svar-

statutas

styta: komisijos neteisėtiems 
valdžios darbams tirti statutas 
ir įstatymo projektas apie pen
sijas kariškiems.

Birželio 28 d. buvo svarstoma 
antruoju skaitymu įstatymo pro 
jektas apie darbininkų iš dvarų 
atstatymą. Priimta
komisijai neteisėtiems valdžios 
darbams tirti; tarp*ko kito nu
tarta komisija pavadinti skundų 
ir tardymo komisija.

Svarstyta įstatymo projektas 
apie kariškių algas, pašalpas ir 
pensijas.

Projektas nutarta perduoti fi
nansų komisijai*, kad atsakytų, 
ar finansinė krašto padėtis lei
džia siūlomąjį įstatymo projek
tą įgyvendinti.

barbas Seimo Komisijose.
Ekonominė komisija susiskir

stė į keturias pakomisijas: pre
kybos ir pramonės, žemės ūkio, 
valstybes ūkio ir 
Veikia nevykusiai, 
dar neprieita
klausinio, kaip komisija supran
ta savo uždavinius ir kokios e- 
konominės politikos mano laiky
tis. Nes į posėdžius renkasi ne5 
rangiai. Pakomisijos yra svars
čiusios vieną kitą smulkų klau
simėlį, neprieidamos prie pama
tinių klausimų. Krikščionys ro
do palinkimo stvertis atskirų 

darbi- klausimų, nenustatydami bend-

susisiekimo.
Iki šiol
svarstyti

AUKA LIETUVIAMS
Aš matydama, kad lietu

vių scena atsilikus labai to
li nuo kitų tautų, įsteigiu 
Dramos Kursus Dykai. 
(Dramatic Art) lošėjų mo
kyklą. Bus mokinama mimi
kos lošimo gilaus kvėpavi
mo, gramerofkos ir balso nu
šaukime. Nevien kad BuŠ 
mokinama tikrojo scenos 
meno, bet čia pat turint 
Teatrą, bus leidžiama prak
tikuotis lošti. Tuomet bus ga 
Įima daug geriau išmokti pri

rojo plano.
Konstitucijos komisija po vie

no, kito mėginimo imtis darbo, 
pagalios nutarė pavesti parink
tai komisijėlei, kad pažintų- vi
sas naujausias konstitucijas, 
kaip čekų-slovakų, vokiečių, ru
sų ir k. taip pat pateiktus pro
jektus ir pasiūlytų komisijai, ko 
kiu budu i'eikalinga pats klau
simas svarstyti. Komisijėlė te
bedirba.

Krašto 'atstatymo komisija 
pasiėmė išdirbti įstatymus įs- 
steigti prie V. R. M-jos Lietu
vos atstatymo Komisariatą, ku
ris vadautų visauF*Jtt?tat5Wbx 
darbui mušdamas planus ir pro
jektus, prižiūrėdamas jų vyki
ni mo, žadindamas pramonę 
tymo medžiagai gaminti.

[“Sociald.”]

roj Bieliniui, nuo Papilės Val
sčiaus Trrybos, Šiaulių apskri
ties, Reikalavimas.

Pra šom e k no n r t i m i aps ia m e 
posėdyje pajudinti Steigiama
jame Seime šiuos klausimus, 
būtent:

1. Kad visiems šalies pilie
čiams, neišskiriant ir didžemių, 
Miškų Departamentaą duotų gy
vuliams ganyklą, išskiriant tik 
ožkas, visuose miškuose, kurie 
yra kirsti daugiau kaip penki 
metai atgal.

Kuomet' miškų instruktorių 
motyvuojama, kad gyvuliai ėdą 
eglaites, kurios nešančios 1 l/z 
sieksnio aukščio, tai toks many
mas tikrai klaidingr«s. Mes, val
stiečiai, nuo šimtmečio senuko 
lig lopšinio vaiko, galime priro
dyti netiesą ir tikimės, jog atsi
tiks tokių atstovų Seime, kurie 
arčiau mišką pažįsta, o ne iš 
knygų ir nuomonių prisiskaitę, 
kad joks gyvulys eglaičių neėda, 
nors jos butų ką tik išdygusius. 
Visį miškų tvarkytojai yra 
mokslus ėję iš knygų ir visokių 
tam tikru driežuose bandymų, 
bet praktikos neturi; o mokslas 
be praktikos nėra niekam tikęs; 
iš knygų išsimokinęs — be 
praktikos ir pats gali badu pas
tipti ir kitiems nepanešamą naš
tą uždėli. Tegul ateina tokie 
musų valdininkai paganyti gal
vijus, persitikrins, kfd nei vie
nas gyvulys nieko iš medžių 
nekrainfo. Ištikro, jei ten gyvu
lius užginsi, kur daržas įdiegtų 
eglaičių; kur nėra nei vienos 
žolaįiės, arba žiemą ii| pavasarį, 
kuomet kitako nesti, 
medeliai, tai tuok irt 
kram

kaip tik

kas papuola. OI iš to 
i musų specialistai ir 
iami, valstybei 
X ir žmonėms 
Jnu. Dabar

daro 
teikia 

naujai
nuos 
nonų 
augančiuose miškuose yra žolės 
lig pažastų ir ta žolė be naudos 
pūna. Iš tos žoles pūdymo val
stybė turi daugiau nuostolių, 
kaip pelno, kiek dėl to negc«ny- 
mo miško priauga. Kuomet žo
lė pavasarį sudžiuva, tai nedoro 
žmogaus ranka padegta, paver
čia didelius pJotu$ 'dykynėmis

sta-

tai palikti artistais. Moky
tojaus gerai visiems žinoma 
ponia Dundulienė. Kompli- 
mentuoti M. Dundulienę ne
matau reikalo, nes ponia M. 
Dundulienė jau nuo daug 
metų yra žinoma netik Chi- 
cagos visuomenei, bet ir apie 
linkėję kaipo sumani ir gabi-pelą rezoliucijų, kurios tapo pa- 
scenos vedėja. Kursų užsire-/austos atstovui piliečiui Kiprui 
gistravimas prasidės nuo 6 Bieliniui, idant įdėtus rezoliuci- 
iki 21 Šio mėnesio (Rugpiu- jose reikalavimus jisai pristaty- 
čio). Norintieji užsiregist- ly Steigiamajam Seimui/

- ruoti, kreipkitės: 3548 S.: , Visą tą raštą paduodu čia išti- 
Halsted St. ant antrų lubų sAi:

Klauskite Mi^evičiutės. Į Šalies piliečiui, atstovui Kip-

Valstiečių reikalą 
vimai.

(Nuo musų korespondento).
Papilė, Šiaulių apskr. Papi

lės Valsčiaus Taryba priėmė kc-

sūnūs 
tuos

gero-
Nei

Šalies piliečiui, atstovui Kip-

SVEIKATA TAI TI RTAS IR LAIMfi

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

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjlmas, skilvio nemallinas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjinius; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbės, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir i 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALOTĖS BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

lirai nueina niekais, kas šį paviv 
saVį keliose vietose ir buvo at
sitikę. O kur pieno ir riebalų 
stoka visam kraštui ir dar 
fcuolabiausia, kad gyvuliai liks 
per karę ne į gyvulius panašus. 
Blogiausiu, tai žmonių kiršini- 
mas, nes lik valstiečių pečiais 
valstybė laikosi ir tik jų 
savo krūtinėmis palaiko 
valdininkus, kurie turėtu 
piliečiams nešti ir teikti 
vę, o ne vargą ir ašaras.
prie kokios valdžios nebuvo to
kio spaudimo, kaip dabar, o 
vieną kretą tam spaudimui rei
kia padaryti galą. Kad tas- miš
kas butų auginamas savam 
kraštui, tai nebūtų stebėtina, 
bet kad visiems žinoma, jog už
sienio kapitalistams1 — anglams 
ir kiliems, o patiems Lietuvos 
piliečiams, neturintiems iš ko 
nusipirkti, veikiai gyventi aplu- 
žusiems, lai tas visai nebepa
kenčiama. Niekuomet mes ša
lies piliečiai nesutiksime, kad 
koks komisaras atsisėdęs Kau
ne, su krūvi'* visokių padėjėjų 

i nors ir brangiomis 
mišką pardav’nūtų,

gyvulius ir mus pačius 
ir nesutiks 

kad
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1920 metuose atsibus

Nedėlioj, 8 d. Rugpiučio-August, 1920 m
gard:ner park

West Pullman, III.
9

Prasidės 9 valandų ryto

Kaip visada taip ir šį kartų Naujienos rengia šį piknikų su geru programų dainuos pirmeiviški 
chorai, kalbės geri kalbėtojai, ir bus kitos pramogos sudarančios tikrų piknikų. Nėra čia reikalo daug 
sakyti apie gerumų Naujienų surengimų, praeitis yra geriausis liudijimas. Naujienos ir /šį kartų užtik
rina publikų, kad turės “good time” už savo pinigus viename iš puikiausių daržų apielinkėj Chicagos.

P. S. Chicagiečiams važiuojant į piknikų reikia imti State St. karus ir važiuoti iki 119 nuo 119 St. 
Michigan karus arba pėsti iki 123 St.—ten Gardner Parkas.

stybėj duot įsakymą, kad vestu
vėms, teatrams ir iškilmėms po 
didžiausia bausme nebūtų leid
žiama salių ir iš oro puošti eg
laitėmis, taip-pat beržiukus, ku
rie jau užaugę į pusantro'sicks- 
nio ir nebebijo gyvulio nuėji
mo nei kita ko. Lygiai uždraus
ti, kad per Dievo Kūno šventę 
nebūtų berželiais puošiami alto
rėliai, bžnyčios ir namai, bet jei 
to būtinai reikalauja religija ar 
t'kėjimas, tai tegul puošia senų 
ir jaunų beržų Šakomis ir vai
nikais iš visokių gėlių. Reikia 
its’minti, kad dabnr teatras, at
siradus liuosybei, labai prasip
latino; nėra bažnytkaimio,

............................111.......... ,.... '•...................'^1

Pranešimas.
Šiuo pranešame savo pažįstamiems ir draugams, 

kad mes atidarome saliunų, kuriame turėsime viso
kių gardžių gėrimų.

—Jonai kur bėgi?
—Begu pas Tomų Jogminų arba pas buvusios Juk

nienės išsigerti šalto alaus ir užsirūkyti kvepiantį 
cigarų. j.: .j .

THOMAS JOGMINAS,
1928 Canalport Avenue,

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Tclcphone Central 3G84 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Lcgališ- 

l kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir- 

i mų Mortgečių ant lengvi; sąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

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

Tel. Canal 2552.

Dabar Pirma
tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamoso ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka* 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bbnkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mos apluikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikra ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st St., Chicago, I1L Tel. Boulevard 7351
.................................................................................................II... .. ■ ■■■■'■ I—

kainomis 
musų 
badu dvasindama®, 
užsieniui miškiK? auginti, 
kas ir aiškintų, jog miškai duo
da pelno valstybei. Mes, valstie
čiai, lyg patys nebūsim sotus, 
valstybei pelno nelinkčsim ir 
Slavo klaidžių minčių miškų 
valdžia mums nei su kūju ne- 
įmuš. Mes reikalaujame gerb, 
atstovo, k'ird pas rūpintų visus 
tokius valdininkus, kurie nesis
kaito su šalies žmonių valia ir 
su gyvenimo aplinkybėmis ir 
daro viską, kas išsapnuota, bet 
ne praktikoje gyvendinama: ne 
kt'iplieniniame gyvenime ištir
tą darbą pildo — be atžvilgio 
prašalinti, o pastatyti kitus, ku
šio arčiau pažysta musų ir val
stybės padėjimą, Tojc-pat pro
goje esam ir prašymą pasiuntę 
St. Seimui ir prašome jį pa

niiestclio, kaimo, kad per me
tu® nesurengtų vakaro net ir po 
kelis kartus, tai reikia pamany
ti, kiek išnaiikintnna jauno miš
ko. Dievo Kund^^vėntėje visi 
katalikai veža vežimais beržiu
kus dėl papuošimo savo namų; 
tai kiek išeis per visą valstybę 
beržiukų^! Pasakojo vienas ka
reivis, kad per vieną nepriklau
somybės šventę, kareiviai veži-- 
mais vežę ėgli tos, ir šiako galė
ję nukirsti tokio eglynėlio apie 
porą dešimtinių; tai kiek iš
kirto visoje Lietuvoje? Be šilo 
jau, rodos, lengva apsieiti ir 
šimtą syk atstos tą , ką gyvuliai 
nuės beganant.

3. Reikalaujame pravesti įs
tatymą, kad milicija niekados 
aelurėtų teisės daryti krtdos; 
atiminėti daiktus, šautuvus ir 
k t. be. teismo ar valsčiaus vai- 
lybon žinios. Prieš darant ko
kius žingsnius, turi pranešti 
valsčiaus valdybai ir* paimli tam 
tikrą mandatą. Prie areštų ir 
kridų kad butų prileidžiami ir 
valsčių valdybų nariai dėl pri
žiūrėjimo.

4. Kad be teismo, mil cijos 
prasimanymu, niekas nebūtų 
iiiimjama®. Tą galėtų padaryti 
valsčiaus valdybai ar apskri
ties viršininkui įsakius. Atsiti
kimuose, kur dairoms žmogžu
dystė, apiplėšimai ar vagystė, 
ten turi teisę tuoj areštuoti 
vcikiančia'sias ypedas; jei ką- 
nors milicija randa negero, ir 
žino, tuoj turi pranešti vals
čiaus valdybei ir gaiuti leidimą

lytis. Milicija kliudo ramius gy
ventojus, bet nemato prasikal
tėlių, girtuoklių-degtindarių. į 
Atiminėja nuo žmonių visai ne- Į 
Įgiltų ginklus, kuriems reikėtų ■ 
neatimti, bet dar įteikti. Mes: 
esam savi žmonės-piliečiai, o ne ■ 
kokia okupacija; nebe caro ir ; 
žandarų gadynė, tfd nei vie-1 
iug doras pilietis neturėtų imt 

‘paliestas. Bloguosius žmones 
mes ir be milicijos pagelbos iš- 
rausim iš ^avo tarpo, lik mums 
reikalinga atpalaiduoti rankas.!

Turime pastebėti, kad yra la
bai dorų miličijantų, kurie savo 
pareigas atlieka sąžiningai, tai
gi šiame rašte tekalbama tik 
apie bloguosius. — (Pasirašo:)

Tarybos pirmininkas M. Yac- 
kus, Sekretorius St. Arbačiau®- 
kas; nariai: A. Gedaminas, P. 
Irmus; Viršun lis J. šiuša; Sek
retorius L. Arb*c«čiauskas.

ŠIAULIAI.

Šiaulių Miesto Tarybos rinki
mai praėjo “krikščionių” ir 
“darbo federacijos” obalsiais, ir 
jos sąstatą sudaro dauguma 
“krikščionių” ir buržuazijos at
stovų (pirklių, verteivų, namų 
savininkų). Dabar jie pradeda 
reikšti savo tikrąjį veidą. Mie
sto sąmatą svarstant, krikšč. de
mokratų šulas Kumpikevičius 
pareiškė, kad Šiaulių miestui už
tenką vienos liaudies mokyklos 
(buvo siūloma atidaryti 5 nau
jos) kas norįs mokytis, galįs į 
gimnaziją stoti (mat, jis beida
mas dirbtuvės savininkas, leid-

daryti reikalingus/ žingsnius, bet žja savo vaikus gimnazijon), ki- 
niekados1 neturi teisės tranky- ti gi nariai net išsitarę, kad ge
lis po rainius gyventojus, ardy- riau esą vaikai apauti ir aptai- 
li IŲ ramybę, vesti tardymus ir' syti negu į mokyklą leisti. Di- 
l- l- džiuma Tarybos sprendimų da-

Tokią miliciją, kuri niekados romą vaduojantis savo kailio

remti.
2. Kuomet norima apsaugoti 

nuo išnaikinimo, tuoj visoj vrd-

su valsčiaus , interesais. Dideliu vargu pra- 
bei į šaky- (vedus Taryboje pažanginį mo 

kesnį nuo uždarbio, jis paskęs- 
niais balsavimais taps vėl palai
dotas: mat, priėmus to paties 
Kumpikevičiaus pasiūlymą pa- 
liuosuoti nuo mokesnio metinį 
uždarbį iki 24 tukst. auka, (tiek 
jis, matyti, uždirba), nebelieka 
ko beuždėti, nes didesni uždar
biai apimami kitų mokesnių (na
mų, pramonės ir tt.). Kitas 
krikšč. demokratas išvertė “sd-

nenori ska'lyties 
valdybos reikalais 
tmaiis, kuri visHp įmano niekin
ti vals. vald. visokius darbus; 
drįsta duoti įsakymus ir prisako 
ateiti pasiklausti paaiškinimų 
apie įstatus (pav. Papilės Misi- 
kas), tai reikrdingai tuoj praša
linti.

Dabartiniu laiku milicijoje 
tarnauja visokių jaunų neprity
rusių vyrukų, kurie save labai 
aukštai stato, lyg kokiais kara- 
iūkais, ir nei su kuo nenori skai- vo kailį”, protestuodamas dėl

r '' . \ ■

Vilūną kliūtys
yra paprasta atsitikimu pas vaikus 
ir suaugusius per vasaros karščius 
ir rudens pradžioje. Jos gal paeina 
nuo netinkamo ir nesveiko maisto, 
gžrimo ar nuo staigios oro permai
nos ir kitą priežasčių.

(Severos Vaistas nuo liuosą vidurių) 
visuomet buvo ištikima pagolba 
nuo liuosų vidurių, skausmo vidu
riuose, piovimo, vasarinės ligos pas 
vaikus ir nuo tolygių kitų kliūčių su 
viduriais. Geras ir saugus suaugu
siems ir vaikams. Kaina 50 centai 
ir 2 centai mokesčių. Gaunamas 
aptiekose.

Severa’s
Dianrhoea Remedy

CEOAR RAUtiS, Vft

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems |; 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court . , 

Cicero, III.

Te|. BcMJerard M29 

Darbo Žmonių 
I Knygynas
3238 Sft, HalgtedSL, Chicago

Užlaikome knygų krautuve, par
duodame (vairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomijų, 
sociologijų, politikų, gamtos ir ki
lų mokslų; hyglenų, istoriją, etnolo
gijų, biografijų, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbffnus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais pardnodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krnsaženkliŲ.

uždėjimo mokesnių dirbtuvių, 
kurios naudojasi samdomuoju 
darbu. Gelbėdamas nuo mokes
nio savo dirbtuvę jis rinitai siū
lė Tarybos posėdy uždėti mokes
nį tiems, kurie nešioja žiedus ar1 
valgo keliu valgių pietus. Ne- ' 
rupi Tarybai ne paties miesto 
atstatymas, nes ji atmetė vieno 
nario pasiūlymą baigti miesto 
statymo planą iki š. m. rugpjū
čio 1 d. ir duoti jį peržiūrėti ži-1 
novui, bene dėl to, kad tas pa-! 
siūlymas išėjo iš vieno socialisto 
nario, kuris savo “priklumais”
neduoda “miesto didžiams” ra
mumo ir kurį visokiais sudais 
norėta ištstumti iš miesto atsta- • 
tymo komisijos. Pagaliau, ir 
pačių darbininkų reikalams ten
ka čia pajusti šalto vėjo. Atsi
kreipus Tarybon vienam praša-l 
Imtajam mažinant štatą mies-! 
to elektros stoties darbininkui 
atlyginti už 1 mėnesio nedarbo 
laiką, jam priešinosi net... drau
gai darbininkai iš “krikščioniu” 
suolo, nekalbant jau apie pap
rastus buržuazijos pakalikus.

z Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną. išmeginirriiii. K rasa- 
ženkliai primokama.

Teiąjnga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno ki- 

Seniui. Gvarantuojiuno, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoS. iki 50 nuos. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaurių-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyVio styliaus. 
$32.50 iki $60.00.

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

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

Atidaryta kiekviena dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Nedėliomls iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted StM Chicago, Iii, j
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NAUJIENOS, Gilino. Jll-

į KORESPONDENCIJOS LL
SCOTTVILLE, MICH.

Skaitytoju Balsai
[Ui Hreikitas itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]
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Ūkininkų piknikas.

Pietinei dalies Scottville uk - 
ninku pikniką < buvo liepos 25 
d. Draugijos pirmininkas L. 
Marksaitis paminėjo svečius, ku 
rių buvo iš Custer, Fountain, 
Pc<pock, Hart, Grand Kapids, 
Chicago ir k. 1 vai. buvo pietus, 
o paskui Vilimaitis š Chicago 
pasakė prakalbą ape Lietuvos 
praeitį ir dabartį. Vasiliauskas 
savo kalboj ragino ūkininkus 
vieny ties ir nesiduot išnaudoti 
perkupčiams. Seselės Rakaus
kaitės ir Danoraičiukės padai
navo “Lietuva tėvynė musų”, 
M. Juodsnuikif ti>« deklamavo 
Aldona Grušaitė grojo solo ant 
korneto, Ona Judsnukaitė dek
lamavo. Ta i j> jau dalyvavo pro 
grame chicagidtės S tu lipini u t ė, 

O. Martinaičiutė ir M. Mont Vi
liutė. Paskui ant gražaus kie
mo buvo šokama ir žadžinma 
lietuviškos žaismės. M skas už
sibaigė grąžtai.
L. Marksaitis ir A. Juodkojis.

HART, MICH.

Rugp. 1 d. pas d. K. Vasiliaus
ką buvo lietuvių ūkininkų (Irau 
gijos susirinkimas. Ūkininkai 
noriai lankosi į susirinkimus, 
nors tūlam lenkti pavažiuoti ir 
15—18 mylių. Lankotsi ir se
nieji ūkininkai, kurte nėra drau 
gijos nariais — ir jie jau dedasi 
prie jos.

Vietos ūkininkai mėgsta ir ati 
džiai skaito Naujienas.—

—P. K. Kaimietis.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III

DEL LIETUVOS 
MUITINYčIŲ-

Amerikos lietuviai, pargrįžę 
Lietuvon, savo laiškuose rašė, 
kad juos ten Lietuvos muitinin
kai blogai priėmę — kai iš ku
rių išlupę net po kelis šimtus 
dolerių. [Argi tokių nusiskun
dimų buvo? — Red.]. Supran
tama, tos sukėlę nemaža triukš
mo tarp Amerikos lietuvių. Ir 
kaij> ne! Telks Lietuvos muiti
ninkų elgimasai yra nedoras. 
Kadangi daugelis Amerikos lie
tuvių yra buvusių caro žandarų 
išguiti iš savo gimtojo krašto, 
tai dabar, kada Lietuva pasi- 
liuosavo nuo seno prispaudėjo, 
Amerikos lietuviai vėl grįžta į 
savo šalį. Bet kada juos pasi
tinka jų “broliai” tėvynėje su 
tokiais dideliais apetitais, juk 
tai nėra nuostabu, kad Čia mes 
ir jie ten piktinamės tuo.

Lietuvos atstovas Amerikoje 
p. Vileišis pastebėjęs tą žmonių 
nepasitenkinimą, ėmė ramint. 
Jis sako, kad Lietuvos įstatymai 
to reikalaują.

Kai dėl tų įstatymų prasmės 
čia nekalbėsiu, nes “Naujienos” 
jau plačiai apie tai rašė. Pami
nėsiu tiek, kiek tie įstatymai y- 
ra manę palietę.

Kiek laiko praslinkus man te
ko grįžti iš užsienio Lietuvon. 
Papuoliau į muitinę; turėjau dvi 
eiles drabužių ir žieminį naują 
pločių. Bet m uiti niūkiais paleido 
mane be jokių muitų, neveizint, 
kad tuo laiku žieminiai rūbai ne 
buvo reikalingi — buvo šiltas, 
gražus ruduo. Ir savo akim ma
čiau toj pačioj muitinėj (Jur
barke), kaip vieną šeimyną, iš 
Amerikos sugrįžus, turėjo netik 
daug lubų, bet ir įvairių virtu
vės indų: šakučių, peilių ir tt., ir 
ją |xi leido be jokio muito mo
kesčių. Ji užsimokėjo septynis 
rublius muito tik už tokius daik
tus, kuriuos buvo pirkus Vokie
tijoj. Na, ar galima sulygint 
dabartinius Lietuvos muitinin
kus su buvusio caro muitiniu-

kais, kuomet tie mūsiškiai mui
tininkai už pusiau senus batus 
ima daugiau muito, negu jie už 
naujus mokėjo?

Aš nesakau, kad Lietuva turi 
panaikint muitinę. Kitos šalys 
turi jas, tai ir Lietuva turi tu
rėti. Tečiaus, mano suprati
mu* Lietuvos valdžia turėtų žiū
rėt į Amerikos lietuvius, grįž
tančius Lietuvon, visai kitaip, o 
ic taip, kfdp ji darė iki šiol. 
Grįžtančius iŠ Amerikos savo pi
liečius ji turėtų įsileisti Lietu
von be jokių muitų su visu jų 
kraičiu, bet su tokiu, kurio par- 
sivežimas mažai ar visai nieko 
nekainuoja.

Laisvės Mylėtojas.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmoniy nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis tnja blanda liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

; jiems rodo', tartum kas 
i gerklę kita, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skaudu, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krtiliue.

Kas toKiy simptomu turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Varp M'.' sbfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

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

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

iki 5-tų lubų, Chicago, 111
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

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

po piet.

L. S. S. kuopų domei.

Rugpi učio 4 d. 1920 m. vi
soms LSS. kuopoms tapo iš
siuntinėta b Įsavino blankus 
lel piskyrimo apielinke.i LSS. 
Pildomajam. Komitetui 1921 
metams. Kuopos ynai raginamos 
kuogreičitMisia atlikti tą refe
rendumą ir jo rezultatus pra
tiesti Sukru toriu i-Vertėj ui..

Jeigu kurios kuopas sekreto
rius urnai negautų tų blankų, 
lai teiksis duoti Ž’.nią

Marė Jurgelionis, 
Sekretori u s-Ver tuja s.

3133 Emeraid Avė., Chicago, III.

Iš Jvairių Sričių.
Žvėrelis perkeičiąs žemės iš

vaizdą. — Maži sutvėrimai turi 
lažnai Aidulę įtaką į visos že
mės gyvenimą — didesnę negu 
milžiniškieji šlapiai, dįdžuviai, 
arba draskantys liūtai ar tigrai. 
Ligas gimdančios neužmato
mos bakterijos daugiau žmonių 
i kapus nuvaro negu dideli dras 
kantys žvėrys. Mažas žvėrelis, 
taip vadinamas švilpiantis zui- 
kys, palengva perkeičia visą ku
rio nors žemės krašto išvaizdą, 
vaisingus jo plotuą tirais paver
čia. Pavyzdžiui, Tibete jie veik 
visas pievas dykynėmis paver
tė. Europoj tie maži žvėreliai 
ne maža blogo daro Italijoj ir 
Rytinėj Rusijoj, bet Lietuvoj jų 
nėra'. Vokietijoj jų buvo, bet 
tapo išnaikinti. Jie turi trum
pas ausis ir lygaus ilgio prieša
kines ir užpakalines kojas. Se» 
vo vardą jie gavo nuo to, kad 
jie švilpia, panašiai kaip paukš
čiai. Tie sutvėrimai veisiasi la
bai greitai, o kad begulo daug 
žalos daro, tai žmonės stengia
si visaip juos naikinti, nors dėl 
greito jų veisimosi išnaikint 
juos ne lengva. Bet vis tik ga
lima, ir Vokietijoj jie pavykę 
visai išnaikinti. Tiq žvėreliai i? 
kasa žolę su šaknimis, nors šak 
nij Yiooclti. Kalki n £4 i jie ir žiemp 

nemiega, tai per ištisus nictiu 
labai daug nuostolių laukams 
padaro. Žiemai jie kasai olas 
ir jas žole prikrauja; jose buv?« 
l>o 7—8 svarus geriausios žolės 
Užėjus blogam orui, švilpiantys 
zuikiai slepiasi savo olose, o tu 
olų iškasa jie daugybę. Jų iš
kastą žemę vėjais išnešioja ar 
ba lietus nuplauja ir tuo budi 
vis didesnius derlingus plotus 
nevaisingas padaro, šiauriam' 
Tibete dėl to beveik nebėra kam 
nors tinkamų pievų. Jų iškasti 
žemę vėjas ir lietus į slėnis su
neša ir tokiu budu švilpiantys 
zuikiai ne tik laukus tirais pa
verčia, bet lygina -kalnus, nes 
nuo kalnų žemę suvaro į slė 
nis. Ir Vokietijoj, kur jų daba’ 
nebėra, laukuose de»uj| dar ji 
darbo ženklų užsilikę. Vokieti 
joj juos išnaikino betgi ne tiek 
žmones, kiek persikeitęs k! ima 
tas. Lietuvoj jų beveik nieką 
dos nebuvo. Jie maži kaip pe 
lės, bet žalingi žmonėms gamtos 
sutvėrimai. — L. šernas.

Norint pagelbėt savo šeimyną
Kuogreičiausia siųsk pinigus į Lietuvą

TELEGRAMŲ
CABLEGRAM

I

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

Division State Bank
siunčia sulyg žemiausia dienos kurso kaina ir teisingai..

Juozas M. Baltis,
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus

Su visais reikalais ateikite ar rašykite į

Division State Bank
t

2749 W. Division St., near California Avenue, 
(arti Hiunboldt Park), Chicago, III.

Pinigų Siuntimo Skyriaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vdl. 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, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE. ■

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris. 
Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
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. Pei’ 6 mėnesius 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. Baltrėnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt

«■■■■■■!! ■■■■■■■■■ B B B B B B B EB B B B B B B B B B B B B B B

: Dainos Vienam Balsui
2 Parašej Stasys Šimkus

‘ Kaina — 35c.
2 Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina —J po 25 centus kiekvieną.

] Sekančias dainas galima gauti:S ' , IT v. -B 1. Lopšine
j 2. Sunku man gyventi

■ 3. Ne dėl tavęs aš, mėrgelė.
i 4. Pamylėjau vakar

■ 5. Vai varge, vargeJ 6. Vai putė, putė.
i 7. Era mano brangi.
' Užsisakykit tuojau iš
j NAUJIENŲ KNYGYNOJ 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Męs savo darbą gvarantnojame
Kalbame visas Europiškas kalbas
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, 11).

i Arti 88-th Street
»■ .... . .............. .............. ...................

D. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone
Boulevard 6437

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

........—.............................. .

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
. 1 3110 arba 357Telephonai: Naktimj8

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

VALANDOS; 8—9 ryto tiktaiL-------------k,.... .. ..J

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

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

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

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

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

A ‘

Įvairumai.
šlavimas ir dulkinimas. — 

Visi žino, jog dulkių įkvėpimas 
yra nesveika. Visuomet reikic 
atsargia šluoti kambarį, šluo
jant plikas grindis, kad sulai

kius dulkių lekįojimą, reikia 
vartoti drėgnų piaulų (saw- 
lust). Bet jeigu kambarys iš
klotas divonais, kaurais, t^d rei
kia sušlapinti laikraštį sudrasky
i į mažus gabalėlius iir išbars- 
lyt ant kaurų, šluojant tie dreg
ii popieros gabalėliai sugaus ly 
jtai dulkes kaip kad pian
ai suima dulkes nuo plikų grin- 
lų. Nei piaulai nei popieros 
.klypeliali neturi būt šlapi, o tik 
Irėgni.

Dulkinant kambarį nevartoki 
e plunksnų šhiotukės, nes ji 
leprašalina dulkių iš kambario: 
atkeltos dulkės vėl ant tų pa- 

-3ių daiktų nugula. Geriausio 
/artot sausą, minkštą skudurą, 
lažnai iškrutant pro langą, arba 
lar geriau vartoti drėgną ska
lurą, dažnai jį išplaunant. Tik 
okiu budu galima prašalint dul 

kės.

Aiil<oA.
Lietuvos Raudon. Kryžiui.

J. Cicilalitis, Rockfdrd, III. $5.
[$5 gavome ir persiuntėme 

Liet. Gelbėt Draugijos kasie- 
iui. — Red.]
Socialistų Partijos Kampanijos 

Fondui!
Alex. Golbinas, Chgo .. $1.00 
[Gavome ir persiuntėme kam 

įkirta. — Red.]

Perkame 
Liberty 
Bondsus

Naujienų » Pinigų 
Siuntimo Skyrius per
ka Liberty Bondsus 
pagal dienos kurso. 
Kas turi Liberty Bon- 
dsų gali atnešti juos 
parduoti į Naujienų 
Pinigų Siuntimo Sky
rių. Atsiųstus per 
paštą Liberty Bond
sus atperkame pagal 
tos dienos kurso, ka
da jie musų pasiekia.

DR. S. BIF’zJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampu 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos > 1 ild 5 vai. vakare, nue 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

E DR. YUsKA :
■ 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118 >JĮ Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 ĮJ
H vakare. g
■ Rezidencija: 2811 W. 63 St. ’
;■ Tel. Prospect 3466 ’
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Telefonas Pallmaa 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 Iki 0 vakare.

/ ------------------------
Tel. Canal 6222

! DR. C. K. CHERRYS
j LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną.
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—6, 7—8 P. M

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. Nedėk 10 iki 12 ryte 
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

V------- —- - - ■ —--J

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BJ Tel. Boulevard 2160
Z Dr. A. J. KARALIUS S
B Gydytojas ir Chirurgas !E VALANDOS: 9—12 ryto E 

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

Chicago, 111. ]
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10 11 ryto; 2- -3 po piet
V h’ N' < i h ■ Nrdriioiti.1. 10 I? dienų

DR. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai: Pullman 342 ir 3189 

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
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nuošimtį (1%) balsų!

Santara ir Pažanga yra la- 
biaus buržuaziškos partijos, 
negu kokia kita partija Lie
tuvoje. Santara yra dau- 
giaus konservatyviška. Pir
moji daug-maž atitinka Ame 
rikos lietuvių tautinės San
daros ‘kairiajam” sparnui, o 
antroji — dešiniajam jos 
sparnui.

Grynai buržuazinės parti
jos Lietuvoje, pasirodo, da y- 

’• | ra labai silpnos. Kitos par
tijos Lietuvoje yra dides
niam ar mažesniam laipsny
je priešingos buržuazijai, — 
bet priešingos dėl įvairių 
priežasčių.

Krikščionys demokratai y-Naujienos eina kasdien, ilakiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben-1 . x. v ...drovi, 1789 & Haisted st, Chicago, ra priešingi buržuazijai dėl
ių. — Telefonas: Canal 1506. * 1 1 " ’ ’

Užsisakomoji Kainai
Chieagoje — pažtu:

Metams —
Pusei metų---- -----------------
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams ....... ......
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per nežiotojusi 
Viena kopija.........
Savaitei__________________

38.00 
$4.50 

2.25 
1.75 

. 1.00

Suvienytose Valiojote, na Chicago j, 
paltui

08
18

Mėnesiui ■ 75

Metama---------------------- _____ $7.00
Pusei metų — 4.00
Trims mėnesiams___ 2.00
Dviem mėnesiams ■ ■ ______ 1.50
Vienam mėnesiui _____ _______ .75

^Lietuvon ir kitur uisieniuoaai 
^Atpiginta)

Metams___  , $8.00
Pusei metų —------------------- — 4.50
Trims mėnesiams__________ 2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Didžiausias 
kaltininkas.

Jau keltas metų, kaip mū
siškiams extra r-r-revoliu- 
cionieriams stovi, lyg kaulas 
gerklėje, “Naujienų” redak
torius. Jie neįstengia kelių 
žodžių pasakyt, kad nepami
nėjus Grigaičio^

Ar jie kalba apie Rusiją, 
ar apie Vokietiją, ar apie j 
Vengriją, Lenkiją arba Lie
tuvą; ar jie svarsto proleta
riato‘diktatūros klausimą; 
ar pasakojasi savo bėdas su 
Palmeriu ir jo agentais; ar 
prašo aukų saVo spaudai; ar 
veda polemiką tarp savęs,—- 
jie vis kokiu-nors budu pri
maišo Grigaičio vardą.

Grigaitis pas juos yra di
džiausias visų pasaulio bėdų | 
kaltininkas. Vienas pasaulio 
nelaimes jisai užtraukė pats, 
o kitas — per savo vienmin
čius, “grigaitinius”. Jeigu 
tikėti, tais r-r-revoliucionie- 
riais, tai Grigaitis su “gri- 
gaitiniais” yra kalti ir tuo, 
kad suiro socialistų Interna-1 
cionalas; ir tuo, kad Prūsui 
junkeriai užmušė Liebk- 
nechtą su Rože Luxemburg; 
ir tuo, kad Pilsudskio armi
ja užpuolė Rusiją; ir tuo, 
kad Lietuvos žvalgyba sodi
na į kalėjimą darbininkų va
dus, ir tuo, pagalios, kad Ju 
sticijos departamentas gau
do Frainos apmulkintuosius 
“komunistų” pasekėjus”.

Tik dėl vienos “pasaulio 
nelaimės” dar nėra Grigai
tis ir “grigaitiniai” kaltina
mi, būtent, tos, kad mūsiš
kiems “komunistams” pasi
darė “revoliucija” galvose. 
Del šito dalyko jie nekaltina 
Grigaičio dėlto, kad jie nesi
jaučia, jogei tai yra nelai
mė.

Bet jeigu jie numanytų, 
kokiam apverktinam stovy
je yra jų protavimo apara
tai, tai jie, be abejonės, pa
sakytų, kad kaltas yra Gri
gaitis.

to, kad jiems da kvepia vi
duramžių laikai, toji gadynė 
kada katalikų bažnyčia kont 
roliuodavo ir žmonių sielas 
ir kunus. Jie norėtų, kad ir 
šiandie Lietuvoje žmonių są
žinė butų po dvasiškijos

I kontrole.
Vadinamieji socialistai 

liaudininkai demokratai prie 
šinasi buržuazijai dėl tos pa
čios priežasties, dėl kurios 
smulkieji savininkai priešina 
si stambiajam kapitalui; be 
to, da liaudininkai remiasi 
daugiaus žemės savininkais, 
negu miesto. Jų idealas yra 
smulkus ūkininkas, liuosas 
nuo didžiojo kapitalo pries
paudos iš vienos pusės ir nuo 
nemalonių susikirtimų su 
samdomaisiais darbininkais 
kais — iš antros.

Pagalios, socialdemokra- 
| tai priešinasi buržuazijai dėl 
i to, kad jie nori augštesnės 
i visuomenės tvarkos, negu ta, 
kurią duoda buržuazijos vie
špatavimas. . Buržuazinė 
tvarka reiškia darbininkų 
klesos pavergimą ir išnau
dojimą. Socialdemokratai 
kovoja už tokią tvarką, ku
rioje darbininkai butų pa- 
liuosuoti nuo pavergimo ir 
išnaudojimo; bet jie žino, 
kad to atsiekti negalima, su
grąžinant viduramžio gady
nę, — kaip to trokšta kleri
kalai ; ir taip pat negalima, 
pakeičiant stambiąją nuosa
vybę smulkiąja nuosavybe, 
— kaip to nori liaudininkai. 
Socialdemokratai sako, kad 
praeities gadynių sugrąžinti 
negalima, ir negalima taip 
pat, kad gyvenimas stovėtų 
ant vietos. Augštesnė visuo
menės tvarka gali būt pasta
tyta tiktai ant to pamato, ku 
rį sutveria visuomenės plė- : 
toj imasi buržuazinėje tvar- j 
koje. Todėl tą, kas yra ge- < 
ra dabartinėje tvarkoje , 
(stambius ukius, didelius fa- i 
brikus ir tt.), nereikia griau ■ 
ti, o reikia panaudot gėrės- 1 
nes ateities atsiekimui.

Lietuvos buržuazija šian- i 
die da yra visai menka, to- i 
dėl dabar yra gera proga Lie i 
tuvos darbininkams iškovoti 
sau tokią poziciją, kad bur- < 
žuazija negalėtų užsisėsti 
jiems ant sprando, kada ji 
sustiprės ekonomiškai. i

Krikščionys demokratai 
arba liaudininkai negali ta- i 
me padėt darbininkams. ; 
Juo labiaus plėtosis Lietuvo- i 
je ūkis ir industrija, tuo ši- : 
tos partijos daugiaus pėrsi- 
ims buržuazijos dvasia ir tro ( 
škimais. Padėt čia darbiniu 
kams gali tiktai pačių darbi 
ninku partija — socialdemo
kratai.

Lietuvos buržuazi
jos silpnumas. SMULKIOSIOS BURŽUAZI

JOS IDEOLOGAI.
Vienas Kauno laikraštis 

paduoda skaičius balsų, ku
riuos gavo rinkimuose į 
Steigiamąjį Seimą kiekviena 
partija.

Viso balsavimuose dalyva
vo 682,601 piliečių. Ę jų tik 
2,609 balsavo už Santarą ir 
tik 4,296 — už Pažangą. Jie-

Lietuvos socialistai liaudinin
kai demokratai tolyn vis labiąus 
pasirodo, kaipo smulkiosios bur 
žuazijos reikalų reiškėjai. Svar
biausiam Lietuvos gyvenimo 
klausime, žemės klausime, jie 
šiandie eina ranka už rankos su 
krikščionimis demokratais.

Lygiai kaip ir klerikalai, jie 
nori Lietuvos stambųjį ūkį 
(dvarus) suskaldyti į smulkius 
ukius ir išdalint atskiriems žmo 
nėms. Liaudininkai taip toli ei
na savo solidarume su klerika
lais, kad ji^net, taip pat kaip 
ir pastarieji, nori stambiuosius 
ukius atpirkti nuo jų savininkui 
ir paskui, suskaldęs juos, iš
parduot naujiems savininkams. | 

Lietuvos socialdemokratai, 
kaip jau musų skaitytojai žino, 
siūlo visai kitokį programą že
mes klausime. Jie reikalauja, 
kad dvarų žemė butų paimta iš 
dvarininkų be atlyginimo, t. y. 
kad ji butų sukonfiskuota. Ant
ra, jie reikalauja, kad dvarai bu 
;ų ne skaldomi ir ne dalinami at 
skiriems žmonėms, bet palikti 
visuomenės nuosavybėje; vesti 
tų dvarų ūkį turėtų tam tikros 
tarybos, kurios susidėtų iš dva
rų darbininkų, savavaldybių 
(valsčių arba apskričių) atsto- Į tik nukentėti ir patys žemės u- 
vų ir ūkio specialistų.

“Naujienose” jau buvo išspau 
sdinta socialdemokratų frakci
jos atstovo kalba, kurioje šita 
socialdemokratų pozicija buvo 
plačiai išdėstyta ir pamatuota. 
Dabar randame liaudininkų or
gane “Darbe” tos kalbos kriti
ką, parašytą tūlo A. Kelmučio. 
Ji labai aiškiai parodo, kad liau
dininkų nusistatymas žemės 
klausimu yra grynai smulkiai- 
buržuazinis.

štai kokiais argumentais mė
gina tas liaudininkų rašytojas 
sumušti socialdemokratų pozi
ciją. Jisai rašo: x

“Kyla problema: 1) ar že
mės likis turi tarnauti žmo
nėms, 2) ar žmonės turi tar
nauti žemės ukiui? Kaip ma
tyt, antroji problema ar klau
simas arčiau stovi prie social
demokratų atstovo širdies, 
nes Plečkaičiui rupi, kad tam 
tikras žmonių skaičius atitik
tų kuo didesniam žemės plo
tui. Pripažįstant pirmąjį 
klausimą, t. y. kad žemės ūkis 
turi tarnauti žmonėms, reik
tų nusistatyti priešingai, bū
tent: reiktų stengtis, kad 
tam tikras žemės plotas ga
lėtų išlaikyti kuo daugiausia 
žmonių. Ir aš manau, kad tik 
šituo dėsniu vaduodamiesi te
galėtume tinkamai išspręsti 
Lietuvos žemės klausimą, nes 
mums turi būti svarbu, kad 
Lietuvos plote gyvenantieji 
žmonės galėtų išsilaikyti ir ge 
riau gyventi. O laikantis 
Plečkaičio dėsnių, tektų tūks
tančiams Lietuvos žmonių vir 
sti bedarbiais.”
Iškrovęs šitą teoriją “Darbo” 

špaltose, liaudininkų rašytojas 
įsivaizdina, kad jisai pasirodė di 
dėlių mokslininku, ir net duoda 
patarimą socialdemokratų kal
bėtojui “daugiau susipažinti su 
žemės ūkio klausimu”. Vienok 
ta jo teorija (ne jo paties sugal
vota, o tiktai pasiskolinta iš Vo 
kieti jos revizionistų) yra labai 
menkos vertės. Ji turi dvi pa
matines ydas.

Viena, liaudininkų rašytojas 
sumaišo technikos klausimą su 
nuosavybės klausimu. Jam at
rodo, kad juo daugiaus žmonių 
sėdės tam tikram žemės plote, 
kaipo savininkai, tuo didesnis 
skaičius žmonių “laikysis” iš to 
žomės ploto. Jeigu tai butų 
tiesa, tai reikštų, kad kiekvieną 
žemės plotą reikia suskaldyti į 
kuo smulkiausius sklypelius, i- 
dant iš jos galėtų laikyties kiek 
galint didesnis skaičius žmonių: 
sakysim, padalint 100 dešimti
nių į kokius penkiasdešimt ūkių 
ir kiekvieną jų pavest atskiram 
savininkui. Bet tai juk yra ne
sąmonė. Visi žino, kad žemės 
plotas, suskaldytas į šitokius 
smulkius sklypelius, bus daug 
mažiau našus, negu padarant iš 
jo vieną ūkį; suskaldytas į smul 
kius sklypelius žemės plotas 
duos mažiaus vaisių, reiškia — 
išmaitins mažesnį skaičių žmo
nių.

Kad padidinus žemės ūkio na
šumą, tai reikia ne didint že
mės savininkų skaičių, o kelti 
žemės dirbimo techniką. O ūkio 
smulkinimas ne tiktai ne pa
lengvina geresnį žemės dirbi-

mą, bet stačiai užkerta jam ke- vaikų, juo sunkiau jai verstis, 
lią. Algos Australijoj nustatyta

Antra to liaudininko teorijos (taip, kad darbininkas galėtų už- 
yra ta, 
ūkį be jokio sąryšio su kitomis Į (kai-kuriuose 
šalies ūkio šakomis — pramone, 
transportu ir t. t. Jam rodosi, 
kad duoną valgo tiktai tie, kurie 
pritelpa prie žemės ūkio. Bet 
ištiesų juk yra taip, kad žemės 
ūkis tarnauja visai šaliai, o ne 
tiktai tiems žmonėms, kurie yra 
tiesioginiu budu užimti jame.[nes algas. Juk tokiame atvėjyj 

[Tarp visų šalies ūkio šakų yra viengungis darbininkas gaus 
darbo vaisių apsimainymas: u- tiek jau, kaip ir tas, kuris turi, 
kininkas vartoja ir savo darbo sakysime, aštuonis vaikus ir 
vaisius ir pramonės produktus; žmoną. New South Wales’o 
taip pat ir žmogus, kuris dirba darbininkiškoji valdžia nuspren- 
fabrike, naudojasi ir fabrikų dė, kad tą blogą galima pašalin- 
dirbtiniais ir ūkininko darbo vai ti tik vieninteliu budu — skirti 
siais. Reiškia, kad pagerinus didelėms šeiminoms pašalpos, 
žmonių gyvenimą, tai visai ne- Nors kol-kas nepaskelbta, 
reikia prigrūsti kiek galint dau- kiek valdžia skirs pašalpos mo- 
giaus žmonių žemės ūkyje; prie- finoms, turinčioms daugiau nei 
šingai, šitaip padarius, gali kaip du vaiku, tečiau manoma, kad 

užlaikymui kiekvieno vaiko bus 
skiriama $1.68 savaitei. Kitaip 
sakant, jei darbininkas turės aš- 

Įtuonis vaikus, tai šeši jo vaikai 
bus valdžios užlaikomi. Motiny
stės fondas bus sudaromas iš a- 
tatinkamų mokesnių nuo įplau
kų. Pamatinės algos nebus pa
mainytos — t. y. visi vienokio 
galo darbininkai gaus lygias al
gas. Bet viengungiams nebus 
duodama iŠ valdžios pašalpos 
šeiminos užlaikymui, kuomet ve
dusioms, kaip jau minėjau, bus 
skiriama pašalpa aukščiau ne
rodytomis išlygomis.

Apskaitoma, kad įgyvendini
mas to plano valstijai uteieisiąs 
$25,000,000 metams. Nors tai 
didelė pinigų suma, bet ją ne
sunku sudaryti didelių įplaukų 
mokesniais. Kaip ten nebūtų, 
bet, ta suma nesudaro ir pusės 
to, kiek turtuolių kas metą iš-

kad jisai ima žemės | laikyti save, moterį ir du vaiku 
atsitikimuose 

tris). Ir motina, kuri turi dau
giau nei du (tris) vaikus, privar 
lo kęsti skurdą. Vadinasi, juo 
daugiau ji turi vaikų, juo sun
kiau jai verstis.

To pikto pašalinti negalima 
mokant darbininkams aukštes-

kyje dirbantieji ir kiti žmonės. 
Jeigu žemės ūkyje bus perdaug 
žmonių, tai industrija skurs, ir 
ji negalės aprūpinti šalį ir pa
čius ūkininkus savo dirbiniais. 
Ūkininkai, be to, skurs da ir 
dėlto, kad jie negalės, būdami 
perdaug susigrūdę, įvesti geres
nių žemės dirbimo būdų.

Taigi to liaudininkų rašytojo 
argumentai prieš stambųjį že
mės ūkį neišlaiko jokios kriti
kos. Jie yra, kaip du lašu van
dens į vienas antrą, panašus 
tuos argumentus, kuriuos smul
kioji buržuazija nuolatos stato 
prieš /stambiąją industriją. 
Smulkiosios buržuazijos žmonės 
sako, kad stambiosios dirbtu- 

I vės apsunkina žmonėms gyve
nimą, nes pavęržia biznį iŠ | 

1 smulkiųjų savininkų ir 
na skaičių darbininkų, 
damos juos mašinomis, 
tika betgi parodo, kad, 
biaus plėtojasi stambioji indus
trija, tuo didesnis skaičius žmo-1 mos progos rengiasi atatinkamai 
nių randa joje užsiėmimo; o su- sutvarkyti motinystės ministe- 
taupymas darbo pagelba mašinų riją. Tatai padidins žmonių 
duoda progos darbininkams iš- gerbūvį ir duos progos kiekvie- 
kovot trumpesnes darbo valan- nam vaikui deramai lavintis 
das. kaip protiniai, taip ir fyzikiniai.
••• Taip pat ir žemės ūkyje. Jei- O kiek naudos bus iš to moti- 
gu žemė Lietuvoje nebus su- noms, — apie tai ir kalbėti ne
skaidyta į smulkius sklypelius, reikia, 
tai jos dirbimas galės būt nuo- --------------
latos gerinamas; o tatai duos INDIJA,
progos pakankamam skaičiui Geležinkeliečių streikas, 
žmonių rasti užsiėmimo žemės [Federuotoji Presą].
ūkyje. Iš antros-gi pusės pake- Korachi, liepos 8. — North- 
ius darbo našumą, ’ bus galima western geležinkelių streikas be- 
sutrumpinti darbo laiką. veik visai sustabdė susisiekimą

Liaudininkų rašytojas mėgi- šiaurinėj Indijoj. Streikuoja 
na diskredituot socialdemokratų apie 20,000 geležinkeliečių. Strei- 
poziciją da ir tuo, kad prikaišio- kas labiausia užgavo šias vietas: 
ja jai “bolševizmą”; girdi, Ru- Karachi, Multan, Amritsar, Fe- 
sijos bolševikai žadėję įvesti ly- rozepur, Ljudhiana, Waribad, 
giai tokią žemės reformą, kokios Lyallpur, Lala Muša ir Lahome. 
reikalauja Lietuvos socialdemo- Paprasta publika simpatizuo- 
kratai, o rezultatas esąs toks, Ha streikininkams, bet kapitali- 
kad Rusijoje šiandie visai nu- tai reikalauja, kad valdžia stver 
puolęs žemes ūkis ir žmonės ken tusi griežtų įmoniių streiko už- 
čia badą. Tas rašytojas betgi baigimui.
užmiršta pasakyt, kad bolševi- Streikininkai parodė savo in
kai tiktai žadėjo, o ne įvykino tą temacionalį susipratimą, kreip- 
žemės reformą, už kurią jie sto- damiesi į Anglijos geležinkelie- 
jo pirm paėmimo valdžios į sa- čius. Jie prašo Anglijos drau- 
vo rankas. Jie kaip tik padarė gų padaryti reikiamą spaudimą 
tą ką siūlo padaryti Lietuvos liau | į parlamentą. Streikininkų rei

kalavimai yra šie: (1) Unijos 
pripažinimas; (2) užtikrinimas 
streikininkams darbų; (3) įkū
rimas sutaikymo tarybų; (4) 
pakėlimas geležinkeliečiams 75 
nuoš. algos.

sumaži-
pakeis-

Prak- leidžiama bereikalingiems daik- 
juo la-|tams.

Darbininkų valdžia prie pir-

dininkai: sudraskė dvarus į 
smulkius sklypus ir išdalino ma
žažemiams ir bežemiams, (tik
tai jie, beje, paėmė dvarų žemę 
ir išdalino be atlyginimo). Dėl
to, kad stambieji ūkiai Rusijoje 
tapo suskaldyti, tai ir ūkio kultu 
ra tenai nupuolė.

Bolševikų pavyzdys, vadinasi, 
yra argumentas ne prieš social
demokratus, o prieš liaudininkus.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas
AUSTRALIJA.

Motinystes ministerija.
W. Francis Ahern. 
[Federuotoji Presą].

Sydney, N. - S. W. — Naujai 
išrinktoji New South Wales’o 
darbininkų valdžia tuoj pasirū
pino Įkurti motinystės ministe
riją. Toji ministerija prižiūrės, 
kad darbininkų vaikai butų ap
rūpinti gyvenimo reikmenimis 
ir turėtų progos lankyti mokyk
las.

Prie dabai’tinės alginės siste
mos juo motina turi daugiau

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotoji Presu].

Bridgeport, Conn. — Sam La- 
vit, generalinis Amalgamated 
Metai Workers of America or
ganizatorius, liko areštuotas už 
laikymą gatvėj prakalbos. Da
bar jis yra kaltinamas tuo, kad 
sulaikęs komunikaciją.

Paskutiniais aštuoniais mėne
siais, įsikūrus Bridgeporte uni
jos skyriui, Lavit už tą patį nu
sižengimą buvo areštuotas 43 
kartus. Jo nusižengimas vi
suomet būdavo dviejų rųšių — 
“užteršimas” gatvės unine lite
ratūra arba “sustabdymas ko
munikacijos”. Keturias dešim
tis du kartu Lavit buvo paliuo- 
suotas, užsistačius $25 kaucijos. 
Paprastai užvestąsias prieš jį 
bylas visuomet panaikindavo.
Bet paskutinį kartą Lavit atsi- savo politika link Kaukazo. A- 
^akė priimti kauciją ir todėl tu- liejus išaiškina Anglijos kabine-

rėj,o vieną naktį kalėjime pra- 
ki'sti.

Šį kartą unija nusistatė kovo
ti iki paskutiniųjų. Jei Lavitą 
teismas išras kaltą esant, tai u- 
nija už ves bylą aukštesniame 
teisme. Jei jis bus išteisintas, 
tai unija po senovei laikys savo 
susirinkimus gatvėse. Kadangi 
Bridgeporte užvesta “juodasis 
sąrašas”, kad tuo budu nedalei- 
dus darbininkams rištis unijo
mis, tai organizavimas 40,000 
darbininkų bus vedama gatvė
se.

Norima atnaujinti James 
Laikino bylą. 

[Federuotoji Presai.
New York. — James Larkino, 

Airijos darbininkų vado, drau
gai įkūrė atatinkamą komitetą, 
kuris pirmoj vietoj bandys su
daryti reikiamą fondą, o paskui 
atnaujinti bylą, kad išgavus Lar 
kiną iš Clinton kalėjimo. Aukš
čiausias New Yorko teismas ba> 
landžio 26 d. Larkiną išrado kal
tą esant kriminaliame anarchiz
me. Bet susidaręs komitetas 
tvirtina, kad Larkino byla buvo 
neteisėtai vedama.

Laike tardymo distrikto pro
kuroras ir teismas padaręs ne
atleistiną klaidą. Larkin buvo 
įtartas priešo pavaldiniu esant. 
Tokis įtarimas, pasak komiteto, 
stato milionus airių, kurie nėra 
Jungtinių Valstijų piliečiai, pa
vojum Todėl dabar bus reika
laujama, kad New Yorko ape
liacijos teismas išvęstų, ar tas 
įstarimas yra teisėtas, ar ne.

Larkin negalėjo nusisamdyti 
advokatą ir prašė patarimo, kaip 
jam vesti bylą. Teismas paėmė 
advokato laišką, kuriame buvo 
nurodyta, kas daryti, jei teismas 
išras jį kaltą esant. Tas priva
tinis ališkas buvo perskaitytas 
teisėjams. Priegtam pasirūpin
ta jį savaip aiškinti, kad tuo bu
du suklaidinus teisėjus. Be to, 
komitetas sako, kad Larkino vei 
kimas darbininkų judėjime ir jo 
nusistatymas pieš Anglijos val
džią labiausia prisidėjo prie nu
teisimo. Pirm areštavimo An
glija atsisakė įsileisti Larkiną 
Airijon.

Peter Nunan išrinktas komi
teto pirmininku, Emmet O’Reil- 
ly, aktorių organizacijos narys, 
iždininku ir Tliomas O’Flaherty 
sekretorium. Komiteto ofiso 
adresas toks: 254 West 35th St.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 5, 1920 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Aliejaus ateitis
as

to nesutikimus dėl Persijos ir 
Mesopotamijos. Anglijos pir- 
minybė pasaulyj pareis nuo to, 
ar jai pasiseks paimti į savo 
rankas mineralinį aliejų, ar ne.”

Taikos pasaulyj negali būti, • 
sako autorius, kol siaus ekono
minė kova. Tai kovai einant, 
karai neišvengiamai pasikartos, 
kadangi “karas yra tik politikos 
tęsinys”, o dabarties politika su
kasi apie ekonominę kovą.

Kapitalizmas kiekvienoj šalyj 
gimdo imperializmą. Gi taip da
lykams stovint, nesusipratimai 
negali būti rišami taikiu budu. 
“Nuo pat krikščioniškosios eros 
(gadynės) barbarai kariavo ne 
dėl smagumo, o kad Įsigijus gy
venimui reikiamų daiktų. Dide
lius puolimus visuomet sekdavo 
dideli badai. Ateities karai bus 
vedami ne dėl ko nors kito, kaip 
tik dėl plieno, anglies, o ypačiai 
dėl naftos. 1914-1918 m. kon
fliktas neparbloškė kapitalisti-^ 
nes sistemos, ir todėl tosios si
stemos padariniai turės pasikar
toti ateityj.”

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos I/aisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 
ir išsivadavimą.

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

Kvitavimas.
Jonas Cicilaitis, Rockford,

III.................................... $5.00
Buvo paskelbta ....... $602.40

turite pik

Viso $607.40
Draugai ir draugės, neužmir 

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

jai, kuri vadovauja Lietuvos 
darbininkų judėjimui, nuveiks

Redakcijos Atsakymai
Max Worth 

[Federuotoji Presą].
Paryžius. — Aliejum yra 

sidomėję visi Europos diploma
tai ir valdonai. Tai karščiausias 
dienos klausimas. Pirm dešim
ties visų akys buvo kreipiamos į 
plieną, o dabar labiau pradeda
ma kreipti domės į aliejų.

Nesenai Paul Louis parašė į 
laikraštį “L.’ Humanite” labai į- 
doinų straipsnį, antgalviu “Naf
tos ateitis”. Savo straipsny j jis 
pašventė nemaža vietos išrodi- 
nėjimui to, kad nuo naftos pe- 
reis Eųr. tautų karai įairba taika. 
Ini peria Ii nčs spėkos ženkite iš- 
pradžių buvo medvilnės gamini
mas, paskui plieno liejyklos ir 
anglies kasyklos, “šiandien ta 
šalis, kuri turi daugiausia alie
jaus laukų, eina prie pasaulio 
dominacijos”.
Autorius pažymi, kad pasauli

nis karas bent kiek apmalšino 
kovą dėl naftos. Bet dabar, 
kuomet karas pasibaigė, nubied- 
nėjusios šalys vėl pradėjo kreip 
ti domės į naftą. Mat, įsigiji
mas naftos pašalins nusibankru- 
tijimo pavojų. “Amerika ir An 
glijh nori viešpatauti toj srity j; 
to fakto nereikia užmiršti. A- 
merika beveik jau baigia savo 
aliejų. Anglijai yra nemaža gal- 
vosukio dėl mažėjimo anglies. 
Ji galės palaikyti savo laivyną 
tik tada, kuomet įsigys pakan
kamai mineralinio aliejaus.

“Tas aliejaus klausimas nu
stato santikius tarp Jungtinių 
Valstijų ir Meksikos. Tuo pačiu į 
klausimu Anglija vadovaujasi

SU-

R. N. Karščiui, Rockford.
Tamstos “pranešismas” gali būt 
Įdėtas Naujienose lik kr«ipo mo
kamas skelbimas, o skelbimus 
priima Naujienų Administraci- 
jo, ne Redakcija.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminatiikuoso 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras t t
Namų Ofisas:

3323 3. Haisted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas}
127 R. Dearborn lt 

1111-13 UnityBMg.
Tel. Central 4411 J

•* I

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 Kast Washington St. 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

A. Pctratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU UŠAS
809 West 35th S’t, Chicago, III. 

Kampas Haisted St.
Telephone Boulevard 611

Telephone Drover 5952

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Haisted St., Chicago, III.
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Lietuviu Rateliuose
BKUtGBPORT

Viešas susirinkimas.

Šiandie Mildos svetainėje bus 
svarbus vietos darbininkams 
susirinkimas. Šaukia tų susi
rinkimų Kooperalyvinės Draugi 
jos. Tikslu gi to susirinkimo 
yni įkurti šioje apielinkėje ko- 
operatyvinę valgomųjų daiktų 
sankrovų. Norimoji įkurti san 
krova butų ne vienos kokios 

t intos, bet visų apielinkos dar
bininkų ir ne atskirų draugijų 
įverti, bet surištų su visu koope- 
rtdyvinių draugijų sąryšiu, ku
ris turi įsteigęs jau keliolikų 
sankrovų Ch taigoje ir turi sa-

sulig Rochdale pieno ir turi šim 
tus sankrovų visuose didesniuo
se miestuose. Jį remia visos 
darbininkų unijos, socialistų 

organizacijos ir ukin&nkų drau
gijos.

Iki šiol kooperatyvinės drau
guos negalėjo bujoti, kc«dangi 
kiekviena jų veikė savystovai, 
neturėjo tarp savęs jokių ryšių 
ir jas užsmaugdavo didesnis ka 
p.talas. Dabar 
jonra susirišus, 
sandelius, viską 
ir, <j (IžiiHiroje,
ūkininkų, tokias kooperacijas 
sugriauti darosi labai sunku.

Didėjant skaičiui kooperaci
jų. dabar manoma steigti Chi- 
cagoje ir kooperatyvinį banką. 
Darbas ir č’i» jau pradėtas.

gi kooperaci- 
įsteigus savo 

perkant pigiau 
tiesioginiui nuo

JL Vase,sl rol aį | pasišaukti savo vaikiną. Atėjus
Kada buvo Varpo “išleistu

vės,” tuomet “varpininkei” skel 
be, kad Varpas ir aukos keliau
ją tiesiai įi Lietuvą: tenai tas 

Sam Listicky, neturtingą darbi- Laisvės Varpas užskambinsiąs 
ninką, kinti jis įx>zuoIu kaipo' Amerikos lietuvių dosnumą, o 
Mnx Fiordin. turintis iiarduoti aukos sušelpsiančios Lietuvos

Šiame snisirinkime ir bus iš- ma, pastaruoju laiku išpardavė 1 
aiškintas nuolatos didėjantis degtinės už $5,000.000. 
kooperatyvinis judėjimas ir ką 
jis žada darbininkams. Visi ninkas 
apelinkės darbininkai kviečia
mi tad yra atsilankyti į šį susi-

Tūlas Harold Michelcv, savi- 
Sunshine Pic.kle Co., 

2830 Evergreen Avė. prikalbino

CICERO

Kooperacijos piknikas.

Ciceno Lietuvių Kooperacija 
surengė šaunų piknikų rugp. 1 
d., černaskio darže. Automo
biliais į šį piknikų šiemet suva
žiavo neperda ilgiausia, vienok 
cicerieČiei turėjo progos links
mai praleisti gražių viusaros die
nelę.

Piknike buvo ir įva:rių lenk
tynių. Pirmiausia buvo virvės 
trauktines. Trauktinėse pasižy 
mėjd Liet. Raud. Rožės kliubie
čiai, išlaimėdami pirmų prfiza. 
Moterų lenktynėse laimėjo p-lė 
Juzė Ugenskiutė ir p-ia Rutelio- 
nienė. Kooperacijos darbinin
kas J. Miškus laimėjo prizų už
bėgimą muiše. Dovanas laimė-1 Saliulininkai 
jo sekamai: skynią orenčių lai- t r -1--1* x 1 ~ 
mejo J. Ginčas, A. Linge laimė
jo skrynių obuolių, Kumpį lai 
incjo Frank Sitck, vištą L. Bur-' sunešė jau neit $76,000.

ninką, k«»d jis į------- .e —------------ ------ t
Max Uiordin, turintis parduoti aukųs sušelpsiančios 
280 skrynių degtines, kuri yra .žmones.
sukrauta sandėlyje prie 743 N. | KiaĮp “varpininkai tuos sa- 
Clark St. Esą tikrasis savinin- vo žadėtuosius darbus išpildė? 
kas nenbri rodyties ir reikalin- Kur aukos? Kur Varpas skam- 
ga, kad kas kitas jo vietoje bu- bina?
tų. Už tą Listickiiui žadėtu bu- 

į vo genad atlyginti. Listicky su
liko.

Tuojaus susinešta su degtines 
pardavėjais — Ilarry Nadel, ku 
ris yra galva viešbučių privati
nių $nipų, Al. PoAvers, giminai
čiu aid r m ano Boiwers ir sr.iliu- 
nininku Robert Fabbit’ni. Pada
lyta jų visų susirinkimas Mor- 
rison viešbutyje ir sumokėta 
$2,o00 “ant rankos” už degtinę.

Kitą syk vėl duota $1,500. Vil- 
sus šiuos pinigus pasiėmė Mic- 
helcv. Pirkėjai tada susinešė 
su saliunininkais ir pcisiulė deg 
tinę pirkti po $100 už skrynią.

i turi už degtinę 
mokėti iš kalno. Padaryta tre- 
) ču.H susirinkimais Morrison 
viešbutyje Dr tada saliulininkai

1.......Jt’ Tuos

Duokit šian pilnas apytakai-

Komitetas:
Jonas Miežlaiskis,

Jurgis Neverauckas, 
A. Walukas.

PIENAS VĖL PABRANGSTA.
Dabar pieno kvorta kainuoja 

16 centų.
Pienas vėl brangsta. Dar tik 

mėnuo atgul pieno kaina tapo 
pakelta iki 15c. už kvortą, o da
bar jau keliama iki 16 c. už 
kvortą ir 10c. už paintę. Did
žiules pieninės dar nepaskelbė 
pakėlimo kainos, bet galbūt 
jos tai padarys šiandie. Pieno 
kaina pakeliama nuo rugp. 5 d., 
t. y. nuo šiandie.

Pieno kaina pakeliama todėl, 
Į kad dabar pienininkai t u rėš uki- 

į centų 
Kada buvo

Roy Shayne, Loftis nuduoda
mas nekaltu esant, dar pasik
vietė jį išgelbėti, bet pašildo ir 
parkrito, užsigaudamm galvą į 
duris ir kėdę. Jis perkrito se są
monei ir kadi* pašaukta dakta
rą, Loftis jau buvo negyvas.

Tada mergina, verčiama jos 
vaikino, pabėgo. Ji pasiėmė f»u- 
tomobilių ir paliepė važiuoti 
šoferiui kur tinkano. Šoferis 
nuvežęs ją į kokį tai salTmą, 
kur j! dar išgėrusi degtinės, o 
paskui pagelba kito vyro, neva 
savo “brolio,” bandė ją apiplėš
ti ir išgėdinti. Bet jiems nepa
vyko. Jai sugrįžus namo, ji tapo 
areštuota. Taipjau tapo areš
tuotais ir šoferis.

Užvakar įvykusia koronerių 
teismas ją iir jos vaikiną Roy 
Shayne išteisino, šoferis gi yra 
paleistas už kauciją. Jis kalti
namas vagystėje.

P-le Woods yra knygvede 
viename viešbutyje. Jos vaiki
nas — prašvilpęs savo4flrtą bu
vęs sankrovininkris. Jis dirba 
dabar už reporterį prie 
laikraščio.

“Skenduolis” atsirado.
Anų dienų maudyklose prie 

76* gatvės buvo didelio sujudi
mo. Kada visi žmonės išvaigš- 
Čiojo, Sopulė j rusta drabužiai 
vieno žmogaus. Manyta, kad jis 
prigėrė ir pradėta jieškoti ežere 
jo lavono. Jieškota keletu dienų, 
bet vis negalima buvo surasti. 
Tik štai vakar į maudyklas atei
na menamasis skenduolis 'ir 
reik<Jauja savo drabužių. Girdi, 
jis išvažiavo automobiliu pasi
važinėti ir apie drabužius visai 
užmiršo. Drabužius jis atgavo, 
bet kiad tiek daug darbo visiems 
uždavė, jii',4 tapo suimtas už net
varkų elgimąsi ir dabar turės 
upie savo “paskendimų” aiškin- 
ties ir prieš teisėją.

Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 5, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.55
I.ATVIJUS 100 markių ...... $2.55
VOKlEThJOS 100 maikių .... $2.55 
LENKIJOS 100 markių ......  $0.50

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

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

Viešas

tūlo

Susirinkimas
■■■

šaukiamas
Kooperatyvės Vartotojų 

Draugijos
Ketverge, Rugpiučio (Au- 
gust) 5-th, 1920 8 va!, vak. 
Mildos Svetainėje, 3138 So. 
Halsted St. įkūrimui šioj 
apielinkėj Kooperatyvės mai 
sto krautuvės.
Darbininkai šios apielinkės 
geidžiantieji padaryti galų 
pelnągaudoms ant maistinių 
produktų, privalo tuomi užsi 
interesuoti ir patapti nariais 
Kooperatyvės Vartotojų 
Draugijos ir užsidėti nuosa
vų valgomų daiktų krautuvę, 
kuri galės dastatyti jums 
šviežia, sveikų ir pigesnį ta- 
vorų.

Ant šio susirinkimo bus 
kalbos gerų kalbėtojų viso
se kalbose. Komitetas.

Plėšikais užmušė policistų.
Trįs maskuoti plėšikai už

puolė Illinois Vincgar Mfg. Co. 
dirbtuvę, prie 48 ir Leavitt gat
vių. Jie buvo persirėdę darbi
ninkais lir užpuolė dirbtuvę, ka
da darbininkams buvo išmoka
ma alga. Tuo laiku dirbtuvėje 
buvo detektivas McGurk ir išti
ko persišaudimas su plėšikais. 
Detektivas liko pašautas ir ne
užilgo niirė ligonbutyj. Vienas 
plėšikų ilrgi turbut liko pašau
tas. Plėšikai pabėgo. Suimti 6 
nužiūrimi žmones.

Svarbus įvykiai.
Lietuvoje pastaruoju laiku į- 

vyko daug svarbių šalies gy
venime įvykių. Sušauktas Lie
tuvos Steigiamasis Seimas, pa
skirta nauja ministerija, Seime 
rišama labai svarbų Lietuvos 
darbininkams klausimai, pada
ryta taika su rusais, atgauta 
TInius, Gardinas ir prijungti 

prie Lietuvos kili dideli žemės
Dtc»r tokis pel-' plotui. Tie visi įvykiai yra la- 

O pakėlimas bai svarbus ir turės didelės įta-

ba, o gaidį - - Uršule Budžins- ’ pinigus pasiėmė irgi Michelcv.' ninkiams mokėti keletą 
kienė; Jonas Brazaitis Irtmėjo Pasiėmęs tuos pinigus Michelcv daugiau už pieną.
laikrodį. Piknikas buvo gana paliko savo laiutomobilių, pačią padaryta niauja sutartis su pic- 

no gamintojais, pienininkai skel 
be, kad pieno kaina nebusianti 
pakelta, kad užteksimą senojo 
paltelimo. Bet kur tau pelna- 
gaudos atsisakys 
padidin/ti pelną, 
nagauda negimė.
kainos ūkininkams juk yra gera kos į Lietuvos ateitį, 
proga pakelti kainą ir vartoto- juos gerai žinoti, ked supratus 
jarns. Pienininkai ir p:isinaudo- dabartinę Lietuvosi padėtį.

butų jų nuginklavusi. Tarpiniu-; jo ta proga. Tad kad pasididi- ’ Kad visą tai pilnai išaiškinus

sėkmingas. Pelno liko apie ■ ir pats dingo — pabėgo.
<5200. 1 Saliunin inkai nebesu laukda-

* ♦ * ' mi degtinės, kreipėsi prie pol':-
L. S. S. 138 kp. rengia pikniką cijos ir tas viskas dabar išėjo j 

kartu su kitomis Chicagos kuo-. uikštę. Suareštuoti ir tarpinin- 
pomis. Jis bus šį mėnesį, 15 d., kai. Sal’ unininkai, kurie pražū
tame pačiame/darže. Muzika d.' dė visus pinigus ir dagi įlindo į 
J. Baltiiko. — šiaurys.

nuo progos

Bandė nusižudyti.
Mrs. Johnson, 3510 Rokeby 

St., susibarė su savo vyru ir ka
da tasls apleido ją, pasiėmęs 
vieną vaiką, ji atsuko ga$ą ir 
bandė nusižudyti. Kada jos vy
nais, perėjus pykčiui, sugrįžo 
numo, rado ją jau be sąmonės. 

Reikia Nugabenta ją ligonbutin, kur ją 
atgaivino. Bet vienas kūdikis, 
kuris pasiliko prie jos, mirė nuo’ 
gaso dujų.

skolas, knid gavus to “brangaus 
skistimėlio,” butų užmušę tar- 

i pininkus, jei policija laiku ne- 
1 ««« 1 1 z-<t* V, 1 r 1. , . ,PRIGAVO SALIUNINKUS.

AKD^EBKA Lvilmjo issaliuninkų $81,000 ir aĮvjraį prisipažįsta parduvi- nūs jų pelną, dabar visi turėsi- Chicagos I Jot livrų Darbininkų A. SHUSHO D T lis Chicagos -oih.nin nčję degtinę ir žada salinu,’nin- nie mokėti po J6c. už pieną. (Taryba rengia labai svarbius 

Turiu patyrimą ' 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, III.

Tel. Yards 6492

TT?

saliunin- ’ 
kų, kurie tikėjosi pralobti iš 
degtinės, dabar > kramtosi sau 
pirštus,'netekę visų pinigų ir da 
gi įlindę į skolas. Daug pražu
dė lir “wholcsftle” degtinės par
davėjai, kurPe, kaip tūlų mano-

Susipažinkite su musų

kams atlyginti. Suimtas ir Sam --------------
! Listicky ir buvo saliunininkų PAKVIETIMAS.
žiiaiuriai kankinamas, Bet į s, .. , , ., , ... . . Drauguos, khubai, unijosbudttnias tik nesąmoningu įran- ^įįos 

į kiu gudraus sukčiaus, nieko S x. ,v. . . . (.. , yra nuoširdžiai kviečiamos alsi-:i negali pasakyti, negi a Ivgm i : , .. . .. . _ .. . .v -v - i T. lankyti i Naujienų b-ves pikni-1saliunihinkams. J s yra papras- . 1 / .. i..... , v,.., in..- ‘ ka, kuris bus ateinanti nedel-tas darbininkas ir uždirba $35 
šąvaitėje. Saliunininkai paskui 
nubėgo jieškoti menamo >.__
delio, bet paduotoj vietoj rado ; 
tik graborių; sandėlio gi ten' 
niekad ir nebuvo.

! prakalbas pėtnyč'ojc, rugpjūčio
18 d., M. Meldažio svetainėje, 

., I 2242 W. 23rd Place.
Kiekvienam

Suėmė du vagiliu.
Policija vakar suėmė du 

gilius, kurie iš Clevelando ban- 
: ko pavogė už $53,000 Laisvės 
' ll'ic'l.'zilfia lirinn ii’ lnin/ln iiinc C^lii

i už $20,000.
Juos tuojaus išgabenta į Cleve- 

Lictuvos lan(lą, kur jie ir bus teisiami.

va- Lietuve Siuvėja

■o-o-- ’ - -» -| Kiekvienam lietuviui darbi- paskolos bonų ir bandė juos Chi
oiganizaG.jos yra jabaį svarbu išgirsti co8(>je parduoti

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI Už- 
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

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

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

tuva. *
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

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

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

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 
$6,000,000.00.

Ateikite ir susipažinkite su

4633—37 So. Ashland Avė Chicago, III.

REIKALAUJA “VARPININ
KŲ” APYSKAITOS.

Draugystė Lietuvių Jaunikai
čių Dainos Mylėtojų (Chicagoj) ; smas, 
savo mėnesiniame susirinkime 
rugpiučio 1 d. išrinko komite- 

i tą iš trijų narių tir įgaliojo juos,

iclienįv rugpjūčio 8 dieną, dide- 
į liame Gardner dui’že. Be įvai- S * l D I‘ į rių pasilinksminimų bus dar 
puikus programas, kuriame da 
lyvaus lietuvių ir kitų tautų 
chorai, ta'pjiau geriausi Chica
gos kalbėtojai;—Komitetas^

žmonių apyskaitos tų aukų, ku
rios buvo renkumos pagalba 
taip vadinamo Lietuvos Laisvės 
Varpo.

Pati draugija aukojo 50 do
leriu, o todėl ji nori žinoti, kiek 
M so aukų buvo surinkta ir kaip 
suvartota.

Draugijai reikalauja, kad bu
tų viršui laikraščiuose paskelb
ta pilna tų Varpo aukų apyskai
ta — kur yra tos aukbs, kur 
yra tas Varpas?.

Beveik metai laiko jau pra
ėjo, o nieko iki šiol negirdėt 
nei apie surinktus pinigus, nei 
apie pūtį Varpą.

Lietuvoj žmonės badauja, 
nuogi ir basi; čia mes dejom 
aukas pinigais ir drabužiais, 
kad juos sušelptus, o nieko neži
nom, kaip tos musų aukos su
naudotos.

tardi-

išsiaTŠ- 
didelis

Išteisino.
Užvakar buvo koronerio tei

kimas turėjo nuspręsti 
apie turtingo brangakmeny
pirklio Samuel T. A. Loftis mir
tį. Jis mirė keletą dienų atgal 
nuo neaškiog priežasties. Tuo 
laiku jo namuose btivo p-lė 
Ruth Woods ir Roy M. Sluayne. 
Jiedu sakė, kad jis krisdamas 
užsigavo į duris, persiskėlė gal
vą ir nuo to mirė. Policija vie
nok juos suėmė ir laikė 
mams.

Koroneriu m s tardant 
kilno, kad Lofris buvo 
girtuoklis ir ištvirkėlis,
prieš mirtį gere be paliaubos 
keletą dienų ir pasišaukė p-lę 
Woods po priedanga, kad jis 
nori pasikalbėti su ja apie jos 
sužieduotinį Roy Shayne. Kada 
ji atvyko, rado jį visiškai girtu. 
Jis bandė prikalbinti ją pasiduo
ti jam ir davė daug brangak
meny. Kada tai jam nepavyko, 
jis bandė ją pu Imti prievarta. 
Bot ir čia jam nepavyko. Mergi
na kovojo su juo per keletą va
landą ir jai pagalios pasisekė

tas prakalbas. Kiekvienam no
risi žinoti dabartiniai ______
laimėjimai, jų svarba ir didu-! 
mas. O tas viskas kaip tik ir bus .užmušti Uutdtttobilių. 
išaiškintas šiose prakalbose. Be Robert Purnell ir Walter 
prakalbų bus dar gnžus pro- Kcavvciarz, abu 13 m., tapo už- 
gramas. Dainuos Lietuvių So-1 ,nu^ užvakar riutomobilių.
cialistų Vyrų ir Pirmyn Chorai, i * ret’as vaikas, Andrew Conlon,
o p-le Aldona Rūginte skam
bins solo ant piano. Tad visi 
ateikite į šias prakalbas ir pa
sakykite lopic jas savo drau
gams.

Pagalios sugavo.
Eugene L. Flanigan, buvęs po 

licijoS magistras, buvo sugau
tas įvairiose suktybėse. Bet jum 
pasisekė pasprukti ir pasislėp
ti. Tai buvo 30 metų atgal. Nuo 
to laiko federalė valdžia visur

tapo sunkiai sužeistas.
Trįs žmonės tapo areštuoti.

žaidė su degtukais.
Minnre Strobel, 5 m., 478 W. 

28 St. panorėjo žaisti degtukais. 
Dabar ji gali ligonbutyj e ir var
giai pasvcįk's nuo apdeginto.

anesimai

Siuva Moterų ir Merginų 
(Rubus) Drabužius kaip — tai 
Sijonus, Takutes ir Siutus.

Darba atlieka gražiai, greitai 
ir nebrangiai.

Mrs. Barbora V. Jakštienė
4640 So. Mafshfield'AVfehue^

Arti 47-tos gatvės.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas IStli St.

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

Rubsiuvių Unijos 269 skiriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
rugp. G dienų Unijos salėj, 1564 N. 
Robey st., pradžia 7:30 vai. vak. Bus 
daug svarbių reikalų. Kurie negaunat 
laikraščio Darbo, atsineškit knygutes 
numerį ir savo adresą, tada pas sek
retorių gausite laikraštį.

Sekr. Frank JuozapaviČia.

Lietuvių Tautiškų kapinių pusmeti
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioj rug
piučio 6, kaip 7:30 vakare Mildos sve 
tainėje 81’42 So. Halsted st. Visi ka
pinių globėjai Draugijų delegatai ir 
lotų savininkai malonės pribūti— yra 
daug naujų ir svarbių reikalų aptart!

— Valdyba.

NAUJIENŲ OFISE
Randasi blankos Socialistų Parti- 

bininkai, pasistenkite kuodaugiausiai 
tų blankų paimti ir parinkti* aukų 
tarpe savo1 draugų ir pažįstamų.

jo jicškojo, bet vis negalėjo SU- I jos Kampanijos Fondui. Draugai Dar-
gauti. Pirm poros* metų jis bu
vo pakliuvęs Chicagos kalėji
me ir valdžia tikėjosi sugaut jį 
išeinant iš kalėjimo. Bet ir ta
da jam pasisekė pasprukti.

Valdžią tečiaus jo neužmiršo 
ir kada jis dar sykį pasirodė, jo 
daugiau nebepaleido iš rikių ir 
prie pirmos progos suėmė. Su
imtas jis tapo Dalias, Tex. Se
nieji kaltinimai ir dokumentai 
jau pražuvo, liudytojų taipgi 
jau nėra. Ir prasikaltimai jau 
perdaug proenėjo. 
vistiek nebus paleistas, 
pastatyta naujus kaltinimus.

LSS. VIII Rajono kuopos dar 
nevisos yra paūmusios Rajono išleis
tų Socialistų Partijos Platformų. 
Kurios kuopos dar neturi platformų, 
malones urnai paimti. Kaina Plat
formų — 5c. egz. Kuopoms duoda
ma 25%. Dabar prezidentinė kam
panija, reikia kuodaugiausiai jų iš
platinti. Jas galima gauti “Naujie
nų” ofise. — Organizatorius.

VISOS tos LSS. kuopos, kurios yra 
prisidėjusios prie rengiamojo pikniko 
G. Chemaucko darže, Šiuo prašomos 
būtinai išrinkt reikiamų piknikui dar- 

ii« bininkų — po keturis draugus. Pikni- 
’ J kas bus rugpiučio 15 d. Tatai pasi- 

PriCS jį skubinkite. Rengimo Komisija.

K , ', ... “ . ... J- W. L. D. ir P. Kliubo susirinki-
Dabar jį kaltinama pardaivineji- mfts įvyks ketverge, rugp. 5 dieną, 
mc vogtų Laisvės paskolos bo- Malinausko svetainėje.

i Kliubiečiai malonėkite atsilankyti.
— Sekr. A. Jonaitis.

' CICERO — Lietuvių Raudonos Ro
žes Pašalpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks rugp. 6 d. Kaip 8 vai. 
vak. J. Neffo svet. 1000 So. 49 Avė. 
Visi kliubiečiai prašomi atsilankyti lai
ku, nes turime nemažai visokių naujų 
ir senų reikalų. A. Liutkus sekr.

L. S. J. L. 1 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, rugpjūčio 6 
d., Aušros svet., 3001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai susi
rinkite, nes turime daug reikalų ap
tarti. — Valdyba.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčios vakare, rugp. 6 dieną 
Aušros svet. 3001 So. Halsted St. Na
riai neatbūtinai atsilankykite — bus 
nominavimas centro sekretoriaus.

—Valdyba.
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NAUJIENOS, Chicago, HL Ketvergas, Rugp. 5 d., 1920

Laiškai iš Lietuvos
FYivitas sMikšicnis iš Kauno 

rašo savo dėdėnų Banėnams, 
Chicagoj:

Kaunas, liepos 4, 1920 m.
Gerbiamieji dėdės!
Ačiū Tamstoms už laišką, iš 

kurio sužinojau,
tolimoj Amerikoj laikotės gan

Atsiprašau, kad už t ra u- 
Mat, dabar

kad tamstos

gerai.
kimi su iMsakvinu.•r 
susirinko musų šalies tikras šei 
mininkas — Steigiamasis Sei
mas, todėl tvarkant gyvenimą 
sprendžiama daug visokių svar
bių gyvenimui reformų. Ka
dangi tamstos klausėt apie sąly

tojamos amerikiečių aukos. 
Padarius su vokiečiais taiką A- 
mer. pinigais ėmė naudotis Lie
tuva. ■ Amerikos Raudonkojo 
Kryžiaus buvo valgydinami ir 
aprėdomi miestų biednuomenės 
vaikai. Buvo ir kitokių grynai 
tautinių reikalų, kuriems, truks 
tani savų, buvo suvartojama ir 
amerikoniškų. Dalino ir debar 
dar tebedalinanri Lietuvos bied- 
nuomenei drabužiai iš Ameri
kos. Ir jei kartais gauna ir 
toks, kuriam nereikėjo, tai čion 
kalti ne tie, kurie dalina, bet ap-

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
.. -..,,^,»,.M<w»**b,wWV»^***w***r****«,*w**w. —» -■

Pajieškau Jono Strazevičiaus paeina 
iš Kauno gub. Panevėžio apskr., išva
žiavo išRygos. Turiu svarbų reikalą. 
Malonėkite atsišaukti.

Juozas VaSkunas
609 Fleet’Street, Kenosha, Wis.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
VYRŲ VYRŲ

kądangi š uo l(r«iku šis klausi
mas svarstomas Seime, tai aš 
ir norėjau palaukti pakol jis 
bus maž dauj išrištas. Sulig 
paskutinio Seimo išleisto įstaty
mo, kiekvienas Lietuvos piliet s,

ir bicdniemsiems 
paliuosuotiems iš

Kas link to ar

JIESKO KAMBARIŲ
Reikalingas kambarys ant 

rendos, dėl dviejų vaikinų. 
Geistina kad butų ant Brid- 
geporto. Meldžiu atsišaukti 
greitai.

751 W. 32 St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

dešimtinių žemės. Jeigu jr*u 
kiek turi, tai gali prispirkti 
tiek, kad pirktoji sykiu su turi
mąja neviršytų 20 dešimtinių. 
Sudaryti ir užtvirtinti aktus 
pirktai žemei galima pilnai ir 
gerai, nes Lietuvoj veikia kaip 
jaunesnieji notarai, taip ir vy
resnysis notarais. Taip kad iš 
tos pusės jokios baimės bei abe
jonės negali būti. Č’on paduo
du keletą skaitlinių, iš kurių 
tamstos matysite kiek kas kai
nuoja Lietuvoje ir iš kurių ga
lėsite padaryti sau reikalingas 
išvadas. Dešimtinei žemės mo
kama atsižiūrint į vietą ir rūšį 
nuo 1000 iki 2000 auksinų (mar 
kių). Darbinis arklys kainuo
ja nuo 8,(MM) iki 14,000 auksinų, 
karvė kainuoja nuo 1,600 iki 3,- 
000 auksnų. Plūgas apie 600 
auksinų. Geležies svarais apie 
3 auksinus. Triobėsių įtaisy- 
mr«s ukiui iš 20 deš. kainuotų 
apie 15,(MM) auks. Prie to, ži
noma, geram ūkininkavimui, o 
dfhar besikuriant, reikia turėti 
keletas auksinų ir smulkiems 
reikalams. Sprendžiant apie 
brangumų Lietuvoje reikia ture 
ti omenyje, kad musų auksinas 
daug pigesnis už amerikoniškų 
dolerį, ir vienas doleris dabar-

ką mokėjo sumeluoti ir sugebė
jo kontrolieriams pasirodyti ver 
tu pašalpos. Tokių atsitikimų 
buvo nedaug ir jie visur atsitin
ka, nes žmogus ne visažinis į ki
to žmogaus sielą neįlysi. Dra
bužiai pasiųsti <iš Amerikos taip 
gi duodami 
kareivii <ms, 
kariuomenės.
visi Lietuvojd gavo siuntinius ir 
pinigus siųstus iš Amerikos gi
minių. tikro nieko negaliu pasa
kyti, bet kad daug gavo ir vis 
dar gauna ir visų kas į Lietuvą 
atėjo gavo, tai tikrai ž:niau. Jei 
kam nors ke« ir žuvo, tai jau 
ne Lietuvoj, bet kur kitur iš
kraunant ir įkraunant. Tokių 
gi atsitikimų, kad valdžia už
tūrėtų prisiųstus pinigus nie
kados nuo nieko ir niekur nesu 
girdėjęs. Nors pirma, taip iš 
rudens prieš Kalėda*! valdžiai ir 
ruko pin’gų, bet kam nors siųs 
ų jis vis gi neužlaikydavo. Kas 
ink Lietuvos atstovų nusiųstų 
Ameriką, tai jie tikrai yra į ten 

siųsti ir jie savo darbą varo su- 
ig Lietuvos valdžios nurodymų 
r naudai Lietuvos valstybės, o

ne savo...
Aš tvirtai tikiu, kad Lietuva 

nepražus, bet susikurs, sustip
rės ir taps žmonių gerovės šali
mi.

Priimkite mano kuogeriau- 
sirs linkėjimus, visi gerb’amie- 

j giminės ir likite sveiki.
Povilas Mikšionia.

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- į 
riant subatoj po piet ir utarnyko 
ir ketverge vakarais nuo 6 iki 
8:30.

VVESTERN ELECTRIC CO., 
Ine.,

48-th Avė and 24-th St.

MES TURIME pastovų dar
bų trims paprastiems darbi
ninkams, kurie galės uždirb
ti nuo $7.00 iki $10 į diėną. 
Taipgi reikia inspektorių ir 
vyrų įvairiems dirbtuvės 
darbams su gera pradine 

mokestffrii.
Kreipkitės pas:

STROM STEEL BALL CO.
621 Harrison St., 
Oak Park, III.

Vyrų ir vaikų darbui pa- 
cking housėj. Puikios darbo 
sanlygos.

Labai geros mokestis.
Pastovus darbas visą metą
Atsišaukite pas:

HETZEL and CO.
1742 Larrabee Str.

REIKIA —

COIL VVINDERS

ir pritrau- 
dabar čia 
išdirbę tris

ATYDA
Ar jus jieškote nuolatinio 

darbo ?
Štai yra jums proga.. Mes 

jieškome darbininkų ir jų 
pagelbininkų į musų fandrę. 
štai yra gera proga geriems 
vyrams išmokti molderys- 
tės.

Ateik ir pasimatyk su mu
mis ir mes galime pasikal
bėti apie tai musų Samdymo 
departamente. Atidaryta 
visų dienų.

LINK BELT CO., 
329 W. 39 St. ‘

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

K. STOČKUS,
1530 Sangoman Av., Springfield,

VI- 
at-

III.

P. S. Pabaigus rašyti draugas 
pranešė, kad gyvuliai atpigo ir 
kainuoja beveik pusė to kas 
mano paduota.

PARDAVIMUI Automobi
lius, 6 cilinderių, 7 pasažie- 
rių, arba mainysiu ant sa- 
liuno. Mane galima matyti 
visuomet.

3414 W. 37 PI.
PARSIDUODA Ford Coupe 1918 

gerame padėjime su starteriu $590.00 
cash. Galima matyti po 6 vai. vakaro

F. SMITH
937 W. 33-rd Pla. 3 floor

RAKANDAI 
,***<****^*<^*’^***,*«****«*"*^*’^b*WWW^WlWWV«»***Z'* 

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

Lengvas, čystas darbas 
kianti mokestis. Merginos 
dirbančios aplamai yra 
metus. Juo ilgiau jos čia dirba, tuo 
goriau joms patinka. Pradinė mokes
tis yra $19.45 dieninėms ir $21.45 nak
tinėms. šios mokestjs yra gvarantuo- 
jamos mokinanties, bet galite padaly
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.

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

REIKIA —
Freight Handlerių 55c. iki 67c. į 

valandą. Pastovus darbas. Kreipki
tės sekančiose vietose:

507 W. Roosevelt Rd.
’ Doarbom St. and River in basement 

of Steele-Wedeles Bldg.
La Sale St. and No. Side of River

PARDAVIMUI 
^e^«<^»^#**w>«i^***rf****^*^^^.*****^h***~'*-^,'**^*******w,******ww 

FIRE SALE 
Išpardavimas prasidės 2-rų 
dienų Rugpiučio (August) 
9 vai. ryte ir trauksis iki 7 
rugsėjo 1920 m.

Mes parduosime žemiaus 
prekės, parlor sets, carpetus, 
lovas, pečius, komodas, sta
lus, krėslus, pianus, plunks
nas, kaldras, malevas, kukni 
nius dalykus, ir kitus viso
kius dalykus prie gyvenimo 
tinkančius, galėsite pasirink
ti.

Ateikite visi, nepraleiskite 
tos progos ir pasinaudokite 
iš tu negirdėtų pigumų.

ANTON K0SM0WSKI
1741 W. 47-th St.

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

929 W. 12 St.

Deimanto adata Ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. 
ant 10 
daugel 
ęigiai parduodamu,

'urime labai gražių 
sulyg šios dienos rar 
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami L i b e:

Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus
........................... “D.miestus prisiunčiame per Č. * O. 

leidžiama išegzaminuoti.
WESTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdaru nuo 9 iki 9 vai. vakare.

NAMAI-žEMfi
PRISIRENGKITE PRIE DIDE
LIO IŠPARDAVIMO Nedėlioj, 
8-tą dieną musų PUIKIŲ 5 AK
RŲ FARMŲ.

Kelionė apmokėta. Tiktai 40 
minutų kelionės ant Chicago, 
Burlington and Quincy gelžkelio. 
Tai puikiausia žemė kokia kada 
buvo ant pardavimo, šios mažos 
farmos randasi tiktai du blokai 
nuo stoties, žemė kalvuota ir 
riebus juodžemis. Kainos labai 
žemos, kiek cash, o likusius mė
nesiniais išmokėjimais. Atsišau
kite ypatiškai arba laišku arba te 
lefonu apmokėtos kelionės apžiu 
rėjimui šitų puikių 5 akrų, far- 
mų. Sumažinkit gyvenimo lėšas 
augindami savo paukščius ir dar 
žoves.

A. TRAUBE, 
1404 W. 18-th St.

2143 So. Cicero Avenue 
Tel. Canal 6296 Cicero, III.

Kas norite pirkti farmą ir apsisau
goti nuo išnaudotojų, pirkite nuo pa
čių savininkų, gausite labai pigiai ge
rų ūkių. Dabar geriausis laikas.

V. Gaižauskas,
167 Cardoni Avė. Detroit Mich.

rpie 35 auksinus. Nauji ūkiai 
tegalini'! įkurti viensėdijoms. 
Dar reikia patėmyti, kad viskas 
pamažu pinga ir gyvenimas į- 
eina j normales vėžes. Bet kai
na žemės ir miško vargiai daug 
atpigs. Kaip klausiate r»r da
lins Lietuvoje dvarus, tai be- 
abejonės; dabar dar svartoma 
ar dvarus paimti be atlykinimo, 
ar už tam tikrą atlyginimą. Grei 
tu laiku, rodos, Seime bus pri
imtas įstatymas, sulig kurio vi
si miškai, durpynai, 
pereina valstybės i 
be atlyginimo. ] 
tarnavusiems Lietuvos 
joj ir paliuosujotiems arba jų 
Šeimynoms jau dabar dalinama 
žemė. Tuo tarpu pas mus labai 
svarbus momentas, nes priešai 
stovi visa žemės reforma, kuri 
Seime jau pradėta svarstyti ir 
už keletos save učių bus galuti
nai išrišta. Dauguma Seimo at 
stovų nusistatė panaikinti dva
rus, o jų vieton sutverti daug 
stiprių pasiturinčių ūkių.

Kaip matyt iš tamstų 
daug negražių žinių apie 
vą leidžiama Amerikoje. 
,do lyg tai butų daroma lenkų 
papirktų šnipų. Bot, kaip sako
ma, netoks baisus velnias, kaip 
jį inaliavoja. Nors ir pasako
jama buk fundai prisiųsti Lie
tuvon netam sunaudoti, kam 
buvo skirti, bet tai netiesa. Juk 
per visą karą Lietuva buvo karo 
ląuke ir daugybė žmonių nuken
tėjo ir kurie buvo šelpiami, kuo 
tik buvo galima. Paskui vokie
čiam okupavus Lietuvą, ameri
kiečių pinigai musų jau nebepa
siekė, nes santarvė nenorėjo nie 
ko įleisti į tuos kraštus, kur bu
vo vokiečiai. Bet į Rusiją buvo 
pabėgę daugybė žmonių ir visos 
mokyklos. Juos visus Rusijoje 
reikėjo šelpti, o mokyklas pil
nai užh akyti. Tam reikėjo dau
gybės pinigų. Nors rusų vald- 
/ a ir duodavo, bet jų neužtek
davo ir tam reikalui buvo suvar

, vandenys 
nuosavybėn 
Kariškiems, 

arini-

laiško
Lietu-

Išro-

MULKIŲ 
APAŠTALAS

Vieno Veiksmo Komedija 
Parašė Dilgys 
Kaina tik 15c

Puslapių 19.
Asmens:
1. Pirmininkas.
2. Račkulis, kalbėtojas.
3. Pirmas Balsas.
4. Antras Balsas.
5. Trečias Balsas.
Publika.
ši knygelė netik lošimui, 

ir šiaip pasiskaityti žingeidi.
Pinigus galima siųsti krasos 

ženkleliais.

bet

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Paj ieškojimai
Pajieškau kaimynų Antano ir Pet

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

George Kvederis,
4526 Honore St. Chicago, III.

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Kurpalaitės, Kauno reti. Raseinių aps. 
Živingų parapijos, Paužiškių kaimo, 
po vyru Radienė. Pirma gyveno Chi
cagoj, ant North sidės, dabar nežinau 
kur. Turiu svarbių reikalų gavau lai
šką nuo brolio iš Lietuvos. Malonėkit 
atsišaukti, arba kas ją žino pranešti 
ant šio adreso:

VINCENTAS KURPALIS
613 Moen Avė., Rockdale, Joliet, III

Pajieškau kambario vienam vyrui 
Bridgeporto, West Sidėj ar Brighton 
Parko apielinkėj. Geistina, kad valgis 
butų gaminamas namie.

Atsišaukite
William Daunis, 

3120 Emeyald Avenue

Mike Trainis pajieškau pažįstamo 
Juozo Naikelio, kuris gyveno Herrin, 
III. vėliaus girdėjau, kad išvažiavęs į 
Pennsylvanią kur tenai į Pottsvillę. 
Jiam yra labai svarbus reikalas. Mel
džiu atsišaukti jo paties, arba kas ži
no praneškite ant antrašo:

MIKE TRAINIS
P O Box 75 Fontanet, Ind.

Pajieškau merginos at moteries stu- 
bos darbui. Man išėjus į darbą 3 vai 
kus prižiūrėti ir valgį pataisyti. Su ai 
ga dažinosite per laišką. Mylinčios to
kį darbą meldžiu atsišaukti.

JOHN KUIZIN
2109 N. 17 St. Springfield, III.

REIKIA —
Paprastų darbininkų. Galime 

panaudoti kelis gerus vyrus. Pa
stovios vietos. Geros darbo san
lygos. Kreipkitės pas

2338 So. Westei*n avė.

REIKIA — ~
Gerų pastovių vyrų dar

bui metalų šapoj. Gera mokestis 
ir pastovus darbas.

L. S. COHEN
1111 W. Frank St.

ti ARGENAS
Parsiduoda grosernč ir kampinis 

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

10801 So. Edbrook Avė., 
Kampas 108 Str.

PARSIDUODA kriaučių 
šapa. Išvažiuoju į Lietuvą. 
Vieta išdirbta per penkius 
metus.

2102 W. 22-nd St.
PARSIDUODA —

Barzdaskutykla. Pardavimo priežas
tis — išvažiuoju j kitą miestą. Atsi
šaukite į Naujiemi ofisą pažymėda
mi No. 123

REIKALAUJU 
VAITERKOS

Turi būti patyrusi tame 
darbe.

Wm. JUSAS
3305 So. Halsted St.

KEIKI A DAKBIN1NKV 
VYRŲ

REIKIA gero barberio 
$35.00 ir nuošimtis į sanvai- 
tę. Darbas ant visados. Atsi
šaukite greitai adresu:

10722 Michigan Avė. 
Roseland.

REIKIA —
Porterių departamentinej 

krautuvėj. Pastovus darbas. 
Geros algos.
J. OPPENHEIMER and CO

4700 So. Ashland Avė.

REIKIA —
Naktinių Janitorių Kelios 

vietos geriems pastoviems 
vyrams. Pusėtina^ bonus. 
Gera mokestis. Kreipkitės 
pas:

SWIFT AND CO.
Employment Division 

General Office
Union Stock Yards.

REIKIA —

DVIEJŲ SHEARMANŲ ir 
PATYRUSIŲ PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

GERA MOKESTIS ir PA
STOVUS DARBAS.

KREIPKITĖS PAS
COHN IRON STEEL CO. 
2034 Southport Avė.

REIKIA— —

MOLDERIŲ — 
ANT BENČIAUS.

PUIKIOS DARBO 
SANLYGOS.

MOKAMA AUGŠČIAU- 
SIOS ALGOS

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

PARSIDUODA Saliunas biz
nis išdirbtas, savininkas rengias 
Lietuvon. Atsišaukite, 

203 Kensington Avė. 
Kensington Chicago, III.

PARSIDUODA Bučernė 
ir grosernė, Biznis išdirbtas 
per 10 metų. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos.

A. YUKNIS 
3225 Auburn Avė.

REIKIA —
PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

55c. į valandą pradžiai.
Connelly Iron Sponge and

Govemor Co.
3154 S. California Avė.

REIKIA —
PAPRASTŲ
DARBININKŲ

WAREHOUSĖJ MOTOR 
TRUCKŲ DIRBTUVĖJ.
55c. VALANDAI. — 52 VA
LANDOS SAVAITĖJ.

KREIPKITĖS PAS
2831 ARCHER AVĖ.

BIZNIERIŲ ATYDAI.
Parsiduoda duonkepykla arti di
delio miesto Akron, kur yra di
delė lietuvių kolonija, o Lietuvio 
duonkepio nėra. Lietuvis duonke
pys padarytų čia didelį biznį. 
Duonkepykloj yra pečius ir kiti 
reikalingi kepiniui įrankiai. Ren 
da pigi. Savininkai duonkepyklos 
papuolė valdžiai už pardavinėji
mą “munshine”. Taigi aš parduo
siu šapą už morgedžių, manau 
kad nauji įtaisymai lėšavo arti 
$2,000, bet aš parduosiu už $850 
Atsišaukite greitai, jeigu neatsi
ras lietuvis, parduosiu svetimtau 
čiui. Važiuokite ar rašykite 
antrašo.: >

S. R. 130 Wooster Avė., 
Akron, Ohio.

ant

REIKIA —
MILLWRIGHT 

PADĖJĖJŲ.

REIKIA —
Kelių ištikimų vyrų nuo- 

atiniam čystam darbui. Pui
dos aplinkybės, gera mo
kestis ir proga pasigerini- 
mui.

EAGLE BELTING CO.
564 W. Randolph St.

REIKIA^

PARSIDUODA saldainių ir truk
tų krautuvė ir pusė tono trokas, 1917. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju į 
kitą miestą. Biznis gerai išdirbtas. 
Atsišaukite į Naujienų ofisą reikalau 
darni No. 125
Pajieškau Svietkų. 18 d. liepos 1919 
m. vaikinas dirbo naktimis ant 2 floro 
prie Continental Can Co. i rj puolė į 
elevatorio šaftą ir užsimušė į smert. 
Taigi, kurios moterįs dirbo tą naktį 
ant antro floro prašiau meiliai kad at- 
sišauktumėt ant adreso:

Mr. Ig. Bublis,
1959 Canalport Avė. Chicago, III

60c. iki 65c. į valandą pra- Coal — passerių. $65.00 į me
džiai.
Connelly Iron Sponge and

Govemor Co.,
3154 So. California Avė.

nesį, valgis ir kambarys. Kreip
kitės pas Chief Engineer

CHICAGO BEACH HOTEL
51-st and‘Gomeli Avė.

^AUTOMOBILIAI___
PARSIDUODA Auburn automo
bilius, 7 sėdynėmis 6 cilinderiais 
Turi būti parduotas greitai, nes 
važiuoju Lietuvon. Kas pirmas jį 
pirks pigiai. Jį galima matyti 
ir vakare iki 8 vai.

980 85 Place, Chicago, 111

Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
ši mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
tyčios 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.

PARSIDUODA Galima nupirkti 
labai pigiai dviejų pagyvenimų 
mūrinį namą po 2 ir 4 kamba
rius, toiletai ir vanos naujai su
dėti, namas visai gerame padėji 
me. Turi būt parduotas šią^sąvai 
tę už pirmą pasiūlymą. Kreipki
tės prie savininko.

3219 Lowe Avenue,
PARSIDUODA ANT WEST SIDE

2474 Blue Island Avė. 2 augštų 
ir basementas, spaustų plytų budin
kas. Restauranas žemai su 6 gyveni
mui kambariais užpakalyj; 10 kam
barių ant antro augšto, vartojama 
kaipo rooming house. Garu apšido- 
mas. Kaina $5500. Parduosiu $500.00 
cash ir likusius mėnesiniais išmo
kėjimais arba pagal jūsų norą.

Grant, 3419 Lexington St., 
Tel. Van Buren 1114

DIDELIS BARGENAS
$1000.00 vertės fomičių už $350.00 

ant 6 kambariai ir kambariai ant ren
dos gražioj vietoj ant 68 ir Went- 
worth Avė. 4 stalai, ice boksis, 4 
komodos, 6 karpetai, 3 lovos vertos po 
$50.00, daug krėslų, devenporttas ver
tas $80.00; siuvama mašina verta $50. 
Pečius, 2 karpetų sviperiai, daug indų, 
2 skalbimui kubilai, didelis kaučius, 
ofiso deska, veidrodžiai, kuknios sta
las, langų šeidės, ir daug kitokių dai
ktų. Ta moteris išvažiuoja seredoj i 
Californiją, atsišaukite greitai, nes 
gausite kaip uždiką visus 6 kamba
rių furniture ir kambarius ant rendos,

J. J. Bagdonas
310 W. 61-st Place 

Tel. Englevvood 8791 
Galima matyti iš ryto 9:30 arba va
karais 3263^ So. Halsted St.

BARGENAS
Parsiduoda iš priežasties išvažiavi

mo Lietuvon, puikus mūrinis namas, 
gražioj vietoj, neša beveik 20 nuošim
tį iš rendų, augštas beizmentas.

Taipgi ir kitas namas pakraštyj 
Chicagos. Medinis namukas su plotu 
žemės, sykiu su 2 karvėm, 50 vištų, 
5-iomis kiaulėmis aplinkinėj gana ge
ros ganyklos, gyvuliams ir šienui. Tik 
tai 8c. nuvažiuoti gatvekariu. Sveikiau 
sis gyvenimas ir didelis pelnas iš pie
no, paukščių ir kiaušinių. Parduosiu 
labai pigiai abu namu sykiu kaipo di
delį bargeną, arba po vieną skyrium. 
Abu namai yra be jokios skolos. Ati- 
liepkite greitai, nes esmių gatavas 
išvažiuoti į Lietuvą. Nors ir pigiau- 
sis pasiūlymas nebus atmestas. Buk 
pirmas. Adresuokite laišką ant Nau
jienų po No. 122.

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 overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti dideli phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Kam reikalingi tikras bargenas. 
Pardavimo priežastie savininkai va
žiuoja į Lietuvą. Perkantieji tfalės 
paimti ir kambarius. Galima matyti 
visada.

50 W. 119-th St. Kensington 
1-mas floras nuo fronto.

N AMAl-ŽEMft
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.

PARSIDUODA ant North West Side
2003 Emerson Avė. (vienas blokas 

į žiemius nuo Grand AVe.), 2 augštų 
medinis flatinis budinkas, didelė bar- 
nė puikiame padėjime, puikus namai. 
Šittas yra musij didelis specialumas 
šiai sąvaitei, tiktai $5,000.00 cash, li
kusio ant ilgo išmokėjimo. Mes padė
sim neturtingai šeimynai nupirkti šitą 
bargeną.

W. J. GRANT and CO.
3419 Lexington St.,

Tel: Van Buren 1114 
PARSIDUODA ąnt West Side.

1857 W. 31-st arti Lincoln, 
puikus Cottagc, 1900.00 dol. Reikia 
$1,000 cash, likusieji kaip norit. 
Puikus medinis garažius.

1952 Ogden Avė., arti Harrison, što 
ras ir flatų budinkas, mes nutrenks- 
sim šitą už $2,300. Reikia tik $500.00 
cash.

Nustokite mokėję rendą, pirkite šitą 
ir bukite savininkais. Vienas lotas 
yra vertas daugiau negu namas 
lotas. Pamatykite mus greitai.

W. J. GRANT and CO.
3419 Lexington St.

Tel: Van Buren 1114

PARSIDUODA — 7 kambarių mū
rinis Cottage moderniškas su dideliais 
ir šviesiais kambariais. Parsiduoda už 
labai prieinamą kainą, nes savinin
kas išvažiuoja iš Chicagos.

Mrs. J. Jennings.
3716 So. Pamell Avė., 

Tel: Yards 5187

Parsiduoda 2 akrai geros dirba
mos žemės prie Chicagos miesto, ima 
vieną valandą atvažiuoti i vidurmie- 
stį. Galima ant žemės gyventi ir 
mieste dirbti. Arba mainysiu ant ne
didelio namo Chicagoje. Norintieji 
įsigyti geros žemės šmotą, meldžiu 
atsišaukti laišku į Naujienų ofisą po 
No. 124.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue 

Atdara vakarais. Utarninkais, Ket- 
v ergai s ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

lys trumpu laiku išmoksite viso a- 
uiato.

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

Visuose siuvinio skyriuose rnaši- 
uqn varomo* elektros jiega.

Kviečiamo kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, diena ar vakarais, pasi- 
Murėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

8205 S. Halsted, >407 W. lUdiMa. 
1850 N. Wells St.

197 MokjKIoa Jsagt. VabtįjoM. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt- 

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

SARA PATEK, Pirmininkė.




