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True translation filed with the post-master at Chicago, 111., Aug. 10, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191

No. 188
---------

Rusai atkirto Dan
.... ....... . .
True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 10, 1920 
as rečiui red by the act of Oct. 6. 1917 
LENKIJOS VALDŽIA KRAUS

TOSI I ŠVARŠAVOS.

Bėga įKališių, sako balševikų 
pranešimas.

True translation filed with the post-[ True ti-suisIntUm witn The post- 
master at Chicago, III., Aug. 10, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

Wilsonas neduos pa- 
gelbos Lenkijai

mastei* at Chicago, III., Aug. 10, 1920 
as rc<|UH cd bj ihe :»<•» oi ucl. 0,1917

Lenkijos susmukimas

žiga nuo Lenkijos
Lenkijos valdžia bėga 

iš Varšavos

LONDONAS, rugp. 9. Gau
ta šiandie iš Maskvos žinia sa
ko, kad Lenkijos valdžia apleid
žia Varšavų.

Žinia sako, kad valdžia yra 
perkeliama į Kuris.

( lokio miesto, 
Lenkijoje nėra,
bus Kališ, Kališiaus gub. 
150 mylių į p irt vakarius 
Varšuvos arti Prūsijos 
žiaus. Jis yra ant geležinkelio 
tarp Varšuvos ir Poznaniaus).

Nesutinka duoti nė moralės 
paramos.

Gerlausf lenkų pulkai sumušti. 
Kareivini bėga Iš armijos. Daug 

' dezertirų sušaudyta.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 10, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

Deki naujų dery
bų su Rusais

Ryto prasideda taikos tarybos

Talkininkai nenori demokratinės.taikos 
Lenkijai

RUSAI ATKIRTO NUO 
LENKŲ DANZIGĄ.

įlenki ja nebegali prieiti prie 
Baltijos jurų.

PARYŽIUS, rugp. 9. — Ofi- 
cialė žinia iš Varšuvos praneša 
užrubežinių reikalų ministeri
jai, kad Rusijos kavalerija

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 10, 1920 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

’ SEREDOJ PRASIDEDA MU- 
j ŠIŲ PALIAUBOS TARYBOS.

—- 1 F"

Talkininkai nesumano kaip ga
lėtų pagelbėti Lenkijai. Talki
ninkai bijosi demokratinių tai

kos sąlygų.

kaip Kariš, 
Veikiausia tai 

apie 
nuo 

rube-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 10, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
RUSAI SUTINKA PERTRAUK

TI MUŠIUS?

Sutinka pertraukti muštus 4 
dienoms, kad pradėjus tarybas.

žinkelį į pietus nuo Mlavos, už- 
darydamos karidorių tarp Len
kijos ir Baltijos jurų.

Visos talkininkų karo reik
menis buvo gabenamos į Lenki
ją Varšavos-Danzigo geležinke
liu.

Bolševikai supa Varšavų.
VARŠAVA, rugp. 9. — Pa- 

■sak vakarykščio oficialiu pra
nešimo, Przasnycz, apie 40 
m/ylių į šiaurę nuo Varšuvos, 
tapo paimtas bolševikų kava
lerijos plačiame besiveržime 
palei Prūsijos rubežių. Mažesni 
pulkai artinasi prie Mlavos, apie 
9 mylias į vakarus ir nii'kurie 
jų esą prie Cieshanov, dar ar
čiau to miesto. Tai yra grei
čiausia bolševikų paėjimas nuo 
jų perėjimo Orzyc upės, kada 
jie pradėjo puolimą, kad atkir
tus Varšavos-Danzigo geležin
kelį.

Besiveržiančios vakarų kryp
timi sovietų spėkos Brest-Li-1 
tovsko apygardoje, jų didelia
me apsupimo judėjime, persi
laužė ]M‘r lenkų linijas ir perėjo 
geležinkelį, einantį tarp Soko- 
lov, bet buvo kontr-atal’.uoti 
ir smąrkus ' mušis siaučia. 
Kontr-atakoje lenkai suėmė be
laisviu, v

Sm t • Uo mušis šiauria į šiau
rryčius r •uUvn< kur keli

LONDONAS, rugp. 9. — Hy- 
the konferencija tarp Anglijos 
ir Francijos premjerų užsibaigė 
ir negali būti jokio veikimo iki 
kol premjeras Lloyd George ry
to nepasakys kalbos atstovų bu
te.

Rusijos gi armija eina prie- 
kyn. Daug valdininkų apleido 
Varšavų, o kas liko iš gyvento
jų, yra mobilizuojami gynimui 
miesto.

Rusijos ir Lenkijos paliaubos 
ir l/i kos konferencija bus lai
koma sc rėdo j e Minske. Rusai 
matomai, yra palinkę daryt pa
tenkinančių taikų su Lenkija, o 
lenkai fra talkininkų įgalioti 
daryti tii.kų, jei ii neperžengia 
tūlų talkininkų nužymėtų pa
inia tini ų teisių.

Rusijos pasiuntiniams Lon
done, kuriems neoficialiai buvo

lis nepadarys mūšių paliaubos, 
dabar leistu pasilikti.

Talkininkai daugiau nė nebe-

ginkluotos pagelbos.
Pagelba Lenkijai, kaip sutar

ta Ilylhe konferencijoj, bus 
vien uždėjimai blokados prieš 

Lenkijai 
pa-

Rusiją ir suteikimas 
ginklų ir techniškų karinių

Anglijos premjeras ryto pa- 
bu-
ne-

iniestei* u sjo .4 :,i..kų į ran
kas, h* i i.e’ševikai L'padarė 
laime imų. Smarsui mušis siu’.i 
čia pa i upę, kur bolševi
kai yri s JeK 'ti.

L*nka* nenori franeuzų 
knm »r(!ns.

t ui, bet kas ne butų, nieko 
bus veikiama, kol atstovų butas

šikuidtie
stovintį

PAT'žt S, n.gp. 9. — Pa
sak p/m iš angtų-francu- 
zų misijos Varšavoje, Lenkijos 
geiierdmi* štabas galutinai at
metė Francuos armijos gen. 
Weyg i .- 
mandą I ^nkijos arr.i j-, s, jei 
bus -..teikta pilna gidė.

įžymus diplomatas 
pripažino dar vienų 
prieš talkininkus pavojų. Jis 
sake, kad svarbiausiu talkinin
kų rupesniu yra nedaledsti plė
totis bolševizmui į vakarus. 
Bet jeigu rusai paims Varšavų 
ir tada padarys nuolaidžių tai
kų su lenkai®, tai tas Lenkijos 
elementas, kuris jau pritaria 
sovietų valdžios formai bus sus-

. tiprintas tų, kurie yra įsitikinę,
jog talkinįnkai juos apleido. 
Pripažįstama, kad tokis sirsi-

Kaip gen. Weygand, taip ir jungimas galėtų sutverti Len- 
gen. Dehnar Radcliffe iŠ Ang
lijos militarės misijos, tvirtino, 
kad padėtis nėra beviltė ir gali 
būti pagerinta, jei butų laiko
mus! jų rekomiendacijų.

kijoje sovietų valdžių.

Atmetė III Internacionalą.

ORAS.

LONDONAS, rugp. 8. — Lai
komas Gcnevoje Internaciona
linis Socialistų Kongresas, pa- 
~iak gautų č?a žinių, atmetė IR

WASHJNGTQN, rugp. 8. — 
Talkininkų pninierains nesusi
tarus, Ilylhe konferencijoje apie 
tolimesnį veikimą Lenkijos-Ru
sijos kare, šiandie pranešama, 
kad prezidentas VVilsonas galu- i 
tinai pasakė, jog Jungi. Valsti- tai pareikalavo 
jos negalės įsanoišyli į tą karą, 
net suteikiant moralę paramą

Sakoma, kad prezidentas iš
reiškė tą nuomonę laiške viena
me senato užrubežinių reikalų 
komiteto nariui.

Valstybės sekretorius Colby
1 '•ako nieko nežinąs apie tą laiš- 
1 ką.
| Betgi vienas augštas legacijų 
valdininkas sako matęs tą laiš
ką. Jis išreiškė nusistebėjimą,

I kad tokios didelės svarbos do
kumentas nėra paskelbiamas.

“Prezidentas aštriai kritika
vo niekurius kryj>snius Euro- 

die- pos diplomatijos,” sakė tas vai
kuti dininkas, “yjKič tai, kaip Fran-

LONDONAS, rugp. 9. — Ang
lį jos atstovų buto karidoriuosc 
buvo kalbama, kad Rusija su
tiko pertraukti keturioms 
noms mūšius su lenkais, 
svarstyti musių paliaubų ir tai- cija ir Anglija elgėsi su Len'ki- 
ka Minske. jos padėtinu ir paskatinimų ko- 

j kį duota praktiškai
.. , x i koms ekspedicijoms ' 

True translation fileu with the post-‘ 
master at Chicago, III., Aug. 10, 1920 j h kitų Rusijos Luitų 
as required by the act of Ost. 6, 1917 viams.
POPIEŽIUS EINA PAGELBON kad Rusijai' turėjo būti pagelbė-

, LENKIJAI. ta nusistatyti savo naujų li'ki-
_______  ■ mų, o ne daryti iš jos aukų gro- 

Atrišauks į katalikus gelbėti * bikamjs.”

plėšikiš- 
baltųjų” 

karei- 
Jis išreiškė nuomonę,

Lenkiją. Vengrija siūlanti 
pagelbą.

BERLINAS, rugp. 8. — Iš 
Varšuvos pranešama, kad Vati
kano pasiuntinis pranešė Len
kijos valdžiai, jog popiežius 
mano išleisti atsišaukimų į vi
sas krikščioniškas šalis susivie
nyti ir išgelbėti lenkiją nuo bol
ševikų. ,

Vengrijos delegacija atvyko į 
Varšuvą, siūlydama vicc minis- 
teriui Daszinskui kareivius, 
amunicijų ir kviečius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKŲ SĄLYGOS.

Lloyd George pasiūlytosios są
lygos mūšių paliaubos tarp 

I>enkijos ir Rusijos.

VARŠAVA, rugp. 8. — Visa 
Varšuvos policija, skaičiuje 
1,000 žmonių, apsiginklavusi 
naujais Anglijos šautuvais, iš
važiavo į frontų.

LONDONAS, rugp. 8. — 
Lloyd George memlorandurnas 
įteiktas penatą pėtnyčią Rusi
jos pasiuntinianns, pasiūlantis 
10 dienų mūšių paliaubą, nuo 
■vidurntikčio, rugp. 9 d., paduo
da šias sąlygas:

1. Lenkai turi susilaikyti nuo 
aprūpinimo savo armijų ir ga
benimo kareivių ir amunicijos, 
o sovietai susilaikys nuo stipri
nimo savo fronto.

2 .Talkininkai susitaikys nuo
LONDONAS, rugi>. — l’a“ siuntimo kareivių ir amunici- 

sak įvairių žinių. Francijos vai-i jos į Lenkiją.
džia jau padariusi labai svarbų 3. Sovietų atstovai galės būti 
žingsnį sulaikymui bolševikų, pastatyti Danzige ar kokioj ki- 
padarydania slaptų sutartį su toj vietoj, dabojimui kad sųly- 
Vengrija, sulig kurios pastaroji gos butų išpildytos, bet su sąly- 
Š'dis turi tuojaus pastatyti prieš 
bolševikus 14,(KM) kareivių.

ga, kad jie susilaikys nuo pro
pagandos.

4. Rusijos ir Lenkijos deks
True translation filed with the post- gatal susitiks nustatymui lini-
master at Chicago, III., Aug. 10, 1920 
aa required by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJA SUTINKA PASIT
RAUKTI Iš LENKIJOS.

jų tarpe armijų ir susitarimui 
apie musių paliaubos sąlygas.

Bet jeigu lenkai sutiks priimti 
mūšių paliaubos ir taikos 

sąlygas.

ndo- 
usijia

LONDONAS, rugp. 8. 
sak Rusijos delegacijos 
ne išleisto pranešimo, 
sutinka pradėti ištraukimą savo 
spėkų iki 1918 m. vyriausios 
tarybos nužymėtos linijos, jei 
Lenkija sutiks priimtj mūšių 
paliaubos sąlygas.

True translatiei filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 10, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LEIDŽIA GRAIKAMS UŽIMTI 
KONSTANTINOPOLĮ.

RYMAS, rugį). 7. — Pasak 
čia gautų žinių, talkininkų ša-fiaK gautų era žinių, aimeie gautų

iedra ir šilčiau šiandie; ryto Internacionalų* kuiife remia bol- lįs suteikė graikams
galbūt lietus. ševikus. užimti Konstantinopolį.

COLO.GNE, rugp. 8. --- Padė
tis Lenkijoje virsta į karinę 
katastrofų ir yra pilnas vidu
rinis susmukimhs, sako žinia iš 
Varšuvos. ■

Francijosl karinė valdžia grei- 
iš Vokietijos 

konsulo pasportų dėl visų na
rių Francijos misijos. Kadang^ 

I vokiečiai negalėjo greitai iš
duoti pasportų, trįs franeuzų 
majorai buvo prijungti prie vo
le iečių raštininkų štabo pagrei
tinimui išrašymo pasportų.

Lenkijos vienatinė karinė 
viltis — Hallerio savanore ar
mija — davė tik suvilimą, ne- , ... , . . , .v. ... .... . ....£. .. vo pačios valdžios pekeusta ki-žiurmt to takto, kad n dėjo di- , . 1 . . . . .tais asmenimis iš kairesniojo 

siparno. (l)r. Šildys nepartinis, 
artimĮas social-liaudininkams, 
Natkevičius soc.-liaud., o D-ras 

Priduriami, kad yra didelių I Zaunius socialdemokratas). Iki 
■susikirtimų tarp franeuzų gen. | šiol nėra patvirtinta, kad T. 
Weygand štabo ir lenkų kari-1 Norus butų buvęs išrinktas Lic- 
ninkų, delei ko pasidarė didelis tuvos prezidentu, ir jeigu spėti, 
sumišinąas paliepimuose fron- kJad pirmiau pasiųstoji delega

te. ; cija tapo pakeista, tai vargu, ar
t i y. . - ' jis šiuo momentu bus išrinktasLikučiai savanores armijos,';.i • i . v.. i-o Lietuvos prezidentu. Pranešda-kurie buvo atmušti palei Būgoj . „

i v • o/k 1 mas, iog 1 Norus esąs paskelb- upę, grįžta būreliais po 20 ar J . , , \v -i.il- -i tas prezidentu, kun. Jakaitis 40 žmonių, be ginklų ir reikme- .verkiausia pabrėžęs yra tik par
tinį krikščionių-demokitilų nu- 

Ateinantįs traukiniai yra pri- eislatymų.
sikimšę ginkluotų dezertirų ' , . . v. , , ../ i -- \ i 1 Svarbiausias sios delegacijos(pabėgėliu is armijos). 300 de- v, ... ". . . , ... . {uždavinys yra spręsti dėl Vil-zertirų oiicienų lapo atiduota1 . ,j. . . T ... j niaus iri kitų okupuotų Lietuvosseredoje teismui. Is jų 23 liko1 ’ * 1 l
sušaudyti.

dėlės pastangas sulaikyti besi 
veržimų šiauriniame fronte. J 
tada aplaikė didelių nuostolių.

1S

[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj]
WASIIINGTON()S, rugpjū

čiu 2 dienų iš Kauno gauta “El
tos” kablegramas, iš kurio ma
tyt, jog Lietuvoj valdžia 
pasiuntusi Rygon delegaciją
trijų narių: D-ro Jurgio Šaulio, 
ka po pirmininko, Steigiamojo 
Seimo sekretoriaus karininko 
Natkevičiaus, ir Atstovo Latvi
joj D-ro Zaunio. Drauge su de
legacija iškeliavę yra ir reika
lingi ministerijos ekspertai. 
Matyt, jog pirmiaus paisiusioji 
delegacija iš T. Noraus, advo
kato Rozen bailino ir pulkininko 
Kliausčinskio arba pati atsisa- 

i kė toliaus vesti derybas su Ru-

ta delegacija dalyvauja tik Pa- 
baltijos štilių konferencijoj ir 

True translation fileu with the post- ’ j°s žinioje yra visai kiti klausi- 
master at Chicago, UI., Aug. 10, 1920; mai, o ne Lietuvos žemiu oku- 
■as reguircd by the act of Oct. 6, 191 pacija _ <<N,, Red ] pa(|ary.

Lenkai- areštuoja savuosius taja liepos 12 dieną su Rusais 
koncunistus. , taikos sutarčia, rodos, jokio

----------- I klausimo dėl Vilniaus ir kitų 
VARŠAVA, rugp. 7. — Šuo-, kraštų būti nebegalėjo. Todėl ir 

kalbia, manoma, pridarytas ko- Lietuvos Vyriausybė 
mlunistų ir siekianti® išsprog- svarstyti klausimą, 
dinti armijos kvatierą, tapo su-

turėjo 
ar reikia 

sutikti priimti Rusų pasiūlymų

sutartis, o jiems pagelbon sus
kubo lietuvių komunistai su V. 
Kapsuku priešakyje, kad tų už
grobtu dalį vėl prijungus prie 
Rusijos. Visus tuos 'santikius 
geriausiai nušviečia m ilsu ats
tovo Ix>ndonc Lietuvos valdžios 
telegramas, tilpęs, The Christian 
Science Monitor rugpiučio 2 
dieną:
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 4, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

“Bendra padėtis Vilniuje yra 
labai apverktina ir kaskart da
rosi1 blogesnė. Revoliucinis teis
mas smarkiai dabuojasi; areš- 
tuojlamųjų skaičius kasdien di
dėja. Daug įžymių asmenų bu
vo suimta, tarp jų grovas Tiš
kus ir leidėjai laikraščio “Echo 
Litwy.” Visi laikraščiai, išsky
rus tuos, kurie yra bolševikų 
leidžiami, tapo uždaryti. Visi 
žmones, kurie tik buvo kreipę
si į Lietuvių karinę valdžią, pra
šydami užtarimo, buvo lygiu 
budu areštuojami.

“Miestas plėšiamas po prie
danga taip vadinamų rekvizici
jų, prekės atimamos be užmo- 
kesnio ir dažniausiai be jokio 
raštelio, kvitos. Bolševikų ka
riuomenės vadai yra paskelbę, 
kad Vilniuje ir jo apskrityje 
turi būt įvesta tarybų valdžia 
ir kad išpnadžios visa prekyba 
turi būt nacionalizuota; veik 
visos krautuvės tapo uždarytos 
ir užpečėtytos. Bolševikai yra 
sd savim atsivežę iš Rusijos taip 
vadinamus lietuvius bolševikus 
ir kartu su jiais organizuoja 
vietos civilę valdžią, su p. Kap
suku priešakyje, kuri reikalau
ja, kųd butų išnaujo peržiūrėta 
taikos sutartis, idant užimtoji 
Lietuvos dalis butų prijungta 
prie Sovietų Rusijos, šie bolše
vikui yra paskleidę po kraštų 
Rusų Tarybos projiogandos li
teratūrų ir norėjo iššaukti suki
limų visoje Lietuvoje sovietų 
valdžios naudai. Visi Lietuvos 
valdžios protestai paliekami be 
pasekmės ir padėtis darėsi vis 
labiau įtempta. Bolševikai rei
kalavę ir garvežinių vagonų, 
kad galėjus važiuoti į Gardiną, 
ir grasino sušaudyti grovą Tiš-

Važiuos prie šiaurinio poliaus.
NOME, Alaskoje, rugp. 6 . — 

Gal dar ryto pagarsėjusia nor
vegų šiaurės tyrinėtojas kapt. 
Roal Aiuudsen laivu Maud iš
plauks prie šiaurinio poliaus. 
Jis apskaito, kad jo kelione tę
sis penkis metus.

HNMV KURSAS.
..... —■ ■ ■ IJ

VAKAR, rugp. 9 d., užsenio pinigų 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip ui? 
25,006 dalmrių, bankų buvo skaitome 
Amerikos pinigais iiaip:

Anglijos 1 svaras ...
Austrijos 100 kronų 
Belgijos už vienų $1 .... frankų 13.30 
Finų 100 markių .....
Francijos už $1 .......
Italijos už $1 .............
Lietuvos 100 auksinų

(Liėtttves Kūkfdflrtl tai Vokiečiu 
ostmarkiai; jų kursas toks-pai 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ................... $048
Olandų 100 guldenų ........... $33.00
Norvegų 100 kronų ........... $15.3C
Šveicarų, už $1 ........... frankų 6.05
Švedų 100 kronų................... $20.45
Vokiečių 100 markių ........... $2.20

. $3.63 

. $0.54
* •

........... $3.82 
frankų 13.92 
.... lirų 19.75 
.......... $2.20>

sektas Varšuvoje, šimtai žmo- sudaryti bendrų komisijų, kad 
nių tapo areštuota ir daug gink-' vėl iš naujo svarsčius tų klausi- 

konl iskuota į mą Nutarta vienok pasiųsti de- 
, ošiančioj i legacijų iš minėtų narių Rygon, 

pagei davi
kas galėtų 

i tarp 
....... v - —------ v- bet matyt,
I tarp pačių Rusų yra nauja sro- 
I ve, kuri visai nenori skaitytis su 
tuo, ant ko dar taip nesenai 
Ralys rusai buvo sutikę. Įsiga

lėję Lenkijoj, šie komunistai-

lų ir amunicijos I 
senoj rusų kateroj, esianči
skersai nuo armijos kva t ienos. ; Bušai yrtt pareiškę 
Ginklai bu vo rasi i bažnyčios ru- 1 mą vengti visako, 
syje. čia taipjau rasta beveik ; suardyti gerus santikius 
užbaigtą tunelį, iškastą po gat- į Bušų ir Lietuvių, 
ve linkui armijos kvatieros.

Daug komunistų tapo areš
tuota laike pastarųjų kelių die
nų.

True translation filed with the post-1 inilperialrstai 
master at Chicago, III., Aug. 10, 1920 1
as required by the act of Oct. 6, 1S>17 i

Bolševikai nenolrį kalbėti apie 
taiką, sako lenkai.

VARŠAVA, rugp. 7. — ’ Už
rubežinių reikalų ministerija 
šįvakar paskelbė, kad sovietų 
bevielinio telegrafo operato
rius Maskvoje jau trečiu syk i d 
atsisakė priimti Lenkijos val
džios pranešimų, kad Lenkija 
pasiųs ■delegatus į bolševikų- 
lenkų taikos kanferencijų Min
ske. Sovietų operatorius pa
sakęs, jog jis yra perdaug už
imtas, kad priimti pranešimą.

GAUDYSIĄ SLAKERIUS.
t

WASHINGTON, rugp. 9. — 
Karo departamientas paskelbė, 
kad jis neužilgo pradėsiąs nau
ją medžioklę ant ‘Makerių” 
nestojusių kariuomenėn. Viso
je Šalyje busiąs paskelbtas' 
slakerių sąrašas, j kurį yra įt-' 
raukta 173,911 vardų. j

SKAITYKIT IR PLATINKI! , 
« vr A IT T T V \T A a n

ta Naujienose rugp. 4 d.)
Kaip žinia iš kitų šaltinių, 

Lietuvos valdžia yra netik atsi
sakiusi duoti traukinių, bet dar

užkirtus 
Lietuvą, 
pasiliko 
Rygoje derybos jau yra atnešu- 
sios rugpiučio 5 diena naujų ži
nią per Kopenhagą, jog bolševi
kai sutikę jau evakuoti Vilnių 
ir užleisti jį Lietuviams, [šita 
Žinia buvo šispausdinta Naujie
nose rugpiučio 6 d. — Red ]

bolševikams kebų į 
Lietuvos kariuomenė 
Vilniuje, ir pradėtos

Kol Markčs 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, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose* Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o tafpgf ir Vffldėtifos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chiengo* III.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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True truntiiation £Ued wtth tho powi- 
master at Chicago, III., Aug. 10, 1920 
as roquir»d by the act of Oct. 6, 1917

Patentai.
LAURENCK TODD.
[F«4»r«eWjl Pf«mJ

Ne\v York. — Sovietų biuro 
viršininkai tariasi žinę tikrąją 
prasmę notos, kurių įteikė Rusi
jos vaizbos delegacija talkinin
kų premierams. Franci jos už
sienių ministerija paskelbė tų 
notų. {Mibrieždama, kad įvežimo 
ir išvežimo vaizlm turi būti ve
dama išimtinai su sovietų val
džia, ir kad vaizbos išlvgos bus 
išspręstos besiartinančio j taikos 
konferencijoj.

Maskvoj notoj ypač pubrie- 
žiama tas faktas, kad Rusija ne
be pripažins patentų teisės tiems 
piliečiams, kurių šalys kariauja 
prieš Rusi jų. Kitais žodžiais sa
kant, Rusija skaito legaliniu da
lyku užgriebti ir sunaudoti vaiz
bos paslaptis ir patentus, pri
klausančius, anglams, francu- 
zams ir kitoms tautoms, kurios

DIDELIS MASINIS
MITINGAS

10-ta Rugpiučio, 1920 
Strumilo Svet.

158 E. 107th St., 
Roseland, III. 
7 vai. vakare.

litą Rugpjiučio-Aug., 1920.
Mildos Svet.

3138 So. Halsted St.
7 vai. vakare.

12-tą Rugpiučio, 1920 
Meldažio Svet.

2242-44 W. 23rd Place.
7 vai. vakare.

Nedėlioję, Rugpiučio 15, 1920
G. Chernausko Darže, No. 1, Lyons, III.

Bus šaunus programas, įvairių žaismių ir daug 
kita. Muzika musų. Ar lis ar snigs—važiuokite.

RENGĖJAI.
Černausko darže nuo viso busite apsaugoti.

veda puolimų prieš Rusiją. Ta
tai reiškia, kad amerikiečiai pri 
klauso tai pačiai kategorijai, ka 
dangi Washingtonas aktingai 
teigia pagalbos Rusijos prie
šą hm.

Ta Rusijos notos dalis, kuriu 
atsakyta į talkininkų klausi
mus, ir kurių dabar atvežė Krus 
sinas į Londonu, labai sujudi
no Amerikos pramonininkus. 
Dabar jie suprato tų faktų, kad 
Jungtinės Valstijos turi atsakyti 
už savo valdžios reakcinę poli
tikų ir nelegalinį karų, vedamų 
prieš Sovietų Rusiją. Amerikie 
čiai, kurie turi išsiėmę Rusijos 
patentų mašinoms ir įvairioms 
išdirbystėnis, praras ne tik savo 
pinigus, bet ir turgavietes, kuo
met patentų paslaptys atsidurs 
rusų rankose.

“Kokios”, klausė talkininkų 
premierai, “yra Rusijoj teises 
talkininkų, kurie turi išsiėmę 
patentus arba užsiregistravę 
vaizbos paslaptis ir planus? Ar 
Sovietų Rusija neišduoda pa
tentų ir užregistruotų paslap
čių? Ar tai tiesa, kad sovietų 
valdžia konfiskuoju ir naudo
ja talkininkų {Klientus ir apskri
tai siaurina tas teises, kokiomis 
talkininkų piliečiai naudojosi 
pirma? Ar galima stalyti nau
jų reikalavimų, kad talkininkų 
teisės patentų klausimu butų 
apsaugoja mos, ar jei galima, 
tai kokiu budu?”

Į tai Maskvos valdžia atsakė: 
‘‘Patentų kontraktai — ir visi 
kiti kontraktai tarp Sovietų Ru
sijos ir talkininkų' šalių liko 
panaikinti. Tatai padaryta lo
dei, kad Antantė veda puolimų 
prieš Sovietų Rusiją savo inter
vencijomis ir blokada. Atnau
jinimas kontraktų ir sutarčių 
gali būti išspręstas tik taikos 
konferencijoj”.

Tiesa, Jungtinės Valstijos toj j 
notoj neminima, bet Jungtinių. 
Valstijų valdžia neprisidėjo prie] 
suformuliavimo tų klausimų, į 
kuriuos dabar gauta atsakymas. 
Vienok valdžia veikė išvien su 
Francija ir Anglija, kad sunai
kinus Sovietų respublikų. Vos 
porų dienų atgal Valstijos depai* 
tamentas pareiškė, kad negali
ma įsteigti pašto susisiekimo su 
Rusija, kadangi nesą padaryta 
atatinkamos sutarties . Paten
tų sutartys ir-gi privalo būti at
naujintos, nes jos juk nesiskiria 
nuo pašto sutarčių.

Ar Jungtines Valstijos daly
vaus taikos konferencijoj, ( ku
rioj turės būti išspręstas vaiz
bos klausimais sp Rusija?

šios šalies reporteriai reiškia 
vilties, bei politikieriai ir diplo
matai laikosi tos nuomonės, kad 
VVilsono administracija nepa
norės turėti nieko bendra su So
vietų Rusija. Net atžagareiviš- 
koji Franci ja nereiškia tiek ne
pakantos link Maskvos progra
mų nacionalizuoti pramonės j- 
rankios, kiek Jungtinių Valstijų 
departamentas.

O vienok vaizba, kuri sieks 
šimtus milionų dolerių, pareina 
nuo Amerikos valdžios susitari
mo su Rusija. Sovietų valdžia 
turės būti pripažinta ir naujos 
vaizbos sutartys padarytos, ku
riomis bus galima vesti apsi- 
mjainymą ir vaizbų. Be tų da
lykų apie vaizbų negali būti ir 
kalbos.

Musų valdžia ir kongresas tu 
ri susiburti, kad padarytomis 
sutartimis Amerikos ! dirbiniai 
butų parduodami sovietų val
džiai, o ne atskiriems žmonėms. 
Jie suras, kad kokių nors daiktų 
bus galimti pirktis tik iš Sovie
tų valdžios per užsienių vaizbos 
komisariatų.

Washingtonas gali raukytis ir 
leidinėti “slaptas informacijas”, 
kuriomis ‘bandoma darodyti, 
jog “Sovietų valdžia sugrius,” 
bet vėlai ar anksti jis turės da
ryti sutartis su Maskva, jei ne
norės pražudyti užsienių vaiz
bos.

Tai toki yra Rusijos notos 
prasme, tos notos, kuri liko į- 
teikta talkininkų premjerams 

dėl išsprendimo vaizbos Išlygų 
su Rusija.

Siųskime Lietuvon 
Knygas

Amerikos lietuviai darbinin
kai gausiai šelpė Lietuvos dar- 
binilnkus pini galis. Ir los jų 
aukos nenuėjo niekais —• j|os 
atnešė Lieuvos darbininkų ju
dėjimui dideles naudos, atliko 
ten savo darbų. Kad darbinin
kų aukos Lietuvoje padare sa
vo įtakos, tų pripažįsta net ir 
klerikalai. Jie pripažįsta, kad 
amerikiečių aukos sustiprino 
Lietuvos socialistus ir kad delei 
to klerikalai negalėjo pasigrieb
ti i savo rankas visos valdžios t
ir turėjo žlugti, nors dalinai, ta 
reakcija, kuri ten siautė klerika 
tams viepataujant.

Bet Amerikos lietuviai darbi
ninkai. užmiršo suteikti dar vie
ną pagelbą Lietuvos darbinin
kams, kuri irgi butų nemažai 
pr.Ridėjus prie Lietuvos dar
bininkų susipratimo pakėlimo 
ir kurių taip lengva buvo suteik 
ti amerikiečiams — tai literatū
ra. Jos Lietuvoje stokavo ir 
vis dar stokuoja. Lietuvos so
cialistai iš^amerikiečių aukų ga 
Įėjo visur pasiusti) kalbėtojus, 
galėjo išleisti laikraščius, bet 
jie negalėjo paskleisti knygų, 
dėlto kad knygų Lietuvoje kaip 
ilr nėra. Senosios socialistų 
knygos, išleisto keletu metų at
gal, jau paseno. Dabar yra vi
sai kitokia padėtis, negu kad 
buvo keli melai atgal. Iškilo 
nauji] klausimų, i kuriuos atsa
kymo negali duoti išleistos dar 
prieš kart} knygos, Kitokiu 
knygų irgi maža beliko Lietu
voje — jos žuvo laike karo. Lai
ke karo irgi (išleista vos kelios 
knygos, o dabar, delei stokos 
popieros ir spaustuvių ,ir bran
gumo spaudos, knygų veik visai4 
neišleidžiama.

NAUJIENOS, Chlcagų, DL 
MM.....!'■■«■«.' .Mll II .OL"1..

R(4kn1avinw gi knygų yra 
labai didelis. Jaunimas tiesiog 
veržte veržiasi prie skaitymu — 
bet nėra ko skaityti. Gyveni.-’ 
mas paskutiniais kelinis me
tais iškėlė tiek svarbių ir opių 
klausimų, reikalaujančių buti-j 
no ahakymo, jog nė kiek nenuo 
stabu, kad žmonės pirmiausia 
puolė prie knygų, j ieškodami 
jose atsakymų į tuos klausi
mus. Kiekvienoje parapijoje, 
veik i. < kvieiuunc didesniame 
kaime pradėjo stengt'.* didesni 
ar mažeini knygynai Jie butų 
galėję atlikti didelį darbų, bet 
ir jie neturėjo knygų.

Vos tik prasidėjo pirmi susi
žinojimai su Lietuva, vos tik at
ėjo pirmieji laiškai, kaip pasi
girdo iš Lietuvos visatinas šauk 
imas į amerikiečius -“duokite 
nuims knygų . ir laikraščių!” 
Prašė jų knygynai, prašė jų aL 
skiri asmenys. ' TaJ balsas ir 
ikišiol nenustoja šaukęs.

Amerikiečiai atsiliepė į tų bal 
są. Daug knygų tapo pasiųs
ta ir užrašyta laikraščių. Vien 
“Naujienų” kasdie pasiekia Lie 
tuvų po kelis šimtus egzemp
liorių. Bet tai buvo liuosano- 
ris atsirų žmonių darbas. Siun 
tė knygas ir užrašinėjo laikraš
čiui pavieniai asmenys savo 
broliams ir draugams. Bet tai 
padarė palyginamai mažas skai 
čius žmonių.

Organizuoti tų darbų dar ne
buvo bandoma. Nebuvo ban
domą rinkti čia knygas ir siųsti 
jas Lietuvon liaudies knygy
nams. O tai, mano nuomone, 
butų svarbu. Daugumų ameri
kiečių turi po kelias iar kelioli- 
ką jau perskaitytų knygų. Jos 
guli dabar an lentynų, nenešda- 
mos daugiau naudos, kuomet 
Lietuvoje yra toks didelis kny*- 
gų badas. Nėra abejones, kad 
amerikiečiai noriai atiduotų sa
vo perskaitytas knygas, pasiųsti 
jas Lietuvon, jei butų .kas jas 
siųstų.

Reikia tad, kad čia, Ameri
koje, butų sudaryta tam tikra 
įstaiga, kuri užsiimtų rinkimu 
ir siuntimu knygų Lietuvon, 
ypač į tokias vietas, kurios yra 

nukentėję mio kuro, kur 
žmones labiausiai skursta ir kur 
knyga, kad ir prie geriausių no
rų, darosi neprieinama; įsiusti 
jus įsteigtiems ir besisteigian
tiems knygynams, kur pasiųstos 
knygos galėtų kuodą ilgiausia 
žmonių pasiekti, kuodidžiau- 
sios naudos nešti. Dabar -susi- 
nešimai su Lietuva nėra taip 
sunkus ir tai butų galima leng
vai atlikti. Jei tai butų buvę 
padaryta tuojau kai prasidėjo 
pirmlieji susinešimai su Lietuva, 
jau daug amerikiečių knygų bu
tų pasiekę Lietuvą. Bet visgi 
gcria> vėliau, negu niekad, 
ypač kad nėra didelės vilties, 
kad knygų leidimas Lietuvoje 
greitai atsinaujins didesniame 
laipsnyje (tai dėlto, kad visos 
dabar esančios Lietuvoje spaus
tuvės yra tiek užverstos darbu, 
kad apie knygų spausdinimą ir 
galvoti negali).

Kas tokią įstaigą ar komite
tą turėtų sutverti? Tai galėtų 
padaryti Amerikos Lietuvių Dar 
bininkų Tarybą, L. S. S., ar ko
kia nors kita didelė organizaci
ja, arba net galėtų susitverti 
savanoris komitetas iš darbščių 
ir patikimų žmonių. V kuo grei
čiaus tai bus padaryta, tuo bus 
geriau.

Bet ar toks komitetas susida
rys, tai priklausys nuo to, kokį 
toks sumanymas susilauks atsi
liepimą iš Amerikos lietuvių 
bendruomenėm. Bet iki toks 
komitetas susidarys (jei jis tik
rai susidarys) ir iki jis pradės 
veikli, tegul amerikiečiai nenu
stoja siuntę, knygas ir laikraš
čius (kad ir perskaitytus) {' Lie
tuvą. Kiekviena pasiųsta kny
ga, kiekvienas laikraščio nume
ris atliks ten savo darbą. Dar 
butų derliau, kad knygos ir laik 
raščiiai butų siunčiami ne pa- 
vieniems žmonėms, bet knygy
nams, kur Jomis knygomis ir 
’aikrašČiais galėtų pasinaudoti 
juo didesnis skaičius žmonių.

Padėkime tuo Lietuvos drau
gams užpildyti ir antrą spragą

—įtinką literatūros Lietuvoje.
Ką manote, draugai, apie šį’ 

sumanymą ? Atsiliepkite.
. • K. Baronas.

Laiškai iš Lietuvos
niškis iš Virbalio J. Markui, 
Chicago j:

...Tik man gaila Lietuvos, 
kad joje pradeda užgimti visoki 
negeistini gidvnlai, kurie prade
da griaut, o ne būdavot tą tvir
ta Lietuvos pamatą, šiandie 
jau Lietuva daėjo laimingai prie 
St. Šeinio. Rinkimai buvo ga
na demokratiški, jokių neteisė
tų agitatorių nebuvo, žmonės 
pilnai ir laisvai galėjo balsuoti 
už ką kas norėjo. Smarkiausiai 
darbavosi Soc.-dem., bet rezul
tate daugiausia laimėjo Krikš- 
'čionys demokratai (klerikalai). 
Kas tam kaltas?

O visgi šiandie Lietuvos lai
kinoj sostinėj, Kaune iš kur tai 
išlindę koki tai gaivalėliai rėkia 

Šalin Buržuaziš- •visa gerkle:
kas Seimas! šalin siurbčjai-iš- 
naudotoji'ii!” Mielas mano drau 
ge! pasakyk man, ar tas šauki
mas yra teisolas? ar-gi jie gali 
būti priešingi Lietuvos liaudies 
valiai? Argi yra tas jų pama
li ngm riksmas, i| prie ko jis 
gali visą šalį privesti? Mano 
nuomone šiuose dalykuose ne
sutiko ir nesutiks. Jei mes sta
tom valstybę ant demokratiškų 
pamatų, tai mes ją ir statykim, 
o ne verskim ant bolševikiško 
kurpalio. Man tas bolševikų 
kurpalis žinomas gana gerai, ir 
diskini mačiau, kokį jis vaisių 
atnešė Rusijoj. Bet mes lietu
viai neturim svajot apie Lenino 
ir Trockio nuomonių vykdymą, 
lik turim stot prie to švento Lie
tuvos darbo ir įvykdinti tai, kas 
musų visų širdyse dega, ir ta-
da mes pamatysim Lietuvos 
šviesią padangę.

Girdėjau jau aš Lietuvoje 
apie jūsų išsiųstus delegatus, 
bet pakol kia da negirdėjau jų 
darbo vaisių, bet tikiu, kad bus 
naudingas tas darbas. Lietuvai 
tas dalykas yra būtinai i-eikalin- 

gas. Jeigu Amerikos lietuviu 
sugebės atlikti savo užduotį, tai 
jie ištikrųjų padarys Lietuvą 
nauja Amerika.

Daugelis amerikiečių grįžta i 
Lietuvą. Teko man matyt, kaip 
grįžusių pora amerikiečių žiūrė
dami džiaugėsi į narsią Lietuvos 
kariuomenė. Vienas tų žiūrėto
jų išsitarė — esą melu viską ir 
stoju į tą narsią Lietuvos karino 
menę. Priėjęs aš užklausiau: 
“Tiamista turbūt mėgsti kariuo
menės tarnystę?” Jis atsakė: 
“Ne. Aš nuo jos Suv. Valstijose 
slapsčiausi, bet šičia einu su tik
ru noru ir tikra tėvynės meile”. 
Nusistebėjo daugelis išgirdę jo 
žodžius ir ne vienas pasakė: iš
tikrųjų amerikiečiai moka gerb 
ti brangią Lietuvą ir už ją mei
liai eina kovoti. Ir aš tikiu, kai 
ne vieno amerikiečio neatsiras, 
kuris negerbs tą brangią Lietu
vą.

Draugas žingeidauji mano gy
venimu Rusijoj. Rusijos gyve
nimas buvo gana žingeidus, ku
rį net sunku šiame laiške apra
šyti. Per 28 dienas atvykau : 
Archangelską. Rusų .durnos 
valdžia (tai yra Kerenskio) pri
ėmė mus kuopti ikiiau si a, greit 
ir patogų suteikė mums trau
kinį į Petrapilį. Pasiekiau Pet
rapilį be jokio nuovargio, o 
Petrapilio Ministerijos įgalioti
nis suteikė gana patogią vietą. 
Kol atlikau visus reikalus, pra
bėgo 5 dienos. J tas prabūtas 
dienas teko truputį pažinli/lk't- 
rrpilį, teko atlankyti revoliu
cijos audros užgautas vičlas, 
teko būti caro žieminiuos kam
bariuos, kurių įspūdis liko man 
ant visados. Atlikus savo rei
kalus, gavau paskirinią i Sibe
lijų m. Omską. | Omską nu

vykai! per 6 dienas, bet nejau
čiau jokio nuovargio, todėl kad 
buvo didžiausi patogumai lame 
iraukinyj. Nuvykus ten be jo
kių kliūčių aš datsiekiau galą 
savo ilgos keliones, Taip kad

Utarninkas, Rug. 10 ’d., 1920

Kiekvienas privalo įsigyti šią 
labai naudingą knygą

Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje 
knygoje rasite pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
kaip tai:

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.

Virškinimas.
Rūgimas arba fermentacija.
Kas yra alkoholis.
Cirkuliacija (kraujo) 
Kvėpavimas.

9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10.

4.
5.
6.

8.

Inkstai, oda ir jų priedermės.
Dirksniai (nervai).
Pajautimai.
Liga (bakterijos)
Parazitai (kaip nuo jų apsi-

12.
13.
14.

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir- 

dėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuojaus:

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS.

kelyje nuo pat New Yorko iki 
Omsko prabuvau 41 dieną. Ap
sigyvenus Omske pradėjau vesti 
savo pan igas, bet negavau da į 
vėžes įeiti, kaip užėjo bolševiz
mo audria, prie kurios gyveni
mas da pablogėjo delei jų ne- 
t’vark.inįįiiino. I^ragyvenan prie 
jų neblogiausia apie 8 mene
sius laiko. Bet štai kurktai iš 
Rytų pradėjo, Sibiro bolševi- 
kams smirdėt (Dutovo) 
jus, po draug ir man pradėjo 

iiilbejotis «<yic i geresnę ateitį.
Sumaniau tuojaus važiuoti į 
Lietuvą. Nieko nelaukiant par
daviau ne.kuriuos daiktus ir iš
važiavau. Nespėjau įlipti į Irau 
kinį, tuojaus pajutau sunkią 
kelionę, ir juo toliau, juo sun
kiau. Juo toliau į Rusiją, tuo 
didesnis badas, ir kelione sun
kesnė. Kur norme buvo važiuo 
ti 8 d., tai važiavau 38 d. Ir rei
kia įsivaizdini, kad valgiau tur
būt tik po kartą į 2—3 dienas. 
O karuose nebuvo vielos nė ko
jai padėti taip pilnai prikimš 
ti visokių šmuklerių visokiais 
mt/šais. Prisiėjo nesykį kabin
tis an Ikarų stogo virba ant 
karų sidurimo. Daug kelyj var 
go, skurdo ir nustolio turėjau 
su daiktais, o pinigais kainavo 
3 tūkstančiai rublių. Kuomet 
parvažiitvau į Lietuvą, jaučiau
si vos lik gyvas, ir maniau sau 
alsilsčt ramiai. Bet kur tau 
Lietuvos mielos okupantas, Vo
kietis, ant tiek buvo įniršęs ant 
Lietuvos jaunų vyrų ir gaudė 
juos, kaip vasarą gaudn šunis 
A menkoj. Sugavę nė žodžio 
nedavė ištarti, tuojaus išgaben
davo į miškus prie sunkių dar
ini; į tuos miškus, kurie randa
si Kauno apylinkėj (Kazlai). 
Kazluose buvo didžiausias punk 
Ins tų nelaimingų Lietuvos vy
rų, kur ne vienas tuksiantis iš 
bado ir sunkaus darbo pasimi
rė. ir dabar Kazluose randasi 
tas kapinynas, kuris liks amži
nai atminčiai okupacijos klikų. 
Taigi išvydęs tokį pas clgimą su 
Lietuvos{ miestų vyrais, aš smil
kau iš miestelio į sodžių. So- 
(Ižiuj pragyvenau iki pat vokie
čių perdavimo valdžios Lietu
va'.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

Perkame 
Liberty 
Bondsus
n v Naujienų Pinigų 

r 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 
paštų Liberty Bond
sus atperkame pagal 
tos dienos kurso, ka
da jie musų pasiekia.

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Phone Boulevard 4D1
ASHLAND ,IEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybž, Columbijos 
Grafonolas ir iietu- 
vižki naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Teisinga drabužiu kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

šenini. Gvarantuojame, l:ad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurio daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styiiaus, 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir oVerkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $G5. Mėlyno serge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai J§G.50 ir daugiau. Vyrų 
kelines $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki SI 7.50.

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

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

S. GORDON
1415 So. Halsted St« Chicago, III,
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VALPARAISO, INI).

Dar vietinės Valparaiso mo- sokniadienyj tegauna

valandą, nuo ryto iki vakaro, 
moksleiviją mokyklos suolan 
—prie darbo, tebegaudžia; gi 

moksleivija energingai dirba, 
kad sėkmingai baigti metų dar

mynos • mokiniai jau senai 
džiaugiasi ramiomis bei links
momis atastogų valandomis. 
O jau ir mums butų malonu 
rasti ramus užkampis nors va
landėlei atsilsėti.

Ne visur ir nevisad sykiu ap
lanko žmoniją ramios, džiaugs
mingos valandos. Vienur jos 
patiriamos ankščiau, o kitur,— 
vėliau.

Valparaiso lietuvius mokslei-

velkiu, esti trumpesnės, bet ir 
tos pačios surištos su darbu le
miančiu sekantiems metams 
moksleivio finansinį išteklių.

Mokslo metas baigsis rugpjū
čio 19 d. Užbaigimui mokslo 
metų vietos lietuviai moksleiviai 
kas metai rengdavo patraukian
tį pikniką, kuriu atsilankydavo 
gan didokas lietuvių jaunimo 
būrys iš Chicagos ir apielinkių. 
Šjais metais taip-pat yra ren
giamas piknikas. kuris įvyks 
nedėlioj, rugpjūčio 15 d. ir tiki
masi skaitlingo svečių būrio.

Senai jau išaušo vasaros die
na, o su ja ir vasaros grožybės. 
Gyvenimas paliko apsuptas nau 
ja vaizduote: laukuose banguo
ja nulenkęs pilnas veik išno
kusiais galvas, lemiantis gausų 
derlių vasarojus. Vietomis jau 
barkšo plotai nupjautų rugienų. 
—Vaizduotė lygir gimtinės lau
kuose!.. Arba vėl žaliuojanti 
medžiai; koks ten širdį džiu
ginantis reginys?! Pūsteles vė
jelis, sušlamės lapai... ir pasi
pili slapta, gili glostanti—sal
dinanti žmogaus jaušmus, sle’.ą 
poezija... Taip lygir norėtųsi, 
skristi į beribes erdves, kur vien 
žmogaus nuvarginta siela galė
tų ramiai pasilsėti ir saldžiai, 
saldžiai atsikvėpti...

Bet pažvelgkite didmiestin; 
kas ten paguodžia, ramna Ii u- į 
dintį, kas saldina žmogaus pa- ’ 
silsio valandas*? Paguoda-ra- 1

Isusimaišęs oras. Ir džiaugkis, 
žmogus, ištolo vasaros grožy
bių valandas slegiamas didmies 
čio surukusiu-d vokiančia a t mos 
f t r j !..

Ir štai vos tik vieną kartą j 
savaitę — 
imi progos
tyresniame ore, prasišalinus iš 
to nemalonaus didmiesčio ruko. 
Panašaus sekmadienio sulauksi
mi? ir rugpjūčio 15 d. Daugu
mas Chicagos ir apielinkės mit 
stų lietuvių spruks lauk — ty
ra n oran atgaivinti savo nuvar
gintą dvasią. O kaip sykis tą 
dieną — rugpiučio 15 d., vietoj 
L. M. L. D. — valparaisiečkii 
moksleiviai, kaip jau minėta 
pirmiau, rengia užbaigimui šių 
mokslo metų pikniką. Ot čion, 
garbus tautiečiai kaip tik pro
ga atvvhus atsilsėti tirame ore 
ingyti malonių įspūdžių, prisi
žiūrėti puošniam ( 
žiui, kuris primena 
tinę ir susipažinti 
čiais moksleiviais.

Taigi vardu visų 
čių lietuvių moksleivių nuošir
džiai užkviečiame visus, ku
ri’ ms tik 'Aplinkybės leidžia, at
vykti, o tuoin turėsime proga 
arčiau susipažinti, sudaryti bend 
rą draugiškumo ryšį ir pamaty
ti vienas kiltą, tikrai kaip lietuvis

gamtos gro- 
inusų gim

sti Čionykš-

valparaisic

L. M. L. D. Komitetas.
P. S. ChicagieČiams patogiau

sia važiuoti iš Engehvood sto-

čiai bus priimami lietuvių kny-

Lietuvai gelbėti Dr 
jos reikalais.

Skaitėme laikraščiuose Liet, 
atstovo p. Ji Vileišio pranešimą 
kad Lietuvos Raudonasis Kry
žius negavęs aukų iš Amerikos, 
nors čia yra susiorganizavusio* 
tuo reikalu dvi draugijos: Liet 
Baud. Kryžiaus Rėmimo — ka
talikų, ir Liet. Gelbėti Draugija 
Tos dvi organizacijos surinko 
tuksiančius dolerių, o pasirodo, 
kad tų pinigų Lietuvos Raudona 
sis Kryžius visai negauna.

niurnas - vien bildesis, barškė
jimas, trenksmas ratų, gatve- 
kariu, dirbtuvių mašinų, o sal
dus jų atsikvėpimas — su dul
kėmis ir įvair ų kaminų durnais

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

PAIN-EXPELLER
t alibažeukllg uftreg. 8. V. Pat V

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)
Valzbaženklj. ’

gali atsiliepti į L. G. Dr-ją, ir 
jau yra to apsireiškimų.

B icine, Wis., L. G. D. 15-tas 
skyrius suorganizuota liepos 24, 
1919 m., iki 1920 m. stropiai 
darbavos, kad tik kuodaugiau 
atiku surinkus. Darbo vaisiai 
buvo pasigėrėtini. Pabaigoj 
praeitų metų reikėjo peržiūrėti 
skyriaus knygas. Viena komi- 

| sija, tam tikslui išrinkta, neatli
ko kaip reikiant savo darbo. Bu 
vo išrinkta kita komisija. Ta 

rado apie
— suras-

peįžiūrėjus knygas 
pora nedidelių klaidų 
ta, kad kasoj yra apie tfviein do

gos parodo. Bet pastaroji ko
misija neturėjo pakvitavimų, iš 
Centro prisiųstų, nes jas buvęs

Šviesą ir pajiega suvedame j penus ir naujus namus, taipgi 
diibtuvns. Ca.-Ji arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGBPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. EAR ’ KUS, Pres.

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

Dainos Vienam Balsui
Parašė 

Stasys Šimkus
Kaina — 35c.

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

Sekančias dainas galima gauti:
Lopšinė
Sunku man gyventi
Ne dėl tavęs aš, mergelė.
Pamylėjau vakar
Vai varge, varge

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

Užsisakykit tuojau iš
NAUJIENŲ KNYGYNO 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

2.
3.
4.
5.

;ck iv torius kažin-kur nudėjo. 
Paprašius, gauta iš Centro “sta- 
lementas” už 1919 m. Būdamas 
vietos sekretorium, patikrinau 
r radau ne dvie doleriais pervir 
;i, bet 15 dolerių suviršum sto-

Susirinkime 
ilausimias dėl 
itio Lietuvon, 
liukas tečiaus 
lalyką kalbėti,
lyt iš Naujienų 157 num. straips

bu vo pakelta 
aukų persiimti- 
Skyriaus pirmi- 
nenori leist apie

Norima skai-

rotorius sako, kad ‘‘L. G. 1). 
pasiuntė apie 13,000 frankų Pa 
ryžiun, kad ten esantjs Lietuvos 
itslovai pasiųstų pinigus Liet. 

Raud. Kryžiui. Vietoj pnsųsti, 
>. Valdemaras tais pinigais už- 
;imokėjo randą, o likusius pa
siuntė Berlinan irgi, turbūt, 
randai užsimokėti”. Pirminin
kas nei to neleidžia skaityt, tik 
klausia, kaip sena esanti ta “ga
gėta”.

Gautu iš Centro “statementu” 
pasirodo, kad per 1919 m. iš Ra- 

Wis., L. G. I). šitas sky- 
pasiuntęs Ccntran visa 
Skyrius pajamų turė-

•ine 
•ius yra 
M 81.25. 
jo:

mokesnių .... $96.00 
parengimų $113.62

Viso $209.62
'Taigi Skyriaus ižde turėtųt 

nit $28.37; bet ižde yra tik $12.- 
>9. Labai gali būti, kad panašių 
lidykų yra ir kitur. Tatai rei
kėtų geriau kontroliuoti darbus 
*.ų. kurie kartais dedasi perdaug 
pasišventusiais dėl labo savo 
brolių Lietuvoj. -— P. Sinkus.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

Delei pašto siuntinių.

Lietuvos Atstovybė buvo 
skelbusi taisykles apie pašto 
mintinius (parcel post) į Liclu-

pa-

Vjsi surinktieji iki gegužės 1 
lienos siuntiniai buvo Ameri

kos pašto pasiųsti Lietuvon ge- 
;užės 15 dieną per Kopenhage- 
lą ir Dancigą į Liepoją. Tie 
iuntiniai buvo iš laivo į laivą 
nukraunami ir Kopenhagoj ir 
Dancige ir pagaliau pasiekė Lie 
no jų. i

Iš musų Paštų, Telegrafų ir 
felefonų Valdybos nuo jų d> 
• ktoriaus B. 'Domaševičiaus 
gauta iš liepos 15 dienos toksai 
pranešimas, kurį matau reika 
•o paskelbti žiniai visų tų, ku
ri * yra siuntę tų pašto siunti- 
n.’ų.

“Kalbami siuntiniai iš Ncw 
Yorko į Liepojų pribuvo bir
želio 21 d. 1527 maišuose, 
kieviename p ra kirčiu i imant 
po 4 siuntinius. Kaune pas
kutinė tų maišų partija gau
ta liepos 3 dieną. Dauguma 
maišų, kuriuose siunčiami 
siuntiniai seni, kelyje suply
šo ir Liicpojuje latvių pašto 
administracija 
rojo ^sutvarkyti 
ką sustatė tam

Kauno pašte
romi, kiek vienas siuntinys 
pasvėrimas, užrašomas į 
tam tikrą knygą ir siunčia
mas apdrausta tvarka, užda
rytame maiše į paskirimo

166 maišus tu 
(susinti), apie 
tikrą aktą.
maišai atida-

Iš priežasties užtaisymo 
daugumos siutimų tiktai į po
pierinį kevalą, kelyje jiie su
plyšo i^ apie 20% siuntinių 
reikia išnaujo užtaisyti. Ka
dangi už persiuntimą siunti
nių Latvija paėmė tūkstan
čius auksinų, apart to dar ir 
kitos dalelės išlaidos buvo pa 
darytos, kaip tai: už iškrovi
mą ir įkrovimą, pernešimą, 
pervežimą ir t. t., tad Valdy
ba nustatė už jų persiuntiimą

ligi 2 kilogramų —6 auks., 
virš 2 Jkilogr, po 2 auks. už 
kiekvieną kilogramą, ir ats
kirą inokestnf už medžiagą 
iša.'kvotą užtaisymui suply
šusių įsiuntinių. Šis mokesnis 
imamas tiktai už tuos siunti
nius, kuriuos reikėjo išnaujo 
užtaisyti”.

I LNIU !
AKIU SPECIALISTAS 

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

Lietuvos Sostine Laisva
Parduodame laivakortes tiesiai j Lietuvą per Hamburgą. Pas- 
portus gauname su viena diena.

Pinigus siunčiame pagal žemiausj dienos kursą, per

Lietuvos Prekybos ir Pramones Kanka
Centralis Pinigų Siuntimo ofisas; Chicagos vidurmiesty

Baltic Consultation
35 So. Dearborn Street

Tokiom.s pat teisėmis, kaip' 
ir pirmiieji siuntiniai, Amerikos! 
paštas priima ir tolinus siunti-' 
nius. .

Kita <pašlo siuntinių partija 
tapo išsiųsta Liepoj un birželio į 
15 dieną, ant Kerr Steamship ' 
Kompanijos laivo “Monticello”. 
Liepos mėnesyje sumažėjo skai , 
Čius pašto siuntinių ir ikišiol 
nėra dar surinkta penkių siuitų 1 
maišų. Amerikos paštas siun-j 
čia Liepojon laivu pašto siun-j 
t irius kaip t k susidaro penki 
ši ii tai ar daugiau pašto siunti
nių.

Taip esą susitarta su minėta

Jonas Vileišis.
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

LIETUVOS LAISVĖS PASKO
LOS CHICAGOS IR APIELIN- 

KIO APSKRIČIO STOČIŲ 
DOMEI.

Lietuvos Misijos pirmininkas 
J. Vileišis, Maj. žadeikis ir Ma
rijona Jokubaitė atvyks Chica- 
gon 15 d. šio menesio ir daly
vaus rengiamoje manifestaci
joje, kuri įvyks tą pačią dieną 
Auditoriume.

Po to pradės lankytis po ko
lonijas nustatytu maršrutu. Mi-j 
sija lankysis Chicagoj ir apie- 
linkSj tikslu prieiti prie laimin
go užbaigimo paskirtos mums 
kvotos.

West

West

v., Brigh-

Visų kolonijų stotys lai pasi
rūpina susirasti svetaines ir 
kuoplačiausiai išgarsinti, su
traukti visuomenę ir išparduoti 
paskirtos kvotos bonus.

MARŠRUTAS.
Rugp. 17, 7:30 v. v., Bridge- 

port, Chgo, J. Vileišis.
Rugp. 17, 7:30 v. v 

Side, Chga, P. žadeikis.
Rugp. 18, 7:30 v.

Pullman, P. žadeikis.
Rugp. 18, 7:30 v.

ten Park, J. Vileišis.
Rugp. 19, 7:30 v. v., Melrose 

Park, P. žadeikis.
Rugp. 19, 7:30 v. v., Cicero, 

J. Vileišis.
Rugp. 20, 7:30 v. v., Chicago 

Eeights, J. Vileišis.
Rugp. 20, 7:30 v. v., Gary, 

Ii:d., P. žadeikis.
Rugp. 21, 7:30 v. v., Indiana 

Ilarbor, Ind., J. Vileišis.
Rugp. 21, 7:30 v. v., So. Chi

cago, III., P. žadeikis.
Rugp. 22, 2:00 p. p., Roseland, 

Chgo, J. Vileišis.
Rugp. 22, 2:00 p. p., North 

Side, Chgo, P. žadeikis.
Rugp. 22, 7:30 v. v., 18th St., 

Chgo, P. žadeikis.

••r

■

Bureau

AŠ, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE.
Kas mano išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bittoris. 

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 Bittoris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per G menesius aš savo paveikslų nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bittoris. Kaina SL25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt

is Širdies
Paraše James Allen 

Vertė St. Biežis.

TURINYS:
1. širdis ir gyvenimas.
2. Proto pobūdis ir pajiega.
3. Proto pasidarymas.
4. Darymas ir žinojimas.
5. Pirmi žingsniai į augštesnį gyvenimą.
6. Dvasinės sąlygos ir jų pasekmės.
7. Padrąsinimas.
Paprotys yra tvirtesnis už prigimimą. Jis pa

kelia žmogų iki augščiausio laipsnio gyvenime. 
Padaro jį kiltu; padaro naudingu sau ir kitiems. 
Paprotys suteikia žmogui laisvę, laimę ir abelną 
pasisekimą.

Bet paprotys ir nugramzdina žmogų į bėdą ir 
skurdą. Blogas paprotys nutraukia žmogų Į 
niekšybę, panieką ir pražūtį. Tokia yra galybė 
gerų ir blogų papročių.

Šitoj knygelėj pamokinama, kaip gerą paprotį 
išauklėti. 53 puslapiai.

Knygelės kaina tik 15 centų.

.NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.
D
D iŠ H M

Rugp. 22, 7:30 v. v., Town of 
Lake Chicago, J. Vileišis.

Rugp. 23, 7:30 v. v., Springf- 
ficld, III., J. Vileišis.

Rugp. 23, 7:30 v. v., Grand 
Rapids, Mich., P. žadeikis.

Rugp. 24, 7:30 v. v., Westvil- 
le, 111., J. Vileišis.

Rugp. 24, 7:30 v. v., Rock- 
ford, III., P. žadeikis.

Rugp. 25, 7:30 v. v., Wauge- 
gan, III., J. Vileišis.

Rugp. 25, 7:30 y. v., Spring 
Valley, III., P. žadeikis.

Rugp., 26, 7:30 v. v., Keno- 
sha, Wis., J. Vileišis.

Rugp. 26, 7:30 v. v., 
Nebr., P. žadeikis.

Rugp. 27, 7:30 v. v., 
Wis., J. Vileišis.

Rugp. 27, 7:30 v. v.,
City, Kans., P. žadeikis.

Rugp. 28, 7:30 v. v., Milwau- 
kee, Wis., J. Vileišis.

Rugp. 29, 7:30 v. v.
Louis, III., P. žadeikis.

Rugp. 29, 2:00 p. p., Sheboy- 
gan, Wis:, J. Vileišis.

Šis maršrutas nebus maino
mas, nes Lietuvos Misija ’tokį 

patvirtino. J. A. Mickeliunas.

Omaha,

Racine,

Kansas

E. St.

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

Telephone
• Boulevard 6437

Dr. 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 
figų. 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 ikit 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

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

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIE/JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landom 1 ik! 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phono McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare. i

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Centrui 3684 

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- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

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

Tel. Canal 2552.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Vau 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 
7—8 vak. Nedčlioms 10—12 dienų

Lietuvos. Laisv. Paskolos Chi
cagos ir Apiel. Apskričio Rast., 
4410 So. Richmond St., Telef. 
McKinley 1833-2797.

IIB1IIIIIIIIIBIIIIII
J Tel. Boulevard 2160

S Dr. A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgas 1 
E. VALANDOS: 9—12 ryto I

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

1 Chicago, UI. 1
MiBBBBBIBBBBBaBBBBBBBB 
IBnBBBBBBBBflBBBBiBIBB 

g DR. YUŠKA ■

h 1900 S. Halsted St. i
u Tel. Canal 2118 ■M ■H Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 g
H vakare. g
■ Rezidencija: 2811 W. 68 St 1

Tel. Prospect 3466 ‘
■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■>■■

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

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

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

.... ,---------- rn.r—

DR. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė.
Telefonai: Pullman 342 ir 8189 

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

DR. JOHN N. THORPe' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157—<■ .... -.
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Militaristiškas 
protavimas,

Jau daug kartų “Naujie
noms” teko pažymėti, kad 
vadinamieji “komunistai” 
garbina fyzikinę spėkų ir 
prievartų, kaipo vienintelius 
tikrai revoliucinius proleta
riato kovos įrankius. Šita
me punkte “Naujienos”, 
kaip ir didelė didžiuma so
cialistų visame pasaulyje, 
griežtai skiriasi nuo “komu
nistų”.

Socialistai pripažįsta, kad 
prie tam tikrų aplinkybių 
proletariatui gali tekti pa
vartoti spėkų ir prievartų, 
bet į tai jie žiuri ne kaipo j 
pageidaujamų dalykų, o kai
po į neišvengiamų blogumų. 
Jie pegarbina kumščios. Jie 
stengiasi pakreipti politikų 
atskirose šalyse ir pasaulyje 
taip, kad fyzikinės spėkos ir 
prievartos vartojimo butų 
kiek galint labiaus išvengta.

Tai yra, tarp kitko, viena 
pamatinių priežasčių, delko 
socialistai stoja už demokra- 
tybę. Prie demokratinės 
valdžios formos, klesų kova 
gali būt vedama minties į- 
rankiais, argumentais, — o 
ne ginklais ir kumščiomis.

Del tos pačios priežasties 
socialistai stoja, tarptauti
nėje politikoje, už tautų nu
siginklavimų ir susijungimų, 
o ne už “ginkluotų lygsva
rą”, kurių laiks nuo laiko 
pertraukia karės..

lluo-gi tarpu “komunis
tai, * kaip minėjome, spėkų 
ir prievartų skaito geriausiu 
darbininkų kovos įrankiu. 
Kada paskutiniame savo su
važiavime Socialistų Partija 
pareiškė, kad ji eis prie dar
bininkų klesos paliuosavimo 
ne spėkos ir prievartos ke
liu, tai visa Amerikos “ko
munistų” spauda (kartu ir 
lietuviškųjų keikunėlių or
ganai) pasakė, kad Socialis
tų Partija “išsižadėjo revo
liucinės idėjos”.

Kada “Naujienos” pagyrė 
Socialistų Partijų už tokį 

kieji “komunistai” išplūdo 
jas ir apšaukė “smulkiosios 
buržuazijos utopninkais” ir 
panašiai.

Vienok vos spėjo praeiti 
keletas savaičių po to, ir “ko 
munistams” teko patiems sa
vo spaudoje pasmerkti shvo 
pažvalgas tame klausime, — 
ir tai net tokio autoritetin
go jiems asmens žodžiais, 
kaip Karolis Padėkas, arti
miausias Lenino vienmintis.

Kalbėdamas apie elemen
tus, iš kurių susideda komu
nistinis judėjimas įvairiose 
šalyse, Radekas nurodo, 
kad “nekantriausioji komu
nistų dalis” yra tie žemuti
niai proletariato sluogsniai, 
kurie prieš karę visai neda
lyvavo kovoje ir dažnai net 
priklausydavo “geltonom- 
sioms”, . kapitalistų globia
moms organizacijoms. Juos 
pabudino iš miego karės 
trenksmas, ir tuomet jie štai 
gu ėmė karštai veržtis į ko
vų. Bet čia ve kas su jais 
atsitiko:

“Kadangi ilgiau laukti 
jie negali”, sako Radekas, 
“tai jie mėgina griebtis 
tiesioginių įrankių, kad 
nuvertus kapitalizmų... 
Jie matė, kokių rolę sulo
šė karėje ginklas, prievar
ta, ir — dabar mano, kad 
užtenka užgriebti kelis tu
zinus kulkosvaidžių, už
imti kelias valstybės įstai
gas, ir jau valdžia bus jų 
rankose.”
Šitie Radeko pastebėti fak 

tai, be abejonės, yra teisin
gi. Tas protavimas, kad 
ginklu, prievarta darbinin
kai galį lengviausiu budu at
siekt savo pasiliuosavimo, y- 
ra karės vaisius. Tai yra 
militarizmu užnuodytas pro 
tavimas.

Radekas, beje, dar ir pats 
nėra visai liuosas nuo jo. Ne 
taip juk dar senai ir Leni
nas, ir Radekas, ir visi bol
ševizmo vadai dėjo visas sa
vo viltis ant kulkosvaidžių; 
tiktai dabar jie supralo, kad 
to įrankio neužtenka socia
lizmo iškovojimui. Bet ir 
šiandie dar Radekas mato 
klaidų ne pačiam “komunis
tų” kovos metode, o tiktai 
nepakankamam jo pritaiky
me. Pasak jo, bloga yra, 
kad “nekantrioji komunistų 
dalis” įsivaizdina, jogei “už
tenka užgriebti kelis tuzinus 
kulkosvaidžių, užimti kelias 
valstybės įstaigas, ir jau vai 
džia bus jų rankose”. Išei
na taip, kad, jeigu tie “ne
kantrieji” elementai užgrieb 
tų ne kelis tuzinus kulko
svaidžių, o sakysime* kelias 
dešimtis tūkstančių, ir pa- 
gelba jų užimtų ne kelias 
valstybės įstaigas, o visų vai 
džių, — tai butų gerai!

Bet socialistai su tokia jo 
nuomone nesutiks. Jie sa
ko, kad neužtenka spėka už
griebti valdžia, bet reikia 
dar turėti didžiumos žmonių 
pritarimų. Spėkos, prievar
tos vartojimas yra pateisi
namas tiktai didžiumos va
lios įvykdinimui.

Radekas taip klaidingai 
mano tlelto, kad jisai skaito, 
jogei valdžios paėmimas y- 
ra augščiausias proletaria
to tikslas; tas tikslas, jo su
pratimu, yra taip augštas,

I ................ .. '■"-..-■T

jogei pateisina visokias prie
mones, kurios tiktai veda 
prie jo. Bet tai yra netiesa; 
valdžia (politinė gale) nėra 
augščiausias proletariato 
tikslas. Augščiausias jo tik
slas yra ekonominis pasi- 
liuosavimas. Valdžios gale 
yra ne dauginus, kaip prie
monė tam tikslui atsiekti.

Ir tai dar tokia priemonė, 
kuri anaiptol nevisuomet ve 
da prie jo.

Istorijoje jau ne vienų kar 
tų proletariatui pavyko pa
imti valdžios galę į savo ran
kas — pavyzdžiui, Didžiojo
je Francijos Revoliucijoje, 
paskui 1871 m. Paryžiuje. 
Pagalios, dabar Rusijoje: ne 
žiūrint to, kad jau treji me
tai atgal bolševikų vadovau
jamas Rusijos proletariatas 
užkariavo valdžių, jisai šian 
die turi ekonominės laisvės 
mažiaus, negu proletariatas 
kurioje-nors kitoje šalyje. 
Rusijos darbininkai juk dir
ba po karine disciplina!

Radeko \ įsivaizdinimas, 
kad valdžios užkariavimas 
yra proletariatui viskas, ko 
jie trkošta, arba bent vis
kas, ko jiems reikia, kad at
siekus savo troškimų, — y- 
ra, deja, taip pat ne dau
giaus, kaip karės pagimdy
toji iliuzija — militaristinio 
protavimo vaisius. Jisai ma
tė, kaip didžiosios karės lai
ku valdžios ne tiktai sumo
bilizavo milionines armijas, 
bet ir privertė tarnaut ka
rės tikslams industrijas, 
transporto priemones, spau
dų, susirinkimų vietas, mo
kyklas ir bažnyčias, — ir ji
sai dabar įsivaizdina, kad 
valdžia yra visagalinga, ir 
kad todėl tas, kas turi jų sa
vo rankose, gali viskų įvyk- 
dinti.

Radekas užmiršta, kad ne 
viena tų “visagalingųjų” 
valdžių jau tapo tos pačios 
karės nušluota nuo žemės pa 
viršiaus! Likusios-gi tų “vi
sagalingųjų” valdžių šiandie 
nepajiegia įvykdinti nė to, 
kų jos nutarė Versailles’aus 
suvažiavime! '

Tikimės tečiaus, kad lai
kas ir patyrimas jšgydys Ra 
dėkų ir jo vienminčius ir 
nuo šitos militaristiškos iliu
zijos. Tokiai vilčiai duoda 
pamato tas faktas, kad jie 
jau šiandie ėmė abejoti apie 
kulkosvaidžių vertę darbi
ninkų klesos kovoje. Atme
tę kulkosvaidžius, jie turės 
atmesti ir diktatūrų, kuri be 
kulkosvaidžių yra negali
ma.

Naujas Lietuvai 
pavojus.

[Nuo musų bendradarbio Kaune].

■ Kaunas, VII. 10.
Pastaruoju laiku Kauni} ap

lanke grįžusieji iš Amerikos 
draugai. Jie nurodė mums, kad 
esate pasiilgę žinių iš Lie
tuvos. Visai suprantame, kad 
reikia dr-ug iV plačiai rašyti, kad 
nušvietus visa tai, įkas/ dedasi 
Lietuvoj, bet labai maža turime 
laiko ir tik retkarčiais galima 
pasigriebti plunksnos, kad ant 
greitųjų šį bei tų jums, draugai, 
parašius.

Rašant šį laiškų, musų gyve
nime vyksta naujos permainos 
su lenkų-bolševikų kovomis. 
Lenkų pralaimėjimas Lietuvos 
fronte, pastalė mums Vilniaus 
ir lenki} okupuotųjų Lietuvos 
kraštų klausimų. Visai supran

NsujiENos, b; Utarninkas, ftug. 10 d, 1920

tame, jei rusų bolševikai pir
mieji užims Vilnių, jie mums 
jo neatiduos. Vilnius jiems 
svarbus strateginis mazgus ne
lik toliau vest karo akcijas prieš 
lenkus, bet taipgi yra baze idė
jinei ofensivai į Lietuvą ir to
liau. Labai gali būti, kad netik 
idėjine ofensyva bus vedama; 
greičiausiai, kad darant, taip va 
dinamą, “stnvką” ant pasaulinės 
revoliucijos, jie skverbsi1* pir
myn ir bandys sutrypti Lietu
vą ir tiesioginiai susisiekti su 
vokiečiais. Pastarąjį pieną jiems 
gali diktuoti taipgi grynai eko
nominiai motyvai, nes Vokic- 
čiuolse Sovietų Rusai gaus tų 
fabrikalų ir gaminių, kurių 
jiems taip stinga. Imant domėn 
ekonominius Tarybų Rusų mo
tyvus, mums rodos, kad tie mo
tyvai nei kuo nesiskiria nuo bur 
žuazinės Rusijos motyvų. Bol- 
ševistinei ir carinei Rusijai vie
nodai svarbu turėti tiesioginius 
santikius su Vakarų Europa, ir 
vieni ir L’Ii savais molyvaiis yra 
priešingi Pabaltos' kraštų nepri
klausomybei. štai kodėl šiomis’ 
diehomiis męs Lietuvoje gyve
name svarbių vUandą. Tųjų 
svarbių valandų męs turėsime 
gyventi ir toliau, nes kol neįeis 
į normales vėžes Rusijos gyveni 
mus, visuomet iš tos pusės bus 
didejio pavojaus, vistiek kas 
viešpataus Rusuose.

Nebūtų baisus nei vieni, nei 
kiti rusai, jei Lietuvoje visuo
meninis darbininkų gyvenimas 
eitų normalėmis vėžėmis,į jei 
Lietuvos kiemo, miestelių ir 
mjestų darbininkai turėtų tvir
tų organizacijų, kaip politinių, 
taip ir ekonominių. Visa nelai
me tame, kad plačios darbinin
kų masės gyvena upu. Prieš 
renkant į St. Lietuvos Seimą tų 
ūpų sudarė, ir laimėjo krikščio- 
nys-demokratai. Dabiui’, (kuo
mi^ rinkimai praėjo/- krašte 
darbinlinkų tarpe sudaromas 
naujas ūpas, būtent, bolšcvisli- 
nis ūpas. Ūpo žmonės, kaip ži
noma visiems, nemato išgany
mo nuolatinėje kovoje, bet gy
vena jtousniu ir laukia ateinant 
išganymo iš kitur. Prieš tris 
mėnesius tipas buvo toks, kad 
viską duos krikščionys, kad jie 
suteiks viskų —*ir žemę ir duo- 
nk ir laisvę. Dabar besireiškiąs 
lipas, kad iš rylų kas tai turi at
eiti ir duoti, duoti taipgi viskų. 
Tos minties, kad Lietuvos pro- 
letarija ir bėdnuomenė čionai 
pat, Lietuvoje, turi išugdyti tas 
pajėgas, kurios sutvarkys kraš
to gyvenimų naujais pamatais, 
pastarieji elementai neskleidžia.

Upu begyvenant yra pavojus, 
kad ateis svetimas arba savas 
eksploatatorius ir atsisės ant 
sprando. Ir vienus ir antrus 
mes jau turėjome. Sėdėjo pas 
mus raudonarmiečiai, bet gy
venimo jie tvarkyli nei nema
nė, jie buvo toki pat krašto oku
pantai, kai ir vokiečiai, nors 
tuo pačiu laiku Vilniuje buvo 
(1919 m. pradžioj) Lietuvos ko 
munislų valdžia. Savi sėdėjo, 
savaip tvarkė krašto gyvenimų

Merkių ir kilų laikai. Kad su
darius platų organizacinį Lietu
vos proletarų masių judėjimą 
reikalinga daug turėti idėjinių 
pajėgų. Tuomet, kuomet Lietu 
vos darbininkai orgiciizuotos 
kovos keliu gins vietoje savo 
reikalus, tuomet ji’e daug gali 
laimėli šiuo momentu ir, 
žiinoma, ateityje laimėjimai 
gali būti dar didesni, nes 
Lietuvos buržuaiziinid!, sluog
sniai nerangus ir nesuge
bu atremti stipresnės atakos. Ši 
lr»s kelias vieninteliai teisingas 
kelias, ii] jį reikia eiti, neatsb 
žvelganl nei į rytus, nei į va- 
varus.

Tą darbą pradedame dirbti. 
Jei neįvyks kokių nors griežių 
musų krašte permainų, jisai su 
laiku turės duoti gerų rezulta
tų. Tik Įmesi, kad darbų bedirb 
darni pasigaminsime reikalingų 
žmonių ir įgysime tuos išteklius, 
kurie yriu tam darbui reikalingi.

Praeitų kartų rašiau, kaip 
svarbu turėti tinkamos politinės 
literatūros, bet visa ta dar neuž
tenka. Knygų, laikraščių turi
me turėti visais proletarų kultū
ros reikalais. Nei vienas gyve
nimo apsirciškimtus gegali likti 

nenušviestas mūšų šviesoje. Jei 
draugai atsiminsite, kad Lietu
vos klerikalai skverbiasi į visas 
gyvenimo šakas (mokyklą, teat
rų ir 1.1.), suprasite, kad jie ruo
šia savo ateičiai pamatus, bū
tent, pamatus Ui reakcijai Lie
tuvoje, su kuria kovojama visuo 
se pasaulio kampuose.

Baigiant rašinį, turiu grįžti 
prie to, nuo ko buvo pradėta, bu 
tent, prie Vflnkmsi iii* kitų su 
tuo surištų klausimų. Greičiau
siai Vilnių užims musų kariuo
mene, kuri jau ton pusėn žy
giuoja. Svtrbu, kad visos ano 
krašto sritys butų netik užim
tos, bet kad ir gyvenimas jose 
butų sutvarkytus tam tikrais 
pamatais, kad lietuvių pastaty
tieji komendantai ir valdininkai 
nedarytų tų šunybių, kokių jie 
yra padarę dabartinėje Lietuvo
je; kad vietos žmonėms butų 
duota pilna galimybė organi- 
zuoties; kad jiems butų einrena 
pagalbon ten, kur jiems pri
truks pajėgų ir t. t.; žodžiu sa
kant, Lietuvos demokratija turi 
turėto, užtektinai pajėgų, kad 
visa tai atlikus, kitaip gims ne
pasitenkinimas, kuris prie gera 
veikiai neprives.

Toliau, lenkų dvarininkai, ku 
nigai ir visokio plauko endekai 
bandys tą darbų trukdyti, ir 
džiaugsis kiek^enai suirutei. 
Be viso paminėto, neturime už
miršti, kad pirmaisiais metais 
valstybė turės paaukoti ne vieną 
milijoną auksinų, kad sudarius 
ir aptrrnavus viisas anų kraštų 
įstaigas. Jei dar prisiminsime 
tai, kas buvo ankščiau pasakyta, 
įmesime pilnų vaizdą, tų per
mainų, kurios vyksta Lietuvoje 
ir suprasime, kad visam tam 
pergalėti reikalingos milžino 
pttjiegos. Platonišku jausmu 
čionai nieko'nepaveiksi, reikalin 
gas darbas, darbas ir dar kartą 
darbas.

Lauksime ,kad to diarbo) dirb
ti ateis tie draugai.iš Amerikos, 
kurie, yra pasiryžę aktyvieji gy
venimo tvėryboje dalyvauti.

Kunigas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

True translatlon filad with tbe post- 
master at Chicago, III., Aug. 10, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA.

Anglijos palmerizacija.

Max Worth 
[Federuotoji Presą].

Paryžius. — Viscounl Peel į- 
nešė Lordų Butan lokį bilių, ku 
ris pasitarnautų Anglijai taip 
jau, kaip New Yorko, Pennsyl- 
vanijos, Kalifornijos ir kilų 
Amerikos valstijų patvarkymai, 
kurie varžo nuomonių laisvę. 
Prakilnusis lordas ven^’a saky
ti, kad jo bilius yra žodžio lais
vės suvaržymui. Jis sako, kad 
bilius busiąs atkreiptas į tuos, 
kurie turi susinešimų su sveti
mų šalių agentifs. Sulig biliu, 
“visi tie, kurie susineša arba 
bando susinešti su svetimos ša
lies agentu Anglijoj arba užsie
ny)’’ bus baudžiami kalėjimu. 
Bausmė busianti toki — du me
tu pife sunkiųjų darbų ir nedali 
giau penkių dešimčių svarų ster 
lingu piniginės pabaudos.

Po išsireiškimu “svetimos ša
lies agentais’’ biliuj suprantama 
“kiekvienais asmuo, kūrės yra, 
buvo arba yra nužiūrimas tar
navimu svetimai valstijai dėl 
neteisėtoj veikimo, kuris stalo 
pavojun Anglijos interesus’’. Ir 
kiekvienas, kuris lokį agentų at
lanko, kalbasi su juo arba turi 
jo adresą, turi būti banidžianilaš1 
biliuj nužymėta bausme.

'Pas' įstatymai taipgi taiko į 
paskelbimą slaptų dokumentų 
kaipo originalinėj formoj, taip 
ir telegramų formoj. Trum
pai sakant, Anglijos žmonėms 
norma užkrauti tokie įstatymai, 
kurie buvo toleruojami karo me 
tll.

“L’Jlumanitc” pabaigoj to 
pranešimo sako, kad “Viscounl 
Peel nepažymėjo, ar svetimų ša 
lių finansininkai lapigi bus skai
tomi! (“pricšaisĮ”.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Kapitalistų partijos ir jų kan
didatai Į prezidentus.

R. F. PettigrCAv 
[Federuotoji Presą].

Tarp Republikrinų ir Demo
kratų partijos nėra jokio skiriu 
nio, ypač jei mest pailginsime 
jųdviejų šiais nutars nominuo
tuosius kandidatus į preziden
tus. Abu tuodu kandidatu yna 
menko išsilavinimo, aprubežiuo 
to žinojimo, nieko nenuvokian
čiu internad onaliuose dalykuo
se ir neturinčiu beveik jokio su
pratimo apie šios šalies valdžių 
ir jos Istoriją.

Abiejų partijjų platformos 
ir-gi labai panašios. Skirtumas 
lik tame, kad demokratai gar
bina tų inizernų i žmogų, sė

dintį Baltajame Name.
'tarp tųdviejų politinių parti

jų jokio skirtim^) nepasireiškė 
nuo pat 1896 metų. Pirm to 
laiko da buvo kalbama apie la'is 
vų vaizbų ir muilų. Bet demo
kratai1 niekuomet nestojo už lais 
vų vaizbų, o kuomet jie išrinko 
prezidentu Clevelandą, tai jie 
atvirtai pard’škė, kad muilo re
formos dif nereiškia laisvų vaiz
bų. Jų platformoj, supranta
ma, pasakyta kitais žodžiais 
apie muitų tas pats, ką ir rc- 
publikonų platfonmjoj.

.Principal^’ tiedvi partiji jau 
nuo senai nebesiskiria. Abiejų 
partijų jilatforomos ĮMTslatoma 
finansinių interesų kombinaci
jos patvirtinimui Ncw Yorke, 
kur randasi tikroji Jungtinių 
Valstijų valdžia.

Kelioms dienoms praslin
kus po to, kaip 1912 m. buvo 
nominuotas Taftas, aš aplan
kiau buvusį prez. Roosevelta. 
Jis pardškė man, kad jis staty
siąs savo kandidatūrų į prezi
dentus kaipo nepartinis žmo
gus, ir klausė manęs, ar aš rem
siu jį. Aš atsakiau, kad vargiai 
galėsiu jį rem|it; kad jam nėra 
jokios prasmes stalyti savo kan
didatūrą; ir kad tuo savo elge
siu jis tik palengvins Woodrow 
Wilsonui praeiti į prezidentus, 
kas atneš žalos visai šaliai. Ka
da aš išdėsčiau savo argumen
tus, tai Roosevelt atsakė:

“Jus žinote taip jau genui, 
kaip ir aš, kad tarp tųdviejų 
partijų nėra jdkio skirtumo. Jei 
ką nors galima padaryti, kad iš 
geibėjas respublikų, t<4 reikia 
būtinai kurti naują politinę par 
tiją. Kova tarp tųdviejų parti
jų einu, tik žmonių akių apdumi 
m,ui. Abi partiji yra valdomi 
vienų ir tų pačių elementų. Aš 
proponuoju kurti naujų partijų, 
ir nors ji šiais metais nelaimės 
rinkiniuose, tai keturiems me
lams praėjus ji tikrai išrinks 
prezidentą. O pakentėti tuos 
ketui- s melus bus visvien ar 
Taftai viešpataujant ar Wilso- 
nu. Aš atsakiau, kad 'laitas re
prezentuoja malonų silpnumą, 
o VViLsonas — nedorą ir žalin
gą silpnumą. Vėliau aš pareiš
kiau: “Roosevelte, jei jus ištik- 
rųjų manote taip daryli, tai aš 
rem i u jus, jei tik platforma ne 
sipriešins mano įsitikinimams’’. 
Po to jis mąnęs paklausė, ko
kios platformos aš norėčiau. M u 
du susčdova ir tą popietį beveik 
parašėva platformą. Baigiant 
rašyti, jis krd pčsi į mane: y

“Dabar jus remsite mane?”
Į tai aš atsakiau:
“Jeigu jūsų konvencija pri

ims tą platformą, lai aš remsiu 
jus”.

Bet Roosevelt nebandė įgyven 
dinli planų, nežiūrint į tai, kad 
jis gavo 4,000,000 su viršum 
balsų. J s pasišalino nuo to ju
dėjimo taip jau, kaip kad jis pa 
sišalino nuo kitų judėjimų, ve
damų demjokralius ir žmonių 
gerbūvio tikslais.'

šiais metais kurti trečią parti 
ją yra labiau reikalinga negu 
kada nors. Senosios partijos 
yra kontroliuojamos New Yor- 
kų Wall stryčio interesais labiau 
negu kada nors. Jų platformos 
šiais metais yra vienokų galo, 
o jeigu kur pasireiškia skirtu
mas, tai tik publikos akių apdu- 
iiumui.

Abi partiji yra kapitalistų sa
vastis, kurių kontroliuoja jų 
advokatai. Tų advokatų įsiti
kinimu, nuosavybės teisė turi 
stovėti aukščiau žmonių teisės.

RADIKALINIS BANKO 
PREZIDENTAS.

Yakima, Wash. - Tuo vardu 
vaj'nu draugai Alcander Mac- 
kelį, pažangų advokatą, kurio 
pastangomis buvo sušaukta pen 
kių progresyvinių valstijų kon
vencija. *

Mackel, kada mjestą Bultę 
valdė socialistai, ėjo prokuroro 
par(‘igas. Dabar jis veda atkak
lią kovą su valstijos viršinin
kas, kurie ryžosi jį pašalinti iš 
kelio todėl,/kad jis yra radika
las. Draugai visuomet mėgsta 
apie jį papasakoti tbkią isto
riją:

Nelabai senai /Mackel dirbo 
Seatlle prie laivų budavojimo. 
Policijos agentai areštavo jį ir 
buvo besistengiu uždaryti jį ka
lėjime, kaipo propagandistą.

Bet tuo pačiu laiku išėjo aikš 
lėn, kad Mackel yra ne papras
tas ■darbininkas, bot White 
S\van valstijos banko preziden
tas. Prieglam susekė, kad, be 
banko, Mackel turėjo dar daug 
žemės V r kito turto.

Mackel tuoj liko paliuosuotas. 
Jis sugrįžo į banką. Bet dabar 
Mackel rezignavo iš banko, par
davė siavo Šerus ir nusitarė pa
švęsti visą laiką ūkio ir fabri
kų darbininkų oiganizaviniui.

Iš Įvaįrių Sričių.
Pirmutinių Amerikos gyven

tojų piešiniai! Wasldngtono 
valstijoj, Kolumbijos paupiuo
se, pr.e vakariniojo krantd rado 
senų piešinių, kuriuos laiko in
di jonų darbu. Jų turinys paim
tas iš indijonų istorijos. Kad 
tie paveikslai yra indijonų da
rylį tatai pripažįsta ir S. Lewis, 
Istorijos lirinčtojų draugijos 
sekretorius. Bet dabar tuose 
kraštuose indi jonai visai neži
no, ką tie pieš.iniai reiškinį ir 
kam jie padaryti. Kiti archeo
logai, baigi senovės lirinėtojai, 
nesutinka su Lewiso nuomone: 
Oluh Ojjsjon mano tuos pieši
nius padirbtus europiečių, nes 
jų turinys indijonams esąs per
pintus. Bet ir jis ld ko tuos 
paveikslus kelių šiinįmočių se
numo. Paveikslai yra išpjaus
tyti ant uolų. Indijonai, kaip 
žinia, mokėjo gerus piešinius da 
ryt. Mexikiečių ir raštas buvo 
iš piešinių, ir indijoniad1 tikro raš 
to neturėjo, rašė paveikslais ir 
lokiu raštu gana plačias mintis 
mjokėjo . išreikšti. Perux< cčių 
raštas buvo iš mazgų ir tokiu 
mazginiu raštu rašytas dramas 
jie turėjo ir skaityti galėjo. Ir 
kitur Laikiniai žmonės daug 
ankščiau išmoko pieši negu ra
šyti. Pietų Afrikoj, bušmenų 
krašte, kuriuos laiko viena že- 
miau-’iiai kultūriškai ’ stovinčiu 
tautų, randa ant uolų jų gana 
gerai išpaustytus visokių žvė
rių paveikslus. Ii] priešistori
niais Liikais, kuomet Eurojioj 
žmonės ne tik rašyt nemokėjo, 
bet nei. geležies nepažinojo, 
piauste ant kaulo visokius pa
veikslus, daugiausiif žvėrių. Tai 
gi aišku, kad veik visur žmonės 
pirmijj išmoko braižyti, piešti, 
negu rašyti. Ir Amerikos indi- 
jonaii piešti mokėjo, nemokė

dami rašyti, I r bais piešiniais, 
kaip raštu, galėjo savo mintį 
išreikšti ir su kitais susiprasti.

—L. šernas.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuot^ 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
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Namų Ofisas it Miesto Ofisas i
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Telephone Drover 5952 I
Dr. A. Juozaitis

DBNTISTAS
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ro. Nedaliomis pagal sutarimo. 
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Žemės reformos 
klausimu.

re-
Visai susi-

smulkiosios buržuazijos atsto
vai nenori prasilenkti ir su šven
tos nuosavybės reikalavimais: ir 
k.-d. ir liaudininkai stovi už tai, 
kad dvarininkams taip pat bu
tų užmokėta už imamą iš jo že-

Tokiu budu nori vesti žemės I šaknimis praeitin, bijo ateities 
reformą dabartiniai Seimo šei-1 gyvenimo, bijo tos tvarkos, prie 
mininkai. Kokios gi butų iš to 
pasekmės ir kraštui ir laukų 
darbininkams ?

_  ____ _____  
ti darbo arba fabrike, ar vėl už-Į šaukti visų Lietuvos $emės ūkio 
marin kraustytis. J—1____

Kas darbininkų Lietuvoj pa
siliktų, gautų dar mokėti skolas, 
valstybės padarytas, ūkininkus 
prakuriant. Jog ir k.-d. ir liau
dininkai yra pasiryžę mokėti 
dvarininkams už žemę, mokėti 
jei ne gyvais pinigais, tai bent 
vekseliais, kuriuos reiks padeng
ti valstybės mokesčiais.

Klerikalai, įaugę visoms savo

darbininkų profesinių sąjungų 
suvažiavimą.

Iš tiesų laikąs šaukti tas su
važiavimas ir išdirbti bendri 
įstatai visos Lietuvos žemės u- 
kio darbininkų prpfesinei sąjun
gai, kuri visose apskrityse ir 
valsčiuose turėtų savo skyrius.

Didysai žemės ūkis Lietuvoje 
turėtų būt panaikintas ir dabar 
ir ateity. Naikinant didįjį ūkį, 
tektų žemę , dirbant išsižadėti 
pritaikinti tokius pagerinimus ir 
tokią darbo techniką, kurie lei
džia pakelti žemės našumą iki

Seime svarstomas žemes 
formos klausimas, 
pra.te ir vienas kitą palaikydami 
krikščionys - demokratai ir liau
dininkai eina ir šiuo kartu pil
nai suderintu žingsniu. Kitaip 
ir būti negali, abidvi partiji re
miasi stambesniais ir viduri
niais ūkininkais, rūpinasi jų rei
kalais ir ateity stengsis sutvir
tinti jų padėtį.

Kaip gi jų norima žemės re
formą vesti?

Svarbiausis ir k.-d. ir liaudi
ninkų uždavinys, sudaryti Lie
tuvoje skaitlingą stiprių ukinin- aukščiausio laipsnio, bet kurie 
kų klasę ir ja remti visą valsty-1 didesniam ūky tegalima vartoti, 
binį Lietuvos gyvenimą. Tam 
tikslui norimt išnaudoti ir že
mės reforma. Abejų grupių nu
sistatymu reikia visa valdžios, 
majoratų ir privačių dvarų že
mė išskirstyti mažais ūkiais ir 
išparduoti privačion nuosavy
bėn bežemiams ir mažažemiams. 
Kuriems? Kurie jau dabar pa
tys, nesidairydami pašalpos iš 
valdžios, galėtų ne tik nusipirk
ti žemės, bet ir įsikurti, žemės 
reforma manoma vykinti ilgus 
metus ir per visą tą laiką nori
ma teikti pirmenybės labiau pra 
sikurusiems — taip busią valsty 
bei lengviau išsiversti. Nustato
mas ir naujai tveriamojo ūkio 
didumas, — leistina turėti že
mės išviso su pripirktąja 20 de
šimtinių (30 margų). Tiekda
mi žemės ūkininkams nuosavy
bėn ir už pinigus, musų kaimo

Atiduodant žemė pilnon nuo
savybėn ukinikams, tuo pačiu il
gam laikui užkertama kelias 
bent kokiai žemės reformai atei
ty, kad ji butų ir labiausia rei
kalinga. Jog ukininkas-savinin- 
kas visa savo siela įkibęs į pa
sisavintąją žemę, nemokės ir 
nenorės suprasti bendrų krašto 
ūkio reikalų ir geruoju nepasi
duos.

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.
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Suskaldžius žemes į smulkius 
nuosavius ukius, bus pasunkin
tas kelias pačiai kooperacijai 
ūky vystytis. Ūkininkai išviso, 
o mūsiškiai ypač yra linkę žvai
romis žiūrėti į bendrai vedamo 
darbo naudingumą. Kuomet pra 
nyktų didesnis žemės ūkis visai, 
tuo pačiu pranyktų ir gyvas pa
vyzdys, kaip bendromis jėgomis 
geriau galima, didesnis, pelnin
gesnis darbas dirbti.

Ką siūlo tokia reforma 
tiems lauko darbininkams ? 
virai reikia pasakyti, kad
k.-d., nei liaudininkams tas klau
simas nė nerupi, nors atsakyti 
į jį nesunku.

Jei žemė bus parduodama už 
pinigus, pirmieji jos pasigriebs 
karo metu prasigyvenę ūkinin
kai, prasikurusių mažažemių, 
grįžę su pinigais iš Amerikos ir 
dalis pačių darbininkų, įsigiju
sių bent kiek skatiko visokio
mis spekuliacijomis. Bet dau
guma dvarų darbininkų ir kai
mo biednuomenės prie žemės ne 
prieis ir pasiliks kaip buvę nuo- 
gi-pliki. Kokį laiką tektų jiems 
dar labiau nuvargti: kuomet dva 
rai butų išdalyti, daugumai jų 
tektų išeiti iš dabar gyvenamų 
vietų lazdos nusitvėrus ir ieško- v

kurios nesustabdomai žengia vi
so pasaulio susipratęs proletiv- 
riatas. Visų jų darbų ir “re
formų” uždavinys, — tai apsi
ginti nuo einančios pasauly so- 
cialės revoliucijos, susitvirtinti, 
apsitverti nuo viso pasaulio, kad 
jo atsitikimai bent Lietuvos ne
paliestų.

Neblogai jiems tame darbe 
talkininkauja socialistai liaudi
ninkai demokratai (atleisk 
jiem, Viešpatie, kad socialisto 
vardą juokams minavoja), bet 
visos reakcijos pastangos gali 
turėti tik laikinos reikšmės. Pa 
siturinčios ir reakcinės klasės, 
jei joms pasisektų, gali savo 
“reformomis” pasunkinti musų 
ūkio vystymos jo suvisuomeni- 
nimo pusėn, bet negalį to vysty
mos sustabdyti. * ?

S.-d. frakcija pasiūlė Seimui 
kitokiais pagrindais rišti žemės 
klausimą. Ji stovi už tai, kad 
dvarų žemės butų paimtos be at
lyginimo krašto nuosavybėn, ir 
laikomos kaipo krašto nuosavy
bė, kad kiekvienas žemę dirban
čių galėtų ją dirbti paveldytinai, 
kad pats žemės ūkis butų veda
mas našiausiu ir kraštui pelnin
giausiu budu. Tokiu klausimo 
rišimu butų ne tik tvarkingiau 
žeme aprūpinti jos reikalingi, 
bet ir neužkirsta kelias tolimes
niems gerinimams.

Seimas, žinoma, atmetė s.-d. 
pasiūlymą, bet ar atmes jį pats 
gyvenimas? Grįšim prie to 
klausimo artimiausiame nume
ry. [“Socialdemokratas”]

TAUJĖNAI, UKMERGĖS AP.
Birželio 4 d. 8:30 vai. vakare 

Taujėnų kunigaikščiui Radvilai 
grįžtant iŠ Ukmergės kažin kas 
pašovė “kapeliušą”, taip kad, 
trys pirštai lenda. Norėdamas 
tuoj susekti, kas įžeidė jo “kape
liušą” Radvila pats “iškratė”, 
“įtariamų” darbininkų socialde
mokratų butus, apžiūrėdamas, 
ar jie yra namie. Neradęs na
mie Andriaus Valikonio liepė mi 
licijai jį suieškoti ir pasodinti ka
lėjimai!. Ant rytojaus pristatė 
nuovados viršininkui ir tardyto
jui. Atsivežu dvaran ieškojo 
pėdų.. Pasakoja, kad Radvila, 
pasišaukęs pas save Valikonio 
marčią, įkalbinėjo kad ji saky
tų, buk Valikonis norėjęs jį užr 
šaut.

Kiek triukšmo dėl vieno ku
nigaikščio “kapeliušo”, o Valiu
tų ir Smolskio tikri užmušėjai 
ir Šiandien nenubausti.

Kas šeimininkauja 
šaliai?

J—-- ---------- ■ •".....

MARKI V g|7 
[AUKSINŲ]

arba 100 Markių už $2.21
Prie siuntimo 50,000 markių į Lietuvos ir Vokietijos bankas siuntę vakar *

Division State Bank
Kadangi kursas markių mainosi kas diena, o apgarsinimas visada turi bū

ti paduotas viena diena prieš išleidimą laikraščio, tai negalim paduoti šios 
dienos kurso, nes nežinom koks kursas šiandie bus.

Juozas M. Baltis,
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus

Su visais reikalais ateikite ar rašykite į

Division State Bank
2749 W. Division St., near California Avenue, 

(arti Humboidt Park), Chicago, III.

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

UKMERGĖ.

PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO
šiuomi pranešu visiems lietuviams jog aš perkėliau 

savo įstaigą iš po numerio 2334 So. Oakley Avė. į vi
siems labiau prieinamą ir parankesnę vietą po numeriu 
211G W. 22 Street, šalę Ulington Teatro.

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

Su visokiais reikalais meldžiu atsilankyti ant naujo 
antrašo:

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

Telefonas Canal 2138

Kur Bakūžė Samanota
Gaidos vienam balsui

ir
Fortepianui

Paraše
Stasys Šimkus

Antra laida
Kaina 50 centų

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

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

Sold everyivhcrv by fumituro dcalers 
and depąrlmen.1 storos

čia birželio 6 d. 1 vai. popiet 
“Aido” salėje įvyko Ukmergės 
apskrities dvarų ir sodžių dar
bininkų profesinės sąjungos stei 
giamasis susirinkimas. Darbi
ninkų atstovai atvyko iš Ukmer
gės, Taujėnų, Žemaitkiemio, Pa
šilės valsčių, kiti jų keliavo 30 
verstų. Susirinkimą atidaro 
draugas J. čepukaitis. Susirin
kimo pirmininku laivo išrinktas 
draugas V. Purlis. “Svečias” 
kalbėtojas iš Kauno kalbėjo apie 
profesines darbininkų sąjungas: 
kaip jos atsirado, ką veikė, koks 
jų tikslas ir kokia iš jų nauda; 
kada pradėjo rastis profesinės 
darbininkų sąjungos Lietuvoj, 
kokios jos yra ir ką veikia da
bar.

Susirinkimas priėmė Šiaulių 
apskrities lauko darbininkų pro
fesines sąjungos įstatus su kai- 
kuriomis pataisomis 
išrinkta: J. < 
liorius, V. Purlis, A. Ragožis ir 
K. Ūselis. I visos Lietuvos pro
fesinių sąjungų suvažiavimą 
birželio20 d. atstovą išrinkti su
sirinkimas pavedė valdybai. Iš
rinkta S. Katliorius. Nariais 
užsirašė 139 darbininkai. Daug 
klausė, kaip galės įsirašyt tie, 
kurie liko namie ir negalėjo at
vykti susirinkiman, o tokių esą 
dauguma. Darbininkai skundės 
dėl dvarininkų daromų neteisy
bių. Ordinarija menka — 90 
pūdų ir 200 rublių metams. Dva
rininkai daug darbininkų netei
sėtai atstato nuo vietų, išvaro. 
Jei kam esti priversti duoti or- 
dinariją, duoda kuo prasčiausiu? 
grudus, pelių sugraužtus ir pri
terštus. Dalyvavęs susirinkime 
darbo inspektorius Pilkauskas ir 
gi kalbėjo į susirinkimą ir atsa
kinėjo į darbininkų daromus 
jam priekaištus.

Darbininkų ūpas pakilęs. Vi
si dideliu noru limpa krūvon, 
spiečias savo sąjungon. Labai 
domėdamies išklausė kalbėtojo 
parnešimo, kad Lietuvos Social
demokratų Partijos Centro Ko- 

| mitetas neužilgo rengias su-

aisomis. Valdybon 
čepukaitis, S. Kat-

“Seimas bejėgis; Seimas ne 
musų reikalų dabotojas — 
šaukia jau ir tie žmonės, ku
rie atidavė savo balsus už 
krikšč-demokratus.”

Musų Seimų atstovei, gavę 
>rogos atvirai kalbeli, vedė* gin
čus tarp savęs dėl įvairių daly
tų; labiausia dėl žemės ir tam 
panašių reformų, bet išviso arš
iu, kad Viršų ima ctaguma, ko 
š tos dauguniOfS pūdys rinkėjai 
telaukė. Kuomet žmonių nu
siunčiama reikalavimai, tai ne
greit j tai atsižvelgiama, arba 
visai Seime nesvarstoma. > Pan 
vyzdžiui: Papilės valsčiaus gy
ventojai užprotestavo prieš Miš
kų Departamento sauvalių, kad 
neduoda gyvuliam ganyklų m\š 
knose, kurie dar į scnmcdžius 
nesuaugę, o arkliams ir avinis 
lai ir didniiškruose atsakoma. 
Žinoma, tas dalykas (kiršiausia 
kliūva, kas savo ganyklų neturi 
ir kas arčiau su mišku susidu
ria. Taip yra su papiliečiais, bet 
suprantama, jog ir visoje vals
tybėje ne kitaip. Retas tėrf 
taip laimingas, kas savo ganyk
los užtektų ir butų užvedęs ra
cionali ūkį su pašarinėmis žolė- 
msi, nes kaimai dar neišskirsty- 
ti viensėdžiais, o kaimuose daug 
laukis ūkis nedaug gera teduo
da, ir beveik nerta galimas.

Suredagavęs prašymą St. Sei
mui, padaviau Papilės Valsčiaus 
karybai, kuri posėdyje su en
tuziazmu priėmė vienbalsiai, ir 
štai žemiau ištįstai nuorašą pa
duodu:

“S teigiam a j am Šeiniui, Kau
ne. Nuo Papilės Valsčiaus Ta
rybos. Prašymas. Kadangi kai 
mai neišdalyti viensėdžiais; ka
dangi niekur nėra įvesto dang-

sėjimo ,taipgi nesant minerali
nių trąšų, javų derlius yra nu
puolęs perpus mažiau, lai nieku 
budu nėra galima naujai vaisi
nant gyvulius juos per vasarą 
šerti kūlėje. Miškų Departa
mentas yra uždraudęs duoti veds 
člams ganyklų net ir tokiose 
vietose, kur dvidešimt metų 
kaip miškas kirstas, o avinis ir 
arkliams tai visai ir didmiškyj 
neduodama. Prašome Steigia
mojo Seimo kuogreičiausia duo 
til įsakymą Miškų valdžiai, ktd 
visiems piliečiams, neišskiriant 
nei didžiažemių, butų duodama 
ganykla karvėmis, taip urvinis ii 
arlkliams, išdkiriant ožkas, - 

visuose kirtimuose, kur daugiai 
kaip penki metai yra kirski? 
miškas. To nepadan us valstybė 
daugiau nustos turto, taupyda-

Ii daugybę avių, kur rūbams ir 
avalams taip labai reikalingos 
vilnos sau ir kfriuomenci. Iš 
karvių Irgi riebalų nebegalėtų 
duoti kariuomenei, nes be pa
gerinto ūkio ir sau sviesto var
giai gali užtekti, taipgi ir< grudų 
stoka atsirastų, nes gyvulius 
prie sieto Įtaikant reikėtų duoną 
sušerti. Bet visų svarbiausias 
dalykas, lai žmonių kirŠinimcG, 
nes nei prie kokios valdžios to
kio spaudinio nebuvo. Pirma 
reikabnga sutvarkyti ūkis, o lik 
paskum drausti miškuose gany
ti. Jeigu tie miškai butų savo 
šalies gyventojams auginami, 
ban dar nieko; bet dabar visiems 
žinosies jog dėl užsienio, o žmo
gus neturėdamas skaliko—gy
venk aplūžęs kaiip kokiame ur
ve. Išrodo, kad kokie musų 
pačių piliečiai liko okupantais 
ir musui pačių augintomis girio
mis naudojas parduodami ang
lams ir kitiems. Prašome kuo- 
grdičiausiaf išrišti tą klausimą, 
kad butų leidžiama ganyti už 
tam tikrą mokestį ir kad tokie 
miškų valdininkai, kurie nesu
pranta vargingo savo šalies pi
liečių padėjimo, butų prašalin
ti”.

Prie to padaviau dar platesnį 
reikalavimą su aiškesniu išdės
tymu gerb. atstovui K. Bieli
niu! (soc.-dem.), kad jis Seime 
tą prašymą paremtų.

Šeriniais pasirodė bejiegis, ne
suprantąs, pasitikįs visokiais 
miškų okupantais, ir tą papilie
čių prašymą perdavė Miškų Dc 
partaiuentui savo nuožiūrai, čia 
jau aišku: kaip saule negidi pa
tekėti iš vakarų, taip M. 1). ne
gali atmainyti savo išleistų tai
syklių. Departamento šulams 
nerupi žmon'ų gerovė, bi tik 
jiems sėdėti šiltose vietelėse. 
Matulioniui ir Ko. tiek terūpi 
Lietuvos žmonių vargas ir ge-

M. I). atsiunčia Pnj/lės Vals
čiaus Tarybai šitokio turinio
nals ta:

“Tamsių prašymas leisti ga
nyti galvijus iškirstuose miškuo 
>e Steigiamuoju Seimu tapo Nr. 
198-26-VI-20 m. persiųstas De
partamento nuožiūrai. Miškų 
Departamentas, kt'd apsaugojus 
miškus nuo gresiančių jam pa
vojų, išleido Aplinkraštį Nr. 
2211-7-VI-20 ir išsiuntė po visais

VA(ilS ____
Paraše A. J. Kakalius.

Apysaka paimta iš tikro gyvenimo. Ji atvaizdina, 
kaip blogos gyvenimo sąlygos atsiliepia ant žmonių. 
Kaip atsiranda vadinami prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yra.

Tuojau siųskit pinigus krasos ženkleliais, gausite 
knygutę.

Puslapių 27.
Kaina tik 10c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
' 1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich v
AKU4ERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. I)uo 
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
________

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib

sei šonų pūna ir pavasarį slidžiu 
vusi, padegta nedoro žmogau! 
ranka, pelenius paverčia didžiau 
sius plotus jauno miško, kas šį 
pavasarį daugely vietų ir atsi
tiko. Taip-pat pi-isicitij išskei*£

)ildimui, žiniai ir aiškinimui 
vieliniams valstiečiams; išleistą 
Aplinkraštį Miškų Departamen
tas neranda reiki'Cingn keisti ii 
'galvijus nešikuose ganant rei
kia jį pildyti”. Pasirašo: M. D 
lirektoris Matulionis; raštinė 
vedėjas (parašas neįskaitomas).

1’upilCs valstiečiai ir neveiku- aut

tavo, kad butų perkeista gany
mo taisyklė, bet tik reikalavo, 
kad butų duota ganykla. Ir M. 
1). taip lengva širdimi taria: “ne 
randa reikalo keisti”. Ar M. D. 
atėjo pažiūrėti t cit vielų, ką žino 
nes kenčiai? Ar žino, ką savo 
kailiu pernešė žmoni ju per tuos 
audros melus? Ar gali’ taip 
kožnas Lietuvos pilietis minkš
toj kėdėj atsisėdęs išsireikšti?

Ktcn papiliečiai butų siuntę 
prašymą Šeiniui, kad jiems M. 
Dep. yra irgi žinomas. Siuntė 
Seimui dėlto, kad iš M. 1). nie
ko nesitikėjo gera, o tikėjo Sei
mo jiega; Seimo galimybe, ku
rio įsakymų turi klausyti viso
kie departamentai, šalis aiš
kiai supranta, kad j Seimą yra 
rinkusi tokius žmones, kurie sa
vo šalį genai pažysta; pažysta 
iki ir miškus ir žino kaip auga 
Dėdžiai, žolė, javai; kas kenkia 
tani auginiui, kas ne, ir iš ko 
h Inas di desnis. Musų miškus 
valdo toks Matulionis, gal būt 
ižsienyje praktikavęs, kur miš- 
u»i sodinami; jam padeda; viso
kie urėdai, girininkai, vokiečiai, 
•ūsai, lenkai, austrai’; (Papilės 
(irin. austras, Kuršėnų urėdas 
r girininkas — vokiečiai; Papi- 
čję pirmu buvo lenkas) kurie 
rgi kitokios praktikos neturi,

rungai is 
Kenoshos
Lietuvon

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

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

Kreipkitės pas:

akšys Ir Plelis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.

r--” ■ '«■
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENT1STAS

Męs savo darbą f va rantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 38-th Street

DR. A. P. GURSKIS
Lietuvis Dentistas

M 
M 
B

® 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. B
’ " CICERO, ILL. u

L Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. B
■S JS skiriant nodėlir BB



NAUJIENOS, Chicago, III
<*.r Utarninkas, Rug. 10 d., 1920

(Tąsa nuo 5 pusi.).

kaip sodinamą mišką priž urėt. 
Sodina mani miške nėr žolės, tai 
žinoma, ką gi veiks gyvulys, 
nieko nenudydamas ir kanda 
nors akmeni radęs; ta musu vai 
(liniukai taiko ir prie neišbren
damos žoles, kad jaunus med
žius gyvuliai kramto. Pikta da
rosi žiūrint į > nemokantį 
lietuviškai girininką, kad bobe- 
lė atnešusi bausmę verkit, pra
šosi. beĮ girininkas nesuprasda
mas kalbos apie kitus dalykus 
burbuliuoja. Ar negėda musų 
valdžiai už ganyklas imt*’ bau
das, kuomet dėl ganymo patys 
neduoda leidinių. Ganomas 
miškas auga ir buojoja dar spar 
čiau, ir niekas neparodys žy
miu. kad ganymas butų paken
kęs. Pa lys šalies pil iečiai daug 
geriau pažįsta miškų zooliogiją 
>r daug geriau gali atlikti parei
gas girininkų ir urėdų, kaip ko
kie svetimtaučiai vokiečiai. Be 
reikalo Departamentas apgailes
tauja, kad nesą savo žmonių 
kas tą dalyką gerai išmano. Aš 
menkas žmogelis, žinoma, nei- 
tikinsiu jų ir j e savo mokslu 
pasiliks kieti, kaip akmuo ir lyg 
cviDgelinis Tamošius neįdėjęs 
i žaizdą piršto neįtikęs; bet sa
vo nuomonės neišsižadu, nors vi 
sa liaudis aklai antraip manytų. 
Ga’i’u būti tikras, kad visi Lietu
vos piliečiai su mišku maž-daug 
susipažinę ir kuriems reikalinga 
ganykla m ..no išdėstytoms min

Susipažinkite su musų 
banka

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS į

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 j mus, o męs Jums patarnausime 
geriausiai.

MUSŲ BANK A YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

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

viJCNATINfH a*GJDTRUOTAll RUSAM AFT1KKORIU8 ANT BBIDGBPOBTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aulu o rėmuoM m>o $8.00 ir »n- 

Sidabro rėmuoee nuo $1.00 ir 
aukščiau. Pritaikome akinius atdvtai 
Atminkit: Galvom topčjiruaa, narvtlku- 
onaa, akių »kaud8jimaa, utvilkimaa ir 
tt. yra vaisintu įvairių ligų, kurine aa- 
lt būti pratalintoa garų akinių pritaky- 
tau. lityrimaa uidykų, jei periti »r 
skauda skis. Jei joa raudonos, Jai gal
va aopa, jai blogai matai, jei akį* »ilp- 
vta. netgek ilgiau, o jielkok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykų. Atmink, kad mos ko*> 

gvarantuojam akinius ir klūksią- 
'.am garai prirenka*

S. M. MK9IROFF, Bkspertas Optikas.
Jei Jų* sergate Ir refkalanjato patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AA buvau ap.. 
t*«kortu« Rusijoj vtr* 10 metų. Amerikoj 1S metų. Al duodu patarimus DYKAI. Gailu 
.•a i it ryti bile tokius rusllkiu vaistus Ai rekomenduoju tik G KR U M daktarus. Al sau 
draugas Įmonių.

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodljimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroc S't. 
Crilly Buikling—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų luhų, Chicago, III

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 
PRAKTIŠKO PATYRIMO

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

po piet.

tims pritars. Ir reikia visiems 
reikalauti išvien, kad to
kie valdininkai apsėdę miš
kus ant sprando nejotų. 
Jiems šalies piliečių gerovė nie
kai prieš užsienio kap talistus. 
“Miškus auginam šalies gero
vei”, dažnai girdėt pasigiri- 
mų. . Bet kokie* gerovė? Žmo
gus medžiagos kol gauru', lai tu
ri pereiti visus departamentus. 
O Vasilčikovai ir panašus dva
rininkai, kolčakininkai caro vai 
kai parduoda miškus užsienin 
už mi lijonus auksinų. Kur čia 
te sybė?

Neniekinu mokslo, nesakau, 
kr-1 tas arba kitas dalykas miš
ko auginimui yra nenaudingas, 
bet tik jau ne prie dabartinių ap 
linkybių ir netokiose sąlygose. 
Jeigu žmonės ims skersti gyvu
mus, kuomet atsiras stoka rie
balų ie vilnų, taip sau ir kariuo
menei dol nebuvimo ganyklų, 
tai kas tuokart atsitiks? Ar už
simoka tr»> darbas, kad tokioms 
taisyklėmis už kokį milioną 
auksinų užsieniui (ne savo ša
liai) miško sutaupins, o tuo tau 
pi m u savo šaly nustot dėl gy
vuliu sunykimo bent kelias de
šimts milionų auksinų? Ar ne
bus kvaila ekonomija? Tegul 
musų Miškų Departamentas tuo 
kart pritaikys miškų saugojimo 
teoriją Lietuvos krašte, kuo
met visi kaimai bus išskirstyti 
viensėdžiais; kuomet musų lau
kai per karą sužėlę dirvonais 
bus išari1 ir siubos javai kaip

murai; kuomet kožnas ukinink. 
sės pakankamai mineralinių tra 
šų ir vos racionai} ūkį pažinda
mas savo žemes ypatybes kaip 
savo penkis pirštus, kad vienas 
grūdas duos ne du tris grūdus, 
kaip dabar, bet 15 25 grūdus, 
t uokart tegul tokie Matulioniui 
ir Ko. užveda savo specialę miš
ko saugojimo metodą ne ti k Lie
tuvoje, bet ir ant Marso, ir vals
tiečiai tylės. O dabar Miškų 
Departamentas turi rūpintis, 
kad nei vienas pagalėlis nebūtų 
parduodamas užsienin; kad visi 
per karą sunykę žmonės atsista
tytų savo triobėsius 'ir butų 
aprūpinti kuru prieinamomis są 
lygomis, ir kad visi butų pa ten 
kinti ganyklomis.

Albas Gedaminas.
Kušleikiai, paštas Papilė, Šiau- 

i’ų apskr.
1920 m. 10 liepos.

Baltijos valstybių 
sąjunga.

Apie kalbamąją sąjunga Lat
vių s.-d. laikraštis “Socialdemo- 
krats” rašo:

“Gegužės m. turėjo įvykti Bal 
tijos valstybių konferencija, bet 
liko atidėta liepos mėn., matyt 
kas tai stato jai kliūčių. Ne
žiūrint to, tų valstybių sąjun
gos klausimas vis tik stovi die
notvarkėje. Pernai, kuomet Lat 
vių spauda svarstė šį klausimą, 
buvo manoma Suomių, Estų, 
Latvių ir Lietuvos sąjunga, bet 
nuo praėjusių metų rudens ton 
sąjungon pradėjo veržtis Len
kai ir užgrobti vadaujančią ro
lę, ką liudija Helsinkų konfe
rencija”.

Toliau, laikraštis nurodo, kad 
latvių s.-d. įsitikinimu dar tuo
met reikėję sukurti keturių Bal
tijos valstybių sąjungą, būtent: 
Suomių, Estų, Latvių ir Lietu
vos, be Lenkų, nes šios valsty-, 
bes iš tikrųjų galinčios sudary
ti sąjungą, reguliuojant vidaus 
politiką — muitus, gelžkelių ta
rifą, laivyną ir tt. ir tiesiant 
bendrą užsienio politikos liniją, 
nes tos valstybės visuomet tu
rėsiančios tais klausimais realių 
pagrindų.

“Musų, Latvių laikinoji val
džia nebandė paimt Letgalių di
plomatijos keliu, bet susirišo su 
Lenkais, kurių militariniai tiks
lai nori išnaudoti mus, Baltijos 
valstybes, savo aktingos politi
kos labui. Baltijos valstybių už
daviniai — tapti taikos židiniu 
ir sekminti pasaulio ūkio apy
vartą. Jos turi suprasti savo 
interesus ir naudotis padėtim 
prie Baltijos juros. Taika ir lai 
sva prekybos apyvarta visoms 
tautoms kurios suinteresuotos 
Baltijos tranzitų — štai jų tiks
lai.’ Latviai tenedrįsta vesti 
tokios politikos, kuri butų prie
šinga jos naturaliams uždavi
niams. Todėl latviai turi atsisa
kyti nuo tų kombinuočių, ku
rios surištų mus Lenkai ir tuo 
budu pagalini ntų nenatūraliu.s u- 
kio santykius. Lenkai pagrin- 
dan deda kardą, mes turime dė
ti tieką, prisilaikant neutralu
mo dėsnių ir sudarant musų 
krašte “laisvus uostus”. Tai
kos klausimu suinteresuotos vi
sos keturios valstybės todėl šių 
valstybių ir Baltijos juros neit- 
ralizacija yra bendras ir svar
bus toms valstybėms klausimas.

Keturių Baltijos valstybių są
junga gali sudaryti jėgą, kuri 
laiduotų joms neliečiamybę iš 
visų kaimynų pusės.

Ši sąjunga turi gimti iš apa
čios. Pirmiausia turime susi
prasti su Lietuva, turime teisin
gai išspręsti sienų klausimą. Jei 
Lietuva linksta Rusų ir Vokie
čių pusėn, — kalta musų diplo
matija, kuri tuo klausimu nie
ko nepadarė. Lenkiška musų 
oficiozų politika dar labiau at
stume nuo musų Lietuvą.

Baltijos valstybių sąjunga be 
Lenkų — kelias, kuriuo turi eiti 
ir Latviai ir Lietuva. To reika
lauja musų interesai ir ateitis.

Yra du keliu: — eiti Len
kams vadaujant, kuriant sąjun
gą nuo Baltijos iki Juodosios ju
ros, statant militarinius tikslus, 
arba eiti prie taikos daboj ant sa- vo iš

LAIVAKORTES 
EUROPON

Jau Yra Parduodamos

NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Iš New Yorko i Angliją ar Franciją $71.50 ir $85.00
Iš New Yorko į Paryžių $75.00 ir $86.50

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

Kokais dabar galima važiuoti tik per Franciją. Ki
ti keliai yra blogesni negu kelias per Franciją.

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties j NAUJIENAS.

vo politinę laisvę ir sekminant 
pasaidiif'o ūkio apyvartą.

“Latvių ateitis, sako laikraš
tis, einant tik antruoju keliu”.

[“Socialdemokratas”]

Mažojoj Lietuvoj.
Ką vokiečiai pasakojasi. “P. 

L. Balsas” rašo:
Visai įkibomu yra žinoti, ką 

Klaipėdoj vokiečiai apie musų 
krašto likimą per kalbas išpla
tina. Taipo išsitarė M’enas val
dininkas kursai iš “ištikimos 
versmes” esąs patyręs, kad San 
tarve norinti musų Klaipėdos 
kraštą parduoti. Būtent Vokie
tija norėtų jį vėl atgal gauti, ir 
įsj'uliusi Santarvei 14 milijardų 
markių. Bet Lietuvos valdžia 
buk daugiau įsiūliusi ir dėl to 
dalyko dar derybos tebeeinan
čios. Bet jiegu kraštas ir prie 
Lietuvos prieitų, tai pagal ano 
valdininko všsitarimą urėdiškoji 
kalba menkiausiai diar 10 ink'tų 
palaksianti Vokiškoji. O to

linus eina kalbos, kad Makcn- 
senas vokiečių karvedys, esąs 
prie, bolševikų ir gclbąs Lenkus 
apkabanti. O kad tie busią nu
veikti, tai mažosios tautos su- 
griusiančios. Taip tai tos kal
bos. Bet kad atsiminam, ko
kios paskalos jau buvo apie lie
tuvius ir Klaipėdos kraštą (išpe
rėtos, tai reikia tiktai dyvytis 
kokiomis įmonėmis anie vokie
čiai! bando save ir kitus žmones 
klaidinti. Nereikės nei Maken- 
scn’o nei Golco, o jie ir ne ap
suks svieto nusidavimus pagal 
savo smuiką.

Karo imtinių vargai. “P. L. 
Balsas?” paduoda šitokią žinu
tę:

Du lietuviai, vienas nuo Kre
tingos, antras iš Šiaulėnų, ku
rt uodu lig šiol vis dar vokiška
me sugavime buvo, parėjo va
kar šičion į Lietuvos konsulatą, 
jeib leidimą per rubežių išsipra 
šytų, ir į savo tėviškę grįžtų. 
Jitil parėjo iš Meklenburgo ir bu 

ten pabėgę. Nuo Stetyno

lig Pillavos važiavo jie garlai
viu. Kadangi jie pinigų pristo- 
ko, ėjo nuo Piliavos lig Kara
liaučiaus pėsti. Ten nebeturė
ję jie nieko valgyti ir buvę la
ba)! pavargę. Ėję į komandan- 
turą ir vėl norėję duotis, kad 
juos suimtų. Bet Karaliaučiaus 
koniandanliais buvęs geras vy
ras, susimylėjęs ir leidęs juos 
Karaliaučiuje tris dienas pasisil- 
se.ti, aprūpinęs su valgiu ir po
pieriais, kad jie nekliudomi lig 
šičion parvykti galėjo. Dabar 
jie bus bene prie savo namiš
kių. Tarp kitko/ papasakojo 
jie, kad dar daug sugautų lietu
vių yįokietijoj laikomi. — 
Mums vislai?< nesuprantama, — 
sako P. L. Balsas, — kadėl Lie 
tuvos p':liūčiai vis dar Vokieti
joj laikomi? Kodėl neleidžia 
Vokietija juos namo? Todėl tu
rėtų ir Lietuvos valdžia pasirū
pinti, idant žmones po taip il
gų metų vėliai į savo tėviškę su- 
gryšti galėtų. Mes gaunam y^’s 
dar prierašų nuo Lietuvos be
laisvių, kurie sakos, niekaip ne
galintas pasiliuosuoti iš sugavi
mo.

Tilžėje dienraščių ėjęs “Ryto
jus” nuo liepos 16 dienos š. m. 
virto savaitininku.

[“Rytojus“ spausdinamas go
tiškomis raidėmis'. Pradėjęs ei
ti savaitraščiu, tilžiškis laikraš
tis padarė ir mažą reformelę 
savo rašyboj: vietoj kiekvieno 
paprasto daiktavardžio pradžioj 
(sakinio viduryj) dėjus didžią
ją raidę — kaip vokiečiai kad 
doro, — bus dabar dedama ma
žoji. Tai ir gerai. Tą patį tu
rėtų padaryti ir klaipėdiškis 
“Prūsų Lietuvių Balsas“, taip
jau ir visi kiti gotiškąsias rai
des tebevartė j antys Lietuvos 
Prūsų krašto spausdiniiai].

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimą valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 Šo. Halstcd SU Chicago.' 

i- ----- ■ . ■

Latvija.

I Girių degimas. — “Jaunukas 
I Sinais* praneša,' kad Vindavos 
apielinkėj buvęs didelis girių 
gaisras. Sudegė apie šimtą de
šimtinių girių ir kitokio turto. 
Kadangi ugnies gesinimas dabar 
labai sunku, tai Liepoj aus vals
čiaus valdyba prašė Vidaus rei
kalų ministerijos, kad ligi lie
taus pradžios sustabdytų visą 
gelžkelių susisfekimą, nes nuo 
garvežiinlio kibirkščių ir ugnis 
atsiradus.

Rygos gyventojų skaičius.— 
Šių metų birželio 15 dieną Ry
goj buvo gyventojų, be kariuo
menės viso tik 174,125, tad yra 
keturiais šimtais tūkstančių ma 
žiau negu buvo pereitų metų 
sausio mėnesy y. Tatai aiškina
ma nepaprastu darbininkų skai
čiaus mažėjimu, nes dėl stokos 
darbų Rygoj dabar vasaros me
tu, darbininkai išėjo į kaimus 
laukų darbų dirbti. Lig karo 
Rygoj buvo 510 tūkstančių gy
ventojų.

Redakcijos Atsakymai j
N. E. W. Assn. Rezoliucijos 

Komisijai, Waterbury, Conn. — 
Julsų rezoliucijos nedėsime, ka
dangi ji yna šmeištas ir melas 
nuo pradžios iki galo. ProtcYs- 
tuodami prieš Lietuvos Sūnų. 
Draugystę, Jus mėginate patei
sinti iletuvių streiko komitetą ir 
str. presos komisiją, kurie apš
meižė drg. Tarną Matą, bet juk 
pati istr. presos komisija savo 
pranešime tilpusiam “Laisvės” 
164 num., prisipažino, kad T. 
Matas buvo neteisingai apskelb 
tas “streiklaužiu”. Kada po ši
to atsišaukimo Jus vis dar tvir
tinate, kad T. M. esąls “streik- 
laužis”, tai Jus aiškiai parodo
te, kadĮ Jums rupi ne tiesa Hr ne 
Strekininkij labas, o visai kas

Severos Gyduoles uzlalk ^Mlmynos?Svėik.it.i.

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

Severa’s
Diarrhoea Remedy

(Severos Vaistas nuo liuosą vidurių) 
visuomet buvo ištikima pagelba 
nuo liuosų vidurių, skausmo vidu
riuose, piovimo, vasarinės ligos pas 
vaikus Ir nuo tolygių kitų kliūčių su 
viduriais. Geras ir saugus suaugu
siems ir vaikams. Kaina 30 centai 
ir 2 centai mokesčių. Gaunamas 
aptiekose.

W. F SEVERĄ CO, i j 
CEDAR KAPIDS, IOWA . ’ ;į

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

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

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TAVORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

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- 
šaukimo. Nevien kad bus 
mokinama tikrojo scenos 
meno, bet čia pat turint 
Teatrą, bus leidžiama prak
tikuotis lošti. Tuomet bus ga 
Įima daug geriau išmokti pri 
prasti prie publikos ir grei
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- 
scenos vedėja. Kursų užsire
gistravimas prasidės nuo 6 
iki 21 šio mėnesio (Rugpiu- 
čio). Norintieji užsiregist
ruoti, kreipkitės: 3548 S. 
Halsted St. ant antrų lubų

Klauskite Misevičiutes.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

kita. Turime pastebėti, kad 
prieš drg. T. Mato apšmeižimą 
užprotestavo ne tiktai augšČiau 
minėtoji draugystė, o i'r Water- 
burio L. S. S. kuopa ir taip pat 
Waterburio draugijų sąryšis. 
Taigi visuomenė jau žino tiesą, 
ir Jums, gerbiamieji, nepavyks 
apmionyti žmonėms akis!



Utarninkas, Rug. 10 J., 1920

Lleti'siu Rateliuose
“TAI BUVO PIKNIKAS”."

Visi Naujienų priefeliai buvo 
Gardners darže.

Grįžtame namo iš Naujie
nų priliko. Sušilę, pavargę, 
nusidirbę. Vos bepasivelkame.

Fu, tai šutina! — skundžia
mės.

Pro mus praūžia būrys sma
gių naujienieČių.

Aida! Pasiskubinkime, tie 
Gardncrio uodai stačiai be mie- 
lešinlystūs...

Begėdžiai... pikiai protes
tuoja jauna panytė. Žiūrėkite 

mano kaklas, mano rankos... 
A t iš, a tiš! Tiš!..

Ir jie nuūžė — su visais Gard 
nerio uodais.

No, never agėn! — piktai 
kalba mano prietelis X.— Seka
mais metais^Nauja nų piknike 
nebedirbsiu —- never agėn...

— Aš taipgi.
— Ir aš.
— Aš.
— Aš...
Mums begalo pikta. Nuo an

kstaus ryto iki vėlaus vakaro 
dirbome, atsiprašant, kaip tie...

Ir nieko daugiau nematėme 
ir negirdėjome, kaip tik miškų 
ištiestų rankų ir vis tų patį kar
tojimų.

Sei, mister, duok man,
— Drauge, man.
Man, man, man, man...
Neina tėm-negirdėjom nė 

programo ,nėgi turėjome pro
gos paūžti su visada smagiais 
r.jujieniečiais. Žinome tik, k;Hl 
ten kalbėjo d. P. Grigaitis, dai
navo socialistų vyrų choras, Pir 
mvn choras, vvru shoras ir da
gi žydų socialistų “Singing so- 
ciety“.

O mes turėjome dirbti kaip 
tie...

No, never agėn...
luiname ir skundžiamės iki 

savo bėdų. Vėl naujas būrys 
naujienieČių. Ir tarytum paii- 

4 tyčiojipiui .iš tų musų bėdų jie.
dainuoja:

Broleliai jaunieji —namo, 
namo. ..

Davėme jiems kelių, Ėjo ir 
nuėjo. Mano prietelis X pridė
jo ranka prie kaktos ir tarė:

Duodu įnešimų atsisėsti...

Tol. Yards 6492 

AKUŠERKA 
A. SHOSHO

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

EBBEESHaBOKEiasaBSDBail

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENT1STAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro 
k ...................—..... . ....

.n»ST KIDS—THAT STRAY DOGlv By Ad Carter

Paremti gerojo prieteliaus į- 
nešimų nebereikėjo. Aš pats pir 
masai atsisėdau.

Naujas būrys naujienieČių. 
Jauna panyte savo kavalieriui 
duoda šitokį “priklodą“:

— Si, Maikiuk, ar aš nesa
kiau? Čia tai buvo piknikas. Ne
toks kaip kad tenai hutų buvęs...

Kavalierius norėtų atsiremti, 
bet panytė jį perkertai

Žinau, žinai! - nebekal
bėk ! Tu vis savo kalbi. O kų, 
ar nų gerai kalbėjo Grigaitis, ar 
ne gerai dainavo chorai'? Buvo 
ko pasiklausyti. O kiek to svie 
telio tarytum visa Chicaga 
suvažiavo... Aš sakau, kad na u 
jieniečiai orait ir dacol!

Mano prietelo X. veidas iškar
to nušvito.

'tai, vadinasi, naujieniečiai 
orait duodu įnešimų atsistoti.

Paklausėm^ jo. Norėjome 
pasivyti šauniųjų naujienietę ir 
labai, labai padėkoti. Padėkoti 
ir pasisakyti kadir mes esame 
naujieniečiai, taigi orait — 

dirbsime ir sekamais metais...
Niekas neišėjo. Turėjome 

duoti kelių dar vienam burini 
naujienieČių. Čia butą ytin 
Mmnrgo sietelio“. Budri au
sis suklausė sekamų “debatų“:

Tai faktas, jie — social- 
patriotai. O kų reiškia tie au
tomobiliai? Pilnų daržų prigru 
do jais — ne praeiti...

Kažkas iš būrio didžiam “teo- 
rininkui” įkirto:

— O žmonės, žmonės ar su
skaitei?

- Septyni broliai mic—
Būry pasigirdo traškaus juo

ko.
Pridėk prie tų septynių dvi 

ripkuli ir tada padaugink <ant 
septynių!

— Šia popiera!
- šia penselis!
Vienas’ naujienietis pasigailė

jo to bėdon pa puolusio “teori- 
ninko” ir tarė: Et, kų jus, — da
bar tamsu,, skaitliuoti negali
ma.. .

Vėl juokas. Ir mano priete
lis X nebesusilaikė. Nusikvato
jo ir visa gerkle sušuko:

S-o-c-i-a-l-p-a-t-r-i-o-t-a-i!...
Budrusis “teorininkas“ tuoj 

susirado mano prietelį 'ir atsi
dėkojo:

— Taip, drauge, tikra tiesia
- socialpatrintai.

— Ir tas Grigaitis,—tęsė prie
telis X.
- žinoma.

Ar girdėjai, kų jis nupa
sakojo apie lenkus?

žinoma, kaip tikras Šcide- 
manas.

— Jis sako, kad bolševikai pa 
darė taika su Lietuva ir kraus
tosi iš Vilniaus.

- Melas! Ar tamsta (skaitei 
Laisvę? Lietuvoj gyvuoja sovie
tų respublika, matai!

Jis sakė, kad1 bolševikai ge
rai diro duodami į kailį lenkų 
šlėktai - socialpatriotas!

Noseri, drauge, tai orait. Ir 
aš plojau.

—Jis sakė, kad bolševikai no
ri taikos.

—Hm, sakė.
- Jis sakė, kad “alais“ nega- 

ės padėlį lenkų šlėktai.
šiur, tiesa kad negalės.

- Jis sakė, kad “alais“ darbi
ninkai nenori karės.

— Slur, šiur.
* —Jis nurodė, kad tai yra so- 

ci dislinio judėjimo davinys.
- šiur, šiur.

Jis sakė, kad mes privalo
me organizuotis ir žiūrėti, kad 
ateity tokios skerdyftes nebepa
sikartotų.

—Žinoma.
Vadinas, jis sakė liesų.
Noseri. Jis socialpatriotuu, 

šeidemanas. Jis niekuomet ne
sako teisybės...

Naujieniečiai ėmė garsiai 
kvatoti. Kvatojo ir mano prie
telis X. Didis “teorininkas“ su
siprato, kad jisai tapo pagautas 
į siųstus, ir nuėjo savais ke
liais.

Mumyse gi dingo visas nuo
vargis. Nė vienas nesigailėjome, 
kad mums taip sunkiai teko 
dirbti. Dirbti musų Na U jie- • 
no m s, kurias remia visi išmin
tingi, apsišvietę lietuviai dar
bininkai. — Tipu-Tapu.

WEST8IDE

Iš LSS .22 kp. veikimo. — Pas
kyrė 50 dol. Sujungus reika- 
ams; 10 dol. paaukojo paremk 

m ui dxg. Perkūno.

Po to, kada vietos LSS. 22 
kuopa, atsikratė “buvusių žmo
nių,’’ jos veikimas ir vėl ėmė 
stiprėti. Iškarto reorganizuo- 
ton kuopon įstojo apie dvide
šimt divrugų. Tai nedidelis bū
relis. Bet darbo jie paveikė 
daug. Ir tai dėl tos paprasto® 
priežasties, kad draugų energi
ja, jų laikas nebereikėjo eikvo
ti bergždiems ginčams su “bu
vusiais žmonėmis.’’ Vietoj gin
čų daliai* draugai ėmėsi savo 
organizacijos darbo. . Pirmu)j 
vieloj teko pasidarbuoti, kad 
sustiprinus kuopos iždų. “Bu
vusieji žmonės“ jį “išgrande”

kiek tik jie galėjo Persiorga
nizuojant kuopai jos ižde buvo 
daugiau kaip penkiasdešimts 
lolerių. Bet pinigus laikė savo 

kišenių j buvęs jos iždininkas, 
kuris nuvažiavo su “komunis
tais.“ Prašyta jo gražumu — 
nedavė; norėta pareikalauji 
teismu keliu, bet nehereikalaur. ..LfcilS iki Niauju
ta. Jai dėlto, kad, Frainos drau
gai iš justicijos departamento 
tuomet buvo įsu rengę medžiok
lę ant “komunistų.“ Nenorėta 
todėl, kad tūli rėksniai gautų 
progos šaukti, jogei? socilalistai 
juos (davinėja. Todėl draugai 
luinojo ranka. Numojo, nors 
r žinojo, kad nusineštieji pi
nigai nebus atiduoti dagi pačia: 
‘komunistų” sektai.

Taigi vietoj tąsytis su “bu
vusiais žmonėmis“ draugai 
stvėrėsi darbo. Buvo Socialistu 
’Aresos piknikas, buvo vėliaus 
kitas piknikas Gardnerfe darže. 
Tie parengimai kuopai davė 
netoli du šimtu doleriu. Vadi- v
nas, kuopos iždą® jau su tvarky
ta. Galima dabar galvoti apie 
lai, kaip jį sunaudojus musų 
n-ganizacijos reikalams — agi
tacijai, sutvarkymui LSS. cent
ro reikalų ir lt. Tatai jau pra
dėta dlaryti. Bugpiučio 1 d. įvy
kusiame kuopos įsusirįnikime 
Įvairiems mlusų organizacijos 
reikalams paskirta daugiau 
kaip septyniasdešinrls dolerių 
Taip, nutarta paskirti-pa®koliii- 
ii penki rsdešimls dolerių miiisų 
organizadjos (LSS.) centrui. 
Belo nutarta paaukoti dešimt 
dol. parėmimui drg. Perkūno 
kuris, delei ligos, dabar yra sun
kiame materialiniame padėji
me. Apie keturiolika doleriu

NAUJIENOS, Chicago, UI.
paskirta nusipirkimui tam tik
ros literatūros -— anglų ir lietu
vių kalba - - rinkimų kampani
jai vesti.

Sekamų nedėldienį, rugpiučio 
15, kuopa (kartu su keliomis 
kitomis LSS. kuopomis) ren
gia dar vienų piknikų černaus- 
ko darže, 'lai, lur būt, bus pas
kutinė šių via^arų pramoga. Jei
gu bus kas rengiama, tai, gal 
būt, tik draugiškas išvažiavi
mas. —WestsW ietis.

CICERO

Iš Draugystės Lietuvių Mylėto
jų darbuotės.

Draugystė Lietuvos Mylėtojų 
yra susitvėrusi gruodžio 3 d., 
1905 m. Jau penkiolikti metai 
baigiasi, kaip ši dr-stė kviečia 
savo globon lietuvius; šelpia li
goję arba nelaimės ištiktus savo 
narius; aprūpina ir suteikia tin
kamų patarnavimą mirusioms 
nariams. Gyvavo ir dabar gy
vuoja puikiai, ir kaip turtu, taip 
ir nariais auga didyn. Narių 
skaičius šiais metais yra 250.

Liepos 25 d.,G. Chernausko 
darže įvyko D. L. M. piknikas, 
kuris pavyko visais atžvilgiais. 
Šiamle piknike buvo teikiama 
garbės žciiklai-žiedaį nariams, 
kurie per 10 metų nesirgo ir ne
ištraukė jokios pinigiškos pešel- 
pos iš draugystės iždo. Garbės 
nariais patapo ir gavo skiria
mas dovanas šios ypatos: P. Ka žudė savo pi ligas.

šis, J. Daukšas,
Mažintis, K. Žilevičių, J. Jocius, Į pakliūti bėdon už bandymų pir- 
J. Vilkelis, J. Petraitis, J. Simo- klius degime;.
naitis, A. Jaras, J. šūkis, K. Ali
šauskas, J. Valaitis, F. Zajaus- ’ prohibicijos 
kas, K. Kakanauskas, F. Kar
čius, M. Ditkus, P. Slančauskas, 
P. Nakrošas, L. Valentinavičia, 
S. Frizą. Viso dovanas gavo 23 
nariai. j

D. L. M. yra pirkusi L. L. P.

Draugija porėdama dar dau
giau sutraukti lietuvių j savo skųstie.s. 
būrį numažino įstojimo mokės

Melų mokės liktai vienų dolerį. 
Susirinkimai įvyksta kas 2-rų ne 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1- 
mą vai. po piet, Onos Tairtuliu- 
nienės svetainėje, 1147 So. 49-th 
Avė. — Koresp.

LIETUVIAI SALIUNININKAI 
PRIGAUTI SULEKIU.

Pirko degtinės už $10,000, bet 
jos negavo.

Nuo įvedimo visuomenintosios 
prohib. veikiančios įvairios 
Šulerių šaikos, kurios išviliojo 
iš saliuninkų šimtus tūkstančių 
dolerių, žadėdami pristatyti deg 
tinęs, kurios jie niekad neprista
tė, neaplenkė ir lietuvių saliu- 
ninkų. Jų aukomis patapo keli 
Bridgoporto lietuviai saliuninin 
kai, kurie tiems šuleriams su
mokėjo nirižianisia $10,000.

Tai išėjo į aikštę užvakar, ka 
la lietuvis saliunininkas Joseph 
Leppa, 3204 S. Halsted St., pasi
skundė Deering stoties policijai, 
kad iš jo ir jo draugų Židikai 
išgavo $10,000 ir niekad degti
nės nepristatė. Jis viso los deg
tinės išgėręs tik vienų stiklelį. 
Braingus isJilkleliis — $10,000^ 
Pats Leppa prakišęs $3,500 s,df- 
vų pinigų.

Lieppa šitaip pasakojo apie tų 
itsi tikimą:

“Aš norėčiau ta visų atsiti
kimų užmiršti, bet aš prakišau

$3,500 ir pasakysiu lik tiek: Beį
eitų savaitę į mitino saliunų at
ėjo keturi žmonės ir paisisake, 
kad jie turį daug degtines par
davimui po $70 už “keisą”, bet 
kad aš turiu pasišaukti savo 
draugus ir susidėjus jų nupirk
ti. Jie pasisakė pardavinėję 
degtinę policislams ir įvardijo 
nekuriuos man pažįstamus poli-, 
cislus, taip kad aš maniau, jog 
visk is yra gerai.

“Keletu .dienų vėliau jie nusi
vežė mane į Price saliunų, 1183 
S. Stale St. Jie nusivedė mane 
skersai Boosevelt (12 gatv.) ke 
lio tiltų ir parode man t rokų. 
Aš išgėriau iš degtinės bonkos 
ir ji buvo gerti. Jie sakė, kad 
trokas yra prikrautas degtinės, 
tik man reikia užmokėti pini
gus, grįsti atgal į savo saliunų 
ir laukti.

“Aš dar ir dabar tebelaukiu, 
bet degtinė dar neatėjo.“

Leppa įvardijo ir kitus saliu- 
nininkus, kurie prisidėjo prie to 
pirkinio, bet kiti saliunininkai 
užsiginu. Tik Peter Kiras, 3258 
S. Union Avė. pripažino “pasko 
linęs“ Leppai $1.000. “Mildos“ 
saliuno, 3138 S. Halsted tįįt., sla
vini nkas taipjau prisipažino, 
kad jis tapo' prigautas, bet jis 
nenorįs, kati kas jį “baderiuo- 
tų“ - jis visa lai norįs užmirš
ti.

Policija mhno, kad ne jie vie
ni tapo prigauti, kad yra šim
tai kitų saliunininkų, kurie to
kiu jau ar panašiu bildu pra- 

sa-
liunininkai nenori skųstis polici 

F. Statkus, J. Jai apie prlsigavimą, bijodamies Nepristatyti laiškai.

Manoma, kad nuo įvedimo 
vien pietvakarinės 

miesto dalies saliunininkai pra
žudė iviairio.se žiilikystėse ma
žiausia $200,000. Taip nukentė
jusių esąs daug svetimtaučių sa
liunininkų. Bet pasiskundimų 
apie l is prigavystes nėra — po
licija kartais nugirsta apie tai, 
bet niekas vistiek neateina

Daug .saliunininkų prigauna- 
ittfi sekamu‘btidu:'Atgabena sta
tinę degtinės, paragauja — ge
ra degtinė. Bet paskui pasirodo, 
kad prie kamjlščio buvo pasta
tyta tik viena bonka degtines, o 
likusios dalis statinės — van
duo. Yra ir daugelis kitų pana
šių budų prigavysčiy.

♦ Pašto ofiso klerkai prieš 
Burlesona.

Chicagos pačto klerkai nema
no pasiduoti Suv. Vai. pašto 
viršininkui, Burlcsonui, jie 
tvirtai stovi prieš apkaltinimų 
11 pašto darbininkų, kūrins po
nas Burlesonas nori prašalinti 
iš darbo. Nedalioj 000 klerkų 
Princess Teatre surengė masinį 
susirinkimų, kuriame buvo iš
neštos rezoliucijos, pasmer
kiančios pašto viršininkus už 
sauvaliavimų ir reikalaujančias 
įsteigti ajieliacijos teismų į kurį 
civiliai pašto tarnautojai reika
le galėtų kreiptis.

Pabaigoj susirinkimo Oscar 
F. Nelson, vice-prezidentas Chi- 
cagos Darbo Federacijos ir bu- 
vusis prezidentas Nacionales 
Pašto ofiso Klerkų, užlipo ant 
pagrindų ir tarė:

“Maršuokime pro Federalį 
Namų ir parodykime savo pasi
piktinimų prieš menkos verties 
paistangas, kad pašalinus tuos 
vienuolika darbininkų dėl pa
reiškimu savo neužsiganėdini- 
nto.“

Paroda tuoj buvo surengta I 
ant Jaekson bulvaro pro Fede
ralį Namų. James S. Jamison, 
buvusis prezidentas Chicagos 
lokalu, veikė už maršidų. Paro
doj dalyvavo Butler, Nelson, 
Luther C. Stcvvard, prezidentas 
Nacionalines Federacijos Fede- 
railų Darbininkų; Gilbert E. 
Hyath, niacionalis prezidentas 
Kra'sos Krerkų Unijos ir kiti.

“Pašto ofiso departamentas 
terorizuoja, norėdamas jums 
atkeršyt už pasakymų tiesos,” 
tęsė nacionalis prezidentas Hy
ath: “Ar gali toliau tęstis des
potizmas Pašto departamente? 
Ar gali išrinktas Suvienytų 
Valstijų prezidentas sutverti 
tokį carų, kaip Burlesonas?“

Pamalysinv* kaip visa tai už
sibaigs. Ar neprisieis ponui 
Burlcsonui nusilenkti prieš or
ganizuotus darbininkus.

Banditas pašovė motormanų.
■Panedėlio rytų ant bėgančio 

Westem avė. karo ištiko- dviko
va tarj) ipolicmano ir bandito. 
Apie 2:15 ryte jiolicmanas Ja
mes Flynn patroliavo Hogan 
bulvaro ir Western avė. apielin- 
kėj, kuomet pas jį atbėgo uždu
sęs žmogus ir tarė: “Aš kų tik 
likau apiplėštas ant gatvės, pusę 
bloko nuo čia. Keturi vyrai už
puolė mane. Aš manau jie įlipo 
į karą.“

We»tern avė. karas iš lėto va
žiavo ir policmanas pasiginęs 
įšoko į jį. Kari* buvo apie 20 
pa.sažierių. Vienas žmogus ap
sisuko karo fronte ir išsitrau
kė revolverį. Policnranas pradė
jo šaudyt. Bandjtas atsakė šū
viais. Pasažierius apėmė pani
ka. Iššauta apie 12 šūvių. Mo- 
lormanas Pavel pavojingai pa-’ 
šautas į krutinę. Banditas šau
dydamas atbidas prisiartino 
prie išlaukinių karo durų atsi
darė jas ir pabėgo, neisužeisda- 
mas. Bėgdamas banditas pašo
vė kilų žmogų, stovintį ant 
kampo Fullerton gatvės. Polic
manas išliko nesužeistas.

Garrity areštavo 4 “raudonuo- 
• sius.“

Chicagos policijos viršininko 
kampanija prieš Komunistų 
Darbo Partijų ir kitus raudo
nuosius davė negirdėtų pasek
mių praeitų nedėldienį. Keturi 
“raudonieji“ tapo sučiupti pa
rengtam piknike ant Fifth ir 
North gatvių, Maywoode.

Areštuotieji esu tikrojo plau
ko raudonieji. Jie pasisakė esu: 
AlexG'rc>schiivick, George Gil
mei, Cubriel Sdearoduke ir Wi- 
tliam ('orco. Trįs jų uždaryta 
Maywoado policijos stolyj. 
Corčo, kuris pasisakė gyvenus 
ant 1134 South Califomia gat
ves, liko atgabentas Cbicagon 
i detektyvų biurų ir greitai' gau
sius pasim'atyli su fedeitdiais 
viršininkais.

Numetė bombų.
Nežinia kas vakar naktį nu

metė bombą į kiemų juodveid- 
žio, William Jaekson, 446 E. 
46-th plei-so. Jokių nuostolių 
nepadaryta. Jacksonas buvo 
persikėlęs į tų vieta gyventi dvi 
sąvaiti atgal.

Apiplėšė aptiekų.
Vakar naktį, kuomet aplieko- 

rius Henry J. Krueger, 1138 I£ 
57 gatveės, rengėsi uždaryti 
slavo aptiekę, du plėšikai už
puolė jį ir paėmė iš saugiosios 
šėpos $400 nusinešė.

Federnles Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 10, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo i užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ......... $2.50
EATVIJOS 100 markių ......... $2.50
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

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

FEDERALft AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

ISliFRBKPIKKKBHREE!■

Malonus
(Painter)

Malevoju, popieruoju ir darau viso, 
kius pagražinimus.

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

J.S. Ramančionis
3641 S. Union Avė., 

Tel. Drover 1566.

Jaunuolis prigėrė.
Jonas Pablowski, 17 metų 

amžiaus, 3707 Soutporth St. 
nedėl/oj biplaukiodamas ežere 
prie Grace gatvės pakrančių 
prigėrė. Jis pasinėrė iš laivelio 
ir nepajiegė atplaukti atgal į 
jį. Jo lavęnas buvo nugabentas 

graborių Foley, kur jo bro
lis pažino jį.

Žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
Jicgcro adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyria tį
sį j j paštų, Clark ir Adams gt. 
Keikia klausti prie “Advertised 
\Vindow“ (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke
turiolika dienų nuo iiaskelbimo.

901 Adomaitis Jacob
902 Augustinovvicz Ludwik
903 A.ndrunas John
904 Anzulas Frank F.
905 Apelokas Josef S.
925 Bauzauski Adolf
926 Baros Mike
936 Ccnzcmius Victor
938 Danbesus John
939 Daukšas F.
941 Domaska Antanas
944 Dragos Jolyi
948 Endri jau skis Aloxs
950 Gihvidaus Stanislovas
971 Gudžiūnas Paul
972 Sustis Antone
992 Jencus Jos.
994 Jokubauskienė Marijona
995 .Tankauskis K.
99G Jucieniė Julijona
1000 Kacirelis Frank
1002 Kanawer. kis Anton
1003 Karklelis Andrėj
1007 Kantra Uržule
1008 Kepolis Joe.
100!) Kiella Antanas 2
1015 Kodes John
1027 Kukucionis Kazimir
1031 Kulevicze Aleksandra
1032 Kuras Zorin
1039 Liakas Antanas
1049 Montrimas Antanas
1051 Markus Peter
1061 Mikšunas Vincentas
1062 Milas Powel
1063 Milojkicnč Kazimiera

' 1064 Miliauckas Kazimieras
1072 Musteikis Antanas
1074 Norvas Mek.
1076 'Naweka« Paulina

, 1080 Norvaišas Vincentas
1086 Opolskis VVladislovas
1088 Paularvkas Pitri
109į) Peleckis Wisut.
1097 Presaitys M.
1105 Repšis Tony
1110 Rupšlakis Juzepa

i 1111 Ruszas George
1118 P.uzenas Kazimieras
1117 Sagastas Petras
1125 Shadku N.
1128 Sipaitis Juozanas
1137 Spychatausis Josef
1138 Stakeliunas Aleksandras
1149 Stukas Jonas
1161 Urbonas Beliulaus
1163 Valiulis Emcli.ja.
1169 Venasus Jonas.

iviairio.se
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Amerikos materia 
iizmas.

nii “politicians įvairumai
Bušo \V. O.

[Iš vilniškio “Echo Litwy”]
Žmonės savo prigimčių turi 

palinkimo stengtis dėl vir
šenybės. Visa, kas gyvas, sten
giasi kits kitą pralenkti. Augš- 
tyn ar gilyn, dešinėn ar kairėn 
—visitek, by tik turėjus viršų 
ant kitų. Tasai palinkimas 
lenktyniuoti žmonijos istorijoje 
lošia labai svarbią rolę, nes jis 
neleidžia jai sustoti, susilaikyti 
nuo pažangos.

Tečiaus, išskiriant sustojimą 
ir mulvėjimą, kartis stengia
masi dėl viršenybės įgyja visai 
juokingų arba liūdnų formų 
(pav. jeigu du kupriai niaujasi 
dėl to, katro jųdviejų kupra di
desnė; arba jeigu dvi prostitu
tės ginčijas ligoninėj dėl to, kat
ra jųdviejų daugiau laimėjus ir 
1.1.), o dažnai ir visai kvailų. 
Stengimąsi dėl viršenybės reikia 
pavadinti kvailu, jeigu jis re
miasi dalyko nepažinimu, sek
liu apie jį sprendimu, bėga
muoju įspūdžiu, laikraštiniu 
pliauškimu arba gatvine forma.

Visa kas gali būt siekiamasis 
stengimos dėl viršenybės tiks
las: valstybės jiega, tautos ge
nius, mokslo kumiėjimai, dailės 
kūryba, kariuomenė ir laivy
nas, kaimas iij miestas, šalies
dailumas ir moters gražumas, Rliropa iins Inerdė 
rožių ypatingumas ir galvijų | £UI)kll3 kraują iį 
veislės tobulumas, ir 1.1, ir 1.1. 
Nenuostabu todėl, kad ir žemės 
dalys eina rungčioms su k it ki
ta.

Tyli juodoji Afrika; nejudo- 
ma pasilieka kol-kas Azija; 

palengva paskui savo pamotę- 
Angliją žygiuoja mažiausiasis, 
bet labai pažangiai valdomas 
kontinentas
užtai nuo senai jau eina įdomus 
ginčai tarp senosios Europos ir 
naujosios 
Amerikos.
š i o j a A m e r i k a 
r i a 1 z m ą.

Ne prieš kokį-nors tribunalą, 
bet in foro publico skelb
ta iki šol senajam^ kontinente 
mintis, kad Amerika tai šalis iki 
kaulų smegenų persisunkusi 
materializmu, o amerikiečiai— 
patys materialistai. Ir tas ame
rikinis materializmas tai esąs 
kažin-koks ypatingas, kraštuti
nis, toli, žinoma; blogesnis už 
europinį materializmą. Krovi
mas materialinių lobių, besiviji- 
mas paskui dolerį tai esą kiek
vieno apskritai paimto amerikic

ropoj, suprantamos demokrati
jos, kuri neva skelbianti neap
ribota individualizmą. Iš lu
pų j lupas europiečiuose vaikš
čiojo pikti pašiepimai: “Aukso 
demokratai“ ir “Sidabro n pub-
likonai”! Sugedimas apėmęs 
Ameriką nuo galvos iki kojų pa

Žiurūdakritiko akimis į 
visus tuos niekinimus ir šmei
žimus Amerikos ir visa, kas jos, 
- šlykščiausias tarptautinio <1(4 
viršenybės stengimos pavyzdys, 

neturiu taipjau nė jokio inte
reso Ameriką garbinti. Jos vals 
lybiais aparatas ir visuomenės 
t vark i, be abejo, irgi niekados 
nebuvo be ydų. ir dėl jų savo 
krašto mvlintvs Amerikos žino 
nes rimtai susirūpindavo. Dė
mimi čia tik tą veidmainingą 
Europos stalyniąsi prieš) Ameri
ką ir pirk unijų svaidymą j ame
rikiečių materializmą. Prieš 
kiek metų Adolfas Nowaczyns- 
kis savo dar šiandie vertės tu

rodė v c i d m a|i n i n g u m ą 
musų statymus prieš Ameriką. 
Bet jis, turbūt, nemanė, kad se
noji ir kultūringiausio j i ir “ide- 
aiislingiausioji” Europa surengs 
p:v aulini 191! melais baisiau
sią žmonių skerdynę! Nei to, 
kad per ilgą metų eilę pasaulis 

regykla, o 
|r nykti, iš- 
avo gyslų.

pati Amerika mesdama, paga
lios, savo karinį svarčių svars- 
tyklėn, nusvers laimėjime; pa
saulio demokratijos pusėn ir

gplą. Tą karą laimėjo, galima 
sakvt, materializmas

Australija; bet

pasaulio

i m a t c

ne 
ta

sai darbštus ir jaunas materia
lizmas, imponuojąs daiktan su
burtąją žmonių mase, užgrudy- 
laja raumenų jiega ir buklumu 
teikti ir aprūpinti maistu ir amu

NAUJIENŲ OFISE
Randasi blankos Socialistų raiti

jos Kampanijos Fondui. Draugai Dar- 
bininkai, pasistenkite kuodaugiausiai 
tiį blanki) paimti ir parinkti aukų 
tarpe savo draugų ir pažįstamų.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKTA —

COIL WINDERS

at-
ap-

šuns testamentas.— 1918 me
lais, didžiiamjami karui dar be- 
siaučiant, prie vieno didesnio Į ROSELAND. Draugijų sąryšio pa- 
vieškelio rado viena maža šu- laikančių viešąjį “Aušros“ knygyną 
... . ‘ ‘ delegatų susirinkimas įvyks šiandien,

nidį pakartą, kurs savo nasruo- rugp. 10 d., 7:30 vai. vakaro, “Aušros 
se laikė šitokį rašytą lestamen- svetainėj.

Draugijų delegatai malonėkite 
“D silankyti, nes yra svarbių reikalų

. „ v v tarimui. P. Grybas.As vargšas sūnelis, margas, 
nuo gimimo dienos per 19 metų Bridgeportiečiams. Bendras abejų 
ištikimai savo šemininklli tar- stočių Lietuvos Laisvės Paskolos bonų 
navnu, savo drabužiu, savo ava- P (loj> H> 7 VIll. vak. šv.
line, ne tik dienoms, bet ir nak Jurgio parapijos svetainėje, į kurį bu
tinis. Algos neišsiderėdavau ir tinai turi atvykti visi paėmę knygu- 

. . tęs užrašmSjimui L. L. P. bonų. Rei-
negaudavau nieko. Šiam karui kės pasitarti dėl tolesnio veikimo, kad 
ne dėl mano kaltės pakilus ir greičiau galėtumėm baigti mums pas- 
...... . . . kirtą kvotą ir kaip prisirengti pine
\ okieciams pinigų P111riiKtis Į HU^-jęjrno Lietuvos Missijos, kuri at- 
dcl tolesnio karo, pareikalavo ir važiuos į Chcagą Rugpjiučio 15 d. 
Už mano gaivų to markių. Ma- Ben,lri> stožlų v“,<lyb“-
no šemininkas būdamas vargin- IJet Am Rubų H,tirbimo B.v5 
gas ir karo nuvargintas, kad gia svarbias Prakalbas, Seredoj, rugp. 
vos vos valiojo už save užmo- 11 <L Jo.no Geruolio Svet. 8134 Vin- 
. _ . . . . ... . cennes Av. pradžia kaip 7:30 v. v.
keli. Man nieks tam reikalui Bendrove gavo Rablegramą iš Lietu- 
pinigu neskolino. Buvo žade- vos nuo B-vės atstovų, todėl yra syar-

. 1 .y. n . bu išgirsti kiekvienam lietuviui kalbės
jusi man vista pagelbėti ir jau Dr A L Graičiunas ir Pir. A. Kar- 
buvo pradėjusi sudedanti vienoj sokas.
slaptoj vietoj kiaušių. Bet n»-l Kvicčitt Lietam. R. I. B-ve.
no nelaimei, Vokiečių kareiviai 
juos atrado ir visus žalius išgė
rė.

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

VVESTERN ELECTRIC CO., Ine

R E I K I Ą DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA —
Furnace tenderio ir 
darbininko aluminum

foundrėj. Kreipkitės pas
ADVANCE PATTERN and 

FOUNDRY CO.
2734 W. 36 Place

REIKIA —
PADĖJĖJŲ DARBUI 
STOCKRUIMY IR 

SIIIPPINGRUIMY
ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA —
PORTERIŲ

DEPARTAMENTINftJ 
KRAUTUVĖJ.

PASTOVUS DARBAS IR 
GERA MOKESTIS.

J. OPPENHEIMER and CO.
4700 So. Ashland Avenue

48-th Avenue and 24-th St.

REIKIA —

POPIERINIŲ

RAKANDAI

Nenorėdamas toliau savo šeimi 
ninką varginti,, nutariuil čia pa-

Bet nenorėdamas, kad dėl ma 
palaikų kitltu nesutikimu,

P aj ieškojimai
Pajieškau Syictkų. 18 d. liepos 1919 
m. vaikinas dirbo naktimis ant 2 floro 
prie Continental Can Co. ir įpuolė į 
elevatorio šaftą ir užsimušė į smert. 
Taigi, kurios moterįs dirbo tą naktį 
ant antro floro prašau meiliai kad at- 
sišauktumėt ant adreso:

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

REIKIA miestinio pardavėjo, kal
bančio Lenkiškai ir Lietuviškai darbui 
So. Chicagoj—parduoti minkštus gė- 
rymus. Atsišaukti pas

WHITESIDE CO.
116 West Kinzie St.

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

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

PA I j KTI “sf()R AGE’JUJ E ” 
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 didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir
bysČių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

NAMAl-ŽEMfc "

aš paskirtu 
kareiviams

lai p: bavo odą as p 
mininkui k uliniams 
kurios aš ėsdavau, | 
mininkei mažiems 
šerti. Savo mėsą 
alkaniems Vokiečių 
konservams dirbti,
lę ir patalines pavedu mano ge 
radarini vištai kiaušiam^ dūli. 
O virvę, su kuria būdavau pri
rištas, palieku Vokiečiu kaize
riu karą pralaimėjus pasikirti.

PAJIEŠKAU Vilimo Milkevičiaus, gir 
dėjau gyvena Dctroit, Mich. Turiu 
svarbiu žinių jam iš Lietuvos.

K. JURŠA,
4423 So. Wood St., Chicago, 111.

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 savaitę. 
Į trumpą laiką galima uždirbti 
$22 ir daugiau. Musų samdymo 
ofisas atdaras kasdien, priski
riant subatoj po piet ir utarnyko 
ir ketvergo vakarais nuo 6 iki 
8:30.

REIKIA— Shearmano piaustymui 
geležies serap yarde.

459 N. Wood St.

REIKTA—Pirmos klesos kriaučių.
L. Danciger, 

639 W. 12th St.

REIKIA vyro duonos išvažiojimui, 
gera mokestis. Atsišaukit tuojau.

1529 Portland Avė., 
Chicago Heights, III.

Phone C. H. 2219.

PARDAVIMUI

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

930 W. 35-th Place

$500 CASH, likusieji mėnesinėmis 
mokestimis kaip renda, paims 5 kam
barių flatą su 28 pėdų Storu is fron
to. AtsSaukite pas

2939 W. 38-th Str.
Tel: McKinley 1541

kmaterializmą senoji Eu
ropa šiandie gali statyti savo 
muzikos, kultūrą, klasicizmą, in
telektualizmą, agnosticizmą, ne

sus, dekadentizmą, moderniz
mą, f n de siecle, Mcntal-Kul- 
tur...

Amerikos materializmas, tai 
“i deresavimos realybe,” “gerbi 
mas konkrečių nuomonių”, žmo 
gaus pers išimk imias “idėjomis

moti gyvenimui — gražiam 
lt mptam, energingam gyveni

reiviai ir nugabeno jį sii ženkle
liu į komanadiitnlurą. Šuo tapo 
pakastas, bet ženklelis parėjo į 
muzej ų.

Deportavimas indusu. -

29 <1. valdžia ėmus deportuoti 
visus indusus, kurie nelegaliai

ja atgabeno į Eitis Island dvide
šimts septynis indusus iš vakrų 
Pennsylvanijos kasyklų apskri
čių. Filis Island valdininkai sa 
<o, jog šioje šaly esą apie du 
tuksiančiai industj ir kitų gy
ventojų iš neįleidžiamų šalių.

ga-
Tokią nuomonę apie Ameriką 

skleidė visur Europoj tiek spau
da, 
ra.

tiek mokykla, tiek litera t u-

tokia pažvalga virto čia ko- 
dogmatu, ' nepaabejojamune

daiktu. Be galo objektingu žmo j 
gum buvo laikoma tas, kas pa-i 
sakęs aitrią ir smerkiamą pa-1 
mokslą apie Amlerikos visuome
nės materialistinumą savo šir
dies kiltu m ū tiekės d ir pripa
žinti, kad visas Am. idealizmas 
apsireiškiąs vien tik statymu; 
“skai-skreperių” —■ savo augš- | 
tumu debesis i 
šių, — mėginiu nepaprastu grei
tumu važiuoti gelžkeliais, bars
tymu kartas nuo karto nuo mi- 
liardierių stalo 
trupinių 
labdarybės tikslams... Ameri
kos materializmas buk esąs ke
liamas “tarptautiniu cinizmu,” 
ne taip kaip Europa, kuri savuo 
sius tokius apsireiškimus moka 
paprastai gėdingai slėpti. Su pa 
sigaiĮėjimu buvo cituojama žo
dis “comhnercialism” ir sieloja- 
mosi dėl dvasines Amerikoj kul 
turos nupuolimo. Kili, naives
nioji, laukė, turbūt veikiai įvyk
siant krizini, kur Amerika, rei
kalo verčiama, i 
Mionroc dokriną, I 
prašyt Europos laikraštininkų, 
prof.

inui” (Noviaczynskis) \ Ameri
ka duoda žmonių pasišarvojil
sių darbui, praktiniam gyveni
mui, — miklių, veiklių, krūčių, 
grtitų, sumaningų, vikrių, agre- 
sivingų mater-of-factmlcnų.. . 
(ibid.). Pridursime: ir gerų.

Iš idealizmo Europa, po vi- 
sapasaulinio karo, rauda savo 
žuvusių milijonų vaikų ir bai
saus išnaikinimo. Kad be to dar 
susirgo anemija, pabėgimu, su
kibimu, senatve be laiko ir vi
sokiomis kitokiomis ligomis, 
“sumaterialėjusi” Amerika ka-

gracijos vyriausybės leidimo.

Pastabėlės
1*'rainos sekėjų organas Lais

vė. savo Zigzaguose agituoja už 
Lietuvos bonus! Klausykite:

“Vyrai, pirkite Lietuvos 
bonus, nes bolševikams pini
gų reikia. Atsiminkite, kad 
jus Lietuvos bonus pirkdami 
ne tik lenkus išvysite iš Lietu 
vos, bet ir bolševikams pagel
bėti te Tarybų valdžią įsteigti 
Kaune’’.

sic kiančių triobe- j misenėjusį titulų) dosnumu ir <li 
dėlių švelnumu pasiskubino at
eit jai padėti, nešdama pagal
bu) vi"sų|)irma suvargusiems 
vaikeliams, be skirtumo tikėji
mo ir tautos. Taip, ačiū jankių 
iv biznesmenų pagalbai, išliks 
musų mylimieji vaikučiai. Kaip 
gera butų, kad valgant gautą iš 
Amerikos duonutę butų galima 
šiek tiek ir Amerikos dvasios į- 
sigyti. Dabar Europa atsidūrė 
padėtyj, kur maistas pasidarė 
liek vertas, jog popieros pini-

kokios saujos 
pinigų švietimo ar

galima.
“Materializmas”, kurs alka- 

| nūs papeni, plikus apdengia, 
užmiršus ir savo . silpnučius vaikus ant kojų pa

turėsianti stato, sužeistuosius aprūpina,—
tegyvuoja amžių amžiais dėki n- 

, o visų 
pseudo-idealistų gė

įr kitų kultūrtregerių, > goj pasaulio atmintyj, 
kurie ją gal būtų nuo amžino pa- ! Europos 
skendimo materializme. Tik-1 (|aį_
rinta taipjau, kad anapus Van------------
denyno nesą nė jokių pilno žo
džio prasme politikų, o esą tik SKAITYKIT IR PLATINKIT 
menkučiai perka mi-pard uodą-I M

Lietuvos Finansinei Misijai, 
suprantamas dalykas, nesvarbu, 
kokiais kamufleŽais kas agituo
ja už. Lietuvos bonus, (by tik 
ji k uodą ugia u galėtų jų parduo
ti. Ji. be abejo, tik stebėsis, kad 
mūsiškiuos “komunistuos” įvy
ko toks staigus atvirtimas prie 
dvasios šventos — pardon — 
Lietuvos bonų. — ei.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Pranežimai
P. P. D. U. rengia svarbias prakal

bas utarninke, rugpjiučio 10, kaip 7 
v. v. brolių Strumilų svet. 158 E. 107 
St., Roseland, III.

Visus Kviečiame atsilankyti.
KOMITETAS

Pajieškau savo moteries Antaninos 
Kaščiukienės, kuri prasišalino nuo 
manės 16 d. Liepos, 1920 m. palikda
ma mane dideliame nubudime ir var- 
g’e su mažais vaikeliais, kurie labai 
išsiilgo savo motinos ir vis prašo kad 
mus mama pareitų. Nėra kur vaike
liai palikti ir nėra kam apžiūrėti, 
Bronis ir Antositė labai nerymauja be 
motinėles. Antasitė sako: Kodėl 
kiti vaikai turi mamas, o musų, ma
ma mus paliko ir apleido, 
neverti 
te sugrįžk, prašome męs jūsų vaike
liai Bronislavas ir Antosite. Kas mus 
užaugins ir kas mus doros išmokins? 
Kada užaugins, kaip mes galėsime 
žmogui pasakyti kur mus mama yra? 
Mes, jūsų vaikeliai, esame labai nu
budę ir prašome nuoširdžiai musų 
mamunyte, gimdytoja, sugrįšk pas 
mus ir užaugink mus ir pasigailėk 
mus.siratų. Sunku labai mums augti 
be motinėlės, visi mus bara, visi mus 
skriaudžia. Kožnas sutvėrimas savo 
vaikelius gina ir augina, o kodėl mu
sų mamunyte mus taip apleido?

Aš, jūsų vyras Jonas Raščiukas, 
meldžiu jus mano, mylima Antosyte 
sugrįžti. Tave mylėjau ir mylėsiu, 
sugrįžk, viską dovanosiu ir taip su
tiksiu gyventi pagal jūsų užmanymą, 
jeigu nenorėsi važiuoti į Lietuvą tai 
pasiliksime čionai ir susitaikysm. Jei
gu nemanai grįžt, tai meldžu duot man 
atsakymą ir įdėti savo antrašą, ne
manyk, kad aš jūsų jieškosiu, jeigu 
nenorėsi gyventi tai gailesime gražiai 
susitaikinti, nes čionai nieką nepri
versi gyventi. Dar pranešu jums, kad 
sūnūs Bronislovas labai susirgo ir ne
žinau ką reikės daryti, vis mamos pa
geidauja.

Mano antrašas: 
Jonas Raščiukas, 

2617 W. 40th Place, 
Chicago, 111.

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

Ar mes 
mamą turėti? Mamy-

REIKLI Motery lengvam dirbtuvės 
darbui. Gera MokcstiH.

Pullman Couch Company, 
38-th and Ashland Avė.

I to----------------

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ $5.00 IN DIENĄ.
ATSIŠAUKITE PAS 

1710 SO. PEORIA STR.
NATIONAL LEAD CO.

PARDAVIMUI restoranas; biznis 
eina puikiai. Parduosiu tuoj, nes va
žiuoju Lietuvon.

1207 W. 47 St., 
Tel. Boulevard 6765

PARDAVIMUI baltas kudlotas šuo, 
“pudle”, tinkamas į daktaro ofisą ar- 
bą šiaip į bi kokį namą ar biznį. 
Taipgi yra pardavimui gražių balan
džių.

4035 So. Campbell Avė.
Tel. McKinley 1133.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, ge
roje lieutvių apgyventoje vietoje. Par
davėjas išvažiuoja ant ūkės.

4503 S. Wood St.

PARSIDUODA grocernė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas per 10 metų, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Kreipkitės po no.

627 W. 18th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 karvės, labai ge
ros; viena dabar yra su veršiu: Par
duodu todėl, kad moteris serga, ne
gali apžiūrėti.

6024 W. Tripp Avė. 
Chicago, III.

A C'H MOBILIAI
PARDAVIMUI Automobi- 
liūs, 6 cilinderių, 7 pasažie- 
rių, arba mainysiu ant sa- 
liuno. Mane galima matyti 
visuomet.

3414 W. 37 PI.

PARSIDUODA 2 PAGYVENIMŲ 
mūrinis namas po 4 kambarius ir pa
stogėj du kambariai. Namas randasi 
sį $40.00. Kaina $4,600.

2 pagyvenimų mūrinis namas po 
6x6 kambarius ir didelis basementas. 
darnas randasi Brighton Parke kaina 
$6800.

Naujas 2 pagyvenimais mūrinis na
mas po 4x4 kambarius randasi ant 
West Side. Vanos, Elektra ir gasas 
gatvės išmokėtos. Kaina $6200.

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

VILKAS & KAZLAUSKAS CO.
2242 W. 23c Place.

Phone Canal 1068,

PARSIDUODA fruktų farma, 30 
akrų, didesnė pusė fruktais apsodinta. 
Visi nauji budinkai ir vienas Extra 
Vasarnamis, 2 arkliai, 2 karves mel
žiamos, 2 kiaulės, apie 150 vištų. Ge
ra vieta vasaroj vakacijoms. Kvoteris 
U mylios nuo strytkario ir pusė my
lios iki rivei, ir netoli gelžkleio.

A. S0WA
R. F. D., Box 112, ’ Sodus, Mich.

PAJIEŠKAU Jono Vaitiekūno, iš 
Lietuvos paėjo Vilkmergės apskr., 
Anykščių parap. 9 metai gyveno Dės 
Moines, lo. Norėčiau sueiti, turiu 
svarbų reikalą; malonėkit atsišaukti, 
busiu dėkingas.

ANT. KATAUSKAS, 
1420 S. Union Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Juzėno, gyveno Hartforde, Conn., 
is Lietuvos atvaževo 1913 metais. 
Malonėkit jis pats atsišaukti, arba kas 
žino pranešti. Mano antrašas:

Joe Janašonis,
696 Webster Avė., 

Hammond, Ind.

JIEŠKO DARBO

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

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

Tel. Armitage 10100.

REIKIA DARBININKU
MOTEHŲ

REIKIA — ASSEMBLERKŲ
Jauną moterų assemblinimo 

darbui. Lengvas benčinis darbas, 
kurį galima atlikti sėdint, iš
mokti greitai ir padaryti gerus 
pinigus nuo pat pradžios. Atsi- 
šaukit bile dieną prieš 4 po pie
tų, arba tarpe 6 ir 8:30 Utamin- 
ko ir Ketvergo vakarais.
WESTERN ELECTRIC CO., Ine.

48-th Avė. & 24-th St.

REIKIA —
Paprastų darbininkų. Galime 

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

2338 So. Westem avė.

REIKIA TEAMSTERIŲ
ir paprasti) darbininkų serap gele

žies yarde.
Algos $5 ir $6 į dieną.

Kreipkitės pas
1632 W. Kinzie str.

REIKIA —
MOLDERIŲ — .

ANT BENČIAUS.
PUIKIOS DARBO

SANLYGOS.
MOKAMA AUGŠČIAU-
SIOS ALGOS

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

P ARSI DUODA Ford Truckas, 
ras dėl buteherio arba bakerio.

3317 So. Auburn Avė., 
Chciago, III.

ge-

RAKANDAI.
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

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

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiama por C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrbon St., Chicago. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

vertas $155 
Gvarantuotaa

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

į žiemius nuo Grand Avė.), 2 augštii 
medinis flatinis budinkas, didelė bar- 
ne puikiame padėjime, puikus namai. 
Šitas yra musų didelis specialumas 
šiai sąvaitei, tiktai $500.00 cash, li- 
kusie ant ilgo išmokėjimo. Mes padė
sim neturtingai šeimynai nupirkti šitą 
bargeną.

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

Tel: Van Buren 1114

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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.

Sampeliniai Rakandai.
Vėliausiose madose bus išparduoti 

šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysČių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargonai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir oVerstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maii- 
nos varomo* elektros Jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCFIOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

M VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES '

6205 S. Halated, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atniokėjiinais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. » 
Telef. Seeley 1613.

SARA PATEK, Pirmininkė.
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