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Lenkai pralaimi 720 
mylių fronte

Bolševikai paėmė Rovno
Talkininkai tariasi apie suteikimą militari- 

nės pagalbos lenkams
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LENKAI PRALAIMI 720 PANAIKINO CENZŪRĄ
MYLIŲ FRONTE. ITALIJOJ.

Bolševikai pradėjo didelį ofensy- 
vą; visur yra pergalėtojais.

VARSA VA, 1. 1. — Apie 720 
mylių fronte bolševikų kariuo
menė pradėjo didžiausį, kokį tik 
ji kada nors buvo surengus, puo 
limą prieš lenkus.

Šiaurinis ir pietinis armijų 
sparnai, spaudžiami skaitlinges
nio priešo, traukiasi atgal. Mu
šis yi*a ypatingai atkaklus šiau
rinėj daly j fronto.

Matydami esant reikalingu 
sutrupinti savo liniją, lenkai 
pradėjo visatinį besitraukimą.

Bolševikų puolimas yra stip
riausias šiaurinėj fronto daly j, 
todėl šičia negalima nuspręsti 
kaip toli lenkai bus priversti 
trauktis.

Į šiaur-ryčius nuo Rovno bol
ševikai pasivertė priekyn ir at
kirto geležinkelį į Kovelj. šiųj 
srytyj generolo Budenny kariuo 
menė savo puolimą tebetęsia.

Atkaklus mušis eina dešinia
jame lenkų fronto šone ir taip
jau Berezinos fronte, kur bolše
vikų armija gavo didelių susti
prinimų.

True traasJutioB filed vvitb the post- 
master at Chicago, III., July 8, 1920 
as raųuired by tAe act of Oct. 6,1U17
BOLŠEVIKAI PAfiMfi ROVNO.

LONDONAS, 1. 7. — Gauto
mis iš Maskvos žiniomis, į bol
ševikų rankas pateko žymioji 
Vai yni jos tvirtovė, Rovno, esan
ti į rytus nuo Lutsko ir Dubno.

Atimdami iš lenkų tvirtovę 
bolševikai, beto, suėmė tūkstan
tį belaisvių, du apginkluotu trau 
kiniu, du tanku, dvi kanuoli ir 
kelis lokomotyvus. Pranešime 
pastebima:

“Ties Proskurovu (į pietus 
nuo Rovno) mes persilaužėme 
per apginkluotą zoną ir vejame 
priešą geležinkelio kryptimi 
(linkui Tarnopolio ir Lembergo).

True translation rued with the post- 
master at Chicago, III., July 8, 1920 
as reųuired by tne act of Oct. i, 1917

TALKININKAI TARIASI APIE
SUTEIKIMĄ MIUTARINfiS 

PAGALBOS LENKAMS.

SPA, Belgija, 1. 7. — Vienas 
lenkų delegacijos naiys čia pa
reiškė, kad maršalas Foch ir 
fieldmaršalas Wilson tariasį apie 
suteikimą militarinės pagalbos 
Lenkijai.

trtMhrftai W!ed wrth tbe poet- 
master at Chicago, III., July 8, 1920 
r> reųuired by tne act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI ĮTEIK® NUSI
GINKLAVIMO PLENĄ.

SPA, Belgijoj, 1. 7. — Vokie
čiu delegacijos nariai ir kariniai 
valdininkai, dalyvaujantis Spa 
konferencijoj, šį rytą nutarė pa 
siūlyti savo delegacijos pirmi
ninkui Konstantinui Fehren- 
bach, kad jisai įteiktų talkinin
kų atstovams Vokietijos nusi
ginklavimo pieną. Konferenci
ja todėl turės užsitęsti.

ROMA, 1. 7. — Speciale pro- 
kliamacija, kurią paskelbė pre- 
mieras Giolitti, tapo galutinai 
panaikinta cenzūravimas kable- 
gramų, siunčiamų į užsienį. Cen 
zura buvo įvesta daugiau kaip 
penki metai atgal.

'True translntton filed with 1hc post- 
master at Chicago, III., July 3, 1920 
a* recuHred by the act of Oct. 0, 1917

D’Annunzio kariuomenė 
apleido Durazzo.

LONDONAS, 1. 7. — Gauta iš 
Romos Exchange Telegraph 
agentijos žinia sako, kad Duraz
zo prieplauka tapo evakuota.

[Durazzo yra vyriausia Alba
nijos prieplauka. Gegužės 21 d. 
gauta iš Paryžiaus žinia sakė, 
kad tą prieplauką užėmęs Gab
rielius D’Annunzio ir pats įstei
gęs ten valdžią.]

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 8, 1920 
as reųuired by luc act of Oct. 6,1917
ATIDĖJO MARTENSO BYLĄ.

NEW YORK, 1. 7. -u- Nagri
nėjimas nepripažintojo Rusijos 
pasiuntinio, Ludwigo Martenso, 
bylos ir vėl tapo atidėtas iki 
liepos 21 dienos. Priežastis ta, 
kad tardymo kambarin dar ne
sugrįžo vyriausias Martenso gy
nėjas, buvęs senatorius Hard- 
wick, ir generalinio prokuroro 
padėjėjas John B. Hoover. Jie
du išvažiavę demokratų konven
cijom

DEMOKRATAI BUSIĄ 
“NEXT”.

Ir Palmerio manageriai turėsią 
iš ko pasiaiškinti.

WASHINGTON, 1. 7. — Spe
cialioji senato komisija,, skirta 
sekimhi buvusių kandidatų — 
republikonų ir demokratų — 
kampanijos, kitaip sužinojimui 
kiek kuris jų išleido pinigų, ir 
vėl pradėjo savo darbą. Dar te- 
beklausinėjama republikonų par 
tijos kandidatų manageriai. Po 
jų ateisianti eilė demokratams.

Vaikšto gandų, kad iš visų de 
mokratų partijos kandidatų dau 
giausiai, turbut, teksią pasiaiš
kinti generaliniui prokurorui 
Palmeriui. Tūli šneka, kad savo 
kampanijos reikalams jis panau 
dojęs dagi patį justicijos depar
tamentą.
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SUČIUPO POLICIJOS 
VIRŠININKĄ.

Negalėjęs gyventi be—degtinės.

DULUTH, Minn., 1. 7. — Fe- 
deralės valdžios įsakymu čia 
areštuotas pats policijos virši
ninkas ir tūlas federalės vald
žios agentas. Policijos viršinin
kas varęs biznį degtine—trauk
damas ją iš Kanados. Paklau
stas, kodėl jisai taip daro, poli
cijos viršininkas trumpai atsa
kęs: be jos aš negaliu gyventi...

PRIEŠINASI MOTERŲ BAL
SAVIMO TEISĖMS.

WASHINGTON, 1. 7. — Ame
rican Constitutional lygos prezi
dentas, newyorkietis, Charles S. 
Fairchild, šiandie įteikė augš- 
čiausiam Kolumbijos distrikto 
teismui reikalavimą, kad jisai 
uždraustų valstybės sekretoriui 
Colby paskelbti prokliamaciją, 
kuria butų galutinai ratifikuota 
pataisyinas prie Jungtinių Val
stijų konstitucijos, suteikiantis 
balsavimo teisių moterims. To
kią jau drausmę reikalaujama 
išduoti ir prieš generalinį Jung
tinių Valstijų prokurorą Palme- 
4

Vyriausias distrikto teisėjas 
jau pasiuntė valstybės sekreto
riui notą, kuria pastarasai kvie
čiamas ateiti į teismą liepos 13 
dieną ir pasiaiškinti, kodėl prieš 
jį nereikėtų išduoti reikalauja
mą drausmę.

Moterų teisių priešininkai sa
ko, kad šitoji pataisa norima 
pervaryti klastingu budu. Esą, 
West Virginijos legislatura pa
taisą užgyrusi per suktybę, o 
Tennessee valstija pataisos už- 
girti visai negalinti. Tatai pa
daryti jai neleidžianti valstijos 
konstitucija. Bet to neveizint 
pataisa užgirta;

šitoji ataka prieš moterų tei
ses buvo visai nelaukta. Ji nu
stebino netik moterų teisių ša- 
liniukus, o ir jų priešus. Pirmie
ji dabar žada daryti visa, kad 
gavus dar vienos valstijos prita
rimą ir tuo užbėgus savo prie
šams už akių.

DIEVOBAIMINGI 
STUDENTAI.

Chicagos universitetas turįs 
kuo “pasigirti”.

CHICAGO. — Chicagos uni-* 
versitetas turįs kuo pasigirti: 
jo mokiniai be galo dievobaimin 
gi. Iš dešimt studentų tik vie
nas esąs “bedievis”. Tatai mo
kyklos valdyba atsižinojusi iš 
įteiktos mokiniams atklausinėji- 
mų lentelės.

Vienas mokyklos viršininkas 
delei to giriasi: “Tatai rodo, kad 
šisai universitetas, kaip tik prie
šingai leidžiamiems gandams, 
padeda skiepyti mokinių sielon 
tikėjimo čiepus”.

BANDITAS PRAŠO TAIKOS. 

Vilią sifckęs “pripažinti” dabar
tinę Meksikos valdžią.

--------- s—
EL PASO, 1. 7. — Gautomis 

iŠ Meksikos žiniomis, kurias iš- 
spausdi vietos laikraštis, EI 
Paso Times, žinomasai Meksi
kos banditų vadas, Francisco 
Vilią, pagalios nutaręs užbaigti 
bandito gyvenimą. Jisai šiomis 
dienomis pasirašęs po mūšių pa 
liaubos dokumentu ir kartu su
tikęs “pripažinti” dabartinę Mek 
sikos valdžią su laikinuoju pre
zidentu Huerta ir generolu Ob- 
regonu pryšakyj.

Stovi už moterų teises.
DAYTON, 1. 7. — Demokrar- 

tų partijos kandidatas į prezi
dentus, gubernatorius Cox, šian 
die viešai paskelbė, kad jisai 
stovįs užtai, kad moterims butų 
suteikta balsavimo teisės.

Turtingosios sufragistės da
bar galės agituoti už tą “gerą 
kandidatą”.

ST. LOUIS, 1. 7. — Komisija 
rengimui paminėjimo apvaikš- 
čiojimą žuvusiems Jungtinių 
Valstijų kareiviams, kreipėsi į 
republikonų ir demokratų kan
didatus — Hardingą ir Cox’ą — 
kviesdama juos “kalbėti nuo tų 
pačių “pagrindą”. Pastarasai s 
tečiaus atsisakė.

Nauja revoliucija 
Meksikoj?

Sukilėliams vadovaująs genero
las Adolfo Gonzales; kelintoj 

vietų įvyko susirėmimai.

EAGLE PASS, Tex., 1. 7. — 
čia gautomis žiniomis, Meksi
koj kilo nauja revoliucija. ) pie
tus nuo Monolovago sukilėliai' 
sudeginę dvylika tiltų. Kelintoj ' 
vietų įvyko susirėmimai.

Sukilėliams vadovaująs gene
rolas Adolfo Gonzales.

Ir VVashingtonui pranešta.
WASHINGTON, 1. 7. — Gau

tosios nuo Jungtinių Valstijos 
valdininkų Meksikoje žinios ro
do, kad toje šalyje prasidėjo 
naujas revoliucinis bruzdėjimas. 
Tuo tarpu jisai didelės reikš
mės neturi, vis dėlto atatinka
mieji valdininkai jį atidžiai se
ka.

Valstybės departamentas gavo 
telegramą nuo . Jungt. Valstijų 
konsulo Piedra Niegras’e, Bloc- 
kerio. Konsulas sako, kad čia 
sukilėliams vadovaująs genero
las Gonzales. Jisai turįs apie 
du Šimtu kareivių, sukilusių 
pyta dabartinę valdžią. Sukilė
liai, sako, perkirtę visas geležin 
kelio linijas į pietus nuo Mon- 
clova ir Coahuilla.

Siunčia kariuomenę sukilė
liams malšinti.

Vakar naktį iš Piedras Nie- 
. gras išsiųsta du šimtu federali
nės valdžios kareivių sukilėliams 
malšinti. Kariuomenę vadovau
ja generolas Morales. Kitas 
federalinės valdžios kareivių bu 
rys ateinąs iš Saltillo.

Gautomis iš Tampico žinio
mis, prieš naująją valdžią čia 

' sukilo keli armijos generolai.
Smulkmeningesnių žinių nėra.

SENATORIUS JOHNSON 
JAU “SURIMTĖJO”.

Republikonų partija ir josios 
kandidatas “O. K.”

SAN FRANCISCO, 1. 7. — 
Paskilbusis “radikalas”, Califor 
nijos senatorius Hiram W. John 
son, kuris tiek daug triukšmavo 
besiartinant republikonų kon
vencijai ir pačios konvencijos
metu, jau “surimtėjęs”. Anuo
met jis sakė, kad republikonų 
partijai diktuoją stambusai biz
nis ir todėl jisai pasirūpins per
varyti sau palankų kandidatą.

Hardingas yra nuolankiausia 
didžiajam bizniui žmogus. Bet 
“radikalusai” Johnsonas dabar 
sako, kad ir jo partija ir josios 
kandidatas esą kuogeriausi, O. 
K.

Tatai tas “radikalas” pasakė 
kritikuodamas demokratų parti
ją ir josios bosus.

Vartosi dėl Aland salų.
STOCKHOLM, 1. 7. — Švedi

ja ir Finlendija varžosi delei 
Aland salų, esančių Švedijos 
įlankoje. Už čiuprynų jos te
čiaus nesiimsiančios: klausimas 
bus atiduotas tautų lygai nu
spręsti.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, liepos 7 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant įų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Kaip)

Anglijos 1 svaras ............... $3.94 %
Austrijos 100 kronų ................  $0.75
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.30
Danijos 100 kronų ............... $16.60
Finų 100 markių ...............  $4.70
Francijos, už $1 ....... frankų 11.75
Italijos, už $1 ............<&... lirų 16.25
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.75

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

Lenkų 100 markių ................ $0.70
Norvegų 100 kronų...............$16.85
Olandų 100 guldenų ........... $85.25
švedų 100 kronų ................  $22.10
Šveicarų, už $1 ........... frankų* ff,54
Vokiečių 100 markių.......... . $2.75

t

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, 111., July 3, 1920 
as reųuired by tbe act of Oct. 0,1917 

Žudynės Siberijoje
VLADIVOSTOK, 1. 6. — Chi

cagos Daily News koresponden 
tas, Junius B. Wood, rašo:

Rytų 'Siberija nusidažiusi 
krauju. Visur, kur tik žmogaus 
koja gali nužengti,/v sur kartu 
eina ir mirtis, lai ne ta mir
tis, kuri ateina susirėmus 
dviem galingom armijom. .Ii 
nesuniatoma, sekanti kerštingo 
galvažudos kulką, plešku šau
tuvą ir žiaurų baudžiamąjį bū
rį, kuris puola vyrus, moteris 
ir dagi kūdikius.

Pigiausias visoje Siberijoje 
dalykas yra žmogaus gyvybe. 
Ir augščiausias valdininkas ir 
nuolankiausias kaimietis abu 

yra pavojuje. Kiekvieną dieną 
telegrafo vielos atneša žinių iš 
miestų ir kaimų, esančių tarpe 
Vladivostoko ir Irkutsko, žinių 
apie žudynes, piešimą ir įvai
rius prievartos darbus. Kar
tais visa tai tenka sužinoti už 
valandos-kitos, o kartais juodi 
nedorus nusižengimai esti pa
slepiami nuo žmonių akių išti
somis savaitėmis ir net mene
siais.

Nenaudos vargina šalį.
Nors laikinoji valdžia atsto

vauja didelę didžiumą tolymo- 
sios rylų Siberijos gyventojų, 
vis dėlto kurios-nekurios sibi
riečių frakcijos daro pastangų 
pasigrobti valdžios va’rą i Sa
vo rankas r— ir visomis įmonė
mis. Apie Čitą veikia Scmeno 
vas, arčiau prie Vladivostoko 

Kalnrikovas; ir dar keli kiti 
nenaudos vargina šalį. .Jų prie
vartos darbai iššaukia atsimo- 
kčjimą, tokį jau žiaurų. Lai
kinoji valdžia, kurios ginkluo
tosios spėkos tesudaro vos ke
lis šimtus policistų, milicinin
kais vadinamų, nieku budu lie
pa j iegia atsteigtr tvarką. Tuo 
labiau, kad susisiekimas gete- 
žinkeliais yra atkirstas.

Tik viena Japonija teturi nu- 
sverianiųjų karinių spėkų ry
tuose nuo Baikalo ežero. Tik 
jų parama arba visiškas pasi
traukimas užbaigtų tą frakcijų 
kavą. Vis dėlto, daugelis tur
tingų rusų sako, jogei vienin
telė galimybė pradėti normalų 
gyvenimą esanti tame, kad ją- 
ponail nuverstų laikinąją vald
žią ir visus reikalus tvarkytų 
patįs. Nors toks perkeitimas 
Azijos žemlapio pasaulyj dar 
neprisistatomas, bet čia, Vladi
vostoke, jisai gali įvykti by va
landą.

Antroj pusėj didelė didžiu
ma rusų tvirtina, jogei šitos 
žudynės ir netvarka yra pasek
mė to, kad japonai nuginklavo 
rusų armiją ir taipjau delei ru
sų teritorijos okupavimo.

GOMPERSAS IR VĖL GIRIA 
DEMOKRATUS.

Jų kandidatas esąs “geras, 
Svainis ir išmintingas 

žmogus”.

CHICAGO. — Vakar čia bu
vo sustojęs Amerikos Darbo Fe 
deracijos prezidentas, Samuel 
Gompersas. Tūlam vietos laik
raščio reporteriui “dėdė Gom
persas” pasakė, jogei jis esąs 
labai patenkintas tuo, kad de
mokratų konvencija nominavo į 
prezidentus Ohio valstijos gu
bernatorių Cox’ą. Tai, girdi, la
bai išmintinga. “Jis yra geras, 
švarus ir išmintingas žmogus” 
— Gompersas nušnekėjo.

Dabar Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai turėsią panagri
nėti demokratų ir republikonų 
platformas ir nutarti kurią tų 
dviejų partijų remti.

jDemokratii konvencija Sudegino du negru

RooscveltaH nominuota 
vice-prezidentu.

SAN FRANCISCO, 1. 7. — 
Nacionalinė demokratų partijos 
konvencija užsidarė. Užsidarė 
nominavimu kandidato vice-pre- 
zidento vietai. Juo yra New- 
yorkietis ir laivyno sekretoriaus 
padėjėjas, Franklin I). Roose- 
velt. Jisai nominuota vienbal
siai — pakėlimu rankų.

Roosevelto nominavimas skai
toma Tammany Hali bosų nusi
leidimu Wilsono administracijos 
žmonėms, kurie prakišo prezi
dento nominaciją — nepervarė 
nė McAdoo nė Palmerio.

šį vakarą pastarieji delegatai 
apleidžia San Francisco.

“TREČIOSIOS PARTIJOS” 
KONVENCIJA BUS 

CHICAGOJ.

Gal nominuos senatorių 
La Follette.

CHICAGO. — Sekamą suba- 
tą Morrison viešbutyj prasidės 
t. v. “trečiosios partijos” kon
vencija, kurią rengia “komite
tas keturiasdešimta astuonių”.

Konvencijos rengėjai sako, 
kad joje dalyvausią apie tūk
stantis delegatų, atstovaujančių 
kiekvieną valstiją. Jie, be to, 
stipriai smerkia demokratų ir 
republikonų kandidatus prezi
dento vietai. Jiedu abu tokiu: 
atžagareiviai, žmonių laisvės j 
priešai.

Spėjama, kad “trečioji parti
ja” savo kandidatu pasirink
sianti Wisconsino valstijos se
natorių, Rol>ert M. La Follette.

BUČERIŲ STREIKAS.

Reikalauja padidinti algas.

CHICAGO. — Apie du tūk
stančiai bučerių, priklausančių 
Amalgamated Meat Cutters and 
Butchers asociacijai, vakar me- i 
tė darbą. Reikalauja, kad sam-, 
dytojai padidintų algas. Iki 
šiol darbininkai gaudavę po 50— 
65 centus už valandos darbą. 
Reikalaujama, kad dabar butų 
mokama po 65 ir 90 centų va
landai. *

Į ORAS I 
- - .. -  ■

Chicagoj ir apiehnkėse — • 
giedri ir vėsi.

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Įsiutę baltveidžiai sukrovė laužą 
ir ant jo sudegino savo aukas; 

abejoja dėl sudegintųjų 
žmonių nusižengimo.

PARIS, Tex., 1. 7. — Įsiutusi 
gauja baltveidžių vakar naktį 
čia įsiveržė į kalėjimą ir pasi
grobę du areštuotu negru, bro
liu Harry ir Arthur Irvving’u, 
nutempė juodu ant laužo, kur 
visiems matant sudegino.

Jiedu buvo įtarti dėl nužudy
mo tūlo baltveidžio ir jo sunaus. 
Bet tikrų priparodymų prieš 
juos neturėta. Valdininkai da
gi yra linkę manyti, kad sude
gintieji negrai nėra tikrieji nu
sižengėliai. Bet įdukusi baltu

oju galvažudy gauja jau atliko 
.kas jai reikėjo: negrai sudegin- 
' ta. Jeigu dabar susirastų tik- 
i rieji nusižengėliai, kultūringo
sios Amerikos “kultūringieji” 
piliečiai galės sukurti naują 
laužą..

Miestelio gatvėse vaikšto gin
kluota sargyba. Prisibijoma ra
sinių riaušių.

NEPARTINIŲ RINKIMŲ ĮSTA
TYMAS — NEKON 

STITUCINIS.

Taip nusprendė Wisctfnsino 
augščiausias teismas.

[Federuotoji Presą]
MILWAUKEE, Wis., 1. 7. — 

Socialistų organizacija Milwau- 
kee pavietyj laimėjo savo bylą 
su senųjų partijų bosais. Wis- 
consino valstijos augščiausias 
teismas nusprendė, kad taip va- 
dinamasai nępartinių rinkimų 
įstatymas, kurį pernai užgyi^ 
tos valstijos legislatura, yra ne- 
konstitucinis.

Maža to. Teismas netik nu
sprendė, kad šitas įstatymas 
yra nekonstitucinis, bet kartu 
patvarkė ir tai, kad dabartiniai 
Milwaukee paviečio rinkimų ko 
misionieriai nedrįstų tą legisla- 
turos padarinį pravesti gyveni
mam

Atšaukti šitą netikusį įstaty
mą reikalavo Milvvaukee pavie
čio socialistai. Ir jie laimėjo. 
Taigi dabar rinkimai čia ir vėl 
bus partiniai.

Miesto darbininkų streikas 
užsibaigė.

CHICAGO. — Pagalios nesu
tikimai tarp miesto darbininkų 
ir miesto valdžios tapo pašalin
ti — bent laikinai. Visi darbi
ninkai sugrįžo darban.

LONDONAS, 1. 7. — Laikraš
čiai labai patenkinti republiko
nų ir demokratų kandidatais.



Vicente Blasco Ibanez
Verte K. A.

Baisūnas.
I.

Visą savaitę Paryžiaus turčių 
namuose tik ir buvo kalbama a- 
pie tas vestuves, šaunieji kava
lieriai ir panos, kurie rinkosi kas 
dieną šokti tango <irba šiaip sau 
paplepėti, visą laiką buvo užimti 
kalbomis apie besiartinančias ve
stuves. Maurice Delfour, Delfour 
ir Ko. turto (siekiančio dviejų 
šimtų penkių dešimčių milijonų) 
įpėdinis, susižiedavo su gražia 
Odette Marsac, kurios bočius sa
vo laiku lošė politikoj labai svar
bią rolę ir dvejais atvejais ką 
tik nebuvo išrinktas prezidentu.

Apsivedimas didturčio su res
publikos pęincesa pasitaikydavo 
gan dažnai. Tokie įvykiai užim 
davo paryžiečių domę kokiai va
landai, ir tai geriausiame atve- 
jyj. Bet šiuodu jaunuoliu buvo 
taip įdomus, taip paryžiečių ger 
biami !

Ne viena Paryžiaus panaitė 
naktimis sapnuodavo, o dienomis 
svajodavo apie Delfourą. Tai bu
vo vyras pilnoj to žodžio pras
mėj. Jis užsiėmė sportu. Ir gau
tosios dovanos rodė, jogei Mau- 
rice toj srityj yra labai sėkmin
gas. Ne kartą jis išėjo perga
lėtojas arklių ir automobilių len
ktynėse. Tatai, suprantama, jį 
darė įžymesniu žmogum.

Paskutiniais metais jis padarė 
šiokio-tokio progreso ir mokslo 
srityj. Matote, jis susidomėjo

oriai vininkyste ir kas savaitę da-' 
rydavo ekskursijas į orą. Gali 
būti, kad dėl to jis misterimai ir 
sutraukdavo antakius, kuomet 
nugirsdavo kalbantis apie mecha
nikos dalykus.

Ji buvo Odette, nepalygina
moji Odette, tarp draugių. Ki
tiems žmonėms ji buvo žinoma 
kaipo Mile Marsac. Tą vardą pa
ryžiečiai žinojo taip jau gerai, 
kaip vardą bile vieno paskilbusio 
rašytojaus, nes jis buvo galima 
užtikti kiekviename laikraštyje. 
Be to, Odettes paveikslas tilpo 
visuose Paryžiaus iliustruotuose 
laikraščiuose.

žymieji Rue de la Paix siuvė
jai, suradę kokią nors naują ma
dą, visuomet dėjo savo viltį į 
Odette. Jei ji įsigydavo kokius 
nors naujos mados rubus, tai tas 
jau būdavo geriausia siuvėjams 
reklama. Jos mažiukė, bet pa
sakingai gražiai nuaugusi figū
ra, buvo labiausia nepakenčiama 
Paryžiaus šauniųjų panelių: jos 
blyškda^M) iš pavydo. Jos pečiai 
buvo “idealus”. Veidas visuomet 
šypsantis; lupos raudonos, lyg 
vyšnios, o stebėtinai gražus 
plaukai dengė jos patraukiančią 
galvą.

Pradžioj 1914 m. Paryžiaus, 
o vėliau visos Europos ir Ame
rikos šaunieji kavalieriai ir pa
naites susidomėjo nauju sportu 
— tango. Tas šokis buvo im
portuotas iŠ Argentinos respub
likos. Vadovaujamą rolę tango 
mėgėjų tarpe lošė Maurice ir 
Odette. Kada pradėjo platinties 
naujas šokis, tai Maurice užsira
kino su šokių profesorium, kuris 
ką tik buvo atvažiavęs iš Buenos

LIETUVIAMS SVARBUS
PRANEŠIMAS

Aire®, ir prisiekė prieš dangų ir 
žemę, kad nepasirodys daugiau 
draugijoj tol, kol neišmok® tan
go. Būdamas nepaprasto gabu
mo ir tvirtos valios, Maurice grei 
tu laiku pilnai išmoko šokti tan
go. Atsargiai susišukavęs saVo 
juodus plaukus, atatinkamai pa
sirengęs, vieną popietį Maurice 
pasirodė žymiausiame Champs 
Elysees otelyj. Jis šoko tango 
taip vikriai ir gracioziniai, kad 
visi susirinkusieji tik stebėjosi.

Odette, kuri tuo pačiu laiku 
šoko tango kitame salės gale, 
pastebėjo naują to šokio virtuo
zą. Ir kaip tik šokis pasibaigė, 
Maurice ir Odette susitiko. Abu 
pajuto kokią tai misterinę jiegą, 
kuri traukė juodu prie viens ki
to.

Juodu susitiko ir daugiau ne
besiskyrė. Nuo to laiko juodu 
šoko tik dėl savęs, tarytum, vi
sai nepaisydama apie kitus žmo
nes. Y*808 judviejų mintys bu
vo atkreiptos į šokį, kad nepada
rius mažiausios klaidos. Bet tuo 
pačiu laiku kaip vienas, taip ir 
kitas pajuto, kad juodu be viens 
kito nebegalės gyventi.

Tuo budu juodu įsimylėjo ir 
apsivedė. Vieną gražų rytą šau
nieji paryžiečiai atsikėlė dviem 
valandom anksčiau, negu papra
stai, kad pažiurėjus puošnių ves
tuvių. O vestuvės buvo ištikrų- 
jų iškilmingos, nes jose dalyvavo 
visi žymieji Paryžiaus bankinin
kai ir pramonininkai, o lyginai 
ir paskilbę politikai, jaunosios 
bočiaus draugai.

Niekas neabejojo, kad tai yra 
idealinė pora. Prieš apsivedimą 
Maurice elgėsi, kaip pritinka el- 
gties įsimylėjusiam: jis ant visa
dos išsižadėjo jaunystės paikys
čių. Kelios moterys, komedijos, 
operos ir šokiai turėjo atsisvei
kinti su milionierium Delfouru. 
Gana kvailysčių! Gana aktorių,

................................ ...... ............................. Ketvertas, Liepos 8 d., 1920

Originalis 
Turkiškas

dainininkių ir chorisčių! Nuo da 
bar Delfour rengėsi pašvęsti visą 
savo laiką studijavimui rimtų 
dalykų. Ir nors Odette vis da 
flirtuodavo, kaip ir pirm apsi- 
vedimo, bet tai greičiau paėjo 
tik iš papratimo. Tas flirtas, 
kad ir nekaltas, perspėdavo vy
rą apie galimą pavojų ir versda
vo jį kreipti daugiau domės į sa
vo žmona, c

Juodu susisuko sau lizdą šau
niuose Delfuoro namuose, prie 
parko Monceau. Toj apygardoj 
gyveno turtingiausi Paryžiaus

Pranešam kad iš musų ofiso ir per musų tiesiausias linijas 
dabar visi gali važiuoti į Lietuvą be jokių kliūčių. Mes esame 
pirmutiniai pradėję siųsti žmones į Lietuvą atsargiais keliais ir 
tas yra visiems žinoma. Taipgi yra visiems žinoma kad mes bu
vome pirmutiniai, kurie pradėjome siųsti pinigus į Lietuvą ab
soliutiškai apsaugotus, tą parodo kad visi gavo ir gauna Lietu
voje visus nuo musų siųstus pinigus.

PASPORTAI važiuoti į Lietuvą per musų linijas yra didei pa
gerinti, sutrumpinti ir kiekvienas Lietuvis norintis važiuoti į 
Lietuvą gali gauti musų ofise. Taippat gali atsiimti savo gimi
nes iš Lietuvos. Del tolesnių informacijų kreipkitės į musų ofi
są. FEDERAL L. A. and L. COMPANY

666 W. 18-th St., Chicago, Iii.
EaxKSHBBE&iQ»EaKi!aaBSBua!2S!aB£iaBsaMr:KKKEE:ni

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

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

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
liėjlinas, skilvio nemaliiuas 
ir nervai; skaudėdavo gai
vą, po krutinę, strėnas ir lt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugCjiinus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

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

Taipgi veliju ir jums, ku-
Uirnu* rie tik norite būti sveiki ir 

j tviiti tai naudokite SALUTES BITTER1 ir jum suteiks sveikatą, I 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, I 
miegą jr tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 

• nuo influenzos ir nuo kilų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par- 
| davinėti, kaip aptiekose, karčiarnose ir tam panašiose vietose ir jis yra j 

tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka
I $1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nugali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iŠ Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyli siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 

' padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi- į 
' me dėl tainitų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikra ir aiškų savo antrašą ir adre- > 
suokit taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
! 616 W. 31st St., Chicago, III. Tol. Boulevard 7351 j

žmonės.
Poni Delfour, Mahrice’o moti

na, apsigyveno ant viršutinių 
lubų. Savo jaunystėj ji gyve
no biednai. Jos vyras tąsyk 
mažai teuždirbdavo. Prisiei
davo gyventi labai ekonomin- 
gai. Nuo to laiko tausojimo pa 
protys pas ją pasiliko ant visa
dos. Be to, ji mėgo gyventi ant 
aukštutinių lubų da ir dėlto, 
kad ten buvo sudėti visi senieji 
rakandai, kurie buvo nupirkti 
jos vyro praturtėjimo metais. 
Ji užleido visus kitus kamba
rius sunui ir marčiai, kad juo
du galėtų gyventi taip, kaip jų 
padėties žmonėms kad išpuola 
gyventi.

Jaunieji nepaprastai puošniai 
parengė savo kambarius. Masy
vus rakandai ir Municho artis
tų piešiniai priminė Napoleono 
III laikus.

Poni Delfour, kuriai gyveni
mas buvo gerai žinomas, nesi
kišo į jaunųjų reikalus ir viską 
pa vedėjų valiai. Odette karts 
nuo karto įrengdavo orientinius 
pokylius. įr tąsyk, iki šiol bu
vęs ramus palocius, prisipildy
davo triukšmu, muzika ir šokių 
atgarsiais. Specialiniai įtaisytos 
šviesos Deifouro palociuj papuo 
šdavo paniurusį Monceau par
ką. Ir tie pokyliai lyg prikėlė 
iš numirusių visą apygardą : pa
sidarė linksmiau, gyviau.

Jaunosios drabužiai ir-gi prie 
šinosi senosios moters idėjoms 
ir papročiams. Kada ji tik ne
nueidavo žemyn, ji pastebėda
vo, kad jos marti vilki beveik 
permatomus rubus, padabintus 

Į gėlėmis. Odette visai nemany
davo, kad tame yra kas nors 
bloga. O kadangi Maurice sta- 
čiog ant rankų nešiojo savo 
žmoną, tai ir geroji senukė ban
dydavo pateisinti savo marčią.

Mišinys
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“Vargšė”, — dąžnai sakydavo 
senoji Delfour: “ji užaugo be 
motinos. Ji buvo auklėjamą 
kai vaikas, o ne mergaitė”.

II.
Prasidėjo karas. Nelauktas^ 

netikėtas karas. Tai buvo di
džiausias siurprizas jaunajai 
Delfour. . >

“Ar tai galimas daiktas?” — 
skundėsi ji. — “Kodėl mes turi
me kariauti dabar, kuomet žmo
nės gyvena geriau ir linksmiau 
negu kada nors?”

Karas įgąsdino Odette; ji pur
tėsi nuo jo tikrenybių, nežinojo 
nei kas daryti. Bet jos uošvė 
lyg atgijo. Ji pradėjo domin- 
gai viską ekzaminuoti, tarytum, 
tatai jai pirma nebuvo žinoma. 
Ką ji matė dabar, tai nebuvo jai 
nauja. Maž-daug prie tokių 
jau apystovų ji persiskyrė su 
savo numylėtiniu 1870 m., kuo
met buvo apgultas Paryžius. 
Kiek vėliau jai teko pergyventi 
komunos baisenybes. Ji žinojo 
karą, žinojo karo reikšmę ir jo 
reikalavimus. Todėl ji ir pasi
tiko karą rimtai, be jokių iliu
zijų, neprigaudiiiėdama savęs. |

TUUKISH
3LE.ND V

ClūAl&TTES
Cameron & Cam’cron Co*

niCHMflMD.VA. ,

Daugiau Turkiško Tabako Negu Kiti 
Maišyti Turkiški Cigaretai.
Tp ATIMA yra originaliai iš visų Turkiškų maišytų 
A cigaretų; ir sale to yra daugiausiai parduodami 
didelės vertės cigaretai šioje šalyje. Fatima užganai 
na daug vyrų, jie užganėdins ir jus.

Liggett & Myers Tobacco Co.
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Aš, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Išpradžių Odelio linksmai ir 
entuziaziniai pasitiko tas per
mainas, kurias pagimdė karas 
tautos papročiuose. Karas pra
džioj jai suteikė malonių siur
prizų. Didžiausias ir maloniau
sias siurprizas jai buvo, — tai 
netikėtas persimainymas jos vy
ro. Ji pamatė Maurice’ą nau
joj šviesoj ir jos meilė da la
biau pasididino. Jis pasidarė 
visai kitas vyras. Ji manė, kad 
Maurice yra niekas . daugiau, 
kaip tik sportmenas, bet pasi
rodė, kad jis yra geras karinin
kas. Karinė uniforma da raiš
kiau pabrieže tuos vyriškumo 
bruožus, kuriuos ji labai mėgo.

Išdidus Delfour norėjo būti 
aviatorius, bet karo pradžioj’ or- 
laįvininkystė nelošė svarbios ro
les; ji nebuvo da išvystyta. O 
Maurice nenorėjo sėdėti stovyk
loj rankas sudėjęs, todėl jis nu
tarė stoti artilerijon, kad galė
jus tuoj atsidurti mūšio lauke.

Kada Odette su didžiausiu en
tuziazmu žiurėjo į savo vyrą ir 
svajojo apie jo didvyriškus dar
bus, Maurice’ui buvo įsakyta 
tuoj važiuoti į frontą.

(Bus daugiau).

Tol. Yards 8654

Mrs. A. Miclmiewich
AKUSERKA *

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
dgai praktiką- 
usi Fonnsilva-

fdjoH hospitali- 
»e, Pasekmin
gai patarnauja 
Bris gimdymo.

»uoda rodą vi
sokiose ligose

moterim* U 
merginoms.

8113 So. Halsted St. Chicago, Iii. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 ild vflaf t. f

ORKESTRĄ-BENĄ 
k

Parūpina visokiems 
reikalams

j. Bmos
1414 So. 49th Conrt 

Cicero, !H.
Tel. Cicero 2316

i >

i

Ofiso Tel McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DANTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Ate. Chicago. 111.

Arti 38-th Street

Te]. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
■ Knygynas
3238 So. HtUrted St, Ckicago 

Užlaikoma knygų krautuvę, par
duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
lų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kai bemokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
S rimtame paskelbimus, užrašomo ]a- 

eraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgeles”. Mes padarčme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Rez. 1139 Independcnee Blvd. Chicago 
Telcphono Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Į Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagc 
Telėphone Drover 9693

| Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotns 10—12 diena

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kilę* 

niui. Gvarantuojime, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 60% kiekvie- 
namo pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrą ir 
Jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvia styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatyklt musą specialius alutun 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mčlino g erge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikiną ir vai
ką siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrą kelinta $4 ir dauginti. 
Mino sorge kelinta $5.50 iki $17450.

Specialia nupigiaimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti aiun- 
ČUinas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną fld * 
V«l. vakare. Subatomj® iki U fai,

8. SORDON
i.u kutlaled M. UI.



Ketvergas, Liepos 8 d., 1920

'VfTREHGTH
I \\ETY& 

Iq\ J ERVICE .9/
, - —

Saugumas
Patarnavimas

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

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

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

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St 

Chicago

j KORESPONDENCIJOS!
PHILADELPHIA, PA.

Prakalbos.

Birželio 27 <1. Knbs'uvių uni
jos A. C. W. A. 138 liet, sky
rius buvo surengęs prakalbas, 

j Buvo garsinta, kad kalbės Bim
ba iš New Yorko. Nors išgar- 

įsinta buvo labai gerai ir diena 
pasitaikė graži, bet publikos at 
vyko visai nedaug. Keletas žmo
nių atėjo nužymėtu laiku ir lau
kė apie valamlą prakalbų. Bet 

i kadangi kalbėtojas nesirodė, tai 
susirinkusieji norėjo jau skir- 
styties. Tąsyk pirmininkas su
laikė publikų ir pranešė, kad 
Bimba dėl nežinomų priežasčių 
neatvažiavęs. Esu neatvažiavęs 

i greičiausia todėl, kad gcdežin- 
I kelių darbininkai ■streikuoja. 
(Bet delko tiek mažai publikos 
tesusirinko? A.A.(i.)

Pirmininkas, vieton Bimbos, 
perstatė kalbėti vietinį Daubarų. 
Daubaras kalbėjo neblogai: ra
gino, kad darbininkai rašytųsi į 
darbininkų organizacijas, nesi- 
skaldydami j grupes. Esu tik 
susiorganizavę darbininkai ga
li atsiekti savo tikslų.

Publikos buvo labai mažai. 
[Labai gaila, kad neatvyko Bim
ba. Jis butų pamatęs, kaip pub 

jLka atsineši! į jį.
— A. A. Garliauskas.

SCOTTVILLE, MICH.

Iš ūkininkų gyvenimo.

. . . .Apie seniau apsigyvenusius 
šioje apielinkėje lietuvius ūki-

Ž m o giie kasosi galvą, i 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučioms. Bet jis | 
žino, kad jam niežti, ir 5 
visi kiti tą žino. f !

Vyrai ir moteris kenčia i 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
Tfes tą niežėjimą galima |
lengvai prašalinti. Nebus j

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. !

RUFFLES i
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. t t i

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ‘ 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. I
ą Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • |

F, ad. RICHTER 6 CO„ 326-330 Broadway, New York

’ ninkus ir organizatyvį jų darbų 
šį sykį nėra ko svarbaus praneš- 

i t*’
Ūkininkai daug darbuojas, vei 

1 kia ir teiraujas, kaip reikia ap
saugoti auginamus vaisius nuo 
pavojingų visokios pušies vaba
lų. Daug deda truso auginime 
gyvulių. Bet kaip ir kas dau- 
giausia turės iš to jų truso pel
no,- tai ne visiems ūkininkams 
tatai apeina. Vienok apsaugo
jimui nuo naudotoj ų-dpckulian- 
tų jau yra daug kas nuveikta, 
šiaip ūkininkai, kurie daugiau 
turi patyrimo žemdirbystėj ir 
skaito laikraščius, pragyvenimų 
pasidaro daug geresnį už papras 
lūs miesto darbininkus.

Pastaruoju laiku daugiau vis 
pribuna iš nuėstu lietuvių tiks
lu apsigyventi šiame gražiame 
lietuvių apgyventame rajone, 
l'odel matau reikalų duoti gerų 
patarimų. Kad apsaugojus bu
siančius savo kaimynus lietu
vius artojus nuo perdaug ne- 
sažiniško pirkime patarnauto
jo išnmlojiino, noriu pasakyti 
viešai kelčių savo teisingų pa
tyrimų.

Agentai delei savo ypatiško 
pragyvenimo alkviečių kostume 
rilis net ir iš lobai tolimų vie
tų. Bet jeigu jau tai butų toki 
derlinga žemė, kaip Lietuvoje, 
tai reikia suprasti štai kų: žmo
gus sykį įsigijęs tokios geros 
žemės, niekuomet nepanorėtų 
prarasti jos. Neretai pasitaiko, 
kad naujas ūkininkas padirba 
keletu metų ir nepajiegdamas 
padaryti užtektinai gyvenimui 
produktų, vėl parduoda savo 
ūkį. Na, kad jį prigriebė pir
miau toksai geradarys “admi
nistratorius”, tai pardavėjas, no 
rėdomas nusikratyti nuo savęs 
bėdų, apšmuklija kitų. Vėl tu
rime kaimynų-lietuvį. Tasai na u 
jasis ūkininkas su nieku nepa
sitaręs patsai vėliau pasijunta, 
kaip mandagiu budu jis liko pri 
gautas.

Sveikiau pirkėjams ir jų ke- 
šianei butų, kad pirm negu per 
ka ūkį, jie apsistotų pas kokį 
pažįstamų savo ūkininkų ir pa- 
sileirautų-ištirtų pardavimo prie 
žastį. — Vytauto Brolis.

Laiškai iš Lietuvos

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialu gydymo būdas išgydė jau daug 
tmoaių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

'Pūkštančiai žmonių Didino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, u* gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi, dideliu pilvo 

skauilSjiinu: jiems rodos, tartum kas 
i gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skaudu, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kai 
vyri} taip ir moterų. Patarimai dyka

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Carp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Iš Panemunio, Rokiškio apsk., 
rašo V. žagariui į Detroitu:

.Jums, amerikiečiams, neai
šku, kodėl laiškuose iš Lietuvos 
vieni jums rašo, kad * Lietuvoj 
vargas ir skurdas, kad Kaune 
vaikai alkani, pusbasiai, nudris
kę ir šaltį kenčia, o kiti rašo, kad 
visko apsčiai yra ir žmonės gerai 
gyvena.

Yra taip. Pas mus panedėliais 
ant turgaus priveža visko, kiek 
tik reikia: grudų, bulvių, galvijų 
vištų, žųsų, kiaušinių, sviesto, su 
rių ir tt. Rūbų mažiau, bet vis 
yra. Tik turėk pinigo. Malū
nuose, Pasvaly, Bjržuose, Kvat- 
kuose, Juodupėj mala kviečius 
kasdien, bet miltų prikrauta nė
ra: tie miltai eina į žiemius — 
į Kurlendiją, o gal kitas maišas 
pakliūva ir į patį Petrogradu. 
Gronyčios su Kurliandija ir Len
kija uždarytos, yra rubežių sar
gai, bet tas niekai: rubežiu kad 
butų ir mūras paremtas, tai tur- 
gauninkai spekulentai viską per
keltų anon pusėn, by tik bran
giau gavus. Dėlto dabar speku- 
lentams geros dienos, turi pini
gų maišus prisikrovę, bet užtat 
miestų biednesniems ir kaiku- 
riems sodžių pribuišėliams belie
ka skurdas ir vargas. Mat per

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

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

Lietuvą parėjo dvi milžiniškos 
armijos, rusų ir vokiečių, tai, ži
noma, daug vietų sunaikino, su
degino, bet ir lietuvius godumo 
pančiais supančiojo. Prisiartinus 
rusų frontui, kareiviai pirko val
gomus daiktus; lašinių, sviesto, 
kiaušinių, duonos. Dar tada lie
tuviai visko turėjo na, ir už vis

Visai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba

Capudine
Pamėgink tai

Dosomis

ką brangiai prašyt mokėjo. Ka
reiviai, valgyt norėdami, mokėjo
kiek reikalaujami. Atėjus vokie
čiams, tie labai lietuvius nubied- 
nino, atėmė galvijus ir visa ką 
kita. Tie, kur mokėjo ką paslėpti, 
pradėjo vesti spekuliaciją ir su 
vokiečių kareiviais: susitaisys 
kiek kiaušinių, svogūnų, šiek

NAUJIENOS, Chicago, III.

tiek sviesto ir kitokių smulkme
nų, ko kareiviams reikia, ir ūž
davo net į Padauguvį į vokeičių 
frontą, by tik gauti desėtką mar 
kių daugiau. Gavę desėtką, užsi
geidė šimto; gavę šimtą užsigei
dė tūkstančių. Tuo budu godu
mas augo. Po vokiečių atėjo bol
ševikai, ėmė važiuoti ir išbadėję 
žmonės iš Latvijos važiavo, pėsti 
ėjo iš Jakobštato duonos Lietu
von pirktų. Turgauninkams buvo 
geriausi laikai: jie neapsakomai 
viską pabrangino: už rugių pūdą • 
reikalavo iki 300 rublių. Ir jiems 
mokėjo. Tai mat, kodėl vieniems 
Lietuvoj gera, o kitus vargas 
spaudžia.—

Lietuvai Gelbėti 
Draugija

Skyriai — kurie turite ant 
rankų surinktų drabužių — mel
džiami tuojaus nevilkinant iš
siųsti sekančiu antrašu:

Mr. P. Vaitekūnas, 
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
nes už savaites kitos (vėliausiai 
Rugpjūčio ar pradžioje Rugsėjo 
mėnesio) antru syk bus siunčia
ma drabužiai Lietuvon, tai bus 
paskutinis siuntinys drabužių— 
dauginus L. G. D. drabužių ne- 
beapsiims siųsti Lietuvos Rau
donajam Kryžiui, neigi kokiai 
nors kitai įstaigai Lietuvon. — 
Viena labai didelis neparanku
mas, kita labai brangiai kainuo
ja pervežimas, trečia prie išdali
nimo drabužių pasidaro dideli 
keblumai ir nesmagumai, nes 
vieni gauna naujesnius, o kiti 
daugiaus panešiotus drabužius, 
tai gaunantieji mano, kad juos 
skirsto į blogesnius ir geres
nius Lietuvos piliečius, o tokis 
apsireiškimas ūpo tarp Lietu
vos piliečių nėra pageidautinas.

Todėl šis siuntinys ir bus pa
skutinis, tad nevilkinkite ger
biamieji skyriai ir tuojaus išsių
skite surinktus, drabužius aukš
čiau paduotu antrašu.

Dr. A. L. Graičunas,
Centro Sekretorius.

— " ..... .... ................. . \
JOHN KUCHINSKAS

D & iv y c r 
LIETUVIS ADVOKATAS

£9 80. LA SALE STKEUT 
CHICAGO, ILL.

Tslephone Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 6 vakaro, 

Subatomisi 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egaajniaaoia Abstraktas

perkant 
arba parduodant narna, lota ar
ba fauna ir padirba visokius 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolini pinigus 
ant Pinui Mortgečii ant hmm 
ealygi.
West Sids ofisas atdaras .vaka

rais nds 7 iki 8 valasfloi.
Vilium Metropolitan Stata Bau- 
kos, £201 W. B2nd Strsel 
Cer. Leavitt. Tai. Canal ttUUL

Perkame 
Liberty 
Bondsus

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

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street,
Chicago, III.

Pasidėkite
Pinigus 
Lietuvos
Bankan

Kas mano važiuoti Lietuvon da
bar ar už metų ar vėliaus, gerai 
padarys pasidėjęs savo pinigus į Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banką.

Pasidėti pinigai Lietuvos Bankon apsi
moka iš daugelio atžvilgių. Dėlto, kad mar
kių arba auksinų kursas kol-kas vis dar kį
la, o toliaus irgi rodos turės kilti, tai padėti 
Lietuvos bankon pinigai už metų kartais 
gali užaugti j dvigubai didesnius. Dar tik tre 
jetas mėnesių atgal šimtas markių arba 
auksiną kainavo apie $1.25, o dabar šim
tas auksinų yra vertas arti trijų dolerių.

b

Jiegu Lietuvos ir Vokietijos pinigai toliaus 
taip sparčiai ir nekiltų, tai jie visgi kils 
nors ir palengva. Jų normalė verte prieš 
karę buvo $23.82 už šimtų markių.

9

Apart to, kad galima laukti pinigų ver
tės pakjlimo, pasidėjus pinigus Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankan galima gau
ti didesnį nuošimtį negu Amerikos ban
kuose.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS 
BANKOS MOKA Už PADĖTUS PINIGUS 
sekančius nuošimčius:

3%, jeigu panigus padėsi išėmimui su 
pirmu pareikalavimu.

5%, jeigu pinigus padėsi išėmimui po 
vienų metų.

7%, jeigu pinigus padėsi išėmimui po 
dviejų metų ir daugiau.

PASIDĖTI PINIGUS LIETUVOS BAN
KON GALIMA PER NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

Naujienų pinigu Siuntimo Skyrius yra 
pakviesta Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko tarpininkauti pinigų pasidėjimo rei 
kale tarp Lietuvos banko ir amerikiečių.

Norint pasidėti pinigus į Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banką, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikaciją, kurią išduoda 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kaciją pasiunčiame kiekvienam kas tik jos 
pareikalauja.

Jau nemažai amerikiečių lietuvių yra 
pasidėję pinigų Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankan. Dabar-gi dar daugiaus žmo
nių galės pasidėti visokių sumų pinigų tau
pymui Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
kan, kada pinigų pasidėjime tarpininkau
ja Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

Siunčiamieji pinigai yra išmainomi į 
• auksinus lygiai pagal vidutiniško kurso, ka

da jie pasiekia Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus.

NAUDOKITĖS PROGA, KOL DAR MAR
KĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pinigus ir 
pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujieny Plnigy Siuntimo 
Skyrius.

1739 S. Halsted St. Chicago, UI.

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

■«ral lietuviam* tinomaa p«r 23 «•> 
hj kaipo patyria gydytoju. ihlrtrtM 
Ir akulorla.

Gydo aitrias ir ehronilkas lliu, yy. 
nj, motorų ir vaikų, pagal nauJansiM 
metodas X-Ray ir kitokius elektros srte 
ta1.ua.

Ofisas Ir Labaratorijat 1VM W. USb 
it. Bateli F La k et.

VALANDOS: Nuo lt—-11 plote te 
■ne 6 iki 8 vai. vakarai. 

Dienomis 1 Canal 
8110 arba 857

Naktimi. Drexsl
___  9M - Drovar 4180 

*.4U ’•▼ A LANDOS j S—S ryto, tiktai

TslsphsnaJJ

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pa. 4729 So. Aeland Avė. Jh 
gydo ligas vyrą, moterų Ir val
ką. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
13 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligą. TeL Drexel 2880.

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

8149 S. Morgan kerti 12 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS 1 ' 

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniška Ligą. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietų ir nue 

6—8 vakare. Nedaliomis nuo 
9—2 po pietų.

Tol.phoue Yarda 687.

Dr. M. Stupnicki
11G7 S. MorffaB at Chime* 

! VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo i iki 8 vakare

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos i 1 Iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinlay 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 diena

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ DR. YUšKA :
i 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 114
n Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 g 
g vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63 St.
Tel. Prospect 3466

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

mipri w—w
DR M T. STRIKOLI^ 

L I i i i r I i 
gydytojas Ir ChlrargM 

Ofisas: 1T57 W. 47 St
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: II ryto iki > 
yo pistu; 6:30 iki 8:38 vtek 

Nedaliomis • iki 13 dieną. 
Namai: 2914 W 43 St

Tel. McKinlay SM

ta1.ua
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"MOS del> vien j°s pa-
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kIE lithuanian saily news

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

į siremiant, sunku yra apver- 
tinti jį.

Bet vis dėlto tas įstato 
sumanymas rodo, kad že
mės klausimą Lietuvos Stei
giamasis Seimas ketina riš
ti gana “švelniai”. Apie 
dvarų konfiskavimą negri- 
dėt nieko; bežemiams ir 
mažažemiams leidžiama pir 

Too per year tuteiTo“' chicago. |kties žemgs (iš kur jie gaus 
pinigų, nežinia); laikinoji 
žemės valdymo norma yra 

March i7th,”1914,''aTtheTost‘office| nustatoma 20 dešimtinių, 
bet valdžiai leidžiama \ da- 

t. y. leidžia
ma pirkties su valdžios ži
nia ir daugiaus žemės.

Jeigu panašioje dvasioje 
bus padaryta ir ta “visuoti
noji žemės reforma”, kurios 
laukia Lietuvos žmonės, tai 
turtingieji žemės savininkai 
nenukentės, o biednieji ne 
ką tepelnys.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST„ 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada.

$8.00 per year in Chicaų „ 
3c per copy.

^Entered aa Second C&ms Matter

of Chicago, IH., under the act of 
March Srd, 1879.
Naujienos eina kasdien, ISskiriant j ryt išėmimus, 
nedeldieoius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — pultu:

Metams ....................... ........ .
Pusei metų ............ .............
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui________

Chicagoje — per neiiotojusi
Viena kopija ________________  03
Savaitei ___  18
Mėnesiui ______      75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ______________________$7.00
Pusei metų _______   4.00
Trims mėnesiams_____________2.00
Dviem mėnesiams_____________1.50
Vienam mėnesiui _____     .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei
(Atpiginta)

Metams —............. .................... $8.00
Pusei metų....................... ............. 4.50
Trims mėnesiams .......-........... 2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

18.00 
$4.50 

2.25 
1.75 

. 1.00

true transletlon tlled wttli tbe po*- 
master at Chicago, 111., July 8, 1920 
m reųuired by the act of Oct. U, 1917

Tiesa, apie 
Rusiją.

Žemes klausimas 
Lietuvoje.

Kauniškė “Vienybė” ra
šo, kad Lietuvos Steigiama
sis Seimas baigia svarstyt 
laikiną įstatą apie žemę. 
Kol bus pravesta žemės re
forma, Seimas ketina suvar- 
žyt žemės pardavinėjimą, 
idant dvarų savininkai ne
galėtų išparduot juos. Įsta
to sumanymas, pagamintas 
šituo tikslu, jau tapo priim- 
tas^antruoju skaitymu bir
želio 11 d. (kiekvienas įsta
to sumanymas yra skaito
mas ir balsuojamas tris kar 
tus).

“Vienybė” rašo:
“To įstato tikslas su

stabdyt dvarų pardavinė
jimą, kol bus įvykdinta vi 
suotina žemės reforma. 
Bet kadangi visiškas že
mės pirkimo sustabdymas 
gali būti kenksmingas, 
nes nuolat esti tokių atsi
tikimų, jog kam nors že
mė parduoti ręikia tuojau, 
taikino įstatu leidžiama 
su vyriausybės leidimu ją 
parduoti. Gali pirkti be
žemiai ir mažažemiai, bet 
tik tiek, kad su pirkėjo tu 
rimą jau žeme nebūtų dau 
giau kaip 20 dešimtinių. 
Smulkieji ūkininkai gali 
ir be leidimo pardavinėti, 
bet negal vienon vieton 
supirkti daugiau 10 — 20 
dešimtinių. Palieka bet
gi išėjimas ir daugiau 
pirkties su valdžios leidi
mu, jei ūkis skaldyti būti) 
nenaudinga. Keliais per
taisymais įstatas antruo
ju skaitymu išėjo daug 
labiau varžantis negu bu 
vo sustatyta . komisijos 
Pridėta labai varžantys 
priedai, jog- geresnės žem
inės mažiau tegal pirkti... 
Įdėta pertaisymas, jog 
pirmoje vietoje gali pirk
ti artimesnieji gyvento
jai...”
Klerikališkoji “Vienybė” 

labai vienpusiškai pasakoja 
apie tą įstatą, pabrėždama 
jo “varžančias” puses, bet 
nepasako, kiek naudos gali 
iš jo turėt tie žmonės, ku
riems trūksta žemės.

Anglijos darbininkų dele
gacijos atsilankymas Rusi
joje davė naujos medžiagos 
bolševizmo diskusavimui.

“Naujienose” jau buvo 
minėta, kokį raportą davė 
ta delegacija apie santikius 
sovietų Rusijoje ir kokias 
nuomones išreiškė apie tai 
kaikurie atskiri delegacijos 
nariai. Dabar prieš mus 
guli vėl du dokumentai, pa- 
liačiantįs tą patį dalyką: 
Ben Turner’o straipsnis a- 
pie Rusiją ir Philip Snow- 
den’o žmonos pasikalbėji
mas su vieno laikraščio at
stovu.

Juodu abu tik-ką buvo 
Rusijoje kartu su darbinin
kų delegacija. Ben Turner 
buvo tos delegacijos pirmi
ninkas, o p-ia Snowden de
legacijos narys (ji yra viena 
įžymiausiųjų Nepriklauso
mosios Darbo Partijos va- 
dų).

Savo tonu šitų dviejų as
menų pranešimai apie Rusi 
ją žymįaį skiriasi. Ben 
Turner daugiaus stengiasi 
užtarti bolševikų valdžią, 
pabrėždamas gerąsias puses 
sovietu tvarkoje ir pateisin 
damas jos blogąsias puses; 
o Mrs. Snowden daugiaus 
rūpinasi faktų nurodymu ir 
išaiškinimu. Pirmasis kal
ba į plačiąją pubilką, antro
ji — į socialistus. Bet jų 
dviejų pranšimų branduo
lys yra vienodas.

Gerosios pusės sovietų 
tvarkoje.

Ben Turner sako, kad Ru 
sijoje nėra fos nuožmios a- 
narchijos, apie kurią skleid
žia žinias kaikurie bolševi
kų priešai; Petrogrado ir 
Maskvos gatvėse yra taip- 
pat saugu ir ramu, kai Lon
dono gatvėse.

Toliaus, jisai pastebi, kad 
bolševikai rūpinasi daile. 
Jie stengiasi padaryt muzi
ką ir teatrus prieinamais 
darbininkams. Mrs. Snow- 
den taip-pat sako, kad bol
ševikai turėjo pakankamai 
senso nesunaikinti tą dailę, 
kuri buvo sutverta Rusijo
je pirmiaus.

Kitas geras dalykas sovie 
tų Rusijoje yra rūpinimąsi 
žmo»i^sveikata. Bolševi- 

__ kų valdžia deda didelių pas-

Mrs. Snowden: Pirmasis 
sako: “Nepaprastoji Komi
sija yra virš paprastųjų įs
tatymų.” O antroji ve ką pa-

ligas — cholerą, šiltinę, rau
ples, influenzą ir kitas epi
demijas, kurios Rusijoje dėl 
bado ir stokos reikalingiau
sių daiktų švarumo pahuky-įsako ja: 
mui (pav. muilo) yra labai 
išsiplatinusios. Kaip Tur- 
ner, taip ir Snowden atiduo 
da bolševikams kreditą už 
jų rūpinimąsi vaikais: Snow 
den sako, kad vaikai pirmu
tiniai, bent tarpe civilių gy
ventojų, gauna maisto porci
jas, o Turner nurodo, kad 
du milionu vaikų, lankančių 
mokyklas, gauna maistą, rū
bus ir butą.

Pastarasis da pažymi, kad 
Rusijoje lošia svarbią rolę 
darbininkų unijos — algų ir 
darbo valandų nustatyme, 
maisto paskirstyme ir tt. ;
Badas ir ekonomine suirutė.

Vienok tie gerumai, ku
riuos Anglijos darbininkų de 
legatai matė Rusijoje, susi
deda ne tiek iš naujos tvery- 
bos vaisių, kiek iš pastangų 
apsiginti nuo tų bėdų, kurios 
yra apnikusios sovietų šalį. 
Nežiūrint to, kad Ben Tur
ner mėgina nupiešti santi- 
kius Rusijoje kiek galint 
švelnesnėje šviesoje, iš jo pa-| 
sakojimo matyt, kad darbi
ninkai tenai kenčia pasibai
sėtiną vargą.

Svarbiausias dalykas, ku
ris puolė į akį delegacijai, 
buvo badas miestuose .“Did
žiuma dirbtuvių Petrogra
de”, sako Turner, “yra užda
rytos; daugelis jų apkaltos 
lentomis, ir nuo to gatvės iš
rodo skurdžios ir apleistos.” 
Badas ir industrijos suiri
mas yra, pasak jo, pasekmės 
ilgos karės, sukilimų šalies 
viduje, transporto susmuki
mo, medžiagų stokos ir ma
šinų nusidėvėjimo.; o svar
biausia priežastis šitų daly
kų esanti talkininkų bloka
dos ir intervencijos politika.

Bet delegacijos pirminin
kas nurodo čia-pat da vieną 
įdomų apsireiškimą. “Badas 
miestuose,” sako jisai, yra 
keistam kontraste (priešta
ravime) su matoma gerove 
sodžiuje”. Ūkininkai, girdi, 
turi kiekvienas savo žemės 
sklypą ir gamina savo mais
tą, o kas atlieka, parduoda 
į miestus. Bet ūkininkai 
tur-but nenoriai gamina mai 
sto daugiaus, negu jiems pa
tiems reikia, arba nenoriai 
pardavinėja jį miestams, jei
gu miestų gyventojai badau
ja.

Diktatųj^bir teroras.
Sovietų Rusiją valdo ko- 

munistai-bolševikai. Ar jie 
sudaro didžiumą žmonių? 
Ben Turner sako: “Žmonių 
minios nėra komunistiškos; 
bet didelis skaičius miestų 
gyventojų yra komunistai”. 
Koks yra tas skaičius, jisai 
nenurodo. Aiškiaus kalba ši
tuo klausimu Mrs. Snowden. 
Ji sako, kad Rusijos komuni
stų partija turi daugių-dau- 
giausia 600,000 narių, taigi 
aišku, kad bi|}ševikų valdžia 
yra menkos mažumos vald
žia.

Ta valdžia yra diktatoriš
ka, t. y. remiasi tokiomis 
priemonėmis, kurios stovi 
augščiaus įstatymų. Galin
giausias bolševikų valdžios 
įrankis yra Nepaprastoji 
Komisija Kovai su Kontr- 
Revoliucija (kuri gali suimti 
ir nubausti kiekvieną žmogų 
pagal nuožiūrą) Tą faktą 
pastebi ir Ben Turner ir

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

1 t

Tru» trahsmnon nicn wnh the poat- 
ipaster at Chicago, III., July 8, 192( 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

I VENGRIJA.
Baltojo teroro viešpatavimas.

[Federuotosloa Presoa koresp.J 
ERNEST LORSY.

[žr. Nr. 159]
Kada atlikusi savo tirineji- 

musl Vengrijoj italų darbinin
kų deleguotos komisijos nariai 
sugrįžo į Vienų, jie buvo labai 
sujudinti visu tuo, kų jie paty
rė ir matė Vengrijoj. Jie buvo 
pasiryžę daryti visa* kad pri- 
graudenus užsienio šalių darbi
ninkus ateiti Vengrų darbinin
kams pagalbon kovoti su bal
tojo teroro baisenybėmis. Itali
jos delegatai pristatė Vengrijos 
ministeriui pirmininkui daugy
bę jų surinktų dokuinentalinių 
liudijamų apie papildytus balto 
jo teroro aktus, bet premjeras 
stengiasi visokiais budais juos 
pateisinti. Delegatai norėjo at
lankyti tuos Budapešto rusius, 
kuriuose sukimštos baltojo te
roro aukos baisiauisiai kankini- 
mos ii' kasdien žudomos, bet 
premjeras atsakė, kad jis netu
rįs galios duoti leidimų pašali
niams žmonėms eiti į tuos ka
rinių terorų urvus.

Italijos delegatai taipjau pra
šo, kad jiems butų duota pa-

| “Sovietai yra ne demo- 
i kratiški ir neturi preten-
i zijos būti tokiais. Politi-
I kos žvilgsniu imant, jie

mano, kad demokratija e- 
santi nusidėvėjus. Jie, tiki 
į vadinamąją proletariato 
diktatūrą, bet jie įsigijo 

| tiktai Komunistų Partijos 
| diktatūrą. Kadangi Ko- 
I munistų Partija Rusijoje j 
| turi daugių-daugiausia 
j 600,000 narių, tai aišku, 
! kad ta diktatūrą yra men- 
I kos dalies diktatūra. Bet 

> ir čia ji da nesustoja. Ko
munistų Partijai diktuoja 
sauja žmonių partijos vi
duje. Priėjus priė pačių 
tos diktatūros šaknų, įsi
tikini, kad ta proletariato 
diktatūra reiškia diktatū
rą kokių šešių žmonių, re
miamų Nepaprastosios 
Komisijos.”
Ta diktatoriška valdžia 

vartoja terorą atsilaikymui 
prieš minias. Pasak Tur- 
ner’o, patįs bolševikai prisi
pažįsta, kad buvo vartoja
mos priespaudos priemones, Į nužudymo kaikurių komunistų, 

kurie buvo pasmerkti tam tyčia 
sudaryto visai nelegalinio teis
mo. Paaiškinimas jiems žadė
ta, bet neišpildyta. Kalbamojo 
teismo nuosprendis buvo taip 
baisus, kad gali lygintis su bai
siausiomis teisminėmis žmogžu- 
dybemis, kokios tik tautų kri
minalinėj' istorijoj žinomos.

Delegatai norėjo pamatyti Ke 
oskenietų, miestelį, kur kariuo
menės oficierai, išvilkę iš kalė
jimo keletu šimtų laikomų ten 
visai; nekaltų darbininkų (jų 
viso buvo 397), kankino juos 
žiauriausiu budu, kastravo ir 
galų gale visus nudaigojo. De
legatų tečiaus ten neleista. Jie 
prašė, kad jiems duotų leidimų 
pasikalbėti su Budapešto kalė
jimuose laikomais ir teismo lau 
kiančiais buvusiais Žmonių Ko
misarais. Leidimas jiems bu
vo duota, bet paskui teisingumo 
ministeris tuojau tą leidimą vėl 
atšaukė...

Delegatai narėjo atlankyti 
kalinamuosius punktus, kurių 
yra daug ir kurliouse laikoma už 
daryti kalėjimuose sukimštų ar 
ba jau nužudytų socialistų gi
minės, arba šiaip radikalesnių
jų pažvalgų žmonės, kartu su 
smulkiausiais spekuliantais (— 
didžiuliai pelnaplėšos yra lais
vi ir labai gerbiami—). Tie be
laisviai čia tiesiai badu marina
mi, O jie visai nekalti, taip 
nekalti, kad dagi vyriausias pro 
kuroras nesugebėjo rasti nei ma 
žiausios prie jų priekabės.

Valdžia leido delegatams at
lankyti vienų tokių kaltinamų
jų punktų, Ilajmaskere, netoli 
Budapešto. Čia jie paklausė ka
linamųjų, ka,ip vyresnybė su 
juis elgiasi. Iš jų veidų buvo 
matyti, kad jie norėtų daug ko 
pasakyti, pasiskusti, bet nedrį
so. Pagalios betgi vienas jų pa 
aiškino: “Mes bijome kų-nors 
pasakyti,, dėlto, kad praeitų kar
tų, kada čia buvo atsilankius 
Anglų Raudonojo Kryžiaus mi
sija ir mes atsakinėjome į jos 
klausimus, lai paskui gavome 
už tai kiekvienas po 50 rykš
čių”. Nė vienas tų žmonių ne
žinojo, už kų jie čia laikomi; nė 
vienas jų nebuvo teismo tardo
mas. Maistas buvo biauriųbiau- 
riausias ir tas labai menkai ir 
nereguliariai teduodamas. Jie 
tiesiai budėjo. Be to, jie nuola
tos buvo plakami pagaliais, bi
zūnais, dagi geležiniais virba
lais. Buvo rišami prie stulpų. 
Kaliniai pkrode delegatams ir 
stulpus, kurie buvo tam tikslui 
vartojami. Tarp kalinių buvo 
ir visai senų, bejiegių žmonių, 
taipjau nėščių moterų, inter
nuotų lik užtai, kad jos nežino
jo, kame yra jų vyrai, arba bro-

bet jie teisinasi tuo, kad 
jiems reikėję kovot su dau
gybe priešų. Šių metų vasa
rio mėnesyje bolševikai pa
naikinę mirties bausmę, bet 
gegužės mėnesyje, kada 
prasidėjo karė su lenkais, 
mirties bausmė vėl buvo įve
sta.
Socializmo Rusijoje nėra.
Tvarka sovietų Rusijoje 

yra socialistiška tiktai iš var 
do. Ūkininkai, pav. nesiskai
to žemės savininkais; “že
mė” yra valstybės nuosavy
bėje”, sako Ben Turner, 
“bet už jos naudojimąsi nuo 
mo nemokama.” Tą-pat sa
ko ir Mrs. Snowden, pridur
dama da prie to, kad ūkinin
kai ne tiktai nieko nemoka 
už žemės naudojimąsi, 
bet ir paveldi ją vyriausias 
sūnūs nuo savo tėvo. Ir ji 
pastebi apie tvarką bolševi
kiškoje Rusijoje:

“Visų-pirma, tai nėra so 
cializmas. Rusijoje nėra 
socializmo. Tąi nėra nei 
komunizmas, kaip aš su
prantu tą žodį. Išrodo, kad 
visas socializmas ir komu
nizmas sovietų Rusijoje 
yra tiktai jų manifestuo
se.”
Tai tokią tiesą patyrė apie 

Rusiją Anglijos darbininkų 
pasiuntiniai. Kaip matome, 
ji žymiai skiriasi nuo tos 
“tiesos”, kurią skelbia apie 
ją bolševizmo garbintojai.

KLAIDŲ PATAISYMAS

Dedant į formas sustatytų 
raštų, vakar pasidarė dvi neina 
lonios klaidos antrame redak
cijos straipsnyje: straipsnio ant 
galvis “Valstybinės Pareigos” 
tapo nukelta į straipsnio vidu
rį; jisai turėjo būt ant pasku
tinio paragrafo pirmoje špallo- 
je, o ne antros špaltos pradžio
je. Be to, pirmos špaltos gale 
trūksta žodžių “valstybinė pa
reiga”; jie per klaidų tapo nu
kelti į antgalvio vietų.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Bara 
visokius dokumentus irpopierast

Namų Ofisas:
3323 S. Hilsted Si.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas t
127 N. Deiiborn lt 

1111-13 Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

liai ar kiti giminės, kurių val
džia įieško.

Kitų kaltinamųjų punktų 
Vengrų vyriausybė nebeleido 
delegacijai atlankyti. Ir šitas 
Hajmaskero atlankymas turėjo 
liūdnų pasekmių. Kai tik italų 
delegacija pasišalino, tuojau bu
vo padaryta revizija. Vienas 
oficierų paklausė kalinių; “Ku
ris jūsų kalbėjote su italais?” 
Tas, kuris kalbėjo išėjo priekin 
ir prisipažino, kad jis kalbėjęs. 
Bematant aficieriai ir kareiviai 
šoko ant jo, parmušė ant žemės 
ir ėmė kojomis trypti, mankyti. 
Nelaimingasis buvo taips sutrin 
tas, kad kelioms valandoms pra
slinkus mirė. Šitų atsitikimų 
papasakojo vienas kareivis, ku
ris, įsakytas, dalyvavo toje eg
zekucijoj, bet po to, nebepakęs- 
damas ilgiau pildyti budelio dar 
bų, tuojau pabėgo iš kalinamo
jo punkto ir atvyko į Vienų, žino 
gus pilnai uŽtikimas; jis papa
sakojo daug smulkmenų apie 
baisenybes Ilajmaskere.

Iš Įvairių Sričių
GELEŽINKELIS Iš FRAKCI

JOS IR ISPANIJOS. 
AFRIKON.

Didžiausi darbai yra franeuzų 
sumanyti, nors toli ne visi jie 
išpildyti. Taip, franeuzų suma
nytas nuvedimas jūrių dugnu 
tunelis sujungimui Francijos su 
Anglija. Jų sumanytas taipgi 
sujungimas gelžkcliu Azijos su 
Alaska ir Beringo jūrių siauru
mų. Jų irgi sumanytas nuvedi
mas per Gibraltaro jūrių siau
rumų gclžkelio iš Francijos per 
Ispaniją j Afrikų ir į ten esan
čias franeuzų kolonijas. Iš tų 
sumanymų iki šiol betgi nei vic 
no neišpildyta. Sujungimų tu
neliu jūrių dugnu Sibiro su Alas 
ka sulaikė mažas tų kraštų ap- 
gyvenimas. Sujungimų Franci
jos su esančia vos 35 kįlomct- 
rai Anglija sulaikė anglų bai
me,'tad luncliirAnglijon nega
lėtų prisigribti franeuzų kariuo
menė. Iš tų didžių franeuzų su 
manymų, jeigu kuris bus išpil
dytas, tai greičiausiai tunelis per 
Gibraltaro jnrių siaurumų, jun 
giantis geležinkeliu Francijų ir 
Ispaniją su Afrika, nes afrikie
čių užpuolimo, turbūt, nenusi
gąs nei Ispanija, nei Francija; 
Ispanijon, jų užkariauti, jau ant 
ru kartu iš Afrikos maurai, tur
būt, neateis. Todėl sumanymas 
dabar perkratinėjamas Franci- 
joj kaip ir Ispanijoj. Sumany
ta sujungti Francijų ir Ispaniją 
geležinkeliais ir tuneliu jūrių 
dugnu per Gibraltarą su Moro- 
ko sultanatu Šiaurių Afrikoj, ku 
ris dabar priklauso Francijai. 
Darbo pradėjimą čia sulaikė pra 
sidėjus didžioji pasaulio karė; 
gal dabar, jai paisibaigus, truk
dymų jau nebus. K Didžiausias 
darbo sunkumas per jūres bus 
didele jų giluma: kuomet jūrių 
siauruma tarp Anglijos ir Fran
cijos yra negili, neturi nei 100 
pėdų, tai Gibraltaro siaurumos
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Indulkmk i čeverykuš*

Norėdamas gauti smagumą 
skaudamoms, degančioms ir niež- F
tinčioms kojoms ir sustabdyti per- t 
didelį prakaitavimą boi pra&alinti tą y 
nemalonų kvapą, indulkink į čove- r 
rykus, pančokas ir kojinius.

Severais j
Foot
Powder I

c

(Severos Milteliai Kojoms). Jio su
teiks palengvinimą skaudamoms 

1 kojoms, sugers drėgnumą, užlaikis 
j kojas sausomis ir suteiks joms 
Į smagumą. Gauk jų savo aptiekoje. 
i Kaina 25 centai ir 1 c mokesčių.
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I S I D O R Y A C K T I S 
Lietuvys Advokatas 

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

sokius legališkus dokumentus. 
Hay Bldng. 6-th & VVashington St. 
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giluma tarp Ispanijos ir Afri
kos yra daugiau kaip 780 pėdų. 
Tunelis jūrių dugnu bus 25 ki- 
lometarat ilgumo, taigi beveik 
per pusė trumpesnis' negu su
manytas ir išmėgintas tunelis 
tarp Franci jos ir Anglijos. Tu
nelis prasidės prie Punta Ma- 
rroųui. Prie paprasto traukinio 
greitumfo 80 kilometrų valan
doj, perbėgti kelių jūrių dugnu 
pakaks 20 minučių. Reikės 14- 
naujo perdirbti ir Ispanijos gelž 
kelį, nes jis neturi normalinio 
kelio platumo. —L. šernas.

ir-------..... ■ . ...
DRABUŽIAI Iš ASBESTO.

Audeklus drabužiams audžia 
iš linų (tai seniausia audeklams 
medžiaga), medvilnes, šilkų, vil
nos, kailio, gumos. Dabar vienok 
drabužiams pradeda austi audek
lus ne vien iš organinių medžia
gų, bet ir iš mineralo asbesto. 
Vidurinių amžių gadynėj, kuo
met numirėlius ne visuomet kas
davo į žemę, ausdavo iš asbesto 
nedegamas paklodes mirusiųjų 
kūnams deginti. Ausdavo iš to 
mineralo ir skepetaites, staltie
ses. Jų išskalbimui pakabdavo 
paklode ar skepetaitė mesti į 
pakurtų pečių, o jo ugnis išskal
bdavo. Bet audeklų drabužiams 
neausdavo, nes toks audeklas 
buvo persunkus. Tik išradus bū
dų padalinti asbestą j plonutes 
valaknas, pradėta iš jo austi, 
kaip ir iŠ linų, plonus audeklus 
drabužiams. Kas svarbiausia, 
tai kad tokiems drabužiams ug
nis nieko kenkti negali, jie negali 
užsidegti. Asbesto valakuos esti 
iki penkių pėdų ilgio, taigi jos 
net ilgesnės už linų verpimui var 
tojamas valaknas. Verpimui jos 
tinka dar geriau negu vilna ar
ba medvilnė. Ir spalvos, net ne- 
spalvuoto, asbesto yra gražios, 
su šilko žvilgėjimu; jos esti bal
tos, palšos, žalios, arba mėlynos. 
Daugiausiai asbesto suranda Ka
nadoj; randa jo pakankamai ir 
kituose kraštuose.

— L. šernas.
( -------- -—.—_----—j----
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Redakcijos Atšipinai»
Nežinomam. — Ačiū labai už 

piešinėlį antgalviui. Jis, žino
ma, artistiškesnis, teČiaus keisti 
senųjį nenorėtume: jo firma 
jau įsigyvenus.

Ašerukui. — Tamstos kores
pondencijų išspausdinęs laikraš 
lis galėtų atsidurti teisme. To 
nenorime.

Kaž. Braževičiui. — Eilių ne
galime suvartoti. Joms stoka 
visa to, ko iš eilių reikalaujama.

J. Gabriuii, Lausannoje (Švei
carijoje). — Nedėsime. Tamstai 
reikėtų turėti šiek-tiek sarmatos 
r nesigirti savo “darbais nuo 15 
mėtų amžiaus’. “Naujienų re
dakcija pažįsta Tamsta, kaipo 
karjieristų ir avanturistų, o ne 
kaipo visuomenės darbuotojų.

Z; -
A. FABIJONAS

A. PtTRATIS CO.t
Mohtgage Bank .

RteAL KATATE•• |į|»URANC«^ 

European American BureaI* 
Siundą Pint guk' ■ duoda UIVPllSHilį

3249 $o.
TKL.EPHONB , BOULEVAR0

D3L A. MONTVID
CHICAGO

UetaviB Gydytoju ir Chirurgu 
E. Wa»hinrtOB SL 

Harahall Fleld Aaaaz 
18th fl. Ruimu IMT 
PhoM Caatral MM 

Valandos: nuo 16 iki 12 ryto

2121 North Western Are. 
Valandos: ® iki 8 vakare.

2-SnfndnHcl. Pitono Armitaya 2110 
Rezidencijos telef. Albany 8710

/ Telephone Drovcr 5012

Dr. A. Juozaitis
DRNTI8TAS

TVaJandas; nuo 10 .Iki t va| • ■ 
re., NedSlū 
1241 80.

id »utartaMx
■ ■ -L. H *

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
<«KT A IT T 1 V M n C”
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B ii iiePu suprasti, o jau Vilnies Kiek laiko atgal Berry pasi-
luliUUvU radekloris dar mažiau. Tur būt šalino iš namų ir sugrįžo tik 

taip ir liks

NAUJIENOS, Chicago, UI
Svarbios prakalbos.

■susisės

Bričportas “Vilniaus’ 
nepasigenda.

Batų bavęe gargus rašytojas, 
kad ns tos spragos.

Kaip sau norite, o Bričportas 
▼is Bričportas.

Ana ve Jonas — jis sakosi, 
kad kol jo bosas savo kostu- 
moriui rugienes nuskutęs, jo 
straipsnis jau buvęs gatavas. 
Ir į tą straipsnį jis sudėjęs vi
sa ką, nuo ledų gadynės net iki 
metų viešpaties 2000. Taip mat 
taikęs, kad pasiekus Darbinin
kų Diktatūros epoką.

Paskui tečiau tą straipsnį jis 
ėmė pašioti, jieškoti, lyg Juo
zapo tarnai Benjamino maiše, 
be neras ko pavogta. Pavogta 
kaip neradęs, bet pasirodė, kad 
toli gražu ne visa ką buvo su
dėjęs. Fjnė antrą kartą kim
šti, bet vietoj spragas užkim
šti, dar labiau tik iškudulino.

— Tai kada gi tu, Jonai, už
pildys! savo straipsnio spragas? 
— klausiau.

— Ką jau čia klausi! Nėra 
gero radektorio. Aš ne ką pa-

klausinėjo

kur Vil- 
Ar nežinot, kur Andru- 
Norėčiau utžinot, kur

Vienas svečias iš 
Fordžiulajaus dieną 
teiravos:

— Kur Vilnius... 
mus?, 
lis?..

. Vilnius?..
Vienas čiabuvis ' susimilo ir 

paaiškino:
— Tas “Vilnius” nuplautas 

prie Omaha Packing Ko. stok- 
jardų. Pasisukinėk ten, tam
sta, yzi surasi. Kai tas komu
nistiškas Vilnius nuo Trisde
šimt Septintosios 
iki kitų stokjardų, 
oras 
nis.

už dviejų satyįaičlų. Jis sakė, 
kad jis buvęs pas draugus. Be 
to, jis lobai retai valgydavo na
mie. Ir štai porą dienų atgal 
jis neteko sąmonės prie Mercy 
ligoninės. Daktarai pareiškė, 
kad tatai atsitikę todėl, kad 
Berry netekęs jėgų dėl neval
gymo.

Ir dabar tas darbas! Prispir
tas prie sienos, Dr. Berry pri
sipažino šeimyninkci, kad jis 

nebeturįs iš ko pragyventi. To
dėl jis ir suradęs sau darbą 
vieno daktaro ofise.

“Kur jus norėkite Imti, jei 
negausite darbo?” — paklausė 
Ramey.

“Sėmių prieglaudoj,
sake daktaras. “Ten atsiduria 
visi advokatai ir daktarai, kuo
met jie pasęsta. Bet stojant 
ten reikia turėti $500.”

Dr. Berry yra senas Chica- 
gos gyventojas. Jis apsigyve
no čia 1847 m. Jis čia apsivedė 
r užaugino sūnų, kuris jau 

senai mirė. Dr. Berry baigė 
New Yorko medicinos, kolegi
ją ir užsiėmė gydymu 52 metu.

Dabar visas daktaro turtas 
susideda iŠ $2.

Liepos 9 d. Car Men’s Audl- 
toriume kalbės John Nicholas 
Beffel, Federuotosios Presos ko 
respondentas. Kalbos tema — 
“The Labor War in thc West”. 
Ant rytojaus, t. y. liepos 10 d. 
Beffel kalbės toj pačioj svetai
nėj temoj—“The Poison in thc 
Nevvs”.

Kiek laiko atgal Beffel reda
gavo Standard Oil kompanijos 
laikraštį—Toledo News. Vėliau 
jis dirbo Chicago Examinerio 
redakcijoj. Gi pastaruoju laiku 
jis dirba prie New York’o CalI 
ir Federuotosios Presos.

labai gražiai pasirėdęs.
lAolicistai j ieškojo piktada

rio visą naktį, bet iki šiol da 
nepasisekė jo pagauti.

Nuo liepos 1 d. Roselando ir 
Kensingtono Naujienų skaityto
jai pirkite Naujienas sekančiose 
stotyse: t

Klauda
158, Kensington avė.

M. G. Valaską
11444 Michigan avė.

T. Umbrožiuną
231 E. 115-th str.

at- Vaiky mirtingumas.

Dr.

GERIAUSIAS LAIKAS
Vis' kurie interesuojatės Farmomis, tai dabar geriausias laikas 

išsirinkti farmą, nes visi javai labai gerai matosi, šiemet yra labai 
gražus javai apie Woodboro Lietuvių Kolonijoje. Daug Lietuvių jau 
pirko sau farmas ir dar daugelis pūkš. Užtaigi norintieji išsirinkti 
gerą žemę, greitai važiuokite, farmų exkiuršinas išvažiavimui atsi
būva kožną pėtnyčią 3-Čią valandą po pietų iš Korporacijos ofiso.

Liepos (July) 15-tą daug chicagiečių važiuoja su automobiliais tie
siai ant farmų. Todėl bus proga kartu važiuoti, bus galima pamatyti 
farmas ir turėti vikeišiną, kur bus galima linksmai laiką praleisti, 
žuvaujant, maudanties ir uogaujant.

Bričporto 
pasidarė truputį švares- 

— Gvaizdikas.

Berry, 103 metų amžiaus, 
norėjo užsidirbti $500.

Mirė Vincentas Bielevyčia pa- 
nedėlyje antrą valandą ryto. Pa
ėjo iš kaimo Degimo, Mariam- 
polės apskričio. Buvo 35 metų 
amžiaus, paliko Amerikoj tris 
seseris ir du broliu ir Lietuvoj 
motiną ir vieną seserį. Buvo pa
sirengęs važiuoti į Lietuvą 17-tą 
Liepos bet nelemta buvo jam 
pamatyti savo gimtinį kraštą. 
Laidotuvės atsibus ketverge po 
pietų į Tautiškas Kapines, La
vonas dabar randasi po No. 1918 
—48-th Ct., Cicero, 111. Giminės 
ir pažįstami yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse.

Liekame didžiausiame nuliū
dime Broliai ir sesers.

Praeitą pėtnyčią Dr. Herman 
Berry pasakė savo šeimynin- 
kei:

— Byto pažadinkite mario 
anksti. y

— Bet jums bus sunku atsi
kelti, — atsakė Elizabeth Ra
mey, jo šeimyninkė.

— Sunku,’ ar nesunku, bet 
aš turiu atsikelti, — įkirto 
taras.

>— Kodėl? — IMravosi 
mey.

— Todėl kad aš gavau 
ha, — atsakė daktaras ir nu
ėjo miegoti.

Bamey atsilošė į sieną, išgir 
dusi tuos žodžius.

Nes Dr. Berry jau eina 101 
metus!

Žinoma, ji nežadino daktaro. 
Vienok ji ėmė galvoti apie dak
taro padėlį. Ji pastebėjo, kad 
daktarui nekaip klojasi.

Viena ranka duoda, o kita 
atima.

Sveikatingumo komisionie- 
rius, Dr. Robcrtson, sako, kad 
Cricagoj vaikų mirtingumas 
esąs stačiai pasibaisėtinas. Ir jo 
nuomone, tas mirtingumas pa
reina nuo to, kad molinos ne
moka prižiūrėti savo vaikų. Esą 
jei jos bent kiek daugiau nusi- 

! manytų apie vaikų maitinimą, 
' tai didumos mirčių butų galima 
išvengti. Kitas vėl dalykas —- 

motinos mėgsta labai šiltai ap
rengti vaikus. Tokis lepinimas 

i veda prie to, kad vaikai greit 
|suserga.

Kad išvengus bereikalingų

114 E. 107-th St.
Bučernėj

10701 State str.
Barbemėj

10500 Michigan avė.
Užprenumeruoti Naujienas ar 

paduoti apgarsinimus galite per 
PR. GRYBAS

10500 La Fayette avė.
Pbone Pullman 3119

Pranešimai

dak

Ba

Farmos parsiduoda ant lengvų išmokėjimų. Galima pirkti po 40 
akrų ir daugiau. Žemė randasi labai gražioj vietoj arti prie miesto, 
gerų kelių—vieškelių, gražių leikų-ežerų, mokyklų ir kitų visų far- 
meriams parankumų.

Klauskite platesnių paaiškinimų pas^

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St., Tel. Boulevard 6775

a

Važiuokite į Lietuvę
PER

4633-4637 South Ashland Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių hanka

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

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

KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ,' 
SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

k---------—t——■« -------- , »■ trijas

JUST KIDS—Satorday Night! 3y AJUritt
---------- Io€VIALD 7AERE IS

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie sorgą chroniškomis ligomis, kraujo užnuodfjimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

f

Deimantai,*
Laikrodžiai,

Rosoland. — LSS. 137-tos kuopos 
susirinkimas įvyks šiandie, liepos 8, 
kaip 7:30 vv. Aušros svetainėje. Visi 
nariai ir norintjs įstoti kuopon prašo
mi atsilankyti laiku. —Organizatorius

4537 S. Ashland 
▼e., Chicago, III.

Auksytė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

Savininkai ir darbininkai grosernių 
ir bučemių atkreipkite didesnę atydą

1 manymai kita dėl jūsų gerovės. Be 
skirtumo kaip bosams taip ir darbi-

35 So. Dearbom St., kampas Monro* St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivstorių 

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

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

po piet.

LOKIS r-
tos

Sold everyvvlierc by fumiture dealers 
and depAi nnani storos

Kaina 50c.
Užsisakykit tuojau

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

A. SHUSHO
Turiu patyrimų 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
3255 So. Halsted
Si., Chicago, III

Extra Birutės Draugijos susirinki-' 
mas atsibus 8 dieną liepos White 
Marks Square svetainėje 8 vai. vak. 
Malonėkite būtinai visi susirinkti, nes 
turėsim apsvarstyti apie ekskuršeno 

■ išvažiavimą ir daug kitų svarbių 
mirčių, sveikatingumo departa- dalykų aptarti. Visus kviečia Birutė

John B. De Voney yra tikras mentas rengiasi pakviesti ata
tinkamų specialistų, kurie duos 
molinoms reikiamu patarimų, i i pranešimus laikraščiuose. Nauji’su- 
... , . . .v. . i manymai kila dėl jūsų gerovės. R*Pabaigoj savo pareiškimo Dr. <• ■ ■ • ...............
Robertson sako, kad vaikai yra ninkama, 
didžiausias tautos turtas ir lo
dei visais budais 
ties apsaugoti jų gyvybę.

Don Juan’as. Apie jo romanus 
jau nekartą buvo rašyta laikraš
čiuose.

Šį kartą Voney užvedė bylą 
prieš p-lę Bunnie Walker, 437 
Dcming pi. Jis reikalauja, kad 
Bunnie sugrąžintų! $2,000 ver-

Porą mėnesių atgal, sako p-lė 
Walker, De Voney nuolat tele- 
fonuodavęs jai. Jis visuomet 
kalbėdavęs apie jos “saldųj į bal 
sėlį”. Jis žadėjęs vesti ją. Bet 
prabėgus mėnesiui, De Voney 
permainęs savo nuosprendį; jis 
nustojo lelefonavęs jai ir purei-

Metai atgal De Voney turėjo 
lokį-pat nespagumą su p-le Et- 
hcl Landmer. Tąsyk jis buvo 
areštuotas išviso tik... 12 kartų.

“Moterimis negalima tikėti. 
Jos yra nesąžiningos. Jos ne
pildo savo pražadų”. Tuos žo
džius De Voney pasakė Moterų 
verteivių asociacijai keli metai

Bunnie’s molina sako ,kad jos 
duktė nedėvėsianti De Voney’s 
žiedo. Esą mes parduosime žie
dą, o gautus pinigus paskirsime 
tokiai labdaringai įstangai, kuri 
rūpinsis apsaugoti jaunas mer
gaites nuo tokių Don Juany kai

Norėjo gražiai pasirėdyti — 
pateko bėdon.

Vidurmieščio krautuvėse li
ko areštuota šešios moterys. Vi 
sos jaunos, gražios. Tatai įvy
ko taip. Jos vaikštinėjo po 
krautuves ir rinkosi sau viso
kių gražių dalykų: auksinių

gražių drabužių, etc. Jos rink
davosi, bet vis neišsirinkdavo. 
Vienok pardavėjo pastebėjo 
kad nors tos panelėš ir nieko 
neperka, bet visuomet trūksta 
po jų atsilankymo šiokių-tokių 
niek-niekių. Delektivai patiesė 
joms spąstus, į kuriuos jau pa
puolė šešios panaitės. Pas kai- 
kurias rasta vogtų daiktų.

reikių stcng- Phono Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE

ENGLANDER
COUCH-BED

Moterys esančios perdaug 
karingos.

ENGLANDER 5PRING BED CO 
New York -Brooklyn-Chicago

Teisėjas Irwin B. Hazen ma
no, kad pastaruoju laiku mote
rys jau perdaug lankia1’ pradė
jusios šaudyti vyrus. Papildą 
žmogžudybę — ir lengviausiu 
badu išsisuka. Girdi, tatai pa
dariau gindamosi nuo puoliko!

Anądien pas teisėją Hazen bu 
vo atvesta Lillian Horan, 748 N. 
La Šalie. Ji mirtinai pašovė 
Saniuel Sandsą, 606 N. Clark S t. 
Ilorgn teisino savo pasielgimą 
l'.Kjf kad esą Sands puolęs ją.

Bet teisėjas nelabai nori tiku
ti tam. Esą visos moterys tatai 
sako. O kadangi joms lengva 
šsisukti, tai jos ir pradėjo šau-

Teisėjas rengiasi pat 
smulkmenišką tyrinėjimą.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akt* ėjĮTttmlnaoJa už dyką.
Jūsų galvos skaudė 
jirnus Ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Ghmer’a ofisu ant I labi
3149 So. Morgan St

Tele Yards 6492

V-....... .........        /
1

K}/. . Į

Apipiešė kavinę. Paėmė $12,000.

Vakar Rainbo kavine susilau- 
<ė netikėtų svečių. Kuomet vi
ii svečiai išsiskirstė, tai kavinėn 
ėjo septyni vyrai. Atsikišo 
leptynios rankos, kurios laike 
po revolverį. Josepli Stablo, 
uirgas, liko surištas. Po
žangus banditai priėjo prie ric- 
legamojo šėpų ir paemč iš ten 
leimantinių ž’edų, pinigų ir bu 
nų., Viso turto paimta už $12,- 
000.

Sužagino 11 metų mergaitę.

Fel. (tonai 6222.
DR. C. K. CHERRT8 

LIETUVIS DENTI8TA8 
2201 W. 22nd A So. Leuvitt 

CHICAGO.
Valandom f:XO ryto iki 12 <£ieną 

nuo 1 po pietų iki 4 vakar*

Nuosavybes Išsivystymas
Parašė Paul Lafargue

Sulietuvino A. J. Karalius
Puslapių 167.

“Kritiška nuosavybės išsivystymo pažintis iš da
lies surinktų į krūvą žymiausių dalių žmonijos proti
nes istorijos”.

“Ekonomiškas draugijos surėdymas yra pamatu, 
ant kurio statoma juridiška ir politiška trioba ir ku
riam atsako tikros draugijos minties formos; trum
pai pasakius, išdirbystės būdas suteikia ypatybę drau
gijiniam, politiškam ir protiškam gyvenimui”.

Tai yra vienas svarbiausių veikalų socializmo li
teratūroje. Gvildena privatinės nuosavybės vysty
mosi klausimą.

i elefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Vertė L. Juras
Puslapių 79.

Lietuvių legenda.
Labai įdomus pasiskaity- g 

mas.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.
Kaina 20 centų
KNYGYNAS |
NAUJIENŲ

1739 So. Halsted St. B 
Chicago, III.

Užvakar kokis' tai piktadaris 
nižagino 11 melų mergaitę. Ta
ku įvyko temstant visai netoli 
uio Sheridan rd. Lincoln parke. 
Piktadarį malė kaikurie parko 
lankytojų. .Jisai buvęs kokių 
10 melų amžiaus žmogus ir

LITTLE JULIUS SNEEZER EY BAKER
AND YASAY YAKNOVV 
VVHEREEVERY BONE 
IN THE 80DY ISI

YtS SIR- 
EVERYONEl

HOMkiTr non 
v'uh Ain’r $ooun!

ALRIGHT, BURES 
A GOODER.!

NO BOT UMTP. TObHQHT~ 
So You kiorsr HAVĘ To

iii

UHUUIIIU.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak
Phnne Canal 257

Telefonai Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistaa
10801 S. Michigan A v., Roneland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.



D NAUJIENOS, Chicago, III

Kas dedasi

Dokumentai pasakoja
leintl pusiau miesto pusiau 

kaimo žmogus ir nusiėmęs ke
purę žemai lenkiasi.

—Ar negalėtum, ponuliuk, 
man parašyti; kiek reik, aš at- 
nagradysiu...

Ir ištiesė savo sužiedėjusią 
nuo darbo ranką* pluoštą po- 
piery laikančią. Aš paprašiau 
atsisėsti, pradėjau vartyti popie
rių® ir klausinėti. Žodis po žo
džio man viskas paaiškėjo. Jo 
popieriai ir viSas dalykas man 
pasirodė tiek žingeidus, kad aš 
nuo jų sau net nuorašus pasida
riau.

Dalykas visai paprastas, ku
rių Lietuvoje šimtai, gal tūks
tančiai, o gal dar daugiau. Lai
ke karo bomba nutraukė dviem 
žmonėm po koją. O tuodu žmo 
gu, vyras ir moteris, Kajetonas 
Molis ir , Kazimiera Molienė. 
Skaitytojau ir tu skaitytoja įsi- 
gilinkit į šių minti: kad judu 
dabar esate sveiki, linksmi ar-

| ne ką tesugebėdamas padaryti, 
|į mane kreipėsi. Štai jam (luo
tas įgaliojimas nurašyta žodis į 

įžodį):
‘‘Aš Kajtonas ir Kazimiera 

Moliai pavieriav savo pasus anf 
permainymo užsienin pasu Pet
ru Danu anto į pasirašau aš Kaj
tonas Molis į už savo žmoną Ka 
zimierų Molieni 1920 metusi ge-

R E I KIA DARBININKŲ
MOTERŲ_________

PUIKI PROGA 
PATYRUSIOMS

Rankinėms skylučių išsiuvūjoms
ir finišerkoms

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MAŠININIŲ MERGINŲ
KELINIŲ ŠAPOJ

PATYRUSIŲ TAIPGI IR NE
PATYRUSIŲ

IŠMOKTI

R E IKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
Vyrų nuo 30 iki 40 metų 

amžiaus.

amu. . —
PARDAVIMUI

Ketvergas, Liepos 8 d., 1920

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA grosemė geroj vie 

toj biznis išdirbtas per daugelį meti 
priežastis pardavimo važiuoju Lietu
von. Parduosiu pigiai, atsišaukite 
greitai.

T. Smilga,
3336 Lowe avė. CORRIDON, MO.

Mums reikia TUOJAUS paty
rusių sack koutų ir overkoutų 
skylučių išsiuvejų ir finišerkų IINVAIKIAS OPERACIJAS.

PASTOVUS DARBAS

GEROS ALGOS

Pageidaujamos darbo sanlygos

Hart Schaffner
Marx

‘‘Asmens parašą Kajetono Mo 
lio užtikrinu. Kun. J. Balčiū
nas, Merimdaišių Klebonas”.

Tas jau be žyminio mokesnio, 
bet nežinia, kiek klebonas pa
ėmė už tokio paliudijimo para
šymą, jei ne pinigais, tai kiau
šiniais ar sviestu, bet nemažiau 
kaip gydytojas. Dabar: užsie
ninis pasas 50 auksinų. Žymi
nis mokesnis duodant prašymą Overkoutų 
10 a ūks. Keturios fotografijos Į 2303 W. St. Paul 
20 auksinų. Taigi be žygių ir 
kelionių pasai jau kainuoja apie 
pusantro šimto auksinų, o kur 
dar visokios vizų-vizos! Man 
už pripildymą tam tikrų1 blankų 
žmogelis buvo bekišąs (jau taip 
papratęs desėtką auksinų, bet 
sakau —- nereik. — Tegul bus 
Dievui, elgetai ir Antanui Sme
tonai ant garbės ir sveikatos.

Pames Brolis.

šapu
avenue
šaposSack Koutų

35 So. Market St.
823 So. Tripp avė., 
4512 W. 22-nd St. 
2625 W. — 19-th St.

Gera mokestis pradedančioms

IHIsirt Schattner 
& Mara

1922 So. Halsted St.

REIKIA —
MERGINŲ
LABELIAVIMUI

Pastovus darbas — turi būti 16 me
tų amžiaus — $16.00 į sąvaitę prad
žiai su greitu pakėlimu. Pusė dienos 
subatoj — kreipkitės tuojaus prie

Mr. McCURDY

Mes turime gerai apmokamą 
ir pastovų darbą musų Ename- 
levimo Skyriuje.

Jus turite pajiegti dirbti nuo
latinėj 100 laipsnių šilumoj.

Trįs astuonių valandų per
mainos. Permainos keičiamos 
kas savaitę.

Turite kalbėti ir suprasti An
gliškai. Nė neatsišaukite jeigu 
negalite kvalifikuoti.

•

Enamelevimas elektriškų dratų 
yra augantis biznis, yra dirba
mas mašinomis ir lengva išmok, 
ti.
BELDEN MANUFACTURING 

COMPANY,
2300 So. Western Avenue,

BRADLEY and VROOMAN CO.
2632 So. Dearbom str.

REIKIA VYRŲ—

PARDUODU grosernę labai puikio. 
vietoj, ant kampo ir labai didelė; ga
lima uždėti ir bučemę, nes arti tokio 
biznio nėra; priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

S. A. Kanapeckas
2958 Lowe avė., Chicago, III,

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda Bučemė ir

Lietuvių apgyventoj vietoj. Biznis iš 
dirbtas nuo daugelio metų.
tis pardavimo išvažiuoju į Lietuvą. 
Galima matyti subatoj nuo piet iki 7 
vai. vakaro. Atiduosiu už pusę ką 
verta.

3321 So. Morgan Str.

Grosemė

Priežas

Farmos parsiduoda, žemė gera, vi
so 40 akeriu, dirbamos yra 30 akerių, 
o kita ganyklos. Sykiu parsiduoda ir 
gyvuliai su budinkais: 2 geri mulai, 
6 karvės su veršiais, 5 karvės dvei- 
gės, 10 kiaulių, 4 kiaulės mažos ir 
geras būrys vištų. Sodnas didelis, 
susideda iš obelių, vyšnių, griušių, 
slyvų, agrastu ir visako. žodžiu sa
kant visako pilna, tik reikia reikalin
go žmogaus. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. Farma su reikalingais budin
kais galima nupirkti už $1700, o su 
visais gyvuliais už $4,000. Apie 1 my
lia nuo miesto Corridon, Mo. Gelžke- 
lis eina pro šalį. Apielinkėje gyvena 
apie 7 lietuvių ūkininkų familijos.

Visokiais klausymais kreipkitės pas 
mane šiuo adresu:

L. KIBARTAS 
1031 N. 9th St. — E. St. Louis, III.

judviem bomlui krisdama plyš
dama po vieną koją nutraukia. 
Aš tatai sau prisistatau...

riedu Moliai dar jauni žmo
nes. Nutrauktų kojų žaizdos 
užgijo. Bet nėra kojų. O vaikš
čioti, sau duonų užsidirbti — 
reikia,.. Sumanė sau nors dirb
tines kojas įsitaisyti. Bet pa
sirodo, kad tų kojų ilga istori
ja.

Dirbtinių kojų Lietuvoje nie 
kas nedirba ir kasžin ar kada 
dirbs. Reik į užsienį, pas tuos 
“prakeiktuosius” vokiečius, j 
Karaliaučių važiuoti. • O kad 
važiuoti, reikalinga pasas. O pa
so istorija štai kokia: 

l-mas dokumentas:—

Viršininkas, 1920 m. balandžio 
30 d. No. 2589. Telšiai (10 auk
sinų Valstybės rinkliavos). Liu- 
dymas. šiuo raštu yra liudija
ma, kad Telšių valsčiaus, Nrur- 
kų kaimo, gyventojai Kajeto
nas ir Kazimiera Moliai neap
mokėtų mokesnių nepalieka ir 
teismo atsakomybėn patraukti 
nėra. Jų važiavimui iš mano 
pusės kliūčių nėra. Pamatas: 
Telšių valsčiaus valdybos laidy
mas No. 803. Už Telšių apskri
ties Viršininką, Grigiškis. Už 
Raštvedę Valickienė”.

Reiškia, jeigu būt koks mokos 
tis neapmokėtas, už kokius niek 
niekius t&Šman patraukta, arba 
viršininkas išrastų kokias nors 
klintis, tai apie dirbtines kojas 
nė nesvajok... Taip buvo prie 
caro, taip buvo prie kaizerio... 
Butų įdomu matyti valsčiaus 
valdybos Budynių No. 803. Bet 
jis, matyt, pas Apskrities virši
ninką liko. Be abejo, kad ir 
ant to bus už 10 auksinų valsty
bės rinkliavos užmokėta. Tai 
jau turim 20 auksinų. O reikia 
žinoti, kad nė iš valsčiaus ne iŠ 
apskričio, nė mažiausio popie
riuko negauni be mokesnio ir 
kyšio.

Antras dokumentas:—

PRANEŠIMAS 
šiuomi duodama žinoti mote

rims, kurios dirbo Western Elec
tric Co., kad popieros insulevimo 
(paper insulating) departamen
tas vėl dirba dienomis ir nakti
mis ir kad moterims gvarantuo- 
jama 41c. į valandą arba $20.45 
už kiekvieną pilną sąvaitę. Da
bar jos gali uždirbti $22.00 į sąr 
vaitę ir daugiau į trumpą laiką. 
Jeigu jau negalite sugrįžti pa
čios, pasakykite jūsų kaimynei.

Samdymo Ofisas atdaras per 
visą dieną kasdien priskaitant ir 

, Utarninke ir 
įstatais, priėmė instrukciją sky- I ketverge vakarais nuo 6 iki 8:30. 
ritinis ir nustatė įstojamąjį ir 
mėnesinį mokesti. įstojamasis 
mokestis 3 auksinai, mėnesinio 
nuo 1 — 2 auk., žiūrint, kaip 
skyriai nutars.

Susirinkimas paveda Srities 
Sąjungos valdybai visų pirma 
steigti valsčiauose skyrius ir 
sudaryt prie valdybos kultūros 
ir švietimo komisiją.

Baigdamas savo reikalus su
sirinkimas vienu balsu pareiš
kė: 1) noro tuojau susirišt su 
profesinių sąjungų Centro Biu
ru Kaune ir 2) reikalą tuojau 
atgaivinti darbininkų profesinę 
spaudą, protestuodami prieš jos 
smaugimą.

Naujai sąjungai linkime sėk
mingo darbo. Kunigas.

[“Sociald.”]

ŠIAULIAI. Gegužės 2 d. 
Šiauliuose įvyko ūkio darbinin
kų prof. sąjugos steigėjų susi
rinkimas. Susirinkime dalyva
vo apie 40 darbininkų atstovų ir 
10 valsčių dvarų.

Susirinkimą sveikino Šiaulių 
miesto adatos ir odos darbinin
kų atstovai, kurie taip gi stei
gia savo sąjungą, ir pareiškė 
noro dirbti bendrai su ūkio dar
bininkais.

Susirinkimas, susipažinęs su I Subatoj po piet.

REIKIA— .
Guzikų prisiuvėjų
Guzikų skylių siuvėjų
Finišerkų
Prisiūti tabelius
Geros algos
Jeigu esate smagios su adata, 

Kreipkitės tuoj aus.
ALFRED DECKER and COHN

S. W. Cor. Van Buren and 
Franklin Sts.

$4.80 i dieną. Nuolatinis darbas, 
valandų diena Muilo dirbtuvė.

1319 West 32-nd Place, 
2 blocks West of Racine avė.

9

PARSIDUODA Grosemė ir Saldainiu 
Krautuvė. Vieta išdirbta per daugel 
metų. Parsiduoda Labai pigiai. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos

B. DIRMEIKIS,
3222 Aubum avė. Chicago, III.

Parsiduoda saliunas 
su pianu, registeriu ir kitais 
forničiais. Labai pigiai. Prie 
žastis pardavimo važiuoju į 
tėvynę.

2621 Ogden avė., 
Chicago, III.

PARSIDUODA mūrinis namas, ak
meninis frontas 6 flatų po 7 kamba
rius, ant dviejų lotų, Gerame stovyj. 
Neša rendos $150 į mėnesį. Parduosiu 
už $12000. Atsišaukite pas.

A. čieskauskis,
6314 So. Lowe avė. ant 3-čių lubų

5 flatų
Du pragyvenimai po 6 
ir 3 uo keturis ir šį

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA mūrinis, 
namas. f . 
kambarius ir 3 po keturis ir Storas. 
Rendos neša $130.00 į mėnesį. Na
mas ir visi kambariai yra visai ge
ram stovyj. Kaina $10,000. Statant 
tokį namą dabar lėšuos apie $25,000. 
Jiešpantįs gerų namų pirkt ateikit 
pamatyti. Savininkas gyvena ant 
3Čio aukšto iš fronto.

JOS. MATIJOŠIUS, 
2907 So. Union Avė., Chicago, III.

Westem Electric Co., Ine.
48-th Avė. ir 24-th St.

T

Mes galime panaudoti patyru
sias ir nepatyrusiai merginas 
lengvam darbui musų dirbtuvėj. 
Patyrusios merginos gali uždirb
ti dideles mokestis nuo štukių. 
Mes mokame gerą mokestį prade 
danČioms su padidinimu taip 
greit kaip tik pramoksta. Pui
kios darbo sanlygos. Gera tran- 
sportacija iš visų dalių miesto. 
Geros valandos ir pusė dienos su 
batoj.

Kreipkitės prie
Piano and Organ Supply Co.

2100 N. Racine Avee

REIKIA —
Merginų lengvam darbui ant 

benčiaus.

n
REIKIA —

40 paprastų darbininkų į foundrę. 
Labai geros darbo sanlygos. Moka
ma augščiausios algos. Kreipkitės 
prie:

Noriu pirkti automobilių, be skirtu
mo kokios išdirbystės. Mokėsiu pilną 
vertę.

6308 So. Racine avė.
Tel.: Wentworth 1598. 5 Akrų Farma

su namu

Taipgi punch press operatorkų 
Labai gera mokestis.

FLOYD MFG. CO.
522 S. Clinton St.

8-th floor

MAGNUS METAL CO.
1441 Emeruld avė

REIKIA —

REIKIĄ—

VYRŲ IR VAIKŲ

DARBUI
PACKJ^ŲĘOUSĖJ

Moterų plovėjų dirbti 6 ar 7 

valandas į dieną. Gera mokestis 

Kreipkitės prie:'

LAVVRENCE ICE CREAM CO.
937 West 21-st St.

REIKIA DARBININKŲ

IIETZEL and CO.

1743 Larrabee Street,

Parsiduoda du automobiliai.
Turi būti parduoti į porą dienų. Vie

nas 5 sėdynių visuomet vertas $600, 
šiandien parduosiu už $275; antras, 
mažas trokiukas, vertas $3500, par
duosiu už $170. Kas pirmesnis tas 
bus laimingesnis.

3126 So. Lowe Avė., ant 3-čių lubų 
galima matyti nuo 6 vai. vakare.

PARSIDUODA —
Mitchell Touring — 1920 — 

visai naujas parduosiu už dide
lį bargeną, jeigu imsite tuoj aus. 
Išlygos pagal norą. Daug kitų 
bargenų ant Reo — Dodge — 
Maxweh — Jeffries — Frisco— 
Overland nuo $450 ir augščiau.

Paramount Auto Exchange

1462 So. Michigan Avė.

$500 rankpinigių
Turiu pardavimui 5 akrus ge

ros, juodos žemės ir 4 kambarių 
namą, — galima ^apsigyventi tuo 
jaus, tiktai 30 mihutų važiavimo 
nuo McCormick Harvester Co. 
dirbtuvių ir 25 minutos nuo Wes 
tem Electric Co. dirbtuvių Cice
ro, III. Chicago, Burlington and 
Quincy (C. B. and Q) gelžkeliu 
arti Dovvners Grove, 10 minutų 
kelio nub stoties. Reikia $500 
rankpinigių, likusius mokėti mė
nesiais kaip rendą. — Čia yra 
tikras bargenas. Galima rašyti, 
arba telefonuoti:

2

Pajieškoiimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

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

REIKIA —

MERGINŲ •

REIKIA —

VYRŲ

REIKIA MOLDERIŲ —
Ant benčiaus, floro ir mašinų — 

Taipgi vyrų išmokti molderio amato 
ir Paprastų darbininkų.

Pastovus darbas,
Gera mokestis
Nėra darbo neramumo.

PRATT MAL. IRON WORKS, 
JOLIET, ILLINOIS

Paprastų darbininkų 53^c. į 
valandą, 56 valaa&os į sąvaitę % 
dienos subatoj. Mokama kas 
savaitė.

REIKIA —

rakandai
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas: 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
te priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis I’ho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. LaisvCs bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

F. J. SCIBIOR
2016 Armitage Avė.

Tel.: Armitage 1570

Ministerija). Telšių apskrities 
gydytojas. Sausio 23 d. 1920 
m. No. 32. Telšiai. (10 auksi
nų valstybės rinkliąvon). Liudy 
mos. Šiuo liudiju, jog Kajeto
nas Molis ir jo žmona neturi ko
jos; todėl siunčiamas jis užru- 
bežln parsivežti koją, be katros 
jis silpnai, o jo žmona visai vai
kščioti negali. Telšių apskri
ties gydytojas (parašas neįskai
tomas)”.

Nepažymėta, kiek gydytojas 
už tą paliudijimą paėmė, bet ka 
dangi dabar Lietuvoje paprasta 
gydytojo vizitą 12—15 auksinų, 
tai ir čia susidarys apie 7 rub
lius.

Kadangi tiedu nelaimingi žmo 
n ės (ar dar kiek didesnės ne
laimės, kaip kojų neturėti?) ne
gali, atvažiuoti ,(nes kaip po 
Kauno ministerijas vaikščios bu 
dėmi be kojų), tai įdavė savo 
reikalą pažįstamam kunigui, kad 
Jis atvažiavęs į Kauną paduotų 
kokiam tai Petrui Daniui išru- 
pinti pasus. O tas Danys, pats

Pajieškau pusbrolio Povylo Samu
lio, Kauno red., Skapiškio parapijos, 
Jereniškių kaimo. Malonėkite jis pats 
atsišaukti, ar kas jį žinote praneškite 
ant sekančio antrašo:

Povylas Bukėnas
2024 So. Peoria st., Chicago, III.

Aš Uršulė Poškoič, jieškau Ameri
koj savo brolių: Antano, Vincento, Jo
no, Longino ir Juozo Poškoičų. Mano 
adresas: Uršulė Poškoič, Baisog. dvar. 
Kėdainių apskr., Lithuania.

Aš, Jeva Saikauskaitė, jieškau 
Amerikoj savo brolių Juozo ir Antano 
Saikauskų iš Stakliškių miestelio, Jėz- 
no valsč., Trakų apskr. Mano adresas: 
Jeva Saikauskaitė — Lukošiene, Kra- 
kiuose, Kėdainių apskr. Lithuania.

Pajieškau Ipolito Bikino iš Ragu
vos Užunavežių kaimo.

Paul Slucka, 
Bpx 226

Frankfort Heights, 111.

Aš Pranciška Pilkaitė, po vyru Ge
dvilienė pajieškau savo brolio Juoza
po Pilkio, Kauno red., Raseinių aps
kričio, Nemakščių parap., Pabalcių 
kaimo. Malonėkite' atsišaukti, nes tu
riu labai svarbų reikalą. Adresuokite 
šitaip:

M r. George Getman, 
ĖST. BLLUBB

Pekin, III. R. R. 3, 

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partnerys prie 

automobilių biznio. Biznis — tai
symo automobilių ir pardavinėjimas 
senų automobilių. Jis turėtų mokė
ti* savo darbą — būti pirmarankiu.

6308 So. Racine Avė.
Phone Wentworth 1598.

Klauskit Wm. Piliponis

REIKALINGAS partneris prie kru
tamu paveikslų Teatro, gera vieta. 
Norintieji platesnių žinių kreipkitės 
tuojaus antrašu:

3548 S. Halsted St., Chicago, III. i 
Phone Yards 2100.

Turi būt virš 18 metų amžiaus 
ir turi kalbėti ir suprasti angli
škai. Suvyniojimas vario dra- 
tų, tai yęa vyjimas dratų vienų 
apie kitą su mašinoms. Darbas 
yra termą darantis, bet lengvas 
ir ne sunku išmokti. Yra vietos 
tiktai dieninėj permainoj.

Belden Manufacturing Co.
2300 South Western Avenue,

Nuolatinis darbas.
CHICAGO TUBĖ and IRON CO.

1469 So. Jefferson str.,

Paprastų darbininkų dirbtuvės 
darbui — pastovus darbas — 
Kreipkitės:

American Spirai Pipe Works
West 14 St. and So. 48 Avenue 

CICERO, ILL.

PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

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

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

PARSIDUODA muro kampi
nis keturių pagyvenimų namas. 
Gerame stovyje, Randos neša į 
metus $624. Preke $5000.

Atsišaukite j savininką
X. MOCKUS 

534 W. 33 St.
Phone Yards 1437.

PASKOLOS

REIKIA —
REIKIA —

REIKIA —
MERGIN

ir 
virš

Jeigu jus galite kalbėti 
suprasti Angliškai ir esate 
18 metų amžiaus, mes turime 
vietą dėl jus.

Mes turime vietas dieninėj at
mainoj operavimui mašinų, ku
rios apvinioja vario dratus bo- 
velniniais ir šilkiniais siūlais. 
Mes išmokinsime to darbo į trum 
pą laiką, mokėsim jums gerą al
gą mokinanties, ir kada išmoksit 
uždirbsit didelius pinigus.

Belden Manufacturing Co.z
2300 South VVestern Avė.

Plate Shop Padėjėjų, Flangerių. 
Flangerių Padėjėjų, Press Padėjėjų ir 
Drill Press Darbininkų.

BLAW-KNOX CO., 
HOBOKEN, PA.

Būdavo j imo šapo j vyrų ant 
punch ir padėjėjų

Pastovus darbas
Gera mokestis.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO. 
89th & Stewart

MOROVA CONSTRUCTION CO 
85-th and Stewart Avenue

REIKALINGI DU BARBERIAI
Vienas ant visados antras vakarais. 

Darbas ant visados gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus.

Stanley Bagdonas
3253 S. Halsted str.,

Siūlo nuolatinį darbą vyrams kaipo 
janitoriams ofisuose ir klesų, kamba
riuose ant Midway. Paimkite Cot- 
tage Grove Avė. karus iki 58-th ir 
eikit keturis trumpus blokus į rytus 
iki Kilis Avenue.
THE UNIVERSITY OF CHICAGO 

5750 Kilis Avenue,

PARDAVIMUI
REIKIA —

VYRŲ
B. COHEN and SONS
1100 W. 22-nd Street

REIKIA —
Mėsos nešėjų darbui 
Naktimis packinhouaBj. 
Gera mokestis.
Kreipkitės:

LOUIS PFAELZER and SONS 
3927 So. Halsted atr.

PARSIDUODA —
LABAI PIGIAI

2 geros elektrinės siuvamos 
mašinos. Kam reikalinga galima 
matyti vakarais nuo 7 iki 9 vak.

2-nd flat Room No. 3
3103 So. Halsted str.

Parsiduoda grosernė ir saldainiu 
krautuvė lietuvių apgyventoj vietoj 
prie š. Jurgio, bažnyčios. Priežastis 
pardavimo važiuoju Lietuvon.

928 — W. 38-rd str.

PARSIDUODA rakandai 
(fumiture) trijų kambarių, la
bai pigiai. Rakandai gerame sto 
vyje. Galima matyti kasdien.

1851 Canalport Avė 
ant antro augšto.

PINIGAI SKOLINIMUI
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są- 
ygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

NAMAI-ŽEM8
PARSIDUODA kampinis biznia

vus namas. Didelis Storas ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. Viso? 
vigados po naujai madai. Parsiduo* 
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko.

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

Savininką galima matyti kiekvie
ną dieną. 2 floras iš fronto.

R 
STEM

PARSIDUODA pigiai kampinis lo
tas, 50x125, tinkantis bile kokiam 
bizniui. Randasi ant Šiaur-rytinio 
kampo Kedzie Avė. ir 44th st., prie 
pat Archer Avė. gatvekarių trans- 
ferių kampo.

H. W. STERNBERG. savininkas, 
4201 Archer Avė., Chicago, 111.

PARDAVIMUI mūrinis geras na
mas, 3 pagyvenimų po 6 kambarius, 
elektros šviesa, gasas ir vanos ir vi
si parankumai. Viskas gerame sto
vyj ir pardavimui rakandai 6 kam
barių. Priežastis pardavimo, savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą. Kreip
kitės prie savininko.

M. KAIRIS,
618 W. 31st St., Chicago, III. 

1-mos lubos.

Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mitros, 
visokio stiliaus ir dydžio 11 bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGB8

6205 S. Halsted. 240T W. MattmK
1850 N. Wella

PARSIDUODA visa nuosavybė su 
bizniu-saliunas, bučemė ir grosemė; 
taippat dar lotas yra. Kreipkitės po 
numeriu:

2501 West 46-th st., 
Chicago, Illinois

Tel. McKinley 4421

mo, Designing bizniui Ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atrnokcjimals. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus mbns. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.




