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True translation filed with the post-master at Chicago, III., July 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai paėmė Miti= 
skę ir Švenčionis

r

Stato pavojun Vilnių
Sutinka daryti paliaubą musių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 14, 1920 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ MINSKĄ 

IR ŠVENČIONIS.

Stato pavojun Vilnių; 
sutinka daryti paliaubų 

mušiu. V

VARŠAVA, 1. 13. — Oficiali
ais lenkų armijos štabo prane
šimas, kuris čia paskelbta šian
die, sako, kad lenkų armija ne
teko M nsko. Bolševikai už
ėmė miestą' po atkaklaus, visą 
naktį tverusio, mūšio.

LONDONAS, 1. 13. — čia 
šiandie gauta oficialinis prane
šimas iš Maskvos, kuris sako, 
kad rusų bolševikų kariuomenė 
užėmė Minską. Pasak praneši
mo, miestas užimta liepos 11 
dieną, iš ryto.

Minskas yra to paties vardo 
gubernijos sostinė, ant Berezi- 
ua upės, apie 250 mylių į šiaur
ryčius nuo VarŠavos. Tūlą lai
ką bolševikų kariuomenė sten
gėsi apsupti miestą, puldama jį 
iŠ Kaurės ir pietų ir todėl ma
tėsi, kad jo padėtis yra kritin- 
ga. Puolimas Minsko rodo, kad 
ir Vilnius, esąs 110 mylių į 
šiaur-vakarius, gali būt tuojau 
užimtas bolševikų}.

Londonas, i. 13. — Auto
ritetinguose Spa miesto rate
liuose vaikšto gandų, kad Angli
jos premier. Lloyd George gavęs 
nuo bolševikų užsienio reikalų 
komisaro, čičerino, pranešimą, 
kuriuo priimama talkininkų pa 
siūlymus padarymui paliaubos 
mušiu su, lenkais. Ap’ c tai čia 
praneša Exchange telegrafo ag- 
entija iš Spa.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii.. July 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI TARIASI 
APLEIST VARŠAVĄ.

VARŠAVA. 1. 10. (suvėlinta). 
— Amerikiečiai ir kiti svetim
šaliai, gyvenantis Varšavoje, 
tariasi delei reikiamo pasiren
gimo atsitikime, jeigu bolševi
kų veržimąsi statytų pavojun 
miestą. Raudonasai Kryžius ir 
kelios kitos labdarių organiza
cijos šiandie svarstė apie aplei
dimą miesto ir taipjau išlaiky
mą amerikiečių savasties.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191

PILSUDSKIS NEPRAŠO 
PALIAUBOS.

SPA, 1. 13. — Lenkų delega
cija čionai pareiškė, kad lenkų 
valstybės galva, generolas Pil
sudskį, ligi šiol nedarė reikia
mų žingsnių, kai dėl paliaubos 
mūšių. Visa tai pavedama į 
talkininkų rankas.

Lenkų militariniai valdinin
kai painformavo talkininkus, 
jogei jie galį suverbuoti apie mi 
lioną vyrų armijon. Bet jiems 
reikalinga 100,000 šautuvų, 5,- 
OOO kulkosvydžių, 1,000 kanuo- 
Hų, ginkluotų traukinių ir tan
kų, o taipjau daugybės įvairios 
amunicijos.

True translation filetl with the post- 
master at Chicago, III., July 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
LENKIJA TURI ATSISAKYT 

IMPERIALIZMO.

PARYŽIUS, 1. 13. — Pary
žiaus laikraščio, Petit Parisien, 
korespondentas sakosi, kad ji
sai šiandie patyręs, jogei talki
ninkų sąlygos padarymui tai
kos tarp Lenkijos ir Rusijos so
vietų valdžios be kita reikalau
ja. kad Lenkija atsisakytų by 
kokios imperialistinės politikos.

Delei to, sako koresponden- 
tas, talkininkų’ nota pareiškia, 
kad Lenkija turinti sutikti su 
vyriausios talkininkų tarybos 
išritinu įvairių jos (Lenkijos) 
klausimų, jų tarpe Danzigo ir 
Tcschen’o. Tomis sąlygomis 
lenkai turėtų pasitraukti Grod- 
no - Brest-Litovsko ir Przemy- 
sl’io linijon, gi sovietų kariuo
menė turėtų sustoti penkiasde
šimts kilometrų atstu nuo ši
tos (lenkų) linijos.

Korespondentas pažymi, kad 
talkininkai žada padėti lenkams, 
idant neprileidus jokio tolimose 
nio rusų besiveržiino. Jie taip- 
jau siūlo, kad butų svarstoma 
apie taiką tarp Lenkijos ir Ru
sijos ir tarp Lenkijos, Lietuvos, 
Finlendijos ir Latvijos. Tokia 
konferencija turėtų įvykti Lon
done.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BERLINAS GINČIJASI DEL 

RUSŲ KARO.

Vieni sveikina bolševikų 
laimėjimus, kiti jais 

nepatenkinti.

BERLINAS, 1. 13. — Įvairios 
Berlino frakcijos, atsižvelgiant 
į jų politinius palinkimus, svei
kina gautus pranešimus apie 
sumušimą lenkų arba vėl ape 
sumušimą —- bolševikų. Tūlos 
jų pakartoja savo pirmesniuo- 
sius pagrūmojimus dėl susivie
nijimo su. bolševikais, kuomet 
kiti krykštauja apie “visa-pa- 
saulinę revoliuciją”. Vis dėlto, 
čia labai mažas pavojus ir nuo 
monarchistų ir komunistų. Vo
kietija perdaug apkainuoja sa
vo turtą, kad sunaikinus jį. Tie
sa, Berlinas yra radikalingas. 
Bet Berlinas nėra Vokietija. Ru 
sų-Vokiečiu susivienijimo šmė
kla dažnai pakelia galvą, bet šį 
kartą tatai pasireiškia visai ne- 
pažymiai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

SUKILĖLIAI GRŪMOJA 
PEKINUI, BET 
NEATAKUOJA.

PEKINAS, 1. 12. — Vakar 
pranešta apie kariuomenės bu
simas! Pekino apielinkėse. Bet 
iki pietų neįvyko nė vieno susi
rėmimo. Anfu generolų, Vu- 
Pei-Fu ir Cao-Kun, kurie sukilo 
delei to, kad tapo atstatytas 
Mongolijos komisionlerius, gen. 
Ksu-šu-čeng, kariuomenS iš ry
to pagrūmojo užpulti miestą. 
Bet neužpuolė.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 14, 1920 
as re<|uired by the act of Oct. 6, 1917
ANGLIJOS DARBININKAI UŽ 

IRLANDIJOS LAISVŲ.

Specialis unijų kongresas 
nutarė panaudoti “tiesio

ginį veikimą”.

LONDONAS, I. 13. — “Tie
sioginio veikim*)” rezoliucija, 
kurią pasiūlė angliakasių fede
racija nepaprastam darbo uni
jų kongresui, būtent, kad uni- 
jistai nubalsuotų ar turi būt pa 
skelbia streikas idant padėjus
Irlandijos geležinkeliečiams, 

šiandie po pietų tapo priimta.
Balsavimo pasekmės buvo 

tokios: 2,760,000 balsų už rezo
liuciją, o 1,759,000 — prieš ją.

Kita rezoliucija, kurią pasiū
lė geležinkeliečių federacija, 
kviečianti visas Irlandijos par
tijas laikinai pertraukti savHar 
pinę kovą, taip kad Irlandijos 
gyventojai galėtų paruošti tin
kamą i savivaldybės pieną, taip
jau* lapo priimtai 1,953,000 bal
sų prieš 1,759,000.

Buvo stiprių ginčų.
Kongresas, kuris buvo sušauk 

tas spec. tik Irlandijos padėties 
apsvarstymui, ypatingai gi Ir- 
landijos geležinkeliečių streiko 
prieš operavimą traukinių, gabe
nančių amuniciją Anglijos ka
reiviams, pažymėtas ytin triukš
mingais ginčais ir valdžios poli
tikos atakavimu.

Robert Smiltie, buvęs anglia
kasių unijos viršininkas, griež
tai smerkė “baltąjį terorą” Ir- 
landijoj. Jisai stojo už respub
liką (Irlandijoj) ir nurodė į pa
vojų visatinės iiiandų skerdynes.

J. H. Thomas, nuo geležinke
liečių unijos, piešė Irlandiją kai
po ginkluotą stovyklą, kurioje' 
jau siaučiąs “tikrasai karas”.

Reikalauja sustabdyti prie
vartos darbus.

Geležinkeliečių rezoliucija krei 
piasi į Irlandijos žmones, kad 
jie nepasivelytų sau jokių prie
vartos darbų ir reikalauja, kad 
Anglijos valdžia ištrauktų oku
pacinę armiją ir pradėtų tary
bas tikslu sukurti Irlandijos par 
lamentą, kuriam butų duota to
kios jau galės, kaip kad turi Ka 
nados parlamentas.

BERGERIS ATVYKO 
CHICAGON.

Buvo nuėjęs “trečiosios par
tijos” susirinkiman.

CHICAGO. — Ir milsvaukie- 
h’s, d. Viktoras Bergeris, atvy
ko prisižiūrėti “trečiosios par
tijos” kūrimui.

“Trečiosios partijos” kūrėjai 
pirmiausia jo atklausė:

—• Ir tamsta atvykote? La
bai gera.

Bergeris pasiaiškino, kad jis 
esąs tik svečias. Tada vienas 
“trečiosios partijos” kūrėjų at
siliepė:

— Taigi, tamsta visai neuž- 
interesuotas trečiąja partija? '

— Atsiprašau, — įkirto Ber
geris, — tamsta turbūt turi min 
tyj ketvirtą partiją. Trečioji 
partija esame mes, socialistai, 
ir mes manome šiemet būti sti
presniais nei kada nors pirma.

Tuo visa užsibaigė.
Laikraščių korespondentams 

d. Bergeris pareiškė, kad Wis- 
consino senatoriaus La Folle- 
tte’o nominavimas “trečiosios 
partijos” kandidatu į preziden
tus Wisconsino valstijos socia
listams nei kiek nepakenktų. 
Kaip tik priešingai. Delei to 
tos valst. Socialistai dar galį lai 
mėti. Kai dėl Mihvaukee mie
sto, tai ten. pasak Bergerio* ne
laimės nė viena kita partija, 
kaip tik socialistai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai atmetė tal
kininką reikalavimus

Talkininkai kviečia į Spa 
Foch ir Wilsoną.

SPA, 1. 13. — Šiandie po pie
tų čia patirta, kad maršalui 
Foch ir fieldJfnaršalui Henry 
VVilsonui įsakyta tuč tuojau su
grįžti į Spa.

Talkininkų ir vokiečių diplo
matų konferencijoj susidarė nau 
ja ytin rusti padėtis, kuomet 
vokiečiai atmetė kompromisinį 
talkininkų pasiūlymą dėl prista
tymo Francijai anglių, šią nak
tį ar ryto konferencija gali išir
ti.

Talkininkai pasiūlė, kad vokie 
čiai kas mėnesį Francijai pri
statytų po vieną milioną ir aš
tuonis šimtus tūkstančių tonų 
anglies. Vokiečių delegacija pa 
reiškė griežtos šitam pasiūly
mui opozicijos. Jie pasakė, kad 
milionas ir šimtas tūkstančių 
tonų yra visa, ką jie gali paga
minti.

Vokietijos užsienio reikalų mi 
nisteris Dr. Walter Simons, pa
reiškė, kad talkininkų pasiūlytų 
skaitmenų Vokietija negali pri
imti.

“Jeigu jie bandys pervaryti 
savo protokolą kai dėl anglių, 
mes grįžšime namo” — pasakė 
Simons.

GENEROLAI UŽSIMANĖ 
PASIŠAUDYTI.

Susivaidijo dėl nužudymo 
CarranzosM dabar eis 

dvikovon. 
9

MEX1CO CITY, 1. 13. — Du 
Meksikos armijų generolai, Mer 
ciano Gonzales ir Trevino, užsi
manė pasišaudyti, kitaip — ei
na dvikovon. Jiedu susivaidijo 
delei nužudymo buvusio Meksi
kos prezidento Venustiano Car- 
ranzos. Gonzales mat pareiškė, 
kad tikrasai kaltininkas yra 
nieks kitas, kaip generolas Tre
vino. Pastarasai tuo kaltinimu 
įsižeidė ir pakvietė Gonzalesą 
dvikovon. Pakvietimas priimta.

GAISRAS SUNAIKINO
MIESTELI.

Nuostolių pridaryta už 
vieną mil. dolerių.

WILL0WS, Cal., 1. 12. — Ki- 
1 lęs gaisras į porą valandų su
naikino kone visą šį miestelį. Iš
degė pati gražiausioji ir pramo- 
ningiausioji dalis miestelio.

Gaisro priežastis nežinoma. 
Nuostolių, kaip apskaitoma, pri
daryta nuo 500,000 iki miliono 
dolerių.

COX TARSIS SU WILSONU.
GOLUMBUS, O., f. 13. — De

mokratų partijos kandidatas į 
prezidentus, Ohio valstijos gu
bernatorius Cox, šiandie paskcl 
bė, kad sekamą nedėldienį jisai 
turėsiąs pasikalbėjimą su pre
zidentu Wilsonu, Baltainjam 
Name, Washingtone.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, liepos 13 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ta ne mažiau kaip už 
.25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
1 Amerikos pinigais Šiaip i

Anglijos 1 svaras ............... $3.92 %
Austrijos 100 kronų ............... $0.75
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.30
Danijos 100 kronų ............... $16.80
Finų 100 markių .................. $4.45
Francijoa, už $1 ....frankų 11.92

< Italijos, už $1 ................lirų 16.75
Lietuvos 100 auksinų...............$2.70

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

Lenkų 100 markių ..........  $0.45
Norvegų 100 kronų ...................
Olandų 100 guldenų ............ $35.20
Švedų 100 kronų...................$22.20
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.54
Vokiečių 100 markių......... .....  $2.70

Revoliucija Bolivijoje?)!
"T " “     " «

Sukilėliai, armijos pagalba, 
nuvertę valdžią.

LIMA, Peru, 1. 13. — čia gau 
tomis žiniomis, Bolivijos respub- 

1 likoj kilo revoliucija. Sukilėliai 
nuvertę prezidento Jose Gutie- 
rrez Guerra valdžią ir įmetę ją 
kalėjimai).

Bautista Saavedra, sukilėlių 
vadas, prie kurių prisidėjo ir ar 
inija, pasiskelbė save laikinuo
ju Bolivijos prezidentu.

Peru respublikos sostinės 
(Lima) laikraščiai sako, kad tai 
esanti tiesioginė pasekmė vald
žios (nuverstosios) meilavimosi 
prie čili respublikos ir noras pa 
sipelnyti Peru respublikos lėšo
mis. Mat Bolivijos respublika 
neturi laisvo susisiekimo su ju
ra. Kad ją pasiekus, .reikia pe
reiti arba Peru arba čity respub
likos teritoriją. Susisiekimą su 
jura Bolivijai atkilto čili respub 
lika, kada pastaroji sumušo ją 
1879—83 metų kare ir užgrobė 
jos teritori jas prie Ramiojo van
denyno.

Dabar Bolivija nori susisiekt 
su jura. Bet spėka įveikti ga
lingesnę čili respubliką ji ne
sitiki. Todėl veda diplomatines 
tarybas, čili respublika buk 
pasiūliusi jai vieną Perų respub 
likos prieplauką. Kada gyven
tojai apie tas tarybas patyrę, jie 
pasipiktinę ir pasekmėje to ki
lus revoliucija.

Sako, kad tai melas.
NEW YORK, 1. 13. — Gene

ralinis Bolivijos konsulas, Jose 
Gutierrez, šiandie čia pareiškė, 
kad gautosios iš Peru respubli
kos sostines žinios apie revoliu
ciją Bolivijoj esančios prasima
nytos. Tai veikiausia politinė 
Limos propaganda” pasakė ji
sai.

Washingtonas taipjau abejoja.
WASHINGTON. 1. 13. — Nė 

valstybes departamentas negi 

pati Bolivijos legacija iki šiol 
dar neturi jokių žinių apie tai, 
kad Bolivijoj butų kilusi revo
liucija. Limos paskelbtomis ži
niomis kol kas labai abejojama.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, July 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENINO SĄLYGOS 
LENKIJAI.

Nori, kad lenkuose butų 
įsteigta sovietai.

BERLINAS, 1. 13. — Lokal 
Anzeiger išspausdino gautą iš 
Pragos (čeko-Slovakijos sosti
nės) pranešimą, kuris sako, kad 
sovietų Rusijos sąlygos, kurių 
ji siūlo Lenkijai dėl padarymo 
mūšių paliaubos ir taikos, rei
kalauja atiduoti kelis svarbius 
miestus bei karo medžiagas, de
mobilizavimo armijos ir įsteigi
mo “nacionalio sovieto” Lenki
joj,

Pragos telegrama sako, kad 
šitos sąlygos buvo išspausdintos 
Ukrainos sovieto prezidento, M. 
Rakowskio, laikrašty. Sąlygos, 
kurios tečiaus nėra oficialinės, 
yra sekamos:

1. Lenkija turi atsisakyti vi
sų teisių prie Vilniaus, Minsko, 
Grodno, Cholmo ir Polesi jos.

2. Lenkija turi pristatyti Ru
sijon kai-kurias karo medžiagas 
ir demobilizuoti armiją, išski
riant miliciją.

3. Lenkija turi atsiteisti Ru
sijai — pagamindama jai reikia 
mų mašinų ir druskos.

4. Bėgiu vienų metų Lenkijoj 
turi būt paskelbta visatinis bal
savimas delei pravedimo nacio
nalinio sovieto sistemos.

5. Leisti Rusijai naudotis, per 
penkis metus, Lenkijos milita- 
riniais rezervais. .

6. Lenkijos anglies ir drus
kos kasyklos turi būt atiduotos 
sovietų administracijos kontro
lei, kad tuo užtikrinus atlygini
mą už padarytus nuostolius.

Kalbėdamas apie šitas sąly
gas Lokal Anzeiger pastebi:

“Jeigu šitos sąlygos tikrai pa 
reiškia Maskvos geidavimą, so
vietai greitai susilauktų talki
ninkų pamokos”.

Komunistų--darbiečių 
byla

Valdžia įgijo “pirmą pergdlę”.

Komunistų-darbiečių bylos na 
grinėjimas jau prasidėjo. Už
vakar kone visa diena užimta 
valdžios advokatų kalbomis ir 
ginčais dėl pačios bylos vedimo. 
Čia valdžios advokatams pavyko 
įgyti “pirmą pergalę”. Jie mat 
spyrėsi, kad butų leista prista
tyti liudymų apie kaltinamųjų 
nusižengimą dar iš to laiko, ka
da nebuvo pravesta nau j asai 
Illinois valstijos įstatymas, ku
riuo remianties apkaltinta komu 
nistai-darbiečiai. Kaltinamųjų 
advokatai šitam priešinosi. Bet 
teisėjas patvarkė kaltintojų nau 
dai.

Dabar valdžios advokatai sten 
gsis surinkti kuodaugiausia to
kių liudymų, kurie rodys komu
nistų nusižengimą, atliktą pir
ma negu jie buvo “gimę” — su
kūrę savo partiją.

Vakar jau pradėta klausinėti 
tulus valdžios liudininkus. Nie
ko svarbaus jie tečiaus nepa
sakė.

Tnie translation filed wun the po<i- 
master at Chicago, III., July 14, 1920 
85 py ttje flft <|f (>cj. ft, 1917

JAPONAI PADĖJĘ MINŲ 
SIBERIJOS PAKRAŠTYJ.

SHANGAI, 1. 10. — Sibiriečių 
kooperatyvinės unijos Shanga- 
joj praneša, kad japonai padėję 
minų Taracy įlankoj, kad nelei
dus pasiųsti pagalbos inisams, 
gyvenantiems pajūrio srytyj. 
Anglijos laivas, Fancy Muller, 
prikrautas maisto reikmenimis, 
siųstomis rusų, gyvenančių Shan 
gajuj, kuris vyko į Nikolajev- 
ską, tapo sulaikytas Japonijos 
karinių laivų Vladivostoke. Ir 
tai, neveizint to, kad prieš tai 
griežtai protestavo Anglijos kon 
sulas Vladivostoke.

MONTPELIER, Vt., 1. 12. — 
Vermont valstijos gubernato
rius šiandie viešai pareiškė, kad 
jis nešauks nepaprasto legisla- 
turos posėdžio, kad pasitarus 
delei balsavimo teisių moterims.

ORAS
Chicagoj ir apielinkėse — 

Oras nepastovus, galbūt lis.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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

“Trečiosios partijos” 
konvencija

Darbo Partija laimėjo; 48-nių 
Komitetas ir visos kitos 
grupės nutarė susivienyti 

su ja; šiandie bus 
nominacija.

CHICAGO. — “Trečioji par
tija” susivienijo. Po ilgų gin
čų, kurie ėjo tarp Darbo Parti
jos iš vienos ir 48-nių Komite
to iš kitos, galų gale nutarta su 
sivienyti — nusilenkiant Darbo 
Partijai. Tai padaryta betgi tik 
tuomet, kai liberališkieji 48-nių 
Komiteto vadai nebepajiegė il
giau priešintis didžiumai to ko
miteto delegacijos.

Svarbiausia nesusitaikymo 
priežastis buvo ta, kad Darbo 
Partijos atstovai statę “perdaug 
radikalių” reikalavimų — paim
ti į valdžios rankas bankus, de
mokratizuoti industriją ir tt. 
Bet didžiuma delegatų tų reika
lavimų nenusigando ir nutarė 
susivienyti. Po to 48-nių Ko
miteto konvencija užsibaigė. De 
legatai numaršavo į gatvekarių 
darbininkų Auditoriumą (Car- 
mens Hali), kur juos labai triuk 
šiningai pasitikta, čia prasidė
jo bendra “trečiosios partijos” 
konvencija, kurioj tečiaus vado
vaujamąją rolę lošia darbiečiai.

Tuoj pradėta tartis apie nau
josios partijos platformą ir ki
tus reikalus. Kol kas partijai 
vardas dar nepaskirta. Tatai, 
turbut, bus padaryta šiandie. 
Šiandie taipjau busią pradėta 
tartis apie kandidatus — prezi
dento ir vice-prezidento vietai. 
Kas bus nominuota, dar neži
nia. Daugelis spėja, kad Wis- 
consino valstijos senatorius La 
Follette. Bet tūli abejoja. Ar- 
tymi La Follette’o draugai saką, 
kad jis vargiai sutiks: naujo
sios partijos platforma dėl jo, 
tur būt, busianti “truputį radi- 
kališka”.... Suminėta ir Detroi
to milionininlco, Fordo, vardas. 
Bet tam “trečiosios partijos” 
platforma busianti “perdaug ra
dikalė”.

Pranešama, kad šiemet “tre
čioji partija” tenkinsianties pre 
zidento, vice-prezidento ir kon
greso narių nominavimu.

BOSTON, 1. 12. — šimtas 
White Star linijos garlaivio, 
Cretic, jurininkų pakėlė “mai
štą”: atsisakė paklausyti disin- 
fekcijos viršininkų.

HAVANA, Kuba, 1. 13. — 
Nacionalinė liberalų partijos kon 
vencija, kuri Čia tik-ką užsibai
gė, savo kandidatu į preziden
tus nominavo Jose Miguel Go- 
meza.



Lenkų žandarų 
naguose.

R. Ginzburg

Aš atvykau iš Kauno Vilniun 
praėjusių metų rugsėjo mėn. vi
durinėmis dienomis, — kaip tik 
tuo metu, kada tautininkai-kle- 
rikalaj, laimėję rinkimuose, į 
Vilniaus miesto tarybą, šėlo iš 
džiaugsmo. Tai ne juokai: Lie
tuvos ir Gudų sostinės munici
palitete nei vieno lietuvio nei vie 
no gudo! Visa valdžia lenkų 
rudukams ir knigams! Reakcija 
dar augščiau galvą pakėlė. Šo
vinistinis karštis augščiausio 

DA SESIOS DIENOS
Apturėjimui Nuošimtį Veltui, nuo 1-nios Liepos. Jeigu jus 
padėsite pinigus šitame tvirtame Valstijiniame Banke da
bar, jus gausite Nuošimtį Veltui nuo 1-mos dienos Liepos.

Pasiskubinkite!
DA ŠEŠIOS DIENOS.

Jeigu jus nekalbate nė žodžio angliškai, jus 
jaučiatės kaip namie atėję į

PEOPLES = BANK
jaučiatės kaip namie atėję į

Kodėl?
Dėlto, kad čia yra kalbama Lietuviškai.

Jūsų pinigai yra apsaugoti po priežiūra Valstijos 
Valdžios.

Jus galite atsiimti savo pinigus kada tik norite.
LAUKTI NEREIKĖS

AR GALI KUR BŪTI GERESNIS BANKAS
9 .

Banka ant Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

LAIVAKORTES
EUROPON

Jau Yra Parduodamos

NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Iš New York© į Angliją ar Franciją $71.50 ir $85.00
Iš Ncw Yorko j Paryžių $75.00 ir $86.50

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

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

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties į NAUJIENAS.

laipsnio pasiekė. Aikštėse buvo 
rengiama “wiecai”, kuriuose še 
rius pastačius gauja plyšo, kad 
butų tuojo/us siunčiama lenkų 
kariuomenė į “barbarų Lietu
vą“ ir gelbėtų “brolius, alpstan
čius w zieinie kovienskiej”... 
Vilniaus darbininkų masės, jau 
ragavusios lenkų “išgelbėjimo’’ 
vairf’ų, žinojo, suprantamas daik 
tas, šitos imperialistinės agitaci
jos vertę. Visų Vilniaus socia
listinių partijų atstovų konferen 
cijoje buvo maloniai išklausyta 
mano pasiuly’.’i protesto prieš 
reakcininkų agitacijų rezoliuci- 

darbo žmones vienytis bendrai 
kovai su bendru priešu — ka
pitalistine eksploatacija ir tau
tiniu pavergimu. Dargi lenkai

■■ 1.............. .Ji

socialistai nebuvo priešingi dėl 
šitos rezoliucijos esmes. Bet 
kada kitoj partijų konferencijoj 
l)uw pašildyta atspausdinti ir 
išplatinti kalbamąją rezoliuciją, 
Lietuvos ir Gudų Lenkų Social
demokratų partijos Komiteto 
atstovai pareiškė, kad jų tikro
mis žiniomis jokia intervencija 
Lietuvon visai nenorima, o to
dėl, girdi, nereikalingi ir protes
tai.. . Taip lenkų socialdemokra 
tams pavyko išsisukti iš bendros 
antišovinistė® akcijos.

Kuriais tai nesuprantamais 
keliais žinios apie šilas konfe
rencijas nušviipė su visomis 
smulkmenomis do Sekcji De- 
fensywy, kuri, kaip pridera žan
darų snukiams, iškrapštė mano 
rezoliucijoj norą palenkti Vil
niaus demokratijos visuome
nės nuomonę Lietuvos Tarybos 
valdžios naudai... Rugsėjo m. 
29 d. brikelė, kurioj aš su žino 
na ir vaiku grįžau Kąunan, ke
liniame verste nuo Vilniaus bu
vo sulaikyta: mus pavijo De- 
fcnsywy šefas ir jo referentas, 
atrūkę raiti, ir švariai apsirė
dęs vyrukas’’, buvusis raudonos 
armijos lakūnas gražiam eki
paže. Mus grąžino, atvežė Jur
gio pr., 19, iškratė ir įmetė esa
mai! prie Sekcji laikinan areš- 
tantų bustan. Reikia/ pasakyt, 
kad tokių “laikinų bustų” Vil
nius priskaito apie dešimts; kiek 
viena inkvizicijos įstaiga turi 
savo tamsiąją, kur dažnai daro 
nesąžiningus tardymus ir mu
ša. Mane pasodino apytamsia
me, gana erdviame kambaryje, 
kur buvo labai maža baldų ir 
labai daug gyvūnų... Sienos iš
margintos daugybės lenkų “iš
gelbėjimo“ aukų parašais. Plau 
kai stojasi, skaitant apie žvėriš
kus kankinimus, apie pasmer
kimus nužudyti — ir visus vie
noda pabaiga: “sėdžiu nekal
tai”, “už-, ką kankina — neži
nau“. ..

Maitini areštuotų nepadėta. 
Tačiau, žinodami žmogaus silp
numą, mums atnešdavo trupinių

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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1920 metuose atsibus

Nedėlioj, 8 d. Rugpiučio-August, 1920 m
GARDNER PARK

West Pullman, III.

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

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

Į

nuo kareivių stalo: kąsnelį duo
nos ir puodelį šaltos kavos — 
ištisai parai. Puodo kambaryj 
nebuvo; įsinorėjęs reikėdavo 
dunksnčt raštines duris, iš kur 
vieną ir tą pat abejingą atsaky
mą gauni: “czekac“. Taip bū
davo ištisomis valandomis. Lai- t
mė, kad aš neilgai šitame pra
gare buvau. Rytojaus dieną po 
arešto jau mane išklausinėjo 
(ar ne Anglai?. Sekcji šefas, p. 
Rebidkis—žmogus sulyginamai 
gana kultūringas — kažin ko
dėl ypač,doniėjosi Lietuvos san- 
tikiais su Vokiečiais ir žemės 
klapsimu Lietuvoje. Pirmuoju 
punktu nežinodamas diplomati
jos paslapčių, aš mažai tepaten
kinau jų norą žinųti. Už tai že
mės klausimu aš turėjau pro
gos suteikt malonumo Lenkų 
žandarui: juk žinoma, kad dcl 
žemės ūkio reformos musų de
mokratine valstiečių Lietuva at
siliko dargi nuo reakcinių po-

Po dviejų dienų mane perkė
lė į Lukiškių Coptralinį kalėji
mą. Mano palydovas, jaunas 
žandaras, pažįstąs mane iš ma
no žygių prieš proletarų dikta
tūros “Lita-Bielos” komunistų 
iškraipymą, vaikiškai stebėjosi 
mano areštu: “przeciež Pilsuds
kį sam jest socjialistą“ — Jis dar 
labiau nustebo, kuomet kalėji
mo kontrolėje atplėšė siunčia
mąjį su manimi pakietą: ten pa 
sakyta, kad aš, nei daugiau, nei 
mažiau, kaip — (agentas tarpi
ninkas tarp Lietuvos Tarybos 
ir Tarybų Rusų!..' Nieko sau 
suderinta, visai pritinka žanda
rų galvoms! Kita, iš pasikal
bėjimų su politiniais kaliniais, 
tuojau® paaiškėjo, kad apkalti
nimai, apskritai sakant, įkvėpi
mo formuluojami. Paprastai 
taip daroma: kas pakliūva, areš 
tuoja ir paskui žiuri popierų: 
jeigu areštuotas — vielos gyven 
tojas, vadinasi jis komunistas, 
jeigu gi atkeliavęs, tai šnipas: 
Atkeliavai iš Rusu — Tarvbu

Vokiečių—vokiečių šnipas. Leng 
va ir patogu.

Prisižiūrėjau aš į visus šituos 
“komunistus“ ir “šnipus” — ir 
tiesiog pasidarė ilgu. Sėdėjau aš 
caro laikais, sėdėjau ir vokiečių 
okupacijos laiku — ir niekuo
met nesu matęs tokių “politi
nių”. Iš tiesų, caro “ochranka” 
ir Vokiečiu “Politicshe Abtei- 
lung” darydavo areštus labiau 
atsižiūrėdami, negu šilą prakti
kuoja “gelbėtojai nuo bolševiz
mo”, kultūrtregeriai iš “Repub- 
l.ki Polskiej demokralysznej a 
iudowej...” Galima neperdėjus 
pasakyti, kad Vilniaus politiniai 
kaliniai, išskyrus vieną kitą as
menį, neturi menkiausio pilieti
nio supratimo. Ištisas dienas jie 
be atvangos koliojasi su areštan 
tais legionininkais, kurių skai
čius sieke man esant, iki 700 
žmonių. Iš anapus, iš legioni-

Prasidės 9 valandą ryto

3214 South Halstcd Street

šiandien, Liepos 14 Ir 15, Sered. ir Ketv. vak.
Bus lošta dvi labai juokingos komedijos po du kartus į vakarą,

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

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

!Wandos Teatras

A. M. Dunduliutė-Simanavičienė P. Stogis, S. Zelksnis iš Roselando. Jeigu turi 
kokį nesmagumą, ar esi nuliūdęs, tai ateik į VANDOS TEATRĄ seredos ir ket
verge vakare, o visus rūpesčius ten užmirši ir grįši namo linksmas ir sveikas.

Rezisorius M. Dundulienė.

ninku busto šaukdavo: “bolše- 
\viki“, iš čia jiems atsakyda
vo: “rabushiki“; po to riebus ru
siškas žodelis broliškai susivie
nydavo su išrinktine lenkiška 
pachbaščina. Tokios nelemto
mis dienomis ėjo politinės dis
kusijos.. .

Reikia pabriežti, kad areštuo
tų tarpe buvo sulyginamai ma
ža ’rabusnikuw“. Ne dėl to, kad 
moralinis Lenkų armijos laips
nis buvo aukštas, bet tiesiog plė 
šikai kariškoj formoj retai teis
mui tepakliudavo. Tie keli liur 
biai, kurie atsidūrė Lukiškiuose, 
patys nuoširdžiai stebisi, kad 
taip atsitiko. Paklausi kurio: 
“za co pan siedzi?“ Atsako pa
sipiktinančia pašaipa: “za žyd
ka!“ Iš liesų, žiauri neteisybė: 

sąmonę, kad žydus reikia išnai
kint, o kuomet jis, patriotizmo 
kupinas papiovė ir apiplėšė ko
kius 3—4 žydus, — jį kaltina 
kai nusidėjusį ir sodina kalėji
mą n—za žydkal?

Sulyginus su politiniais, legio 
nininkai—didele dauguma kurių 
sėdėjo už “pasivėlinimą iš ato
stogų“, tiesiai sakant už pabėgi
mą — turėjo privilegijų. Gau
dami daug duonos, mėsos, mar
melado ir saldžios kavos, j’ic tik 
rina, kad Lukiškiuose esą ge
riau, negu fronte, — ir ant visų 
tvorų rašė “niech žyj Pilsuds
kį“. Kuomet lapkričio pradžioj 
juos pradėjo atgal į savo dalis 
siųsti, legionininkai maištą pa
kele, sudaužė ir išplėšė, kalėjimo 
duris ir ryžosi dargi politinius 
kalinius išvaduot. Vėliau man 
leko sutikt šituos karžygius lai
kiname kalėjime Suzdalės gat
vėje. Jie kažin kaip gaudavo 
snapso, išsijuosę rėždavo korto
mis ir choru dainuodavo:

Vięc cholera zdusi....”
“Jeszcze Polska nie zginęla, 
Ale zginąc muši:
Gdy bolszewizm nie zabije,
Su i tokiomis patriotinėmis 

dainomis žygiavo Lenkų didvy
riai į mirtiną mūšį su bolševi
kais. ..

Lukiškių kalėjime aš išsėdė
jau apie 3 savaites. SjNilių 22 d. 
atėjo raštas išsiųsti mane kon
centracinei! stovyklom Tą pa
čią dieną vakare mane, drauge 
su vienu Marijampolės mokyto
ju, lietuvius socd.-kratu, p. Al
fonsu, nuvarė į etapo punktą.

Laikinasis kalėjimas Suzda- 
lės gatvėj — vokiečių okupaci
jos palikimas. Buvusią kareivi
nę (apipynė vielomis, apstatė sar 
gybiniais—ir kalėjimas pabaig
tas. Kalėjimo gyventojai buvo 
3-jų kategorijų: raudonosios ar
mijos belaisviai arba “bolševi
kai”, taip vadinami komunis
tai, kurių buvo palyginant ne
daug, perkelti iš Lukiškių “šni
pai“ ir gerokas būrys belaisvių, 
grįžtančių iš vokiečių į savo 
kraštą. Šiems kalėjimas buvo 
tikras košmaras. Ilgus metus 

ko paleisti ir, gavę iš įvairių 
En tanios konsulų reikalingus do 
kumentus, važiuoja namo pas 
savo šeimas; Vokiečiai, Latviai, 
Lietuva leidžia juos nekliudyda
mi per sieną, o Lenkų valdžia 
puhna sius nelaimingus, suvar
gusius žmones, bruka juos be 
niekur nieko į kalėjimą ir vėl 
varo į belaisvių stovyklą — iki 
karo pabaigos!., šie nieko ne
kalti žmones, bėgę nuo vilko ir 
užbėgę mešką, svajoto svojojo 
grįžti atgal į Vokiečius. Jie ti
kino, kad Lenkų nelaisvė dar 
sunkesne ir elgesys dar žiaures
nis, nekaip Vokiečių. Ir iš tiesų 
taip buvo. Ypač tekdavo bolše
vikams. Vėlai rudenį, per šal
čius ir darganus, suplyšusiais 
“batais“ ir skarmalais juos va
rinėjo darbo dirbtų. Belo jiems 
beveik nieko nedavė valgyti: duo 
nos ištisomis savaitėmis visai 
neduodavo, pietų duodavo bul
vinių miltų paplakončs dubenė
lį, vakarienes ir pusryčių—ko
kių pamazgų, kurias vadino “ka
va“. Nenuostabu, kad dėl to
kios “d i jotos” kasdie veždavo iš 
kalėjimo į ligoninę po 4-5 ve

žimus apsukusių šiltine. Badas,
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JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Talephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare,
Subatomlsi 9 Iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egsamiavojo Abelraktu 

perkant
arba parduodant namų, lotų ar
ba fermų ir padirba visokias 
Legaiiikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolina pinigu* 
ant Pinui Mortgečių ant lengvų 
•ųlycų.
Wost Sido ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Vilium Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. LeavitU Tel. Canal 2551

lel. Ginai 6222.
DR. C. K. CRERRYS

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd A So. Leavitt Bta.

CHICAGO.
Valandos i 2:50 ryto iki 12 diena, 

nuo 1 po pietų Iki I vakare.

šaltis, sunkus darbai — dar ne 
visa. Belaisvius dar mušdavo 
be pasigailėjimo kalėjimo prižiu 
retojas, žvėries pavidalo matro
sas. Šis “ponas matrosas“, kaip 
jį vadina, pats buvo belaisvis 
“bolševikas“, bet, gerai jam 
pakišus, buvo paskirtas kalėji
mo ūkio vedėju. Ūkį jis taip 
vedė, kad vyriausybei nežinant 
ir nedalyvaujant savinos ir nuo 
šaliai parduodavo maistą, skiria 
mą kaliniams maitinti. Nusi
penėjęs, visuomet girtas, su ko
kiu lai keistu “gallife”, pusiau 
plika krutinę, ant kurios buvo 
išdeginta viso haremo paveiks
lai, plonu skardžiu balsu, jis bu 
vo kalėjimo baisenybė. Kalinius 
jis savo keistu pusiau lenkišku, 
pusiau vokišku žargonu meiliai- 
paniekinančiai vadino “braciš- 
ka” it priėjęs visus “braciškas“ 
be skirtumo baisiai mušė. I ši
to laukinio Sadisto rankas “eu- 
ropejiškai kultūringa 
valdžia

lenkų 
atidavė šimtų nekaltų 
likimų ar gyvybę.
(Bus daugiau)
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^-KORESPONDENCIJOS
BINGHAMPTON, N. Y.

Parapijoniųf streikas—Sartdarie 
čių prakalbos — Komiui h tų 

progresas.

Musų mieste klebonauja km ii 
gas Ambrozcvičia — tas pats, 
kur kadaise buvo Chicagos Vest 
saidoj. Nuo praeitos žiemos' 
vienok jam čia ne kaip sekasi: 
jau bus keletas mėnesiu kaip 
parapijonys streikuoja. Strei
kas buvo visuotinas ir išpradžių 
su didele energija vedamas: kai 
kurtos bažnytinės draugijos bu
vo nutarusios ir bausmę uždėti 
nariams, kurie drįstų streiką 
laužyti: buvo ir pikietuojama ir 
kitokių priemonių vartojama. 
Bet dabar streiką parapijonys 
jau beveik pralaimėjo: atsirado 
daug streiklaužių ir kunigas ti
kisi, kad jis streikierius nugalė
siąs. Taigi parapijonys savo 
tikslo, matyt, neatsieks, nemė- 
.'I amo savo dvasių ganytojo ne- 
išknmstys. O, kunigas tątai 

matydamas dar labiau pučiasi.
mimbmbbbhbbbbbbmb®

Tcle Yards 6492

AKUšERKA 
A SHUSHO

Turiu patyrinu 
moterių ligose; ru 
peatingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kj laike ligos. 
3255 So. Halsted 
SL. Chicago. Iii

Kad žmonės eidami j bažnyčią 
nenori dešimtukų mokėti, tai 
klebonas, baudęs ir baręs, pa
grūmojo prie bažnyčios durų pa 
statyti “dėdes”. Liepos 4 d. tas 
buvo išpildyta: ryto metu prie 
bažnyčion durų jau stovėjo du 
“dėdės”, ir kuris eidamas baž
nyčios nenorėjo užs’mokėti, tu
rėjo grįžti atgal.

Liet. Taut. Sandaros vietos 
kuopa liepos G d. buvo surengus 
prakalbas. Kalbėjo K. Norkus. 
'[\uriu pasakyti, kad Norkus ge
riau patiko ir musų komunis
tams. Mat jis savo kalboj daug 
kartu pagyrė* Maskvos valdžiią 
už pripažinimą Lietuvos. Kal
bėtojas smerkė Lenkų imperia
listus, taipgi talkininkų politi
ką, ir pranašavo, kad greitu 
laiku Varšuvoj plevėsuosianti 
raudonoji vėl ava (Norkui tatai 
pasakius, plojo ne tik komunis
tai, bet ir klerikalai). O kalbė- 
lamas apie Lietuvos Steigiamą

jį Seimą stipriais žodžiais kir
to kaip klerikalams taip ir ko
munistams ir liepė jiems pasi
bučiuoti, nes, esą, abeji lygiai 
pasitarnavę dvarininkams ir juo 
dajai aronijai. c

Lygindamas gyvuojančias 
Amerikos lietuviu srioves Nor
kus truputį ir pamelavo: jis 
sakė, kad čia sandariečiai sa
vo programų esą lygus su Lietu
vos socialistais liaudininkais dc 
mokratais, o tai juk netiesa 
Matyt, sarmata prisipažint, kad 
jų vienminčiai santarininkai

Lietuvoje visai nusibankrulijo.
Pertraukos .laiku buvo renka

mos aukos Lietuvos Neprigul- 
įnybės Fondui ir surinkta 30 
dolerių suvirsimi. Musų komu 
nistai irgi įklojo po dolerinę. 
Tuo pačiu laiku Norkus leidosi 

į publiką pitrašinėt narių San
darai. Tarp tų naujų narių at
sirado ir iš mūsiškių rrrevoliu- 
•ionierių tarpo vienas (o gal ir 
langiau; nepavyko dar sužino
ti). Tas asmuo visados buvo 
“kairysis”, nemaža darė triukš
mo LSS 33-čioj kuopoj, kada ji 
dar nebuvo skilus, ir skaitėsi 
vienas vielos komunistų lyderis, 
įtojo už “proletarijato diktatū
rą”, slaptą veikimą ir 1.1. Tokių 
rrrevoliuciortierių čia yra ir dau 
pau ir, veikiausia, jie neužilgio 
nueis su savo lyderiu, o gal ir 
>>as “draugus vyčius”. Taigi mu
lų smarkieji rrrcvoliucvonieriai 
miarkiai progresuoja atgal, j 
tęn, iš kur buvo atėję.

—Liepos 6 ir 7 dienomis So
jai istą Partijos Binghamptono 

’okalas buvo suruošęs prie mirs 
o rotužės skvero prakalbas. 
Kalbėoj d. Wm. Henry. Publikos 
lankėsi gana daug. (

Beržo Lapas.

Dr. A. R. Blumenthal

HART, MICH.

Šiandien yra ta diena 
atneškit savo taupymus į 
šitą konservatyvi stipru VALSTIJINI 
BANKĄ. Jis yra parankus. Nuošim. mokamas 
nuo Liepos 1 ant pinigų padėtų pirm Liepos 20

Dyka!
Gyvenimas yri 

tuščias, kada prg 
■yksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y* 
patinga doma at 
kreipiama 1 val«

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomls. nuo 9 iki 13 diena 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Lietuvių ūkininkų piknikas.
11 * 1 1 ■ "■ f

Liepos 5 d. Lietuvių Ūkininkų 
Susivienijimas Amerikoj suren 
te pikniką su programų.

Programa susidėjo iš kalbų, 
dainų, muzikos ir deklamacijų. 
Programoj daugiausiai dalyva
vo chicagiečių: poni Dundulie
nė ir jos duktė, p-lė Aldona 
Grušaitė, kuri pagiteže korne
tu. Iš Hart dalyvavo p-lės Ma- 
tuliukės. Jos deklamavo.

Prakalbą pasakė kokis tai 
amerikietis anglų kalba, Jis kai 
bėjo apie lietuvių padėtį Ameri
koj. Esą apie 20 metų atgal ame 
rikonai nieko nežinoję apie lie
tuvius. Bet tuo laiku Chicagoj 
susidomėjęs lietuviais tūlas And 
riel Boster. Jis pirmas pradė
jęs kalbėti apie lietuvius /ir pa- 

-Imukęs amerikonų domę. ’ -
Gaila, kad nebuvo lietuviu 

kalbėtojų. Sekamą kartą žada
ma pakviesti d. Grigaitį.

P. K.

Lietuvos Koopera
tyvai.

j Rasimas ir "Turkiškos fcm
S 12th STREET 
į Tel. Kedzic 8902.

į 3514-1G VV. 12th ST. 
ArU St. Louls At9.

CHICAGO, ILL.
A

■t..

šviesą ir pajiegų suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
( dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

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

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

[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj 1
Balandžio 17 dieną Marijam

polėj įsikūrė kooperatyvų pagrin 
dais bendrovė “Linas”. Jos tiks
las yra ruošti Mariajampolėje 
ir kitose prienamose vietose 
dirbtuves žaliai krašto medžia
gai apdirbti.

Pirmainsiai Marijampolėj ku 
riama manufaktūros dirbtuve. 
Antras bendrovės uždavinys— 
tinkamai parduoti į užsienį at
liekamą krašto žalią medžiagą 
arba keisti ją į užsienio prekes. 
Tuo tikslu bendrovė rengias 
apie rudenį tartis su užsienio 
firmomis.

Gižų bažnytkaimy įsikūręs 
kooperatyvas odų išdirbimui ir 
jau baigia ruošti odų dirbtuvę. 
Apie birželio vidurį dirbtuvėje 
jau žadama pradėti darbas, šis 
odų išdirbinio kooperatyvas pa 
taria turintiems odų neparduo
ti jas, bet duoti apdirbti kuria
mai dirbtuvei arba jas dirbtuvei 
parduoti ir tuo bildu apsaugoti 
kraštą nuo išvežimo odų į už
sienį.

“Eltos” pranešimu, tapo pa
ruošti ir įregistruoti Lietuvos 
Kooperacijos Darbininkų Pro
fesinės Sąjungos įstatai. Sąjun
gos veikimo plotas visa Lietuva. 
Sąjungos nariais gali būti visų 
rųšių kooperatyvų tarnautojai 
be gini ties, tautybės ir tikybos 
skirtumo, ir sadyti ir rinkti, jei 
pastarieji gyvena iš gaunamos 
algos. Sąjungos skyrius kuria 
bent 5 žmonės, turintieji teisės 
būti sąjungos nariais. Gegužes 
30 dieną Kaune buvęs šios Są
jungos kuriamasis susirinki
mas.

Pinigai siunčiama Lietuvon ir į visas 
pasaulio dalis. Laivakortes 

parduodama ant visų 
linijų.

Central Manutacturing District Bank
1112 West 35-th Street

Atdara F*artedeliaia, Seredomla ir Ešubatomla 'vakarai*

Saugiausias deri Taupinimo

Turtas virš $6,000,000.00
A STATE BANK

Pradeki! Taupyti Su Seniausiu Bankų
NORTH WEST SIDĖJE

Mokamas procentas 4 kartus į metus ir padaro čionais tavo taupinimą augantį 
didesniu.

Pasiteirauk musų atei
vių departamente, kaip 
siųsti pinigus j Lietuvą. 
Mes turime padarę geriau j 
sias konekcijas.

IMI

Pinigai skolinami ant 
Real Estate.
. Apdrauda (insurance) 
visose šakose.

Kėš už Laisvės Bonds.

i Nuošimtis bus rokuojamas nuo 1-mos Liepos ant pinigų padėtų pirm Liepos 19 ■ 

į pęRAUSEgTATEgAVINGSgANK iS E1341MILWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA ST. S
Po priežiūra valstijinės valdžios

Jj Resorsai daugiau kaip $3,500, 000.00 v j
■■■■■■■■■■■■■■■■
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Aš ADOMAS A. KARALIAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

aija.nevirinimas pilvelio, n uslabn ėjimus. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimęs viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stipret, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 menesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylisi U ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie SalutarM!

SALUTARAS
CHEMICAL. INSTITUTION J. Baltrėno, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chleaga, BĮ,
&

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

G«r*i liaturlama linomu p«r 33 m*. 
tą kaipo patyri* rydytoja*. ahfavrsaa 
ir aku*«ri>.

Gydo altriaa ir ehroniikaa IIim, ry. 
rq, moterų ir Taikų, pasai naajatMia* 
metodai X-Bay Ir kltoHui alaktroa prt*. 
teima.

Oflaa* ir Labaratorija: 1SSS W. UIS 
St. Bateli Fl*k St.

VALANDOS: Nu* H pMą, ta 
ano 0 iki 8 vai. vakarais.

TelepheaaU
Dienomis i Canal 

31111 arba 357
Naktimis Drexal 
950 - Drover 4136

Dr. Charles Segal
Persikėle | gavo *auj< itfigą 
pa* 4729 Sd. Aaland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuh 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 Iki 6 va 
kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 ▼. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. TeL Drexel 2880.

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

3149 S. Morgan stM kerti 32 st 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS i 

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 — 8 po pietų ir nue 

6—8 vakare. Nedėliomls nue 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687.

Telephone Yards 5033

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

VALANDOS: Nuo 3 iki 11 ryta 
ir nuo 5 iki I vakare.

DR. S. BIEzJS
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 McKiuley 4988. 
ValandoR nuo 10 iki 19 dįeag^ 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

: DR. YUŠKA S 
: 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 114
H Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 | 
M vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63 St.
Tel. Prospect 3166

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n

Dainos Vienam Balsui
Parašė 

Stasys Šimkus
Kaina — 35c.

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

Sekančias dainas galima gauti:
1. Lopšinė
2. Sunku inan gyventi
3. Ne dėl tavęs aš, mergelė.
4. Pamylėjau vakar
5. Vai varge, varge
6. Vai putė, putė.
7. Era mano brangi.

Užsisakykit tuojau iš
NAUJIENŲ KNYGYNO

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

DR. C. K. KLIAUGAI
Dentiatas

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

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

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukegan, BĮ.

mm ■gjm

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

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
■ Tel. Boulevard 2160
Z Dr. A. J. KARALIUS S

Gydytojas ir Chirurgas
J VALANDOS: 9—12 ryto £

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

Chicago, III.
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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NAUJIENOS
LITRU ANIAN SJA1LY NEIMS

Published Daily exeept Sunday by 
tho Lithuanian NeWs Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chic®£», 

3c per copy.
Entered as Second dus Matter 

March 17th, 1914, at %he Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, \ iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 15D6.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — paltu:

Metams _________________ $8.00
Pusei metų ..............  $4.50
Trims mėnesiams ________ _ 2.25
Dviem mėnesiams___ ____   1.75
Vienam mėnesiui____________ 1.00

Chicagoje — per neiiotojusi
Viena kopija_____________ — 03
Savaitei_____________________18
Mėnesiui ______  75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pastų:

Metams___________________ $7.00
Pusei metų ......... ................— 4.00
Trims mėnesiams_________  2.00
Dviem mėnesiams____________1.50
Vienam mėnesiui —--------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams _______
Pusei metų............
Trims mėnesiams ______

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su uzfeakymu.

18.00
. 4.50

2.25

Užkliuvo
Derybos tarpe Darbo Par 

tijos ir 48-ių Komiteto at
stovų užkliuvo už klesų ko
vos klausimo.

Darbiečiai nori, kad nau
josios partijos varde butų 
pažymėta,jogei ji yra darbi
ninkų partija. 48-ių Komi
tetas bijosi to ir sako, kad 
foks partijos vardas reikš
tų, jogei ji stoja tiktai už 
vienos klesos reikalus.

To Komiteto žmonės, be 
to, priešinasi darbiečių rei
kalavimui,kad butų paimta į 
valdžios rankas bankai ir 
kad butų sudemokratizuota 
industrija. 48-ių Komite-1 
tas, mat, nori panaikint “e- 
konominę privilegiją, ne į- 
vesdamas industrinę demo
kratiją, o atsteigdamas kon
kurencijos laisvę.

Komiteto žmonės, kaip 
mes jau esame pastebėję,- y- 
ra utopininkai, svajojantįs 
apie atgaivinimą tų sąlygų 
industrijoje ir vaizboje, ku
rios gyvavo kapitalizmo sis
temos pradžioje. O darbie- 
čiai numano, kad tai yra ne
galimas daiktas, ir siūlo įvy- 
kdjnti kitokią industrijos 
organizaciją, negu ta, kuri 
gyvuoja šiandie; jie stoja už 
tai, kad industrijos įstaigų 
tvarkyme butų duota bal
sas darbo atstovams.

Darbiečiai neina taip toli, 
kaip socialistai, ir nereika
lauja visų darbo priemonių 
paėmimo į visuomenės ran
kas; bet jų pienas vis dėlto 
rodo kelią pirmyn. O 48-ių 
Komiteto akįs yra atkreip
tos į praeitį.

Da ne taip senai visi jie 
Vienu balsu šaukė prieš par
lamentarizmą. Dalyvaut vie 
nam parlamente su buržua
zija buvo “social-išdavystė”; 
stengties išgaut pagerinimų 
darbininkams įstatymų ke
liu buvo “išsižadėjimas re- 

'voliucijos idėjos”; steigia
masis seimas buvo “cirkus”. 
O dabar komunistų spaudo
je staigu pasigirsta balsai, 
kad niekint parlamentariz
mą esą negerai; pats Leni
nas, girdi, sako, kad darbi
ninkai neprivalą atmest rin
kimus ir parlamentus ir vei
kimą parlamentuose.

Je, ištiesų, Lieninas dabar 
taip sako. Bet pirma jisai 
sakė kitaip. Pirma jisai skel 
bė, kad parlamentarizmo ga 
dynė jau atgyvenusi savo 
amžių, ir kad visų klesų par
lamento vietą dabar turį 

| užimti vienos tiktai klesos, 
darbininkų, tarybos.

Kada jisai taip sakė, tai 
mūsiškiai komunistai, kaip 
papūgos, kartojo jo žodžius 
ir susiriesdami keikė visus 
tuos, kurie nepritarė jiems. 
Parlamentai, seimai tada 
buvo “cirkai”.

O šiandie musų komunis
tai išgirdo, kad Leninas jau 
kitaip ima kalbėt. Todėl 
jie dabar jau bara tuos savo 
“partijos” žmones, kurie dar 
tebetiki senaisiais Lenino 

| žodžiais, ir liepia darbinin
kams jau nebežiūrėti į par
lamentą, kaipo į “cirkų”.

Komunistiškos papūgos 
dabar šaukia savo “susipra- 
tusiems darbininkams”; Ne- 
ripriešinkite rinkimams į 
parlamentus, dalyvaukite 
parlamentiniame veikime, 
nes — Leninas taip sako.

Jie traukia atgal, kaip tas 
vėžys. Bet kiti komunistų 
vadai da vis tebetmpia savo 
“partijos” vežimą 
chistišką vandenį, 
nistiškos gulbės 
Frainos ir panašių
tempia jį į Palmerio tinklą. 
Todėl jisai ir stovi ant vie
tos.

j anar- 
0 komu- 
pavidale 
gaivalų

Buržuazija prieš 
demokratija.

Konstitucijos pataisą, su
teikiančią moterims balsavi
mo teisę, ratifikavo (patvir
tino) trisdešimts penkios 
valstijos. Kad ji įeitų į ga
lę, reikia trisdešimts šešių 
valstijų patvirtinimo. Vie-

Atbulas 
progresas.

Žinote tą pasaką apie gul
bę, vėžį ir lydeką: kaip jie 
įsikinkė į vežimą ir norėjo 
vežt jį? Gulbė traukė ve
žimą augštyn, lydeka į van
denį, o vėžys tempė jį atgal 
— ir vežimas nebuvo paju
dintas nė iš vietos.

Taip dabar dedasi su ko* 
munistais.

trūksta.
Moters dabar yra labai 

susirūpinusios, kad joms ga 
Ii netekti dalyvaut šių metų 
prezidento rinkimuose, ka
dangi nė viena tų valstijų, 
kurios da nėra patvirtinu
sios minėtąją konstitucijos, 
pataisą, nerodo noro pasi
skubinti.

Vienas tų valstijų kontro
liuoja demokratai, kitas re- 
publikonai. Taigi, pasirodo, 
kad tiedvi abi buržuazinės 
partijos priešinasi moterų 
balsavimui, nors kiekviena 
jų stengiasi suversti bėdą 
tiktai ant priešingos parti
jos.

O randasi tokių neišmanė
lių, kurie pasakoja, kad su
teikimas lygių teisių vi
siems žmonėms tai esąs “bur 
žuaziškas” dalykas!

“Naujienose” jau ne kar
tą buvo nurodyta, kad bur
žuazija nėra demokratijos 
šalininkė; ji priešinosi de
mokratijai net ir savo jau-

nystės dienose, kada ji ko-1 tą ketvergą buvo jau trečiuĄar 
vojo dėl valdžios su bau
džiavų arba vergijos ponais. 
Jeigu buržuazija kada daro 
koncesijų (nusileidimų) de
mokratijai, tai ne iš gero 
noro, o tiktai verčiama dar
bo žmonių.

Dabar jie 
“kovoja”.

tau 
Nė 
jy 

Jie

Šiandie tautininkai skel
bia kovą klerikalizmui. Bet 
dar labai nesenai jie ėjo iš
vien su klerikalais. Tik ačiū 
tam klerikalai ir galėjo pas 
mus taip įsivyrauti.

Tik ačiū tautininkų talki
ninkavimui, klerikalai įsi
galėjo ir Lietuvoje.

Tautininkai dabar šiau
šiasi prieš klerikalus ne dėl
to, kad jie butų tikri kleri
kalizmo priešai, o dėlto, kad, 
klerikalai nustelbė juos.

Bet ištiesų, koks yra prin | 
cipialis skirtumas tarpe 
tininkų ir klerikalų? 
tautininkų spauda, nė 
kalbėtojai to nepasako,
peikia klerikalus daugiau
sia už tai, kad šie norį “vis
ką apžioti”. Bet juk ir tau
tininkai stengiasi apžiot 
kiek galint daugiaus.

Kitas jų priekaištas kle
rikalams yra, kad šie nepri
pažįsta laisvės religijos klau 
Šime. Tai yra svaybus da
lykas. Bet jo svarba yra ne. 
žodžiuose, žodžiais ir kle
rikalai pripažįsta sąžinės 
laisvę; Lietuvoje jie net su-i 
tiko, kad ta laisvė butų įra^ 
šyta į šalies konstituciją.

Bet pasakyk klerikalams, 
kad sąžinės laisvė reiškia at
skyrimą bažnyčios nuo vals
tybės ir mokyklos nuo baž
nyčios, tai jie piestu atsis
tos. O tautininkai ar kovo
ja už šitokį sąžinės laisvės 
įvykdinimą? ’ Pašnekėt pa
šneka, bet kovot ne kovoja.

Taigi jų nesusipratimai 
su klerikalais yra ne princi- 
pialio pobūdžio. Jie ir vie
ni ir antri nori valdyt žmo
nes, tiktai kartais nepasi
dalina valdžia, todėl susi
pyksta. Bet paskui ir vėl 
susitaiko.
* \

Darbininkai nė iš vienos 
tų dviejų partijų nieko ge
ra nesusilauks.

tu apšaudoma angliakasių “šet 
rų kolonija”. Nblanc. šaudyta 
iš kalnų antrapus Tug upės, ku 
ri skiria Wcst Virginiją nuo 
Kcntucky valstijos, šaudymas 
tęsėsi visą pusvalandį. Mingo 

(apskrities teisino teisėjas James 
Danicron tuojau prisaikino pen 
kiotiką vyrų deputy šerifais ir 
paa’utė į šaudymų vietą. Sako, 
kad į šaudymus angliakasiai 
taipjau atsakė šaudymais. No
kinę nė vienas angliakasių nonų 
kentėjęs. Nežinia, ar iš užpuo
likų kliuvo kam ar ne.

Manoma į tą šėtrų koloniją, 
kurią įsitaisė išblaškytos iš kom 
pairtjos namų streikininkų šei
mynos (viso 85 šeimynos) šau
do Bakhvino-Fellso detektivų 

Į agentūros žudeikos, maskara- 
duojantįs kaipo Pike apskri
ties (Kcntucky) ‘‘deputy šeri-1 
fai”, ir kad jie daro tatai tuo 
tikslu, idant išprovokavus strei
kininkus vytis juos ir pereiti 
antron Tug upės pusėn tai yra 
į Kcntucky valstiją. Jeigu strei
kininkai tatai padarytų, tada į 
lokį jų žingsnį butų žiūrima 
kaipo į ginkluotą įsiveržimą į 
kitą valstiją, o tuomet butų ga
lima rd’kalauti federąlinės ka
riuomenės tvarkai daryti. Fe- 
deraliniai valdžiai atsiuntus ka 
riuomenę, žinoma, butų paskelb 
tas karo padėjimas, o karo pa
dėjimas reikštų uždraudimą vi
sokių susirinkimų, ir naujai su
siorganizavusiems kasyklų dar
bininkams butų begalo apsun
kinta kova su savo išnaudoto
jais.

ganizad’jas, vadinasi panašiai 
kaip kad buvo Anglijos darbi
ninkų sudarytoji misija.

Nacionalinio partijįo^ sekre
toriaus Branstetterio raportas 
parodė, kad po to, kaip kairia- 
sparniai ir komunistai suskaldė 
socialistų judėjimą Amerikoj, 
Socialistų Partija padarė jau di
delį žingsnį priekyn, reorgani
zuodama savo skyrius ir vietos 
organizacijas. Senieji nariai, 
kurie ginčų ir suirutės metu 
buvo atsitraukę ir tik ištolo žiu
rėjo, kas iš visa to išeis, dabar 
vėl grįžta į partijos narių eiles 
ir energingai darbuojas.

. nemokėta.
. nemokėta.

užmokėta už

užmokėta, 
užmokėta, 
užmokėta, 
nemokėta.

1920, užmokėta už

I REFERENDUMO PASEK
MĖS.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
IFederuotoji Preea].

Angliakasiai šaukiasi valdžios 
pagalbos.

Charleston, W. Va. — Strei- 
kuojantįs Mingo apskrityj an
gliakasiai per savo organizato
rių C. II. Wookmaną pasiuntė 
valstijos gubernatoriui p. Cor- 
wellui telegramą, kurioj jie pra 
šo jį, kad jis padarytų galą te
roro viešpatavimui, kurį Bald- 
\vino-Feltzo detektyvų agentūra 
įsteigė Mingo ir McDowcllo ap
skrityse. Telegramoj, be kita, 
sakoma: “Baldwino sargybiniai, 
apsiginklavę revolveriais, šau
tuvais ir kulkosvaidžiais, spe
cialiais traukiniais va.linėja iš 
vietos į vietą po McDowell aps
kritį. ’ Pancdėlį viena tų sargy
binių goveda atkako į Molui w- 
ką. Spėkos pagalba jie išblaš
kė iš gyvenamųjų namų strei
kininkų šeimynas ir patįs juos 
užėmė. Angliakasiams jie ne
leidžia sugrįžti į McDowcIl aps
kritį pas iš namų išblaškytas sa
vo žmonas ir vaikus”.

ŠAUDO Į STREIKININKŲ 
KOLONIJĄ.

[Fcderuotoji Presu] .
Williamson, W. Va. — Praci-

Socialistų Partijos 
Pildomojo komite
to suvažiavimas.

IFederuotoji Prosai.
Detroit, Mich. — Praditą su- 

batą prasidėjo čia Socialistų 
Partijos Nacionalinio Pildomo
jo Komiteto suvažiavimas, ku
ris tęsėsi keturias dienas. Komi
teto narys George Roewer pra
nešė suvažiavime, kad persekio 
įima!’ so'čialistį ir šiaip • jiems 
simpatizuojančių žmonių šioje 
šaly nė kiek nemažėja. Tas per 
sekiojimas ypač apsirciškja Mai 
ne valstijoj ir Porttando mies
te, kame, kaip partijos organiza 
toriai praneša,, teisingumfo de
partamento agentai šaukia pas 
save partijos narius dr liepia 
jiems paliauti darbuotis socialis 
tų judėjime, grūmodami per
sekiojimais. Kai kuriems par
tijos nariams teisingumo depar
tamento agentui sakėsi, kad jie, 
apsidirbę su komunistais, dabar 
imsią nagan socialistus, kurie 
veikia, kad reorganizavus ir ant 
kojų pustančius socialistų judė
jimą valstijoj. Fabrikininkai ir 
šiaip darbininkų samdytojai 
stropiai valdžios agentams pa
deda, dedami į juodąjį sąrašą 
tuos darbininkus, kuriuos pa
stebi veikiant socialistų eilėse. 
Kramolos ir herezijos naikinto
jai ncapkenčiia nei pažangesnės 
minties pamokslininkų, nei ko
legijų profesorių. Ne vienas to- 
k<ų neteko savo vietų tik dėl to, 
kad jų politiniai ir ekonominiai 
įsitikinimai buvo priešingi 
tiems, kurių turi riešpataujan- 
čios grupės.

Nežiūrint reakcijos siautimo 
ir persekiojimo socialistų, Mai
ne valstijos socialistų partija ža 
da stalyti pilną savo kandidatų 
sąrašą ateinančiais rinkimais.

Nacionalinis pildomasis ko
mitetas pirmuose savo posė
džiuose nutarė pasiųsti į Rusi
ją spccialinę sod.alistų ir darbi 
ninku misiją, kad iš pirmų ran
kų patyrus apie ekonominę ir 
politinę to krašto padėtį. Parti
jos paskirti delegatai misijai yra

ir Algernon Lee, o prie jų dar 
priskiria ir Aleksandras Trach- 
tenberg.

Partijos sekretoriui Branstet 
torui duota instrukcijų, kad su
sižinotų su įvairioms darbinin
kų unijoms ir pakviestų jas iš
rinkti savo delegatus. Tuo bil
du! misija reprezentuotų kaip 
socialistų partiją taip ir ekono
mines Amerikos darbininkų or-

Pirmasis LSS. šių metų re
ferendumas, patvirtinimui X 
suvažiavimo nutarimų, tapo per 
leistas kovo ir balandžio mėne
siais. M:si suvažiavimp nuta
rimai lapo priinfli arba vienbal 
šiai, arba didele balsų didžiu
ma.

Žemiau trumpai paduodu bal 
sų skaičius:

I įnešimas: patvirtinti Laiki
nąjį LSS. Komitetą —174 balsai 
už.

II įnešimas: Sekr.-Vertėją— 
153 balsai už.

III įnešimas: Literatūros Ko
mitetą—183 balsai už.

IV įnešimas: Kasicrius-Admi- 
nistratorius —172 balsai už.

V įnešimas: Konstitucijos tai
symo Kom. — 1G9 balsai už, 1 
bals, prieš.

VI įnešimas: Lietuvos Soc. 
Dem. Partijos rėmimo fondo ko 
mitetą — 182 bals, už; 1 bals, 
prieš.

VII įnešimas: kad LSS. rem
tų Liet. Soc. Dem. Partiją — 
170 balsų už.

VIII įnešimas: kad surinktie
ji LSS. reikalams ir jos fon
dams pinigai butų siunčiami 
LSS. Centrui—162 balsai už.

IX įnešimas: kad LSŠ. suva
žiavimo lėšos ir delegatų išlai
dos butų padengiamos specialė- 
mis narių mokeslimis—153. bal
sai už; 27 prieš.

X įncšim’as: Rezoliucija Lie
tuvos klausimu—181 balsas už; 
2 prieš.

Kuopų susirinkimuose, kur 
buvo balsuojama šitas referen
dumas, matoma, dalyvavo ne
didelis skaičius narių; o iš 7 
kuopų balsavimai visai nebuvo 
prisiųsti. Draugai turėtų steng
ties atidžiau apsieiti su referen
dumais.

Marė Jurgelionis,

Birželis, 1919 .... užmokėta.
Liepos, 1919 .... užmokėta.
Rugpjūtis, 1919 . . nemokėta.
Rugsėjis, 1919, užmokėta už 

du mėnesius.
Sphlis, 1919 . .
Lapkritis, 1919
Gruodis, 1919 , 

tris mėnesius.
Sausis, 1920 ..
Vasaris, 1920 .
Kovas, 1920 ..

-Balandis, 1920
Gegužis

du mėnesius.
Birželis, 1920 .... užmokėta.
Aišku iš aukščiau poduoto 

nuorašo kuopos finansų knygos, 
jog T. Dundulis buvo gerame 
stovyje per paskutinius dvejus 
melus.

S.L.A. 129-tos kuopos valdy
ba:

Pirm., K. Krasauskas,
Fin. Bašt., P .Akstinas,
Iželiu., N. C. Kukonis.

Del Lietuvos padėties

Chicago, Licjyis 12 d. 1920 m.

DEL “SUSPENDAVIMO”
T. DUNDULIO.

Liepos 4 d., 1920, S. L. A. 129 
kuopa lalikė savo mėnesinį susi
rinkimą ,kuriame paaiškėjo, jog 
T. Dundulio išrinkimas S. L. A. 
sekretorium tapo atmestas 31- 
34-tanic S. L. A. seime dėl to,

Kuopos finansų raštininkas 
paaiškino, jog 1' Dundulio na
rystės stovis kuopos inokesč/ų 
knygoje yra geras. Pa
tikrinus kuopos finansų raštinin 
ko knygoje apie T. Dundulio 
stovį atrasta, sekančiai:

Gruodis 1917 .... užmokėta. 
Sausis 1918 .......... nemokėta.

Vasaris ” nemokėta.
Kovas 1918 užmokėta už tris 

mėnesius.
Balandis, 1918 ..

Gegužįs, 1918 .
Birželis, 1918 - 
Liepos^ 1918 .. 
Rugpjūtis, 1918 
Rugsėjis, 1918 
Spalis, 1918 .. 
Lapkritis, 1918
Gruodis, 1918 iižmoĮkėta už 

tris menesius.
Sausis, 1919 .... nemokėta.
Vasaris, 1919, .. ..nemokėta.
Kovas, 1919, užmokėta už tris 

mėnesius.
Balandis, 1919 .. užmokėta.
Gegužis, 191J .. užmokėta.

užmokėta, 
užmokėta 

užmokėta, 
užmokėta, 
užmokėta, 
užmokėta, 
nemokėta, 
nemokėta.

[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj]
Prieš pat atidarymą Lietuvos 

Steigiamojo Seimo iš užsienio 
sugrįžo užsienio reikalų minis- 
teris jirof. Voldemaras, važinė
jęs Anglų ir Francuzų kraštuo
se. Ministeris turėjo pasikalbė
jimų su “Eltos” koresponden
tu ir nupasakojo apie bendrą 
Lietuvos padėtį Vakarų Euro
poj. šis “Eltos” pranešimas yra 
kiek pasenėjęs, bet dėl jo svar
bumo paduodamas spaudon.

Prof. Voldemaras pasakęs: 
Anglai yra jau nuo seniau ypa
tingai palankus Lietuviams ir 
pastaruoju laiku jų palankumas 
dar padidėjo. Anglų politiką 
seka4talai. Taigi Anglų ir Ita- 
ų valstybės pilnai pąlaiko mu

sų pusę.
Prancūzai seniau buvo atsar

gesni Lietuvos klausimu ir buvo 
nažiau palankus mums, nenore 

darni susirišti pažadėjimais. Da- 
)ar Franczų politika Lietuvos 
{laušimu pasikeitė. Musų minis 
teris buvo Francuzų ministerio 
urmininko Milcrano vardu pri
imtas buvusio Francuzų pąsiun- 
inio Petrapily Paleologo, kuris 

dabar veda Francuzų užsienio 
reikalų ministerija, iš kurio ir 
siekėsi patirti Francuzų politi
kos keitimą. Prancūzai dabar 
abai susirūpinę savo atstovybės 
iraplatinimu Lietuvoje**, Jie no
ri reorganizuoti savo ligšiol Lie 
tuvoje buvusią karo misiją ir 
sudaryti diplomatinę atstovybę 
sietuvoje. Pasikalbėjus minis- 

teriui su Francuzų vyriausybes 
atstovais ir diplomatais, gauta 
jendras įspūdis, kad Prancūzai 
aučiasi perdaug apsileidę Lie

tuvoje ir kituose Baltijos pajū
rio kraštuose. Taip pat ir Fran
cuzų finansininkai norėtų eiti į 
sietuvą su savo kapitalais. Ke- 
i Francuzų finansininkai yra pa 

darę savo pasiūlymus ir greitu 
aiku pasiųs į Lietuvą projek
tus, savo kapitalams Lietuvoje 
sunaudoti.

Anglai gyvai domėjasi musų 
taikos ir Lietuvos vidaus orga
nizuotos klausimais. Anglai pil
nai pritaria Lietuvos paslaty- 
oms taikos pagrindoms su Ta

rybų Rusais. Lietuvos sienų 
{laušimas taippat geram kely. 
Anglai pripažįsta musų sienų 
reikalavimus. Jei tektų Ang
oms svyruoti, tai klausimu 
kaip sutvarkyti kitas tuo tarpu 
>nkų okupuotas žemes, kurios 
nebus Lenkams pripažintos, 
uenkų politika žemių klausi
mais visai neranda Anglų prita
rimo. Lenkų vadinamų 1772 me 
ų sienų revendikacijos Anglai 

niekados nepripažins, šiaip jau 
Londone labai stengiamasi su
mažinti antagonizmą tarp Len
kų ir Lietuvos. Voldemaras kai 
jodamas su Anglų vyriausybės 
atstovais, pav. Gregory ir lor
du Harding, užsienio reikalų m i 
nislerio pavaduotoju, kuris yra 
buvęs Indų vicckaralium ir pa
siuntiniu Petrapily, ir su įvai
riais diplonjatais bei žymiais vi 
suomenininkais, patyrė, kad 
nuomonių skirtumo Lietuvos 
klausimu Angluose nėra.

Lietuvos pripažinimas de ju
re ir ateities klausimas. Kuomet 

0

jis bus nuspręstas, sunku nu
matyti. Viena priežastis, dėl 
kurios tas klausimas ligšiol nc- 
nuspręstas, yra ta, kad didžiųjų 
valstybių ministeriai pirminin
kai susirūpinę tuo tarpu steni 
besniais klausiniais, kaip va: 
Vengrų ir Turkų taikos klausi
mais, Mažosios Azijos ir ypatin
gai Vokiečių klausimais. Visais 
tais klausimais reiškiasi didelių 
nuomonių skirtumų. Tai ge
riausiai liudija Anglų pasiųsta 
Prancūzams nota dėl paėmimo 
Vokiečių miestų, ir Son Berno 
koncfrcncija. Turėdamos tiek 
svarbių nevienodos numonės 
klausimų, didžiosios valstybės 
tuo tarpu neturi progos spręsti 
musų nepriklausomybės klausi
mą. Labai galimas daiktas, kad 
didžiosios valstybės pripažins 
mus de jure ne visos kartu, bet 
pavieniai, nes daug valstybių, 
kaip pav. Anglai .supranta, kad 
negalima ligai atidėlioti pripa
žinimo klausimą, kadangi jo 
atidėliojimas nepatogus Lietu
vai. Vis dėl to tai dar gali nu
sitęsti kelis mėnesius.

Pripažinimo greitumas labai 
žymiai priklausys nuo to, kaip 
dirbs Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, ir kaip jis nusistatys vi
daus ir užsienio politikos klau
simais. Nemačius Steigiamojo 
Seimo darbų vaisių, vargiai ku 
ri nors valstybe skubinsis pri
pažinti nepriklausomybę.

Atsikartojo Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos klau
simas ligišiol buvo lyg apmiręs, 
i. y. didžiosios valstybės neda
rė tuo klausimu naujų žingsnių. 
To klausimo sprendimą reikia 
skirti į dvi dali, būtent, 1) to
limesnis to klausimo sprendi
mas priklauso nuo didžiųjų vai 
stybių ministerių pirmininkų ir 
2) jų padarytų nusprendimų vy- 
kinimas prikląuso nuo Pasiuti- 
nių Tarybos. Pastaroji dar pil
nai neatskyrė Klaipėdos krašto 
nuo Vokiečių, kadangi ten pa
likta dar Vokiečių susisiekimo 
įstaigų ir valdininkų. Pasiutinių 
TnVyba vykina tik padarytąsias 
taikos sutartis. Ministeriui Vol
demarui pasikalbėjus su pa-

stovais, teko išgirsti pažadėji
mą, kad dabar veikiai busiąs 
svarstomas Klaipėdos klausk 
mas. Kad Klaipėda bus priskir 
ta prie Lietuvos, abejojimo nė
ra. Lieka nuspręsti vien priski 
rimo teknikos klausimus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Žvirbliui, So. Omaha. —- Ko
respondencijų, nei jokių kitų ra 
šinių, kurių autoriai nepaduo
da Redakcijos žiniai savo tikro 
vardo-pavardės (ir adreso, ne- 
spauzdiname — j mos nei neskai 
tę metame gurban.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalas, kaip kriminaliikuof a 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopierasi

Namų Ofisas:
9122 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisui
127 N. Dearborn St. 

1111*13 Unity Bldi.
Tel.’Central _4411
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A PFTRATIS & CO 
Mortgage Bank
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DEL A. MONTVID
CHICAGO

Uetevlfi Gydytojas ir CMreffM 
21 E. WasMnftoM 8t 
Marchall Field Aa*ex 

18th fl. Ruimas 1817 
PhoM Central 1111

VaUndoa: nwo 1U iki 13 hrt<
i..i~^

2121 North Western Avė.
Valandos: « iki M vakare.

K-Splnduifal. Phone Armitage M1G 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephona Drovtr HM

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 Iki • vai raka 
re. Nedėliomis pagal sutarime* 
1211 So. Kalate* St. Chlcage, HL
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Serecla, Liepos l t <t, 1920
■M

NAUJIENOS, CHcatfo. 1

lietuviu Rateliuose
Siuvėjų 269 lokalo išva 

žiavimą.

liepos 11 d. įvyko šaunus 
Bubsiuvių Unijos 267 skyriaus 
išvažiavimas Jeffersono miške. 
Išvažiavimo rengėjai patiekė 
gan įvairų programų. Progra
ma susidėjo iš kalbų, dainų ir

M. X. Mockus

DIDŽIAUSIOS
PRAKALBOS
Kalbės garsus
Kun. Mockus

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

1520 Grant St. 
netoli 15 St.

Tollėston, Gary, Ind.

Pradžia 7:30 vai. vakara

Pribukite visi į šias pra- loliaus kalbėjo dar \ vy- 
kalbas, nes garsusis kun. i 1'1ukla?; 
Mockus kalbės apie viską —I .
aiškins apie svietišką ir tiki- žiūrėkite^ 
binį mokslą.
Kviečia visus 10 kp. L. L. F

Komitetas.

Kalba buvo ilga. Girdi, 
I darbininkams nereikia mokslo.

, esą, į Rusijos darbi
ninkus: nemokyti, o kaip viską 
gerai tvarko...

Ant galo, kalbėjo komunistiš-

r*—-— 

Važiuokite į Lietuvą
PER

4633-4637 South Ashland Avcnue 
CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

JUST KIDS—Tv/o Fer A Nickle. By Ai! Carter

L1TTLE JULIUS &NEBZBR BY BAKER
VVELL 
WHATS 

UP?

DAfS 
EASY!

LISTEN-THIS'
IS AM IMPORTANT 
GįUESTION I

_______  ___ ________ ■_________ i__

deklamacijų.
Man atvykus programa jau 

buvo prasidėjus’. Kalbėjo pra- 
monietis apie pramoniečių or
ganizacinius reikalus ir ragino 
kurti vieną didelę uniją. Paskui 
kalbėjo visiems rubSi viains ge
rai žinomas darbuotojas d. Gals 
kis. Jis kalbėjo apie Anialga- 
meitų unijos svarbumą. Jo 
manymu, rubsiuviai visaiis gali
mais budais privalo remti tą unli 
ją. Kalbėtojas nurodė į tai, kad 
bosai ir jų klapčiukai skleidžia 
visokius paskahts apie uniją tuo 
budu norėdami atitraukti dar- 
bin nkus nuo jos. Tią šmeiži
kai norį įkalbėti darbininkams, 
kad unija esanti silpna ir nega
linti daryti industrijoj jokios į- 
laikos. Bet kalbėtojas faktiniai 
parodė, kad unija yra tvirta, su 
kuria rimtai prisieina skaity- 
ties samdininkams. Pabaigoj sa 
vo kalbos <1. Galskis prašė ne
skaidyti unijos į frakcijas. Kuo 
met atsiranda frakcijos, sakė 
kalbėtojas, tąsyk kįla suirutė 
pačioj organ zacijoj. Frakcijos 
yra didžiausi parama kapitalis
tams. Besipešdami tarp savęs, 
darbininkai palieka kapitalis
tus ramybėj. Darbininkai ku- 
riuose-ne-kuriuose klausimuose 
gali skirtis, bet jų reikalai vi- 

I suomet vienodi ir jie visuomet 
gali susitaikinti. Bet darbinin
kai niekuomet negali susitaikyti 

j su kapitalistais. Užtat darbi
ninkams ir reikia sunaudoti vi
sas savo jiegas kovai su tikruo
ju pfiršu— kapitalistais.

Po to padainavo Vyrų Socia
listų choras, Diliaus vedamas, o 
maža mergaitė ytin gerai dekla
mavo.

ti jokių kitų vadovų, o tik tų, 
kurie priklauso kairiajai Komu
nistų Partijai. Tatai buvo labai 
įdomu girdėti iŠ p. D. po to, kaip 
jis Sus’vienijimo Lietuvių Sei
me viešai pareiškė, kad jis ne
priklausąs komunistams ir kad 
šioj šalyj Komunistų Partijos 
visai nėsą.

Pagalios, p. D. da paamsėjo 
ant Grigaičio ir “Naujienų”.

Programų* pasibaigus prasi
dėjo žaislai, kurie tęsėsi iki vė
laus vakaro.

Žmonių prisirinko gan skait
lingas būrys. Parduota nema
ža literatūros. Buvo taipgi ren
kama aukų Waterburio streiki
ninkams.

—Mylintis išvažiavimus.

PrislgirdČ laikydama rankoj 
šliubinius žiedus.

Užvakar Llncolno parke sto
vėjo ant tilto susimąsčiusi sena 
moteris.’ Ji įsmeigė akis į van
denį ir nesijudino. Aplinkui bė
ginėjo vaikai ir visokiais bil
da ia norėjo atkreipti senukės 
domę į save. Bet senukė stovė
ję lyg įsmeigta: nesijudino.

Pradėjo temti. Staiga vienas 
vaikas pamatė, kad senuke pa
kėlė rankas tarytum norėdama 
melsties. Prabėgo dar kelios sc 
kundos ir kaži n kas krito į van
denį. Pašaukia polierstas Ed- 
ward Hadick. Po kelių valan
dų darbo pasisekė ištraukti la
voną.

Lavonas nugabenta pas gra- 
borių. Moteris buvo apsirė
džiusi juodais drabužiais. Jos 
pančiakoj surasta 32 centai. 
Rankoj ji laike du šliubiniu žie
du. Vienas žiedas priklausė jai, 
o kitas — jos vyrui.

Spėjama, kad toji moteris 
esanti Grace S t neko, našle, 2127 
Cuyler Avė.

Vyro įnirtis ir neturtas, tur
būt privertė ją žudyties.

Padidėjo turčių skaičius.
Didlapiai džiaugiasi, kad Chi- 

tikrus mo- 
imami val-

sparčiai einąs geryn. Tik pa- 
mislykite, bėgiu vienų melų 
Chicago įsigijė 25,000 naujų 
turčių. Turčių skaičius, mat, 
sužinota pagal tam 
kesčius, kurie yra 
tižios.

,Visa tai 
labai įdomu 
statistikos.

tokios: kiek 
myrių, kurios dėl pragyvenimo 
brangumo nebegali žmoniškai 
gyventi?

Tos rųšies statistika butų 
daug įdomesnė, negu skaičius

)uiku. Het butų 
turėti iir kitokios 
Sakysime, kadir 
Chicagoj yra šei-

sesuo paimta nesvei- 
ligoninėn; mergina 
nusižudė.

Scabranch, 20 metų 
1153 W. 59

Motina ir
kapročių

Emma 
amžiaus mergina, 
St. puolė į einantį traukinį ir liko 
ant vietos užmušta.

Subatoj paimta nesveikapro- 
čių ligoninėn jos motina ir se
suo. Spėjama, kad delei to mer 
gina ir nusižudžiusi.

Laukė vyro 10 metų. Reikalauja 
perskyrų.

Florence Woods lankų savo 
vyro 10 metų, bet nesulaukė.

Water Stryčio verteiva.
“Jis padavė man čekį ant: 

$15,000”,’ pareiškė ji teisėjui, 
David. “Jis beveik nieko nepa-' 
sakęs apleido mane. Janų įki-

SAV, YOUR A 
PRETTY SMART

GUY?

mm

frojo verteivystė ir jis sakėsi! va
žiuosius Europ. atlankyti dailės 
galerijų. Jis pasiėmė su savim 
mažiausia $500,000. ( Ndo to 
laiko aš negavau iš jo jokios ži
nios”.

Teisėjas David žadėjęs duoti 
p-niai Woods perskyras.

Policijos viršininkas rengiasi 
imti nagan savo pavaldinius.
Policijos viršininkas, Garrity, 

pareiškė, kad jiš šaljnsiųs be jo
kio pasigailėjimo visus tuos sa
vo pavaldinius, kurie nepildys 
savo pareigų.

Seniau kuo nors nusižengę 
policijos kapitonai buvo perke
liami iš vienos vietos kiton. Bet 
tuo nieko gera neatsiekta. Nau
joj vietoj tie kapitonai varydavo 
po senovei savo darbų.

Garrity sako, kad į vainos rų 
sies nusižengimai nūdien didė
ja. Kai-kuriuose turčių distrik- 

’tuose paleistuves susisukusios 
sau lizdus, o vienok tų distrik- 
tų policija nič-nieko nedaro, 
kad pašalinus tų blogų. Loši
mas pinigais ir-gi žydi visose 
miesto dalyse.

Tat policijos viršininkas da
bar žada šalinti visus policijos 
kapitonus lir leitenantus, kurie

Didžiuojasi savo užsiėmimu— 
krausytmu kišenių.

Užvakar stojo prieš teisėjų 
Landis tūlas Morris Cohęn. Jis 
kabinamas nusižengime' prieš 
Harrisono įstatymų kas dcl par
davinėjimų norkotinių vaistų.

—Kokis jūsų užsiėmimas?— 
paklausė teisėjas.

—Aš esu kišenvagis, — išdi
džiai atsake Colio n.

liet ką jus veikiate, kuomet ne
galite užsiimti savo profesija?

—Pardavinėju norkotinius
vaistus, — buvo atsakymas.

—Labai pageidaujamas pilie 
tis, ar ne? — pastebėjo Landis. 
—penki metai federalinio kalė
jimo už nusižengimą prieš Har- 
risono įstatymų.

Prasidėjo komunistų 
tardymas.

Užvakar, prasidėjo komunis
tų tardymas. Vargais-negalais 
ištrinkta prisaikintieji teisėjai. 
Dabar prasideda kaltinimai. Pa
šaukta valdžios agentai, kurie 
bandys darodyti, jog komunis
tai darę sąmokslų nuversti Jung 
tinių Valstijų valdžių.

Prokuroro pagclbininkas pa
reiškė, kad kaltintojai bandy
siu darodyti šiuos nusižengi
mus: kad komunisjai darę suo
kalbį nuversti Jungtinių Valsti
jų valdžių; kad jie pamainę 

dona vėliava; kad William 
Bross Lloyd pasakęs Milwau- 
kee’j kalbų, kurioj raginęs dar
bininkus stvertis dinamito, 
griauti bankus ir kelti revoliu
cijų.

Be to, komunistams primeta
ma dar daug kilų menkesnės 
vertės nusižengimų.

Laiškai Naujienų ofise atėjusieji iš 
Lietuvos.

Beresnevičia Justinas
Herman M r.
Austis John (2 laiškai) 
Sakalauckiutėms 
Stralkauskui Jonui 
Vinčauskui Juozui 
Budrik Peter F. 
Latvenas Petras 
Kirsnei Jurgiui 
Angaičiui Pranui 
Rypkeviče T.
Jurėnas Walter /
Sinkus Franciškus

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

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

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

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

—o—<~F, AD. RICHTER6CO., 326-330 Broadway, NewY3fk

Kur Bakūžė Samanota
Gaidos vienam balsui 

ir 
Fortepianui 

Parašė 
Stasys Šimkus 

Antra laida
Kaina 50 centų 

O

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

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

I,endrot Chalis 
Chingo Adom. 
Budria Jonas 
Piatrcnas Jonas 
Tau t va iš Joscph 
Miškovičia Frank ( 
Kelpšas Konstantinas 
Dubinski Stanley 
Andrikonis John 
Petraitis Alex 
KaČiulis Frank

Pranešimai
LSS. VIII Rajono kuopos dar 

nevisos yra paėmusios Rajono išleis
tų Socialistų Partijos Platformų. 
Kurios kuopos dar neturi platformų, 
malones urnai paimti. Kaina Plat
formų — 5c. egz. Kuopoms duoda
ma 25%. Dabar prezidentine kam
panija, reikia kuodaugiausiai jų iš
platinti, 
nų” ofise.

opoms duoda- 
bar prezidentine kam- 
kuodaugiausiai jų iš- 

Jas galima gauti “Naujie- 
— Organizatorius.

LSS. VIII rajono Apšvictos Komi, 
sijos ir kuopų narių atstovų, kurie yra 
išrinkti ton 4coniisijon, susirinkimas 
bus seredoj, liepos 14, kaip 7:30 vai. 
vak. Naujienų name. Draugai prašomi 
atvykti laiku. Apšv. Kom. narys)

P. Gura.

bend-KENSINGTON. — Lietuvių 
rovės pusmetinis susirinkimas įvyks 
seredoj, 14 dieną liepos, 7 vai. vaka
re, F. ShedvilI svetainėje, 341 Kcnsin- 
gton avė.

Nariai malonėkite visi atsilankyti 
ir atsinešti Šerus, nes bus išmokamas 
dividentas Šerais. — Direkcija.

Dramatiško Rate|io susirinkimas 
jvyks seredos vakare liepos 14 dieną, 
Meldažio svetainėje pradžia 7:30.

Visi Dram. Ratelio nariai malonė
kite atsilankyti. — Valdyba.

Lietuvių Laisvės Kliubas rengia me 
tinį pikniką, Nedėlioj, liepos 18 dieną, 
1920, Blinstrupo Daržo, Willow 
Springs 111,‘Pradžio 9 valandą lyto. 
Inžanga į daržą 35c. ypatai.

Kviečia, Komitetas.

Roseland. — LSS. 137 kuopos susi
rinkimas įvyks ketverge, liepos 15 d., 
7:30 vai. vakaro, “Aušros” svetainėje, 
10900 So. Michigan Avė.

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

— Organizatorius.

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

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

—Susivienijimo Komitetas.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas bus pėtnyčioj, 
liepos 16, kaip 8 vai. vak. Brolių Stru
milų svetainėj. Visi nariai kviečia- 

’ mi susirinkti nes turime svarbių rei 
kalų. — Valdyba.

DURI1AN
FXTRACT

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tunio, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akįs, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 

. daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
. tridieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisas 1553 W. 47th St, kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DR. R. WAGNER
Mano specialis gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 ved. pu piet iki 8 

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 966U.

T

Puritan Salyklus Sunka bu 
Puritan Šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystčs.
Reikalauk Puritan. Visos ge
ros grosernes ir aptiekos jo 
turi, arba gali jums gauti.
30 N. Market St. Chicago, III.

STEBUKLAS
Senovės žmonės tikėdavo ir daug 

pasakodavo apie įvairius stebuklus, 
ypatingai apie stebuklingus gydy
mus. Jeigu šiandien tie senovės žmo 
nes atgal čia pagrįžtų, jie be abejo
nes šį stebuklą pripažintų už didžiau
si stebuklą pasaulyje, bet šis stebuk
las yra ne tas apie kurį senovės žmo 
nes taip daug pasakojo, šis stebuk
las yra tikras šios gadynes moksla- 
galvių patirtas išmėgintas ir nuo visų 
pripažintas kaipo aiškus “Mokslo 
Darbas”. Magnus Stomach Bitters, 
kuris gydo ir tikrai gydo visas pil
vo ir vidurių ligas, yra sutaisytas pa 
gal gasrių Europos daktarų receptų, 
dėl išgydymo įvairių vidurinių ligų ir 
užlaikymo sveikatoje visos žmogaus 
systemos. Jeigu jauti kokį nesmagu
mą, siųsk $1 dėl patyrimo šio moksliš 
ko stebuklo teisybės. Ttik $1 už 
bonką. Rašyk:

MAGNUS DRUG CHEMICAL CO. 
663 W. 18-th Street, Chicago, III.

■SCiSZBMVnfiKHaaHHBHBnHBHBHBKBa
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 

Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvaranfuojame 

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

Arti 38-th Street

WAO IS SPEAkER 
OP THE HOU5E? IT'S ME

WE
COURSE!

— .....

Saugok akių regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambnris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Tėiuykite mano parašą.

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

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- . 
wsi PennBilTM- 
nijoB hespitali. 
»e, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi lt 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Lietuvė Siuvėja Siuva moterų ir 
merginų (Rubus) Drabužius kaip tai: 
Sijonus, jakutes, siutus.

Mrs. Barbora Jakštienė
4640 So. Marshfield Avė., 

(arti 47-tos gatvės)

lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllffl

Telefoną* Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av^ Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

šenių). Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir juunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pii- 

; tinkami, ' ir konservatyvio styliaus, 
$32.50 iki $60.00.

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

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

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

S. GORDON
1415 So. Halsted St., Chicago, III.
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6 NAUJIENOS, Chicago, III

Paj ieškojimai REIKIA DARBININKŲ I’AKIIAVIMIU RAKANDAI NAMAI-žEMfi DRAUGIJOS
MOTEHŲ

I

PASKELBIMŲ KAINA.
Nuo kovo 10 dienos visų, be skir

tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi* 
mų kaina (pasiųlymų ar pajieškoji- 
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai ui 
sykį patalpintą colį.

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

I’AJIEŠKAU savo brolio Juozo 
Ūselio, metai atgal hnvo Kenecott, 
Alaska. Jis pats ar kas apie Jįjį ži
no meldžiu pranešti.

STASYS ŪSELIS, 
2410 Correctionvill Road, 

Sioux City, Iowa.

REIKIA —
Cafeterijos darbininkių jaunų 

moterų ilgų ir trumpų valandų 
darbui musų generalio ofiso c« 
feterijoj. Valandos 10 ryto ii 
6 valandų po pietų ir 11 ryt 
iki 2:30 po pietų.

Kreipkitės pas:
SWlFT and CO.

Employment Division General 
Office U. S. Yards

Phone: Yards 4200, Ločal 136

PARSIDUODA Grosemė ir Bučemė 
su namu, apgyventa lietuvių ir lenkų, 
vieta gerai išdirbta, išeina iš biznio. 
Atsišaukite tuojaus po šiuo antrašu

4825 So. Winchester Avė., 
Chicago, 111.

<«***#« DRAUGUOS
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI
FARMOS FARMOS

Pajieškau savo brolio Antano Jan
kausko apie 5 metai atgal gyveno Ma- 
hanoy City, Pa., W. Water st. Nq. 208 
dabar nežinau kur yra. Ar jis pats ar 
kas jį žinote malonėkite pranešti ad
resu:

Juozas Jankauskas
9389 Paxton Avė., Chicago, III.

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

Marcelinas Matiukas
519 Austin Avė. Albion, Mich.

REIKIA —
PATYRUSIŲ CONE

WINDERIŲ
W0RSTED SIŪLAMS
KREIPKITĖS PAS
CATiON SPINNTNC- CO

1213 — 19 West Van Burer

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

Street, 5-th floor

REIKIA —

Liudvisė Plutinskienė, 
10625 Michigan Avė., Chicago, 111.

MERGINOS ABELNAM 
NAMŲ DARBUI 
MRS. DERNSTEIN, 

3639 Douglas Blvd.
Aš Jonas Mikalauskis pajieškau 

Plecido Jakučio. Aš paeinu iš Kauno 
red., Raseinių apskr., Indrijavo pa
rapijos, Unkuopių sodos. Meldžiu at
sišaukti, arba kas jį žino malonėkite 
pranešti ant šio adreso:

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

VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —

PRAŠAU SAM TVOSKOS ir K. J. 
KODŽIO, kurie pirmiaus gyveno Ke- 
wanee, III., tuojau atsiliepti. Šamo 
brolis Frank Tvoska iš Kevvanee yra 
proto ligų ligoninėj. Jisai sveiksta 
ir būtinai reikalauja pagelbos. Atsi
liepkite tuojau adresu:

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

DEŠRŲ LINKERIŲ
IR PACKERIŲ.
GERA MOKESTIS. 

iy2 UŽ OVER-TIME. 
PASTOVUS DARBAS.
KREIPKITĖS PAS

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Kucinaitės-Valančauskienės; pirmiau 
gyveno Montreal, Canada; dabar gir
dėjau, kad gyvena Chicagoje. Malo
nės ji pati ar kas kitas pranešti, bu
siu dėkinga.

Ona Kucin
5319 So. Indiana Avė., 

Chicago, III.

MID WEST PACKING
608 W. Lake St.

r E Į K1A darbininkų
VYRŲ

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

Antanas Karunauskis
418 Ohio St., Joliet III.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO. 
39th & Stewart

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

JUOZAS SKEIRIS,
214 Mechanic St., La Porte, Ind.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ

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

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

Paimkit Douglas Park L. arba 
22-nd St. kara. v

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

F. Y. R—as,
Naujienos No. 115

REIKIA —

PORTERIO departamentinSj

krautuvėj. Pastovus darbas,

Gera mokestis.
JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKALINGAS PARTNERIS
Vyras arba moteris nesenesni 38 m. 

dasidėti nuo $2,300 iki $3,000 prie 
Laundrės biznio į nešančio suviršum 
$600 gryno pelnA ant mėnesio ir dar 
galima pelną ant|*a tiek padidinti da- 
dėjus daugiau pinigų, šioje vietoje bi
znis plačiai žinomas ir išdirbtas per 
12 metų, gausite $50 algos ant nedė
lios ir gerą pelną nuo įneštų pinigų 
Mes turime 2 biznius ir abiejų nega
lime akuratniai prižiūrėti norėdami 
šią vietą užimti, kreipkitės ypatiškai 
į įstaigą

1601 Fullerton Avė. arba matykite 
Mr. G. Smith 219 S. Dearbom St.

Chicago, III. Room 210.
Rašydami laiškus paminėkite kiek 

metų turite ir kiek pinigų galite da- 
sidėti ir kuom užsiimate, ir ar galite 
stoti į biznį patyrimas nereikalingas, 
nes mes išlavinsime.

J. OPPENHEIMER and CO.
4700 So. Ashland Avenue,

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

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

I6RENDAVOJIMUI
ANT RENDOS Penkių Ruimų Fintas 
ant antrų lubų.

Elektra, Maudynės ir kiti Modemi
ški įtaisymai, Gražioj apylinkėj Ren- 
dos tiktai $35.00 į mėnesį.

2244 Charloston St. Chicago, 111

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŲ HOTELIS.

Gera vieta pakeleiviams. Geri kam
bariai. Geras valgis. Kainos prieina
mos. Taipgi išduodame kambarius ir 
nuolatiniam gyvenimui su valgiu.

1606 So. Halsted St.

ANT IšRENDAVOJIMO didelis, 
švarus kambarys su visais paranku* 
mais prie mažos šeimynos, dėl vienos 
ypatos. Galima matyti nuo 4 iki 9 
vai. vak.

Reikalingi vyrai, kurie 
myli pasisavinti sau geresnį 
gyvenimą. Mums reikalinga 
keletas energiškų, ištikimų 
vyrų dirbti su mumis keletą 
valandų kasdien arba kele
tą dienų kas savaitę. Jus 
galite atlikti šį darbą labai 
lengvai be atsitraukimo nuo 
dabartinio jūsų užsiėmimo. 
Geras pelnas., Atsišaukite 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po 
t^iet bile kokią dieną arba 
ketvergo vakarais nuo 6 vai. 
iki 8 vai. vakare. Klauskite 
Adam Markūnas, Sales Ma- 
nager, 847 First National 
Bank Bldg., 68 West Monroe 
St. Chicago, III.

G. J.,
755 W. 32nd St., 2-ros lubos

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA —
Vidutinio amžiaus vyro darbui ant 

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

Atsišaukite pas:
W. PASK

1256 W. Harrison Str.

MOTERŲ PARDAVIMUI

į PARSIDUODA grosemė ir bučemė. 
1 Biznis ant kampo. Labai geri žmonės 
0 apielinkėj Maišytos tautos. Priežastis 

turiu išvažiuoti iš miesto.
2725 W. 16-th St. cor. Fairfield Avė.

j Tel. Rockwell 1134

| PARSIDUODA Krautuvė, gausia 
apgyventa vieta Lietuvių ir svetimtau 
čių. Biznis geroje vietoje, ant kampo. 
Krautuvė yra pilna daugybė visokio 
tavoro, smulkių aprėdalų, mokykloms 

_ I įrankiai, saldainiai, Cigarai ir tt.
Priežastis pardavimo patirsite ant 

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

j Chicago, III.
Phone Canal 438

i PARDAVIMUI saliunas geroj vie* 
toj; biznis gerai išdirbtas ir

I “Buick” automobilius, modelio 1918.
I 5 paša ž i orių.

J. K.,
1 648 W. 120- St., West Pullman, III.
1 Phone Pullman 3572

i EXTRA MARKETAS
Ant pardavimo; turi būti greitai par- 

I duotas arba išmainytas ant namo, 
Į automobiliaus arba ko kito. Vieta 
1 yra viena iš geriausių Chicagoje dėl 
1 biznio. Rakandai visi nauji. Vie- 
I ta didelė; renda pigi. Biznis cash.

Mėsa statoma į tris restoranus. Kas 
Į nori geros vietos atsišaukit greitai, 
Inupirksite pigiai. Priežastį pardavi

mo patirsite ant vietos.
| 840 West 33 St.

PARSIDUODA —
; Saliunas, įsteigtas per 10 
metų. Iš priežasties ligos 
priverstas parduoti.

Į 2535 So. Halsted St.
j Gera proga pigiai įgyti bučernę ir 
I grosernę. Galima pirkti už cash 
1 arba mainyti ant loto ar automobilio. 
I Biznis randasi geroj vietoj ant To\vn 
{ of Lake.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS, 3J14 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA —

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

i CENTRAL MOTOR SALES
1458 Michigan Avenue,

I Calumet 2577
! Atdara vakarais ir nedėlioj

PARSIDUODA —
Reo — 6 cilinderių, 7 pasažierių. 

Vėliausiojo modelio. Puikiai malevo
tas. Gvarantuota mechaniškai ge
riausiame stovyje. i

CENTRAL MOTOR SALES, 
1458 Michigan, Avenue.

Tel. Calumet 2577
Atdara vakarais ir nedėlioj.

PARSIDUODA —
Pan-American 5 pasažierių automo

bilius, 1918 modelio, malevotas tam- 
siai-raudonu) nauji tajorai. MechaniS 
kai geriausiame stovyje, gvarantuo
tas. Bargenas.

PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 
1462 Michigan Avenue 

Tel. Calumet 7231
Atdara vakarais ir nedėlioj

PARSIDUODA —
Winton — 7 pasažierių automobi

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

PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 
1462 Michigan Avenue

Tel. Calumet 7231
Atdara vakaris ir nedėlioj.

PARSIDUODA — s
Cadilac Touring, 1917 modelio, tik 

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

PARAMOUNT AUTO SALES 
1462 Michigan Avė.

Tel. Calumęt 7231
Atdara vakarais ir nedaliomis

PARDAVIMUI Fordas, mainomas, 
transferuojamas. Iš to paties Fordo 
galima padaryti troką ir pasažierinį, 5 
žmonėms.

P. ADOMAITIS,
6729 Stony Island Avė. Chicago, III 

Blackstone 53.

PARSIDUODA pigiai Motorciklis, 
Exelsior 1919 nuodelio.

C. PLIOPLIS,
3336 So. Halsted St.

Galima matyti vakaro nuo 7 iki
8 vai. vakare.

PARSIDUODA automobilius 5 pa
sažierių visai mažai vartotas, už la
bai mažą kainą arba mainisiu ant. lo
to, kas turi geroj vietoj.

C.’ P. SUROMSKI,
3346 So. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA — Fordas touring. 
Gerame stovyje. Turi būti parduotas 
šią sąvaitę. Galima matyti po 6 vai. 
vakaro.

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

______ RAKANDAI
PARSIDUODA 5 kambarių rakan

dai mažai vartoti, kaip nauji. Labai 
pigiai, nes išvažiuojam į Lietuvą. 
Kas pirmas tas laimės. •

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

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

Bondsai. Veltui pristatoma; J kitus 
........................ “ * D.

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

Del platesnių žinių ir kokių ūkių 
reikalaudamas kreipkitės su laišku į

ONEIDA LAND CO.
Mc Naughton, Wis.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.

Kasos globėja, J. Miklošienė,
8309 So. Union Avė.

miestus prisiunčiamo per C. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

PARSIDUODA —
4 kambarių ”cottage” 2 lotai 

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

REIKIA —
Kambarinių merginų.
Taipgi virtuvės darbui.
Augštos rųšies įstaiga.

350 Eaat Garfield Blvd.
Tel.i Oakland 1682

PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios setas, gramafonas, lovos,

PARSIDUODA saliunas ir du me
diniai namai ir garažius 5 karams. , . .. ,
Reikia greitu laiku parduoti pigiai. ] karpetos, valgomojo kamb. setas pe- 
Atsišaukite greitai kas norite bar- čius, gardynai ir daug kitokių stubos 
geną.

4632 ir 4630 S. Marshfield Avė.
daiktų visus ar po vieną pigiai.

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

Pirm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė. 
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229 
Port. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St. 
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. T0WN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

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

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

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

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. l’aš Vaidyba 1920 metams

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davonpart ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
te priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
jysčiij rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE ’ 
and STORAGE

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

Extra
Sampeliniai Rakandai.

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

SOUTH-WEŠT SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

NAMAI-ŽEMĖ
EXTRA BARGENAS

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

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

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
M akro 
% akro 
1 akras

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ukių 
tuojau ir kraustykis į ją pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, tclefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. 18th St. Chicago, 

Phone Canal 6296

.$275
$425
$550

m.

Mūrinis namas, 11 pagyvenimų, 4 
augštų, ant dviejų lotų, bamė užpaka
ly. Rendos neša $845 į menesį. $20,* 
000.00 Apio išlygas galima pakalbė
ti ypatiškai arba per laišką. Namas 
po No. 3787 Langley Avė.. Chicago.

JUOZAPAS .GRAJAUSKAS 
1546 Jefferson St, Gary, Ind.

Atsišaukite:
4400 So. Kedzie Avė.

Netoli Archer Avė.

J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. SkaliSius, nutarimų raStininkas
J. Kaizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laike 

kas trečią seredą. 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, 111.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir niokymo bu^u 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maži 
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

Avė

Avė

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis, 
2026 So. Union 

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

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

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

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

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:

W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p., 2632 Francis PI. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St 
J. Katilius. Ižd., 1685 Milvvaukee Av. 

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni- 

’■ I jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
j 7:30 vai. vak.VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Well8 St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. ^Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rublis. 
Telef. Sevley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė. ;
'***'•——------ i Frau. Girdsvainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted
M. Yamilailis, kontr. rašt.

1744 N. Hoyne Avė
D. Shemaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avė 
Susirinkimai būna kas mėnesį an- 

Mokinama: angliškos ir lietuviš I Į™) subatos vakaią, 7:30 vai. v«kare.
kos kalbų, aritmetikps, knygvedys- ?' Shcmaičio svet., 1750 So. Union 
lės, stenografijos, typewriting, pir Avc>

Mno, DBAU(iYSTfŽEIJK LIETUV'V
Ha‘Xt^?°tLJ°S pi'ie‘yS,SS’ <tal’ Valdyba'1920 metama. 
iWI4klTnnV^atndOv;k»™i?n.^,d^ Ant.
S in U’ Vakara,s nuo 6 1923 S. Union Avė.

3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO. | PndSj- Juoz* 14th Place

Prot. rašt. lz. Jusčius,
1967 Canalport Avė.

Fin. rašt. Iz. Vcdeckis,
712 Barber 

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

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

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

į LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
11 _______________

J. B. Zitra, pirmininkas, 
1919 So. Union

K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,
1719 N. Ilarmitage Avė

L. Ashnianta, nut. raStininkas, 
810 W. 19

Avė

St
St

AMERIKOS LIETUVIŲ

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

DR-STft LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 nu

Pirmininkas, J. Grakauskis, 
4508 So. Paulina St.

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis, 
4435 So .Wood St.

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

Finansų Ilašt., S. Stankus,
6418 So. J tįsti n SL

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

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

Pinnin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, III. 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park, 111. 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas, 

Box 681, McJigsc Park, 111. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia,

Box 842, Melrose Park, III.
2. Kasos globėjas Petras Apcravičia,

Box 514, Melrose Park, III 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park, III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

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

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet., 171 — 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

DDRAUGYSTfiS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1920 jro.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avė.

Beni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, III. 

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

Dominik Danta, fin. rašt.,
1237 So. 48th Ct., Cicero, III. 

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

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

st.
st.

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

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

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

1965 Evcrgrccn Avė
V. Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, IŽd., 1604 W. North A v. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Western Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 VVabansia Avė.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
Prot. Rašt. Antanas Bernotas, 
Fin. Rašt. Mikolas Walenta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

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

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Phb- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

LIET. MOTERŲ D-JOS APSVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted SL

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienš,
2252 West 22

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
8114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė, 
8333 So. Wallace

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

St.

St.

st.

Pirmininkas, S. Danilavičia,
1617 Winchester Avė.

Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi
rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

1547 N. Wood St.
Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division 

St.
Fin. rašt., V. Briedis,

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

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

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
3154 Douplas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 
3833 W. Van Buren St.

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

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

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

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

SL

St.

st.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė. 

Pagalbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Dcmcreckis,
3327 So. NVaUace 

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Pcoria

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

2 Kasos glob. Povilas’Chuphnskas,
3417 So. Emerald Avė.

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

TAUTIŠKA DR-STfi MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

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

10520 So. State St., Roseland, 11).

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

K
K 
J.

Lapie, pirm., 12143 Green St. 
Alvinskis, pad., 12020 Halsted St. 
Andruška, tar. rašt., 

12248 Emerald 
fin. rašt., 

12039 Union 
722 W. 120 St. 
glob., 

12048 Union 
iždo gi.,

859 W. 122

A. Statkus,

J. Gruzdis,
J. Ricpšas,

ižd., 
iždo

Avė.

Avė.

A. Mikalauskas,
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

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

12143 Green

Avė.
st.
St.

St.

CICERO VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTES 

Valdyba 1920 m.

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

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

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

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

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

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

nedėldienį kiekvieną mėnesį, kaip 2 
va), po pietų, J. Ncffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A. J. Karalius
Kaina tik 10c
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, BĮ.
.. . ■3’.''




