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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Aug. 3, 1920 ts reųuircd by the net of Oct. G, 1917

umanija grūmoja Rusija
Įteikė Maskvai ultimatumą

Bolševikai paėmė Brest-Litovską

Artinasi prie Varšavos
True translation file<t wnn the post-' Prūsijos pasien i! dengirana di

deliu debesiu dulkių. Jos skai
čius nuolat didėja ir ji, tary
tum nežinodama jokių prisiren- 

' girnų prie paliaubos musių, per
kelia karą toliau, pietų l'nkui. 
Visų dieną lenkų pavargusioj i ir 

i netekusieji vilties pėstininkai 
j br ovėsi per rubežių Vokietijon, 
Į kad ten būti internuotais.

Tuo tarpu Vokietijoje inter- 
nuta penki tūkstančiai lenkų ka
reivių. Pirmojoj grupėj buvo ke-' 
turiasdešimts oficierių ir du

master at Chicago, III., Aug. 3, 1920 
a.% najuired b\ Ihe :»< • ot < »ri. (>. 1917

RUMANIJA GRŪMOJA 
RUSIJAI.

butų galima atsiekti susitarimo 
tarp lenkų ir sovietų valdžios 
emisaru paliaubos mūšių klau
simu. Nurodyta, kad sovietų 
valdininkai veikiausia reikalaus 
per daug sunkių sąlygų, taip 
kad lenkai negalės sutikti.

Lenkų delegatai kartu su sa
vim nusivežė už Rusų linijos : 
tinkamų bevielinių aparatų, kad . 
galėjus susisiekti su Varšava.
Talkininkų ekspertai optimis

tiški.

Angliakasių streikas
Sako, kad didžiuma angliakasių 

nusitarę grįžti darban.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Aug. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLAI KAREIVIAI PASI
PRIEŠINO VALDŽIAI.

Komunistų- 'darbiečių 
byla

DEBSAS PASIGAILĖJIMO 
NENORI.

Reikė Maskvai ultimatumą; rci 
kalauja apleisti Rumanijos te- 
L. ritoriją.

sian
die čia gauta iš Jugo-Slavijos 
sostinės Belgrado žinia, kuri 
si»ko, kad Rumanija įteikė ul
timatumą Rusijai. Maskvos rė
žimui duodama tris dienos lai
ko, kuriuo laiku jisai privalo 
ištraukti savo kariuomenę iš 
Rumunų teritorijoj.

Jeigu rusija šitą reikalavi
mą neišpildytų, tai, sakoma, 
Rumanija prukelbs visatinę mo
bilizaciją.

[Ruimam jos siekimas gauti 
Besarabiją, kuri priklausė Rusi
jai, niekad nebuvo tinkamai iš- 
aišk:ntas. Praeitą gegužės mė
nesį Londone tečiaus buvo pas
kelbta, kad Rusija sutikimi rik
li Besarabijos klausimą kartu 
su Rumunijos valdžia — nerei
kalaujant talkininkų sutikimo. 
Bet tatai, išrodo, Rumunijos 
valdžią nepatenkino. Nesena*, 
sovietų valdžii*! užėmus Odesą 
ir visą jo apskritį — kuomet 
buvo sumušta Denikino kariuo
menė — bolševikų kariuomenė, 
veikianti jirieš ukrainus ir len
kus Padolijoj, prisiartino prie 
tikrosios Kumranu teritorijos. 
Vis dėlto, dar negauta žinių, kad 
rusų krfiiiomenė butų tikrai 
perėjusi Rumunijos rubežių.]

PARYŽIUS, rugp. 2. — Ne
veizint, kad bolševikai turi nau
jų laimėjimų, militarinės anglų- j 
franeuzų misijos ekspertai esą • 
optimistiški. Tai dėlto, kad šiau
rinė lenkų armija, vadovauja
ma generolo Haller’io, rodo vis 
žymesnio pasipriešinimo bolše- ’ 
vikams. Lenkų pranešimai nuro-! 
do, kad bolševikų spaudimas tu- 

tukstančiai kareivių. Vėliau at- r^siąs pasiliauti, kadangi neuž- 
ėjo dar trįs tūkstančiai. Jie rei-, busią pradėta kontrofen- 
kalavo leidimo pereiti Vokieti- syvas — šiaurvakariuose nuO( 
jos teritoriją, kad galėjus grįžti Brody srities. 
Lenkijon. Bet kada jiems šito
kios teisės nesuteikta, jie jaus
dami didėjantį nišų spaudimą, 
sutiko būti internuotais.

kad Narevo upės 
į šiaurvakarius nuo 
eina ytin atkaklus

Rusai artinasi prie Varšavos.
LONDONAS, rugp. 2. — Gau

tas šiandie oficialinis sovietų val
džios pranešimas, datuotas nedė- 
lioj, sako, 
kryptimi, 
Varšavos,
mušis. Pranešama, kad vienoje 
vietoje bolševikų kariuomenė | 
persikėlusi per upę. Taipjau pra
nešama apie naujus/laimėjimus: 
pietryčiuose, Bielsk’o srityj. 
Pranešimas sako:

Danzigan kasdieną atvykstą 
daug laivų iš francijos bei Ang
lijos prieplaukų. Jais vežama 
amunicija, kuri skubiai iškrau
nama ir gabenama Lenkijon.
Tarybosjitidėta iki rugpiučio 4?

VARŠAVA, liepos 31. 
sienio reikalų ofisas gavo žinių, 
kad sovietų viršininkas vakari
niame rusų fronte, Stalen’as, 
paskelbęs prokliamaciją, kuria 
tarybos delei paliaubos mūšių a- 
tidedama iki rugpiučio 4 dienos. 
Taigi bolševikai turi progos tęs
ti savo puolimą 
dienų. Užsienio reikalų 
nepalinkęs įtikėti tų žinių 
ramu.

Už-

dar penkiatą 
ofisas 

tik-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ PREST- 

LITOVSKĄ.

Artinami prie Varšavos; lenkai 
laukia sunkių taikos sąlygų.

LONDONAS, rugp. 2. — Gau
tomis iš Berlino žiniomis, rusų 
kariuomenė paėmusi Brest-Li- 
tovsko tvirtovę, esančią 110 
mylių į rytus nuo Varšavos.
Rusų kavalerija vejasi lenkus.

BERLINAS, rugp. 1. — Visą 
dieną rusų kavalerija jojo Rytų

“Lomžos srityj eina mūšiai už 
Narev upės tvirtumas. Į vakarus 
nuo Balstogės sovietų kariuo
mene persikėlė pei* Nerevo upę 
ir eina Nurzac upės kryptimi. 
Keletoje vietų jau persikelta 
per upę.

Kavalerija turi naujų laimėji
mų.

“Brody srityj musų kavaleri
ja, po susirėmimui ties Busk’u, 
eina pirmyn [Busk randasi ke- 
turiasdešimts penkias mylias į 
šiauryčius nuo Lvovo-Lember- 
go]- *

“Charkovo srity mes taipjau 
einame priekyn.”
Lenkų pasiuntiniai jau Baronai

čiuose.

%

PRAKALBOS APIE LIE
TUVĄ.
Lietuvoj dabar įvyko 

svarbių atsitikimu. Padary
ta taika, atgauta Vilnius, 
Gardinas ir kiti žemės plo
tai. Išaiškinimui tų svarbių 
įvykių Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba rengia 
labai svarbias prakalbas 
pėtnyčioj, rugpiučio 6 d., 
M. Meldažio svet., 2212 W. 
23-rd PI.

Be prakalbų dar dainuos 
įdėt. Soc. Vyrų ir Pirmyn 
Mišrus Chorai, o p-lė Aldo
na Rugiutė skambins ant 
piano.

Visi lietuviai darbininkai 
atsilankykite.

KOMITETAS.

SPRINGFIELD, rugp. 2. — 
čia gautomis žiniomis, apie 75

; nuoš. visų Illinois valstijos ang
liakasių šiandie nutarė ir grįžo 
darban. Likusieji 25 nuoš. tur
būt grįš seredoje.

Kol kas Illinois angliakasių u- 
nijos raštinė negavusi žinių, 
būtent, ar bent vienas lokalas 
yra nutaręs nepaklausyti unijos 
viršininkų.

Vakar buvo gauta žinių, kad 
angliakasiai vis dėlto esą labai 
nepatenkinti. To neveizint, jie 
nusitarę grįžti darban. Tai todėl, 

. kad jiems užtikrinta, jogei jų 
i reikalavimai bus aptarti bend- 1 
i rame samdytojų ir unijos vadų 
posėdy. Šitą posėdį turės sušauk- '

j t i prezidentas Wilsonas. Jeigu 
ir tuomet pasirodys, kad samdy- i

į tojai yra nepalenkiami — gal True translation filed vvith the post- 
. kilsiąs naujas streikas. i mnst«r ,at CNcasro, 1II.. Auk. 3, 1020

e I as requireu by the act of Oct. 6, 194 <
Indianos angliakasiai taipjau 

grįšią.
INDIANAPOLIS, rugp. 2. — j 

Unijos viršininkai šiandie čia 
pareiškė, kad, jų manymu In
dianos angliakasiai — bent di
delė jų didžiuma — sugrįžšią 
darban. Ar daug angliakasių jau 
grįžo, kol kas dar nepatirta.

Atsisakė krauti iš laivų lenkams 
skiriamą amuniciją.

VARŠAVA, rugp. 2. — Atvy
kusieji į šį miestą lenkai prane
ša, kad Denzige dvidešimts ang
lų kareivių, skirtų iškrovimui iš 
laivų atvežtas čia karo medžia
gas Lenkijai, atsisakė tęsti 
jiems pavestą darbą.

Šitam darbui buvo paskirta 
viso aštuoniasdešimta kareivių. 
Sukilusieji anglų komanduoto
jo įsakymu tapo areštuoti.

Vėliaus netoli kalėjimo, kur 
uždaryta kalbamieji kareiviai, 
susirinko didelė minia žmonių. 
Vaikšto gandų, kad du karei
viai, sergėjusieji įkalintuosius, 
tapo užmušti.

BALTASAI TERORAS VEN
GRUOSE.

Reikalauja tęsti boikotą.

Kaltinamieji rasta esant kal- 
kaltais?

CHICAGO. — Vakar vakare 
ir naktį pasklido gandų, kad

PASISKAITYKITE, KĄ NU
VEIKĖ MUSŲ DALRYMPLE

Konfiskavęs už du milionu dole
rių gėrimo su “kiku.”

BERLINAS, rugp. 1. — Ga
vus žinių, kad Vengruose ir vėl 
atsinaujino baltasai teroras, kur 
keliatas žmonių tapo užmušta ir 
sukelta riaušės, Vokietijos dar
bininkai nutarė tęsti boikotą 
prieš Vengriją. Reikalaujama, 
kad tą patį padarytų Anglijos, 
Austrijos ir kitų šalių darbinin
kai.

Jeigu nepaliuosuojama ir kiti 
pol. nusižengėliai, jis vely pasi

tiksiąs savo katorgoj.

WASHINGTON, rugp. 2. — 
Socialistų Partijos kandidatas į 

, drg. Eugenius V. 
Debsas, kuris įkalinta federali- 

Darbininkų n*ame Atlantos kalėjime, šiandie

prisaikintieji teisėjai išnešę kai- Prezidentus, 
tinamąjį nuosprendį prieš dvide- ;
šimtį Komunistų ’....... v v. .
Partijos narių, kaltinamų delei atsiuntė raštišką pareijĮki- 
sumokslo nuversti valdžią. Bylos . ma‘ ^sal Vra toks. Debsas visai 
negrinėjimas užsibaigė vakar ' ne#eidžia paliuosavimo iš savo 
po pietų. Po to prisaikintieji tei-1 katorgos, jeigu tuo pačiu laiku 
sėjai nuėjo į atskirą kambarį 
Vėlai vakare prisaikintųjų teisė
jų nuosprendis dar nebuvo pas-: 
kelbtas. Bet kažinkur ir kažin-

CHICAGO. — šaunusai pro- 
hibicijos oficeris, musų majo
ras A. Dalrymple, paskelbė, kad 
nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d. š. 

jo “sponge sguad” 
Chicagoj konfiskavę daugiau 
kaip už du milionu dolerių gėri
mo su “kiku,” taigi degtinės.

Beto, musų majoras sakąs, 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje f kad jis ateity stropiai dabosiąs 

‘ ‘i-' alkoholio sandėlius ir vaistines.
| Ten, girdi, jau perdaug dažnai

True translation filexl with the.
master at Chicago, III., Aug. 3, 1920
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 į m. jis ii'
LIETUVIAI TEBESITARIA SU 

RUSAIS.

post-

WASHINGTON, liepos 31. —

aplaikė nuo “Eltos” sekantį ofi-' alkoholio sandelius ir vaistines.
cialinį kablegramą: Į Ten, girdi, jau perdaug dažnai

Kaunas. — Rusų Vyriausybė įvyksta užpuolimų, kuriuos, jo 
prisiuntė Purickio telegramon manymu, surengią patįs “gėri-“ ‘ ‘ > telegramon manymu, surengią patįs “gėri- 
atsakymą, kuriame Rusai reiš- mo su kiku ’ savininkai.
kia pageidavimo išvengti viską, 
kas suardytų gerus santikius 
tarp Rusų ir Lietuvių. Rusai pa
siūlė sudaryti Komisiją, kurion 
įeitų abiejų Valstybių atstovai. 
Komisijos pirmiausis uždavinys 
apspręsti Vilniaus ir kitų Rusų 
okupuotų kraštų klausimą. Lie
tuvos Vyriausybė tariasi tuo 
pasiulymu.

PARYŽIUS, rugp. 2. — Len
kų pasiuntiniai, įgiolioti tartis 
su Rusijos bolševikų valdžios 
atstovais apie paliaubą mūšių, 
jau atvyko į Baronaičius ' [200 
mylių į rytus nuo Varšavos], 
kur turės įvykti konferencija. 
Tokių žinių čia gauta iš lenkų 
sostinės, Varšavos.

I
Nieko negirdėt apie tarybas.

LONDONAS, rugp. 2. — šian
die, iki po pietų, čia dar negau
ta jokių žinių, kurios galutinai 
nurodytų ar rusų ir lenkų emi
sarai jau pasitiko ar ne.

; Anglijos užsienio reikalų ofi
sas reikalauja, kad jo atstovai, 
esantįs toj dalyj kontinento, pa- si, o miesto reikalų • w *1 • 1 • 1

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 3, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191
“Radikalai” paėmę Saksonijos 

miestą.

LONDONAS, rugp. 2. — Gau
tomis iš Zwoelfuhrblatt žinio
mis, jau nuo vakar dienos radi
kalieji darbininkai laiko savo 
rankose Zittau miestelį, Sakso
nijoj, turintį nuo 25,000 iki 
30,000 gyventojų. Pranešimas 
pažymi, kad policija pasitrauku- 

į tvarkymą 
sirupintų gauti by kokių žinių pasiėmęs penkiolikos žmonių ko- 
apie tai, bet kol kas be jokių pa
sekmių, 

i h
Diplomatai nepasitiki tarybo

mis.

mitetas, susidedąs iŠ nepriklau
somųjų socialdemokratų, komu
nistų ir sindikalistų.

VARŠAVA, rugp. 2. — šian
die vietos diplamatiniuose rate
liuose pareikšta abejojimo delei

KANSAS CITY, rugp. 2. — 
Keturi apsiginklavę negrai ban
ditai Šiandie užpuolė 
Avenue banko žygūną.

to, kad Baronaičių susirinkime) 2,000 dol. ir pabėgo.

Troost 
Atėmė

nebus paliuosuota ir visi kiti 
politikiniai nusižengėliai. Jokių 
specialių privilegijų-pasigailėji- 
mo tik jam vienam jisai nenorįs.

, kad jie 
daugiau nebesikreiptų į prezi
dentą reikalavimu paliuosuoti 
tik jį vieną.

kokiu budu sužinota, kad kalti- 11 ^'sa' praao draugų,
namie j i rasta esant kaltais.

Ar šitie gandai teisingi, tatai 
paaiškės šį rytą.

Tarp kaltinamųjų komunistų, 
yra ir vienas milionierius, Wi- 
lliam Bross Lloyd.

Komunistų-darbiečiu byla bu
vo ilga ir atkakli. Ji prasidėjo 
gegužės 10 d: Taigi tęsėsi kone 
tris mėnesius. Ir viena ir kita 
pusė darė visa, kad laimėjus ją. 
Valdžios advokatai, kad pripa- 
rodžius kaltinamųjų nusižengi
mą, stengėsi gauti ir tokių bu
dynių, kurie nieko bendra netu- 
ti nė su kaltinamaisiais, neigi jų 
partija. Sakant paskutinę kalbą 
prisaikintiesiems teisėjams, vie
nas tų advokatų, Frank Comer- 
ford, neužmiršo podeklamuoti 
apie nacionalinį himną ir dagi 
suminėti “argumentų” iš... bib
lijos. Pav., jisai stengėsi pripa- 
rodyti, kad išteisinimas kaltina-

Chrinstensen ir vėl “baderiuoja” mkDU reikštų nė daugiau nė ma- 
republikonų ir demokratų kan- žiau, kaip nuplėšti šios šalies vė- ' 1 • ♦ • i «

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 3, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
VOKIETIJA PANAIKINO VER

STINĄ KAREIVIAVIMĄ.

didatus.

NEW YORK, rugp- 2. — Far- 
mer-Labor partijos kandidatas į 
prezidentus, Parley Christensen, 
ir vėl kreipėsi į republikonų ir 
demokratų partijų kandidatus— 
Hardingą ir Cox’ą — tikslu 
“pabaderiuoti” juos, šį kartą ji
sai tuodu kandidatu viešai at- 
klausė, kaip jiedu mano apie 
balsabimo teises moterims. Ji
sai suminėjo Tennessee valstijos 
legislaturą, kur republikonų ir 
demokratų parijų žmonės 
darę labai negudrių ”triksų,r 
būtent, kad tenai nepereitų 

i konstitucijos pataisymas, kuriuo
niška minia žmonių vakar čia pripažįstama balsavimo teisių 
buvo susirinkusi prisižiūrėti su- moterims. Farmer-Labor parti- 
deginimui tūlo indusų laikraš-. jos kandidatas pataria jiems nu- 
čio redaktoriaus, Gandhar Tilar, < vykti į tą valstiją ir pasižiūrėti 
lavono. Indusams tai buvo kas tenai daro jų partijų žmo- 
tokia visai nepaprasta. Apie de- ngs 
ginimą lavonų jie, bent didelė . ________________
didžiuma, nebuvo girdėję.

NAUJENYBĖ INDUSAMS.

BOMBAY, rugp. 2. — Milži

MINNEAPOLIS, rugp. 2. — 
Nepažįstamas apsiginklavęs ban 
d i tas 
vijęs 
ditas 
bėgo.

REIKALAUS PALIUQSUOTI 
POLITINIUS NUSIŽENGĖLIUS

čia užpuolė sinogogą. Iš- 
susirinkusius žmones ban- 
pasigrobė 400 dol. ir pa-

$3.71
$0.62
12.45
$4.00
13.07

WASHINGTON, rugp. 2. ~ 
Amerikos Darbo Federacijos 
raštinė čia šiandie paskelbė, kad 

i sekamą sąvaitę valdžiai bus į- 
teikta specialė rezoliucija, rei
kalaujanti, kad butų paliuosuota 
visi politiniai nusižengėliai.

Rezoliuciją įteiks specialė A- 
merikos Darbo Federacijos dele
gacija, kurią įgaliojo buvusi 
Federacijos konvencija Mont- 
reale, Kanadoj. Delegacijai va
dovaus pats Federacijos prezi 
dentas, Samuel Gompersas.

PINIGU KURSAS.
VAKAR, rugp. 2 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų no mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų huvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ..................
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos už $1 ............ frankų
Finų 100 markių ..................
Francijos, už $1 ........ frankų
Italijos už $1 ................ lirų $18.75
Lietuvos 100 auksinų...............$2.40

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių
ostmarkiai; ją kursas tčks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenki] 100 markių ............... U---. . ...
Olandų 100 guldenų ........... $34.001 Nuo naujų metų iki nedėlios
šv°St vakaro Chicagoje papildyta 10G
Švedų 100 kronų ................... $21.20 Žmogžudystės.
Vokiečių 100 markių ........... $2.40 j

101 žmogžudystės.

$0.66 
o a fxr\ <

liavą, o jos vieton iškelti raudo
noj ą-kruvinąją vėliavą ir — 
“nueiti bažnyčiosna, nuimti nuo 
kryžiaus Kristų ir jo vieton įs
tatyti Judą.”

Visą laiką teismabutis buvo 
perpildytas žmonėmis, norinčiais 
sekti bylos bėgį ir atsižinoti apie 
jos davinius.

BERLINAS, liepos 31. — Vo
kietijos reischtagas (parlamen
tas) šiandie priėmė bilių, ku
riuo panaikinama verstinasai 
kareiviavimas. Bilių buvo įtei
kusi valdžia — pildant talkinin
kų reikalavimą kai dėl Vokie
tijos nusiginklavimo, su kuriuo 
reikt davimu pastaroji buvo su
tikusi Spa konferencijoje.

CHICAGO. — Evanstono le- 
gioninkai (atžagareivių suver- 
buota ex-kareivių organizacija) 
baisiai nepatenkinti, kad paliuo
suota iš katorgos chicagietis, 
Brent xXllison. Jie žadą pradėti 
“investigaciją.” Nugi!

PAVOGĖ Už 200,000 DEGTI
NĖS.

CHICAGO. — Nežinomi pik
tadariai vakcr įsilaužė Benja- 
min Scgar degtinės sandėl’n ir 
išsinešė apie už du šimtu tuks
iančių dolerių degtinės. Pikta
dariai nepagauti.

NAUJIENIEČIAMS ŽINO
TINA.
Rugpiučio 8 d., didžiu

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

r

Kol Markčs Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntinio 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, Liepojįij, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j

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



SEIMO SOCIALDEMOKRATŲ 
FRAKCIJOS DEKLA

RACIJA.

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

(Pabaiga)
žemės

nimo grįžtų prie našaus darbo, 
o kraštas išsivaduotų nuo rek
vizicijų, nuo nepakialiamų iš
laidų. (Dešinėj pusėj neaiškus 
murmėjimas). 'Ko šimtai mi- 
lionų, kurie dabar dedami ka
riuomenės reikalam, turi būt su
vartoti pramonei kurti, kelt že
mės ūkio kultūrai, kelti liaudies 
apšvietimui.

Turi būti tinkamai sutvarky
tos ir krašto pajamos, pašalinai 
netiesieji mokesniai, o tiesieji 
dėstomi vien progresiviniai žmo 
nių turtui ir pelnui. Milžiniš-

Iš sudaryto tuo budu 
fondo mes reikalausim, kad bu
tų žeme aprūpinti be atlygini
mo tie, kas norės ją dirbti, ati
duodant žemę dirbti paveldėti- 
nai, ir kviesim darbininkus, kad
kur tik galima vestų ūkį bend- kam atstatymo ir įsikūrimo dar 
rai, naudodami pagerintas maši
nas ir technikos mokslo nurodo 
mas priemones.

Aukštos kultūros ūkiai, kaipo 
pavyzdingos ūkio mokyklos, kai
po duonos aruodai turi būti ne
skaidomi ir tik perimti visuome
nės nuosavybėn.

Mes stengsimės skiepyti že
mės ūkio kooperaciją visuose 
jos pavydaluose, keldąmi tuo bu 
du ūkio našumą ir auklėdami 
darbininkuose bendrumos jaus- 

’ mą ir reikalingą bendram dar
bui discipliną.

Prašalindami per žemės refor
mą privatinį didįjį žemės ūkį 
Lietuvoje, mes tuo pačiu paša- 
linsim iš musų visuomenės ir 
dvarininkų luomą, — pikčiau
sią priešininką demokratijos sie
kimų. ir politinių, ir socialinių.

Ūkio atstatymas ir finansai.
Prabutasai karas skaudžiai į- 

žeidė krašto ūkį, kai kurias jo 
.šakas visai išgriaudamas. Eida
mi į naują gyvenimą, Lietuvos 
darbininkai gaus eiti griuvėsiais 
užgrozdotu keliu. Pakelti dar
bininkų gerovė, duoti įsikurti 
naujam žemės ukiui pakelti liau
dies apšvietimą ir kultuvą, — 
reiškia sutvarkyti ir pakelti pats 
krašto ūkis. Turtai nekrinta iš 
dangaus. Juos gamino ir ga
mins liaudies darbas,
našesnis, juo tobulina bus 
varkyjfaš pats visuomenes ūkis.' 
Ir mes stovėsim už jo gerinimą.! 
Turi būt'sutvarkytos krašto pa-i 
jamos ir išlaidos. Lietuvos de- £ą sudaryti didelę Pabaltos kraš 
mokratijai reikalinga

* baigti kat a, kad tūkstančiai jau- ranką per pačią jurą tų kraštų • nys demokratai iš. pirmų jau die

bui kraštas bus reikalingas mil
žiniškų išteklių. Jei Lietuvai 
teks skolintis pinigo iš kitur, 
musų uždavinys bus daboti, kad 
tos paskolos nevirstų naujais 
Lietuvos okupantais, pavergda- 
mos kraštą svetinių kapitalinin- 
kų naudai.
Krašto gynimo reikalu mes slo 

vesim už visuotiną liaudies apsi
ginklavimą, už sudarymą iš jos 
krašto milicijos.

Santykiai su kaimynais.
Ir Lietuvos santykius su kai

mynais nustatant, mes eisim sa
vo keliu. Mes tolimi esam nuo 
tos nepriklausomybės, prie ku
rios faktinai vedė buvusioji val
džia. Mes negreiti busim džiau
gtis, kai ją pripažins buržuazi
nės Europos valdžios, nes žinom, 
kad toji jų pirmutinė pasisku
bins, kuri bus tikra, kad pirmu
tinė galės mus naudoti savų ka- 
pitalininkų reikalam. Lietuvos 
demokratija gali sėkmingai gin
ti savo krašto laisvę tik susitar
dama ir savo siekimais sutapda
ma su kaimynių šalių liaudimi, 
tik pati virsdama savo krašto 
šeimininke.

Ir todėl artimiausi musų užda
viniai yra aiškus. Mes stengsi
mės broliškai susirišti su Lat
vių ir Estų darbininkų klase ir

Jis bus! tokius pat ryšius mėgsti taip tų 
valstybių, siekdami jų federaci
jos. (Baldas iŠ dešinės: ir su 
Maskva).

Mes remsim kiekvieną pastan-

šią susiprasti minią. Bet nesu
klaidins musų. Nors tarpe krik
ščionių demokratų yra atstovų, 
parinktų iš tarpo pačių darbi
ninkų ar valstiečių, bet mums 
aiškiai matyti, kaip visur kur 
jiem vadauja žmonėš, kuriem iš 
po skolintos demokratizmo rudi
nės kyšo ilgas rūbas luomo, ku
ris amžiais sudarydavo ir rem
davo visokią reakciją, kuris ti
kėjimo pasigaudamas mokėdavo 
išteisinti ir padengti didžiausių 
liaudies priešų darbus, kuriant 
visų šalių turtuoliai mielai už
leisdavo vietas prie sotaus savo 
stalo, kaipo ištikimam savo sėb
rui. (Atstovas Simanauskas 
šaukia: Azijon, eikit Azijon!).

Ar kunigijos politika pasikeis 
dabar lik dėlto, kad ji nebeten
ka žmonėse įtakos ir stveriasi 
politinės spekuliacijos?

žinoma ne. Jei tik musų liau- 
dis blaivia akimi neseks klerika
lų darbų ir prisimigdama jų ne-

; vers, kad apmokėtų rinkimo me 
tuojau tų šeimyną draugiškai tiesdami tu išduotus vekselius, krikščio-

■■■■H

MEILE IR ŠEIMYNA

Chieaflo. 41-. Vfarninkag, Rugp. 3 d., ’20

PIRMAS NAUJIENŲ PIKNIKAS
1920 metuose atsibus

Nedėlioj, 8 d. Rugpiučio=August, 1920 t
GARDNER PARK

West Puliman, III.

Prasidės 9 valandą ryto

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.
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DAILĖ Mes
Kad Seime mes ne

patvaresnių bendrų, y- 
rciks ginti, darbininkų, 
ir mažažemių reikalai

Mėnraštis, kuriame telpa Įdomiau
si straipsniai apie MEILĘ, ŠEI
MYNĄ, DAILĘ, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATĄ; ŽAVEJANTI DAI
LĖS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKĮ dar
bininku išnaudotojų, — šitas laik
raštis dabar NAUJIEMS SKAI-

TYTOJAMS EUODAMA UžDYKĄ!!! Kaina $2.00 metams, bet kas| 
užsirašys DABAR, tas gaus UŽ
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do
vani): (1) dvi artistiškų paveikslų 
sansiuvas, vertės $2.00; (2) dvi , 
knygas: “Portugalų Minyškos Mei
liški Laiškai”, “Meilė ir Dailė” ver
tės $2.00. Muši) adresas: “MEILĖ 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul - 
Avė., Chicago, III.

nu mėgino ir mėgins atgal suk
ti musų gyvenimo vairą.
žinom, 
turėsim 
pač kai 
bežemių
stojant priešais buržuazijai ir 
net vidutinių ūkininkų reikalam. 
Mes suprantam, kad jeigu atsi- 
desim vien kovai Seimo salėj pa 
tys vieni, busim nugalėti, busim 
pačių musų rinkikų užmiršti, 
nes nebūsim jiem reikalingi.

Iš to supratimo mes vedam ir 
visą savo taktika.

* C a

Musų taktika. Del musų, ger 
biamieji Seimas — tai tik vieta, 
kur įvairių visuomenės grupių 
įgaliotieji suėjo derėtis, kiek ku 

JUOKAI | ri JŲ nusileis, vengdama atviro 
iniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiintn karo. Pati kova yra neišven-

proletaitan. Su visu griežtumu 
stovim, kad butų susitaikinta su 
Tarybų Rusais. Mes norim su
tvarkyti respublikos santykius 
ir su lenkais, (balsas iš dešinės: 
žinoma) tik kreipiame širdingus 
savo kvietimus ne į dabartinę 
grobikų valdžią, o į pačią Lenkų 
ir užimtų kraštų liaudį.

Tie musų dienos siekimai, — 
tat tik pirmutinis žingsnis prie 
bendro darbininkų klasės idealo, 
— pasaulio tautų federacijos.

Va, stambiais ruožais suėmus, 
tie dienos uždaviniai, kurie 
mum rupi.

Ar da^k tikimės čia laimėti?
Mes žinome su kuo turime rei

kalo. Nesame naivingi. Ilgus 
metus dirbdami Lietuvos darbo 
žmonių tarpe, gana gavome pa
žinti tuos, kurie čia vaidina šei
mininkų vaidmenį, vadaudami 
Seimo daugumai. Sekėm jų dar 
bus carų gadynėj, vokiečių oku
pacijos metu ir valdant Lietu
vos Tarybos valdžiai. Savo nu
darytu demokratizmu, vogčiai iš 
musų pasisavintais obalsiais (de
šinėj pusėj energingas triukš
mas. Pirmininkas kviečia kal
bėtoją nevartoti užgaulingų žo
džių ir tiesiai jam daro pirmąjį1 
perspėjimą) šiais rinkimais jie' 
dar galėjo klaidinti nespėju-

giama ir ji eis gyvenime, eis mi- ko?) nematydami galimybės nau 
niose. Joje laimės tie, kurie pa- doti ją darbo žmonių reikalam 
sirodys labiau susipratę, susibu-; ir nenorėdami būti priedanga 
rę ir kiečiau pasiryžę savo teises' musų priešam’prieš liaudį. Te
ginti. Tą vietą mes dėlto ga- gu valdžią sudaro tie, kurie bū
tim aukšta pavadinti, kad čia Į darni Seime daugumoj savaip ja- 
musų nepasieks žvalgybos ran- i me viską galės tarti, savaip gy- 
ka, kad iš čia musų kalbą aiš- venimą vykinti.
kinu girdės Lietuvos liaudis.

Naudosimės ta vieta kiek pa-! priekaištų, kad socialdemokra- 
jėgdami. Atydžiai seksim mu- tai suverčia ant kitų darbo naš- 
sy priešų darbus ir vilksim juos tą. (Balsas iš dešines: žinoma), 
dienos švieson kaip tik tada, kai Tuos priekaištus mum daro kaip 
jiem rūpės pasislėpti.

Tuo savo darbu mes stengsi
mės padėti Lietuvos proleta
rams, kad pažintų kiekvienos 
partijos tikrąjį veidą, (balsas iŠ 
dešinės: jau pažįsta) kad pižin- 
tų kas yra jų draugai ir jų prie
šai, kad suprastų savo klases rei 
kalus ir išmoktų juos ginti. Mes 
kviečiam "ir "kviesime Lietiribs 
darbininkus, kad susiburtų į pla ! 
čias organizacijas ir kiekvienam 
momentui butų pasiruošę stoti 
kovon dėl savo teisių, dėl savo 
siekimų. Kiek-' galėdami padė
sim tam organizacijos darbui, 
suprasdami, kad darbininkų ga
lybe vienybėj, kad tik galingi 
būdami jie savaip galės perda- 
ryt visą gyvenimą.

Mes, pagalios, seksim pačios 
valdžios ir jos agentų veikimą 
visam krašte. (Balsai1 iš dešinės: 
prie temos). Gyvai susirišdami 
su darbininkais vietose, mes 
stengsimės patirti kiekvieną 
svarbesnį atsitikimą, kai valdžia 
ar jos agentai sauvalingai skaus 
žmonių reikalus, laužys politi- 
ies musų teises ir ves musų de
mokratijai žalingą darbą. Mes 
kelsime tokius atsitikimus eikš- 
tėn ir reikalausim, kad kaltinin
kai butų baudžiami, kad blogas 
butų pataisytas. Mes neisim 
valdžion (balsas iš dešinės: del-

CVFTRATA T M TURTAS IR LAIMĖ

Mum darohia ir bus daroma

I’o-

Per ilgą laiką aft sirgau n 
t ir liek buvau suvargęs, nūs- a 

labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir BinokCdavaių ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas> 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbhnas pilvalio nuslab- 
nCjimas, skilvio ncmalhnas 
ir yervai; skaudCdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir netka- 

| nius atsirugejinius; abel- ■ 
l nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur | 
i negaunu pagelbos, ėmiau ty- 

rinCti pats. lr man tiek pa- 
1Į si.sekfi surasti vaistus, var- 
I du SALUTES STOMACH 
įj BITTEIUS ir į C menesius 
į palikau sveikas ir tvirtas, 

ir dabar čionai aS pasiro- 
t dau visuomenei; taipgi yra 

tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTEBIO 

_ ir dSkavoja jo Geradejystei.

Taipgi veliju ir jums, ku- 
Dabar Firma rie tik norite būti sveiki- ir

tvirtintai aaiKiok-Re’SALUTES 1HTTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, E 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 1). $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkT) $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau- ■ 
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norčda- | 
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodsta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tanutų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiusite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adro- « 

suoku taip: SALUTES MANUFECTUR1NG,
By P. A. BALTRANAS CO.

C16 W. Slst St., Chicago, 111. _____ Tel. BoulcvariĮ 7351 g

PranešimasEUROPAEN- AMERICAN BURBAU
A. Petraitis and Co. Mgrs. 

Persikėlė į savo naujų vietų, po num.

809 West th
Kampas Halsted ir 35 St.

• • \ •' * r

Kviečiam visus savo rėmėjus atsilankyti į musų naujajf ofisų, nes jau esam gatavai prisirengę 

jums patarnauti kogeriausiai. Parupinam Pašportus siunčiam pinigus ir parduodam laivakortes.

i tik tie, kurie rinkimų agitaci- 
I joj vadino mus liaudies ir kraš
to priešais ir siūlė žmonėm nuo 
musų bėgti, kaip nuo maro ap
krėstų. šiandien jie, užmiršda
mi vakarikščius savo žodžius, pa 
tys perša mus į visas tas vietas, 
kur reikalingas kuriamasis dar
bas, ir kur jie patys nesugeba 
to darbo pakelti. Kad klerika*-. 
lai visuomet buvo veidmainiai ir 
sumanus darbo eksplotatoriai, 
tai mes žinom ne blogiau už juos 
pačius. (Dešinėj pusėj didcliau- 
sis triukšmas. Pirmininkas 
griežtoj formoj reikalauja iš kai 
botojo, kad atsiimtų žodį “veid
mainiai”; jam nesutikus daro 
jam antrą perspėjimą ir pareiš
kia, kad atima jam žodį, 
sėdžių salėj bruzdėjimas.
cialdemokratų frakcijoj šaukia
ma: mes reikalaujam Kairiui žo
džio!

At. Rimka pareiškia, kad jo 
supratimu pasakytais žodžiais 
Seimo nariais visai neužgauna
mi. Ats. Venclauskas aiškina, 
kad žodis “veidmainiai” yra tai
komas į klerikalus, o ne į Sei
mo narius; jei dešinieji dedasi 
klerikalais, tai jau jų dalykas. 
Reikalauja kad butų leista baig
ti deklaracijos pranešimas. Pre
zidiumas pasitaręs vėl duoda 
ats. Kairiui žodį). Bet į tai ne
žiūrint,a mes pareiškiame. Atė
jom čia ne asmens pobūdžiais, 
bet gintų darbininkų klasės rei
kalų ir tam vyriausiam savo už
daviniui naudosime kiekvieną 
progą ir galimybę, vis tiek iš 
kur ji ateitų. Visais panašiais 
atsitikimais pirmutiniai imsimės 
darbo, kiek pajėgdami,

Mes esame geros vilties. Ne
žiūrint į tai, kad Seimo pryšaky 
stovi reakcinė partija ir norėtų 
savaip Lietuvos gyvenimą tvar
kyti, mes vis tik esame geros 
vilties. Gyvenamasai laikas yra 
didžių proletariato laimėjimų ga 
dynė. Kultūriniam pasauly vyk 
sta socialine revoliucija. Sutrū
nijusios politinio ir ekonominio 
gyvenimo formos arba jau žlu
go, arba griaunamos. Kuriasi 
nauja tvarka ir jos kūrėjas yra 
socialistinis pasaulio proletaria
tas. Dar sunku numatyti, kaip 
greitai. įvyks jo milžiniškas dar
bas, bet aišku, kad niekas nepa
jėgs jo sustabdyti. Klysta tie, 
kurie mano, kad Lietuvos darbi
ninkų klasė, darbo naštos kup
roti sutraukta, nemato ir nesu
pranta, kas pasauly dedasi: Ir

MELBA 10* 
STRA1GHT

OTHF.R 
SIZE9

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

|.LEWISCIGAR MFG.CO.Newark.NJ.
C$ar Factbry inThe World.

mato ir pradeda suprasti. Kiek 
vienas didelis tarptautinio pro-' 
leariato žygis ir mintis pasiekia 
ir mus, blaivina sąmone ir kelia 
pasiryžimą eiti petis į petį su 
visa pasaulio darbininkų armi
ją prie naujos tvarkos, pagrįstos 
socializmo pagrindais.

Tarptautinio proletariato lai
mėjimai neša Lietuvos darbinin
kam ir nučiuopiamos pagelbos. 
Jei šiandien mes nesame Ura
cho ar Wilhelmo valdomi, jei pa
čios krikščionių demokratų vir
šūnės balsuoja už demokratinę 
respubliką, jei Seimo lai bų pro
gramai) įtraukiama visa eilė de
mokratinių reformų darbo žmo
nių reikalams patenkinti, tai dcl 
to, kad ir Vokiečiuos ir kituose 
Europos kraštuose darbininkai 
nuvertė senąją tvarką ir ^atys 
atsistojo gyvenimo . pryšaky. 
Eina pryšakin ir Lietuvos dar
bo žmonės, o musų čia uždavh 
nys, palengvinti jam kelią ir 
kiek galint prisidėti prie jo lai
mėjimų. (Plojimas iš kaires pu
sės).

Viluriu kliūtys
yra paprastu atsitikimu pas vaikus 
ir suaugusius per vasaros karščius 
ir rudens pradžioje. Jos gal paeina 
nuo netinkamo ir nesveiko maisto, 
gėrimo ar nuo staigios oro permai
nos ir kittį priožasčitį.Severa’s
Diarrhoea Remedy

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

f w >. vęrt/’ 'o
RAPips;;10WA

[“Sociald.”]

Senuose,namuose elektrinių dratų 
sudėjimas musų specialumas 
IMPERIAL ELECTRIC CO.

Registruoti Elektrikieriai
Išdirbėjai žiburinių įtaisymų 

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



Utarninkas, Rugp. 3 d., ’20 NAUJIENOS, Chicago, UI

KORESPONDENCIJOS
WOODBORO, VVIS.

VVoodboro randasi astuonios 
mylios nuo Rhinelander, j va
karus. ant Soo gelžkelo linijos. 
Yra stotis ir paštas, čia yra jau j 
nemažas buryp apsigyvenusių 
lietuvių, viso trisdešimts ketu
rios šeimynos ir apie dešimt pa 
vienių. Yra ir biznierių lietu
vių. M. Soročka užima pašto 
viršininko vietą ir rengiasi sta
tyt pieninę. Juozas Parneraus- 
kas turi viešbutį ir valgyklą, 
taipjau farmų, kuro j rengiasi 
užsiimi vien kiaulių auginimu. 
J. ir L. Krikščiūnai laiko grose- 
rio ir kitokių daiktų sankrovą. 
Beveik visi kiti užsiima ukinin- 
kyste, ir keletas jų yra jau ge
rokai įsigyvenę.

Lietuvių laikraščių čia parei
na: Naujienos. Keleivis, Drau
gas ir Tėvynė.

Vasaros metu nemaža lietu
vių atvažiuoja čia vakacijoins. 
šuo tarpu čia buvo iš Chicagos 
A. Visbaras su žmona, Rožė 
Montkiute, Antanas Paleckas su 
šeimyna, Auna Beras, P. Paliu
lis su šeimyna, Tupikaitis su 
šeimyna, C. Norvainis, Dr. J. 
Kulis su šeimyna; pastarajam 
labai čia patiko ir jis ketina pa-

Isj’pirkt čia vasarnamį prie eže- 
1 ro kranto. Ežeras labai puikus 
■ ruiolnidžiais krantais, tyru kai 
krišpalas vandeniu* ir gausus 
žuvim.

Greitu laiku čia bus gal di
džiausia lietuvių kolonija visose 
valst'jose. Jau dabar apie šc- 
šiosdešim Rietuvių šeimynų turi 
čia pasipirkę farmas per Liber
ty Lti»nd and Investmont bend
rovę. Kol-kas čia apsigyvenę 
šios lietuvių šeimynos: F. Da- 
meika, J. Belgardas, Ant. Pui
dokas, M. Rudis, S. Badžius, A. 
Mulkintas. Juozas Brazas, J. 
Belskis, L. Budginas, J. Krikš
čiūnas, L. Krikišičiunas, A. Glė
bas, F. Gotautas, Ant. Krušas, 
J. Put rskcfl, J. Riškus, Andr. 
Raulušonis, M. Soročka, F. Šim 
kus, V. Dalinis, M. Kuberis, J. 
Parnerauskas, J. Zakaras, M. 
Zakaras, J. Paulius, V. Gilius 
M. Diškevičlia, P. Paliulis, A. Ma 
želis, P. Matulionį®, S. Kurila, 
A. Balsevičia ir keleto® kitų pa
vienių.— A. Kimšas.

L. G. D. reikaluose

Skausmus ir gčlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaisbaženklla užreg S. V. Pat. OfiM.

DRAUGAS REIKALE

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Vyriausioji Valdyba. 
1920 balandžio 27 d.

No. 316. /
Kaunas, Laisvės alėja No. 7. 

LIETUVAI GELBSTI DR-JAI.
Chicago, III.

I Tamstų laiškų 14, III, 20 Vyriau
sioji Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Valdyba šiuomi praneša, kad:

1) Siųstųjų per Delegacija Pary
žiuje 12,882 ir L. R. KSValdyba dai 
negavo. Sužinoję iš Tamstų anksty- 
besnių laiškų apie tą sumą, Vyr. L. 
R. K. Valdyba kreipėsi j p. Voldema- 
ą su užklausimu. Gavome patirti, 

kad kalbamieji 12,882 f r. sausio 28 
L buvo pasiųsti iš Paryžiaus Berly
nan D-ro Purickio vardu (Lietuvos 
Pasiuntinybei Vokietijoje). Mes už- 
Jausėme apie kalbamuosius pinigus 
[>-ro Purickio ir dabar laukiame jojo 
atsakymo.

VISI ANT FARMŲ
Važiuokit pasižiūrėt puikių farmų, Lietuvių koloni

joj, Woodboro, Wis. Pamatysite farmas, pamatysite ko
ki javai auga, kad kitur tokių javų sunku rasti. Ir tu
rėsite vakaciją, kur linksmai laiką praleisit tarpe dide
lio būrio Lietuvių, kur galima maudytis tyrame vande
nyj, žvejoti, uogauti ir riešutauti. Exkursinas ir išva- 
ževimas būna kiekvieną utarninką ir pėtnyčią, 3 vai. po 
pietų iš bendrovės ofiso.

Klauskite platesnių paaiškinimų pas:
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 

3301 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 6775 *

pm bmim. >1 bursa *9- 
pa tarini o* DYKAI. dalis 

rekciDMnctaoJv tik GKBU1 daktaras. A4 «*■

kiniai u/dyką. Atmink, kad aaea tul- 
aam rvarantuojam akiniu* ir kiakrla- 
oam garai prirankaaa

*. M. Mlmiaurr, *at*«rtaa Optika*.
J«1 tą» tr raikalaojat* patarimo arba
Ctekuriu* MuaijoJ »L-4 10 m«tų, Amarikoj 
lmuUtj t» bil* k.ddu*> nutikti* rai*t>i» AJ

'UBNJdEIMIlI MKMTKUOTAB PJ'hA> kPTUKKOUVH AN1

VYRAMS IR SUAUGEMS
Akiniai aulu* takaunn* tu* |A.H kr a»- 
(AAiau. Sidabro rfanu*** uaa |l.to tr 
•judriau. Pritaikoma akiniu utovką 
Atminkit: Galve* kapėjizuu. narHlka- 
ma*. akių akaudejima*. apvilkima* ir 
tt rra vali>iai* įvairių Hn. kurloa ga
li būti į .ratai buto* gerą akinių pritaky- 
mn. .Urtyrima* uirhfka. jai parlti ar 
akuuda aki*. Jei j*w raudono*, jei sal
va M>pa, jei Uo«al matai, jai ak j*

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

2) Tamstų siustas 27 dėžes su dra- Į /?■ 
bužiais gavome kartu su transportu 
Irabužių iš L. R. K. Rem. Dr-jos; vi
jas tas transportas drabužių sortiruo- 
lamas ir jau baigiamas dalinti tarp 
.ietuvos biednuomenės.

3) Siųstąjį 24, XII, 19 Tamstų 
Iraftą $5,000.00 L. R. K. Valdybos 
’irmininko D-ro Koko šlupo vardu 

Vyr. L. R. K. Valdyba gavo, bet tuom 
arpu pinigai dar neišmokami, iki ne- 
iteis iš banko, kur jie buvo įnešti, 
sietuvos Prekybos ir Pramonės Ban

kui pranešimas.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Drau 

rijos vardu tariamo Lietuvai Gelbėti 
Draugijai už aukas savo širdingiau- 
ia ačiū!

D-ras R. šliupas, i
Vyr. L. R. K. Valdybos Pirmininkas.

M. Lingvys,
Reikalų Vedėjas.

Kaip veik gauta laiškas nuo Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Vyriausios 
Valdybos, kad pinigai $5,000.00 priim
si, tuojaus L. G. D. Valdyba nutarė pa 
dusti ir antrą dalį $10,000.00. — Ka
lėdinės dovanos.

Todėl šiuomi pranešame gerbia- 
niems L. G. D. skyrių nariams ir rė
mėjams, kad likusioji suma $5,000.00 
(189,500 markių) tapo pasiusta D-ro 
(toko šliupo vardu pirmininko Vyriau- 
ios Valdybos Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus Kaunas Laisves alėja Nr. 7.
“Draftas” Nr. 92805 tapo išpirktas 

pas p. A. Olšauską, 3251 So. Halsted 
it., Chicago, III., kuris pailginant su 
kitais “Foreign Exchange;’ skyriais 
tukščiausią kainą davė t. y. sulig tos 
lienos kurso, kuris buvo po $2.75 už 
100 auksinų, p. A. Olšeuskis atidavė 
L. G. D. po $2.63% už 100 auksinų. į

NAUJAM VAJUI $100,000.00.
1. Balansas pagal Dien. Lietuvą Nr 

>7 1920 m. tilpusioje atskaitoje pas 
ždininką D-rą J. Kuli ........... $174.64
2. Chicago, III. Englcvvood sk. 57

per J. P. Grigaluną ........... $149.00
L Chicago, 111. Dr. S. Naikelis 10.00 
L Chicago, III. Dr. C. Vezelis .... 10.00 
>. Chicago, III. Yiddisher- Litvi 

sher Ferband of America par 
Ab. I. Lurgą ....................... 50.00

6. Chicago, III. Dom. Riauka.....  5.00
7. Herkimer, N. Y. sk. 45, per M.

F. Mickevičią ........................  50.00
8. Chicago,\ 111. Paul & Adolph

Brand per J. Kazakauską .... 5.00
9. Chicago, III. P. Sinušas, aptie-

korius ........................................  10.00
10. Chicagio, III. Yiddisher Litvi-

sher Ferband of A. per H. Ra- 
gofsky ........................................ 5.00

11. Arnold, Pa., sk. 72, per J. A.
Spakauskas  .......................  40.00

12. Lake Mills, Wis. kun. O. E.
Reidenbach ................................ 2.00

13. Herkimes, N. Y., sk. 45, šv.
Jurgio Dr-tė, per J. Vasiliaus
ką .............................................. 55.00

14 Baltimore, Md., sk. 7, per M.
Bartuštienę .....   16.25

15. Leonard, N. D., kun. Robert
Kreitlow.....................................  2.00

16. Miners Mills, Pa., sk. 71, per.
Bol. Bogužą ......     64.00

17. Weštville, III., ek. 9, per J.
Urbą ..........................    fifl.oo

18. Cleveland, Ohio, sk. 10, per
p-lę i. M. Baltrukoniutą...........7.00

19. Waterbury, Conn., sk. 44, per
Dr. S. Sapraną ....................... 10.00

20. Rochester, N. Y., sk. 12, per
P. Petronį .................................  7.25
(šioji auka tapo surinkta per N. 

fuodviršį krikštynose dukters Biru- 
'ės Šeimynos K. Gėčių).
21. Binghamton, N. Y., sk. 35, per

C. G. Vaičiūną ....................... 100.00
22. Rochester, Minn. p. C. Jušką 7.00
23. Cleveland, Ohio, sk. 10, per

p-lę J. M. Baltrukoniutę ....... 14.00
24. Arnold, Pa., sk. 72, per J. A.

Spakauską ........................   35.00
25. Chicago, III. Jonas Anusavi-

čius ............................................. 5.oo
26. Ohicago, 111., sk. 47, per Dom.

Žutautą .................................... 79.50
27 Torrington, Conn., sk. 46, per

A. Vokietaitj surinkta auka pra 
kalbose kovo 29, 1920 ........... 30.00

28. Minneapolis, Minn., sk. 13,
per M. J. Biežj, likusia pelnas 
nuo baliaus ..............   30.00

29. Binghamton, N. Y. kun. J.
Ambrozaitis..............................  10.00

30. New Kensington, Pa„ sk. 72
per J. Miliauską ..................  50.00 ;

31. Union City, Conn., West Side 
Pharmacy, p. H. B. Olson .... 3.00

32. Chicago, III., sk. 1, Town of
Lake per J. J. Paleką ........... 31.00 j

Viso ........... $1,132.64 j
Gerbiami Skyriai! Laikas subruzti i 

ir didesniais žingsniais pirmyn žengti 1 
prie $100,000.00 Liet. R. Kr. Pir-a 
mieji ledai pralaužti — dartės tik su- ; 
tartinai pečiais surėmę pirmyn!

Dr. A. L. Graičiunas,
Centro Sekr. 1

■w

Norint pagelbėt savo šeimyna
Kuogreičiausia siųsk pinigus į Lietuvą

TELEGRAMŲ
Tai yra greičiausias būdas siuntimo pinigų. Ateikite ir persitikrinkite 

kad pinigus i Lietuvą

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

Juozas M. Baltis,
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus

Su visais reikalais ateikite ar rašykite į

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

(arti Huinboldt P ark), Chicago, III.
Pinigų Siuntimo Skyriaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet. 

Utarninkais ir Subatomis visą dieną iki 8-tai vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10-tos vai. ryto iki 3-čiai vai. po piet.

JOHN KUCHINSKAS

Deimantai, 
Laikrodžiai,

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams 

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

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

miA'au
AŠ, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE. 

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris.
Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš keitėjau nuo neviri- 

TŽ nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daup man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 

T* šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelios dėl savo sveikatos.
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 

£T latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa- 
sidarė smagu viskas. Per 6 mėaesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina Si.25. 

I* Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 
SALUTABA8 CHEMICAL INST.

J. Baltrėnas, prof.
1707 Halsted St., CHICAGO, ILL.

Užlaikome žoles nuo visokjų ligų.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iikirpt ir pasilikt.

0. A. R. Bliiimthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 
Nedėliomis, nuo 
4G49 S. Ashland

Telephone
Boulevard 6437

Oi. Charles Segal
Persikėlė Į savo naają ofisą, 
pn. 4729 So. Ashlaud Av. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir 
vaikų. Ofiso valandos nuo 
10 iki 12 rytmetyj, nuo 2 iki 
5 vakare; 7 v. v. iki 8:80 ▼. v. 
Nedeliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Caaal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

4H

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimo* ir Ofisas 

1149 S. Morgan at- kerti >3 et.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASi 

Moterišką ir Vyrtlką, 
Taipgi Chroailką Ligų.

OFISO VALANDOSi

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie sergu chroniškomis ligomis, kraujo užnuodljimu, inkstai, 

pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

CHICAGOS
ŽINIOS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

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

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

Tel. Canal 2552.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE

Auksybi, Columbijos 
Grafonolas ir lietu- 
viftri naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
ven Chicago, III.

35 S». Dearborn St., kampas Monr«e St.
Crilly BuilAag—ruimai 506. Imkite ekvatorių

DVIDESTMTS ASTUONI METAI 
PRAKTIŠKO PATYRIMO

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

po piet.

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

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

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

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

k

Prapuolė karininkas su 
pinigais.

Koletų dienų atgal prapuolė 
lieut. James Dontdd Nolan, ku
ris vedė finansus centraliniame 
armijos departamente. Kada 
jo ilgai nesulaukta grįštant, per
žiūrėta jo knygos ir rasta, kad 
trūksta mažiausia $4,000. Bet 
tas trukumas gali padidėti iki 
$50,000. Dabar visos valdžios į- 
staigos jo jieško. Nesitikima, 
kad bu® lengva jį surasti,, kade (n 
gi jis pirmiau tarnavo prie ar
mijos, kaipo šnipas ir todėl, ma
noma, mokės pasislėpti.

lūs apie vidurnaktį ir pradėjęs 
su jais barties epie jų lankymą 
tūlo namo, kuris yra Bovvler 
di&tirkte. Dėlei to kįlo nuišty- 

i nes, kuriose Bowler liko nugalė 
tas. Bowler dar parėjo namo, 
bet neužilgo jam pasidarė blo- 

(ga, pašaukta daktaras ir už ke
lių vrdandų mirė.

i Policistas Mulhern, kurio 
kumščiu parterenke Bowlerą, 
yra areštuotas. Kitam policis- 
tui tik paliepta pribūti kaipo 
liudytojui.

Policistas užmušė policistą.
Poli cistai William J. Bowler, 

Desplaines stoties, pasimirė sa
vo namuose po muštynės su ki
tais dviem policistas prie Lake 
ii^ Ada gatvių subatos vakare.

Rou4er susitikęs tuos policis-

Kabarete užmušė.

Subatos naktį Hawaian kaba
rete, 5728 So. State St. 4 neži
nomi žmones užmušė Paul Fos- 
berg. Policija areštavo 10 kaba
reto darbininkų, bet vis dar ne
gali susekti kas užmušė Fosber- 
gą. Kabaretas lankomas yra 
juodųjų ir baltųjų. Policija sa
ko, kad ji pasistengsianti tų ka
baretų visai uždaryti, nes mušty
nės ir užmušėjistės ten ne pir
miena.

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.
'it o

Teisinga drabužių kaina
Kainos kurios tinka bile vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
simo jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoA 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus, 
532.50 iki $60.00.

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

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

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

S. GORDON
1415 So Hnlstod Si.. H-nono-n, III

T«L: McKinley 4298
Atlankyki! savo kaimyną iš Lietuvos 

LOUTS LEVIN.
SHOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dyeing of 
Ladies & Gents’ Garments

2502 W. 38th St.. Chicago.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

A K USERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak- 
ikavusi Penn- 
ilvanijos hos- 
ntalėse. Pu-a 
sėkmingai pa- 
amauja prie 

gimdymo. Duo 
la rodą viso- 
ciese ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St- Chicago.

■ifiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Męs savo darbą gvaventunjame 

Kalbame visas Europffikas kalbat 
8804 S. Kedrie Are. Chicago, III. 

Arti 38-th Street

Telefoną* Pellmae 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuviu Dentistas 
10801 8. Michigan Av- Koaeland

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Tol. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po plotų iki 9 vakare

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

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

I vakare. Nedilionds aaa 
9—2 po pieta.

Telephone Yards C87

i Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morta* «t CMaaga

J VALANDOS: Nuo I iki 11 rHc 
ir ano 4 iki 3 vakare

3EA

DR. S. BIEdS
GYDYTOJAS ir CfflRUHGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St., kampą* 
Leavittt St. Phnne Caaal 6222 Vą. 
landos! 1 iki 5 vai. vaisa**, aua 7 iki 
9 vai. vakar* Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St Phonc McKialay 4988. 
Valando* nuo 10 iki 12 diaaą

DR. YUŠKA 
1900 S. Halsted 8t.

Tel. Canal 2118
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 
vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63 St 
Tel. Prospect 3466

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 pietą.

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

j Tel. Boulevard 2160 t
S Dr.A. J. KARALIUS !
■ Gydytojas ir Chirurgas
5 VALANDOS: 9—12 ryto 5 

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

Chicago, III. 1

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel. Yards T28

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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NAUJIENOS
raftK LITHUANIAN E3>A!kY NEWS

Published Daily axcept Sunday by 
the Lithuaniao Pub. Co., Ine.

Edltor P. Srigaitli

1739 SO. HAČŠTED ST. 
ęHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Kada jie muša len- tinę Rusiją ir kviečia savo drau
gus klausyti karo vadovystes 
(ofteeratvą) rrba Brusilovo ir 
jo bendrų. Nesenai generolai 
Brusilovas, PolIvanovas, Klcm- 
bovskis, Valujevas ir kiti buvo 
arčiausias Tarybų Rusijos prie-1 mas” yra gryna haliucinacija 
šininkais, dabar jie puošia eiles (klejojančio žmogaus įsivaizdi- 
raudonosios armijos ir nustato nimas). Ir ji neturi jokio ryšio 
jos krypsnį. Palaiminti tie, ku su tuo, ką Šukys mėgina prime- 
rie tiki, kad buvusieji euro ge- sti “Naujienoms”, nes “Naujie- 
nerolaii, dvarininkai ir turčių nų” straipsnyje nėra niekur pa-

Subscription Rat«e:
$8.0f per year in Canada.
$7.00 per year outslde of Chicago.
$8.00 per year in ChicMį^

8c per copy.
Entered aa Second CIam Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Srd, 1879. ______

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
nedėldienius. > Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1606.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — paltu:

Metams_____ — - .... --
Pusei metų _____ _______
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams -
Vienam mėnesiui 

Chicagoje — per neiiotojusi
Viena kopija . ........................... - 03
Savaitei 18
Mėnesiui — 75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams__  — $7.00
Pusei metų _____ - -
Tnms mėnesiams ..... .
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose* 
C Atpiginta)

Metams ____ __ _____ .........—
metų_______ ___ __ __

Ti* ns mėnesiams________
Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00 
$4-50 

2-25 
1.75

. 1.00

4.00
2.00
1.50

.75

18.00
. 4.60

2.25

True translation filod with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 3, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Patriotizmo jaus
mas Rusijoje auga.

Pereitą pėtnyčią, 6 vai. va 
karo, turėjo prasidėti musių 
paliauba tarp rusų ir lenkų, 

v bet da vakar, už trijų dienų 
po to, telegramos sakė, kad 
rusų armijos tebeina pir
myn, verždamosi į Lenkiją.

— To negana. ” Visos žinios 
apie rusų kariuomenės judė
jimą paskutinėmis dienomis 
nurodo, kad ji sprūsta iš po 
Maskvos vyriausybės kont
rolės. Bolševikų valdžia buk 
liepusi savo kariuomenės vir 
šininkams sustoti ir pradėti 
derybas su lenkais, bet gen. 
Tugąčevskis ir kiti viršinin
kai nepaisą paliepimų ir ve
dą kariuomenę linkui Varša- 
VOS.

Taigi pasirodo, kad jau 
ėmė apsireikšti tas pavojus, 
apie kurį “Naujienos”, rašė 
kelios savaitės atgal, kuo
met lenkai su rusais da mu
šėsi ties Kijevu. “Naujie
nos” tuomet nurodė, kad jei
gu viena arba antra pusė lai
mėtų didelę pergalę, tai joje 
labai sustiprėtų patriotipis 
jausmas ir militarizmo dva
sia.

Vėliaus “Naujienos” kele
tą kartų pažymėjo tą svarbų 
faktą, kad bolševikų armijos 
vadovavime lošia didelę rolę 
senieji caro armijos genero
lai ir oficieriai, Brusilovas 
ir kiti. Šitie elementai da
bar, matoma, ir naudojasi 
tuo, kad pergalė ant lenkų 
sukėlė patriotinę dvasią ru
sų armijoje (ir, be abejonės, 
taip pat ir civiliuose žmony- 
se); ir jie ima neklausyt sa
vo valdžios ir stengiasi apsi
gynimo karę paversti užka
riavimo kare.

Jeigu tiems elementams 
pavyktų atsiekti savo tikslo 
Lenkijoje, tai neužilgio jie 
ištiestų savo nagus ir prie 
Lietuvos ir prie kitų mažųjų 
tautų.

Reikia pasakyti, kad ap
linkybės šiandie susidėjo be 
galo patogiai tiems naciona- 
li. -t isl; iems Rusima o-aiva-

lams.
kus, tai visas pasaulis žiuri 

1 į tai, kaip į teisingą bausmę 
I lenkiškiems grobikams; ir 
I jeigu rusų generolai padik
tuotų pavergiančias taikos 
sįlygas Lenkijai, tai tuo 
taip pat nedaug kas tesipik- 
tintų. Darbininkų akių ap- 
dumimui kitose šalyse tie 
generolai kurį laiką galėtų j sūnus — kadetai, rusų kapitaliz | sakyta, kad Šukys priklausąs 

mo apaštalai, ištiktųjų kibo komunistų partijai (organizaci- 
‘prie naujo socialistiniais paura- jai); tenai ėjo kalba apie jo nuo-

gu kas butų pasakęs, kad Alek- trolSj, tai karo išlaidos butų bu- 
sinskį arba Ceretellį nevalia va- vusios palyginamai nedideles, 
dint socialdemokratais, tai į to
kį žmogų butų kiekvienas pažiū
rėjęs, kaip į pamišėlį.

Taigi tas Šukio “atsimini-

Vadinasi, žmonėms nebūtų rei
kėję mokėti tokių didelių mokes
čių, kokius jie dabar moka. I 

“Žmonės moka karo išlaidas 
pelnagaudoms, ir jie tol mokės 
jąs, kol viešpataus kapitalistinė 
sistema,” pasakė Van Lear.

Viltis.

pasekmingai naudoties bolše 
. vizmo firma, kaipo priedan- * _  _ _____v_____ ______

ga: jeigu jie sakytų, kad jie tajs gyvenimo sutvarkymo.’ Da- mones, o ne apie jo priklausymą 
uždeda savo jungą ant Lenki * ‘ — *
jos ne tam, kad išnaudojus 
ją, o tiktai tam, kad “paliuo- 
savus jos proletariatą”, tai 
kitų šalių darbininkai pati
kėtų jais ir nekeltų prieš

I juos protestų.
Mes neabejojame, kad ir 

Leninas su Trockiu mato ši
tą pavojų. Kaip jau esame 
pastebėję šioje vietoje, bol
ševikų valdžia pastaruoju 
laiku ėmė laikyties demo
kratinių principų santikiuo- 
se su mažomis tautomis; ta
tai rodo, kad karės tęsimo ! 
jie nenori, numanydami, jo- 
gei iš to gali išeiti blogų pa
sekmių jiems patiems. Bet 
dabar klausimas, kas paims 
viršų: ar Leninas su Troc
kiu, ar Brusilovas su Tuga- ! 
čevskiu?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vengrijos juodašim
čių sąmokslas, v

Lietuvos Socialde
mokratų pozicija.

Musų draugai Lietuvos
Steigiamamjam Seime labai 
gerai padarė, kad po Val
džios deklaracijos perskaity 
mo jie paskelbė savo dekla
raciją (pirmoji jos dalis til
po “Naujienose” vakar, ant
roji telpa šiandie). Toje de 
klaracijoje socialdemokratų 
atstovai parodė, kad jie ne 
tiktai yra nepatenkinti vie
nu ar kitu punktu valdžios 
politikoje, bet kad jie eina 
principialiai kitokiu keliu, ne 
gu valdžia.

Lietuvos socialdemokra
tai žiuri į visus šalies klau
simus darbininkų klesos 
žvilgsniu, bet tai nereiškia, 
kad jie nemato abelnų šalies 
reikalų arba nesivadovauja 
jais. Abelnus šalies reikalus 
jie nuolatos turi savo ome- 
nėje, ir tai nėkiek nėra prie
šinga jų nusistatymui, kai
po darbininkų klesos atsto
vų : nes geriausieji šalies rei 
kalai pilnai sutinka su darbi 
ninku klesos reikalais.

Musų skaitytojai tegul a- 
tidžiai perskaito tą deklara
ciją: tada jie pamatys, kaip 
nesąmoniški yra tie prie
kaištai, kuriuos daro Lietu
vos socialdemokratams jų 
priešai iš dešinės ir iš kai
rės.

Apžvalga >
urv JĮ

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSŲ REAKCININKAI SU 
BOLŠEVIKŲ KAUKĖMIS.

Kauno “Socialdemokratas” 
rašo:

“Rusijos bolševikai dabar ben 
dradarbiauja su rusų kadetais 
ir dešiniųjų partijų žmonėmis. 
Pastarieji persitikrinę, kad žlu
gus bolševizmui, jie užims jų 
vietą — todėl drauge su bolše
vikais jie eina ginti ‘Didžiosios 
nedidinamos Rusijos’. Rusų re 
akcija, padedant bolševikams, 
krauna sau kriukį.

“Buvusis kadetų vadas Gre- 
deskul rašo ‘Izviestijoje’ iš 5 
birželio ir šaukia slinti komnais-

bar jie kaujasi, bet atėjus lai- kokiai nors organizacijai.
kui, paslėptas kumštys ištikrų- ir Ve su tokiais protiškais 11- 
jų kibs prie ‘gyvenimo atnauji- goniais priseina šiandie polemi- 
nimo’, bet tik ne socialistiniais zuotJ
pamatais. Tai vilko ir avinėlio Mes klydome pereitą kartą, 
laikinoji taika.” | ka(ja pasakėme, kad mūsiškiai

komunistai ateityje gal ims elg- 
ties, kaip civilizuoti Žmonės. No 
hope!

Birželio mėnesyje J. Šukys I _______________ ________ ____
parašė “Laisvėje” ilgą straips- ~ • g
nį, “kritikuodamas” socialistų PflSflliliO DurbiniflkŲ
nusistatymą apskritai, ir “Nau- JlldėillllflS
jienų” ypatingai, proletariato Į 
diktatūros klausimu. Mes tuo- 
jaus atsakėme į ta jo “kritiką” 
ir parodėme, kad jisai nepajie-

| gia ne tiktai suprasti tą dikta
tūros klausimą, o net orijentuo-| delphioj jau prasidėjo.
tis paprasčiausiuose faktuose. 
Nagrinėdami nevykusius Šukio 
priekaištus socialistams, mes 
betgi pažymėjome, kaipo pagir
tiną dalyką, kad jisai savo straip 
snyje nevartoja tų chuliganiškų 
keiksmų, kuriais komunistų “li
teratai” vaišiną, savo oponen
tus.

Praėjo apie penkios savaitės 
po to, ir štai Šukys vėl pasirodo 
Brooklyno keikūnų organe; deja, 
šį kartą pasirodo taip, kaip jie 
visi: išplūsta “Naujienas”, prie 
“Judošių” prilygina ir t. t.

Priseina padaryti keletą pas
tabų delei šitos naujos Šukio ata
kos prieš musų dienraštį.

Visas jo špaltos ilgio straips
nis yra parašytas tąja tema, kad 
“Naujienos” pavadino jį komu
nistu. Tatai, pasak Šukio, reiš
kia, kad “N.” nori išduoti jį po
licijai. Ir net dauginus: girdi, 
visas “Naujienų” atsakymas j 
jo “kritiką”, visi “Naujienų” iš
vadžiojimai apie socialistų tak
tiką, arba darbininkų judėjimą 
Vokietijoje, Austrijoje ir Rusi
joje — tai buvę vien tiktai 
“miglų kamuoliai akysna”, pa
leisti tuo tikslu,

“kad šiuo tuo prisidengus 
svarbiausi savo tikslą, tai yra 
nurodymą, jog Šukys komu
nistas”.
Bet da ir to negana. Pasak Šu

kio, “Naujienos” ne tiktai “nuro
dė” jį, kaipo komunistą,bet da ap 
skundė slaptosios policijos agen
tus jų vyriausybei ir Justicijos 
Departamentui, kam jie nesua
reštuoja jo!

Atsakinėti į šituos Šukio kle- 
jojimus, žinoma, nėra reikalo. 
Pakanka tiktai pažymėti tą fak
tą, kad jisai klejoja: Justicijos 
Departamento agentams, Frai- 
nai ir kitiems, jisai padėjo į- 
traukti į policijos kilpas šimtus 
lietuvių darbininkų, ir paskui, 
matyt, taip nusigando tų savo 
bendradarbių, kad jam ėmė pro
tas maišytis.

Kad jam galvoje darosi nege
rai, tai matyt ir iš sekamos jo 
straipsnio vietos. Jisai ve ką 
pasakoja:

—--- ------------ --------- -

“Aš atsimenu 1905 metais, 
kuomet P. Grigaitis iš Suval
kų kalėjimo, draugams pa- 
gelbstint, pabėgęs į Ameriką 
pribuvo. Jis tuomet smerkė 
visus tos rųšies žmones, kurie 
tikslingai ar netikslingai Rusi 
joj uždraustosios partijos na
rius įvardydavo.”
To Šukys, žinoma, atsiminti 

negali, nes 1905 metais Grigai
tis nė iš kalėjimo nebėgo, nė 
Amerikoje nebuvo. Be to, kada 
Grigaitis pirmą kartą atvyko į 
Ameriką, prieš pačią 
1906 m., tai Rusijoje 
mok ratai ir socialistai 
cionieriai viešai leido 
čius, viešai dalyvavo rinkimuose 
ir veikė Durnoje; visas svietas 
žinojo jų vadovų vardus, ir jei-

PROTIŠKAS SUIRIMAS.

pabaigą 
socialde- 
revoliu- 
laikraš-

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Nori panaikinti unijas.

[Federuotoji Presai.
Philadelphia, — Kova Phila-

Susirė-
I mimai eina tarp fabrikininkų, 
Vaizbos Buto narių, iš vienos pu 
sės, ir Intemnacionalinės Maši
nistų Asociacijos — iš kitos. Ko
vojama dėl unijų išlaikymo.

Pirmasis susirėmimas įvyko 
Hess ir Barkerio dirbtuvėj. Iš 
darbininkų pareikalauta išsiža
dėti unijos arba pasišalinti iš 
dirbtuvės. Darbininkai atsisakė 
pasirašyti tokį kontraktą. Tos 
priežasties delei dirbtuvė užsi
darė. Toj dirbtuvėj darbas bu
vo atliekamas labai gerai ir dar
bininkų su darbdaviais santikiai 
buvo neblogi. Bet dabar, kuo
met Vaizbos Butas išleido savo 
ukazą, viskas kitaip virto. Te- 
čiau manoma, kad greitu laiku 
darbdaviai turės nusileisti, kar 
dangi šioj apygardoj streiklau
žių negalima gauti.

Evanso automobilių fabrikas 
ir-gi nusistatė pertraukti ryšius 
su unistais. Evans pareiškė, kad 
nuo šio laiko jis nebeturėsiąs nie
ko bendra su unijomis. Vienok 
manoma, kad greitu laiku ir jis 
atsipeikės, nes neuninėms sąly
goms darbininkai nieku budu ne
sutiks dirbti.
Van Learo kalba pramones naci

onalizacijos klausimu.

La Crosse. — Darbininkai jau 
nebepasitenkina trupiniais nuo 
ponų stalo. Jie ne tik reikalau
ja pagerinimo darbo sąlygų, bet 
taipgi ir nacionalizacijos tų in
dustrijų, kuriose jie dirba. Ta
tai pareiškė Thomas Van Lear, 
buvusis Minneapolio socialistas 
majoras, Wisconsino Valstijos 
Darbo Federacijos konvencijoj.

“Įsitikinimas, kad reikia na
cionalizuoti pramonę, auga kaip 
tarp organizuotų darbininkų, 
taip lyginai ir tarp neorganizuo
tųjų”, pasakė Van Lear. “Plum- 
bo Plano lygos kuriasi visur. Jos 
rodo, jog Amerikos Darbo Fede
racija yra toli atsilikusi nuo gy
venamojo momento.

“Geležinkeliečiai ir kiti darbi
ninkai remia Plumbo planą ne 
vien tik todėl, kad jis paveda 
gelžkelius valdžios kontrolei, o 
ir todėl, kad jis laiduoja demo- 
kratingą jų tvarkymą. Vyriau
sia kova tarp kapitalistų ir dar
bininkų įvyks dėl pramonės kon
troliavimo. Jei darbininkai ne- 
atlaidžiai kovos, — jie laimės 
kovą. Bet kapitalistai gerai ži
no, kad netekimas kontrolės ant 
industrijos jiems reiškia galuti
ną smūgį.”

Toliaus Van Lear pabriežė, 
kad darbininkams da nepakan
ka nacionalizuoti industriją. Jie 
turi paimti ir valdžią į savo ran
kas. Juk nedidelė nauda bus 
darbininkams, jeigu valdžią kon
troliuos pramonę, o kapitalistai 
kontroliuos ' aidžią.

Pabaigoj savo kalbos Van 
Lear atkreipė delegatų domę į 
tuos pasakingus pelnus, kurie li
ko padaryti karo metu. Jei pra
mone butų buvusi valdžios kont-

[Federuotoji Presą].
(Liepos pradžioj iŠ įvairių Eu 

ropos miestų ėjo gandų apie 
Vengrijos reakcinių karininkų 
planą įrengti Vengrijoj antrą 
šv. Baltramiejaus dieną, išžu- 
dant darbininkų vadus, komu
nistus ir žydus ir! nustelbiant pa 
skujines ledsvSs kibirkštėles. Ma 
noma, kad prie to reakcininkus 
privedė Profesinių Sąjungų In- 
ternacionalįnes Federacijos boi
kotas, kuris liko paskelbtas Ven 
grijai birželio 20 d. Gal dėl to, 
kad Europos laikraščiai sužino
jo sąmokslą ir paskelbė jį, Ven
grijos reakcioninkai išsižadėjo 
savo ple»no įrengti pogromus. 
Kablegrama iŠ Viennos prane
ša, kad liepos 26 d. Vengrijoj 
susidariusi koalicinė valdžia, I 
kuri žudanti pradėti tarybas su 
Internacionaline Federacija, kad 
k?*ip nors atsiliuosavus nuo boi
koto. Žemiau telpa Federuoto- 
sios Prcsos raportas apie armi
jos oficierių sąmokslą). Į

Vienna, liepos 14. — Arbeitcr- 
Zcitung išspausdino taip vadina 
mo Vengrijos regento, admiro
lo Horthy’s, oficierių sąmokslą, 
kurio pagalba jie rengėsi galuti
nai nuslopinti darbininkų ir so
cialistų judėjimą Vengrijoj. Spe 
jama, kad kuric-ne-kurie ofi- 
cieriai, dalyvautieji konferenci
joj, pabūgo, kad to* sąmokslo 
įgyvendinimas nepriverstų tal
kininkų vardan civilizacijos pa-1 
daryti intervenciją. Esą tos 

intervencijos baimė ir paskati
nusi kai-kuriuos oficierius pra
nešti talkininkams t*pie sąmoks | 
lą. Tuo tai budu sąmokslas iš
ėjo aikštėn ir dabar abejojama, 
kad sąmokslininkai, kurie na u 
dojasi generolo von Luethvitzo 
ir pulkininko Bauer’io (Kappo 
reakdinės Berti no revoliucijos 
vadai) patartinos beišdrįs da-j 
ryti 'skerdynes. Štai kaip tą tą- 
niokslą aprašo Arbeiter-Zei- 
tung:

“Birželio 27 d. Nacionalio 
Apsigynimo Ministerijoj (Buda
pešte) visos Šalies oficierių dele 
gatai laikė savo susirinkimą. Su 
sirinkimą sušaukė Pronay, Hej
jas, Ostenburg, Goemboes, Na- 
gy, Bengyel, Banytė, Szilagyi 
ir grafas Czaky, generalinio šta
bo pulkininkas. Karininkų or
ganizacijas atstovavo 302 ofi- 
cicriu.

“Hejjas pareiškė, kad valdžia 
iki šiol nieko nepadariusi įgy
vendinimui krikščioniškų idea
lų; priešinga!! — ji net vedusi 
derybas su žydais ir socialdemo
kratais. Toki nusileidimų poli
tika galinti tik pakenkti krikš
čioniško programo čempionams 
ar net visai juos nustelbti, Ksą 
jis nesvyruotų stvertis griežčiau 
siu įmonių prieš pavienius asme 
nis, o taip jau lyginai ir prieš 
įstaigas, kad tik išlaikius krik
ščionišką politiką.

“Jo kalba buvo pasitikta truks 
mingu delnų plojimu. Proney, 
grafas Czaky ir Ostenburg pa
reiškė, kad jie pilnai pritariu 
tokiai politikai ir remsią ją. Ju
lius Goemboes, atstovas ir Na- 
ciom dinos Oficierių Asociacijos 
pirmininkes, patarė karinin
kams laukti rudens pirm negu 
stvertis tokių griežtų ir ener
gingų įmonių. Jam bekalbant 
įėjo aalėn karo ministeris Soos, 
generolas Dani ir Varzeviczy ir 
adjutantas Magashazy, Hosthy’s 
valdžios atstoviu. Tuo pačiiume 
tu atvyko majoras Stephan 
Csiba, generalinio štabo atsto
vas, ir prižadėjo savo paramą. 
Grafas Czaky įnešė, kad tuoj bu 
tų priimtas veikimo programas, 
idant prireikus butų galima jį 
vykdinli gyveni man.

VISUOTINIS vargas, nelaimės ir skausmas 
Sukruvino širdis pasaulio žmonių.
Girdėti tik nuolatos armotų griausmas 
Ir ašaros — skurdas vargšų prispaustų.

Tėvulį išleidžia į ugnį ir kraują—
Jį lydi ir verkia žmona ir vaikai;
Namiškiai pajunta vis rūpestį naują, 
Jie verkia, kad spaudžia sunkieji laikai.

Bet sukasi ratas gamtos visagalios
Ir mainosi bėgis istorijos tos,
Kur liejas kraujas žmonių geros valios 
Ir aukos kur krinta prie kovos baisios.

Praeis tie sunkieji vargai iškentėti;
Ateis gi diena paauksuotos šviesos;
Ateis gi laikai darbininkų lūkėti— 
Laikai tos brolybės ir meilės, tiesos.

Jovaras.
Į “Gotenburg smulkmeningai 
išdėstė veikimo programą, kaip 
nustelbti pavienius socialdemo
kratus ir jų įstaigas, kaip nu
kauti kuodąugiauisia žydų, kaip 
turtingųjų žydų turtą (Pe*u1 
Sandcr, -Boson Ullmann ir Hat- 
vony-Dcutsch šeimynos buvo pa 
minėtos) ‘sunaudot valstijos rei 
kalama’, kiaip pašalinti advoka
tus, ginančius komunistus, ir 
kaip atlikti kritus/ programo 
punktus. Jis pareiškė, kad vi
sos rrdikalines įstaigos ir pavie
niai asmenys turi būti galutinai 
sutriuškinti, kad kartą ant vi- 

I skutos panaikinus liberalizmą. 
'Tokio pat programo laikytis Ir 
provincijoj.

“Susirinkusieji delegatai pri
ėmė tą veikimo programą be 
jokių ginčų. Hejjas’ui patariu®, 
išrinkta egzokutyvis komitetas 
iš Hejjas, Ostenburg, Benguel, 
Proney ir Bibo. Komitetui bu
vo pavesta prisirengti į 48 va
landas smulkmeningą plana ir 
ir raportuoti apie tai suvažiavi
mui”.

Toliau kalbame* apie tai, kaip 
komitetas išdirbo veikimo planą 
ir perstatė jį reakcininkų suva
žiavimui, kuris įvyko liepos 4 
d. Planas kaip vienu balsu li-

nimo Ministerijai.
“Budapcst, birželio 29, 1920.
“Hejjas, Ostenbiiirg, Bengyel, 

Pronay, Bibo.
“Smulkmenose programas ga 

Ii būti ir pakeistas”.

Partijos Žinios
Reikia 100,000 dolerių rinkimų 

kampanijai.

Socialistų Partijos nacionali
nis pildomasis komitetas savo 
konferencijoj Detroite nutarė, 
kad rinkimų kampanijos fondui 
reikia būtinai surinkti 100 tūks
tančių dolerių. Ta suma, palygi
nant, nėra didžiausia ir ją nesun 
ku butų surinkti, jeigu kiekvie
nas partijos narys, kiekvienas so 
cialistas, reikalą suprantąs neat
sisakytų savo dalelę paaukauti.

Ateinančiais prezidento rinki
mais Socialistų partija tikisi 
gauti ne vieną milijoną balsų sa
vo kandidatui, d. E. V. Debsui. 
Bet reikia gaut balsų įmanomai 
daugiau. Tatai galima atsiekti 
tik išplėtojus stiprią agitaciją, o 
tam reikia pinigų. Kampanijos 
fondui jau padaryta gera prad
žia : gegužės ir birželio mėnesiais 

ko priimtas. Jis skamba sekan surinkta 10,000 dolerių, liepos 
mai:

“1. Užgriebimas pašto ir te
lefono namų. Totai turi atlikti 
Goemboos’o skjTius.

“2. Nuginklavimas policijos. 
Tas darbas pavesta Pronay ir 
Ostcnburgo skyriams.

“3. Užėmimas redlakcij|os< ir 
administracijos ofisų Nepszava

mėnesiu suplaukė aukų vėl 10 
tūkstančių. Jeigu tik draugai 
truputį daugiau pasidarbuos, tai 
netrukus galės būt surinkta visas 
Šimtas tūkstančių. Tat subrus- 
kite draugai. Pinigai reikia sių
sti šiaip užadresavus: National 
Office Socialist Party, 220 So.

! Ashland Blvd., Chicago, III. —

čio) ir Vaak*g( radi kalinio laik
raščio). Tas darbas pavesta at
likti Bibo’s kareiviams, suorga
nizuotiems tani tikslui, Laikraš 
čių redaktoriai, bendradarbiai 
ir darbininkrd įsakyta areštuoti 
ant vietos, jei priešinas, — 
tai nukauti jud^

“4. Ilejjas’o pti ąs paskirsty
ta į dvi dali: vicna\daliai pa- | 

 

vesta imti nagan Sdęialdcmo- 
koihitetą,, o 

kitai — turtinguosius žydus.

“5. Batalionas kareivių, apsi
ginklavusių kulkasvaidžiais ir 
anuotoms, pavesta generalinio 
stabo oficieriains — Csiba ir 
Baghi. Tiems kareiviams pa
skirta iiipintis internuotaisiais 
žmonėmis ir politikos nusiknl-, 
lėliais. Batalioną buvo nutarta 
pasiųsti į provinciją, kad vienu 
■r tuo pačiu laiku galėjus pro
gramą vykdinli visoj šalyj. Nu- 
skirtoj dienoj tvirtovė (Buda! 
ant dešiniojo Dunojaus kranto) 
turi būti užimta kareivių. Buda
pešto apkasei irgi pavesta da
boti kareivių pulkui. Prleinios- 
čiai turi būti užimti kareivių.

“6. Darbininkų apygardos tu
ri būti užimtos kareivių ir visi 
nužiūrimi asmenys nukauti ant 
vietos. i 7

“7. Kiek galint daugiau išnai-1 z 
kinti žydų. Visi žmonės, sutik
ti gatvėj, turi būti išegzaminuo- i ’ 
ti. Tie, kurie panašus į žydus, 
turi būti tuoj areštuoti. Krikš- * 
čionims turi būti įsakyta eiti 
maiino. Atatinkamai sargybai I - 
bus pavesta daboti miesto cent- r 
rą.

“8. Laikas veikimui bus pa
skelbta Nacionalinio Apsigyni
mo Minksiitorijos slaptame po-

“9. Teis pats programas tinka 
ir provincijoms.

“Planas turi būti įteiktas Na
cionaliniam regentui! ir apsigy-

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalas, kaip krfminaUikuoM 

taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popienui

Namų Ofisas:
3321 S. Rilfted St

Ant trečių lubų
TsL Drover 1J10

Miesto Ofisui 
127 N. Bearborn lt. 

1111-13 VnityBMi.
TeL Central 4411

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laitakortes.

NOTARIJUŠAS
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

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

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Artnitage 2016 
Rezidencijos tolef. Albany 8710 

...................... m<

Telephone Drover 5952

Dr. A. Juozaitis
DENtlSTAS

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS'

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257
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Ūtarninkas, Rugp. 3 d., '20 _

Lietuviu Rateliuose
BURNSIDE

Lietuvių darbuotė.
Šiomis dienomis čia susitvėrė 

Bumside Jaunuomenės ir Pasi
linksminimo Kliubas. Liepos 30 
dieną įvyko pirmas to kliubo su
sirinkimas. Kliubas nori sutrau
kti visus vietos lietuvius.

♦ ♦ ♦

Trįs vietos draugijos — ApŠ- 
vietoš ir Dailės d r-j a, SLA. 63, 
kp. ir šv. Jono Krikštytojo d r-j a 
— nutarė ateinantį rudenį rengti 
bendromis spėkomis vakarus. De 
legatai nuo draugijų jau išrinkti. 
Nutarta spalių d. surengti ro
žinį balių, o lapkričio 28 dieną 
kaukių balių. Tikimasi, kad toks 
veikimas bus naudingesnis ir pel
ningesnis ir pačioms draugijoms.

»Roselando draugijos yra pra
šomos tose dienose nerengti jo- 

’ kių pramogų, kad mums neuž
kenkus.

♦ ♦ ♦

SLA. 63 kp. susirinkimas 
įvyks pėtnyčioje, rugp. 6 d., 7:30 
vai. vak. paprastoje vietoje, 
1036 E. 93 St. Bus nominuoja
mas centro sekretorius ir daug 
kitų reikalų svarstoma.

— B. Barniškis.

i jo tėvų namų 941 W. 34-th pi.' streiką, dar toli neužsibaigė 
Palaidotas jis bus šv. Kazimiero dar negreit užsibaigs, jei jie 
kapinėse. Vėlionis, 14 m. vaikas, toliau nenorės nusileisti.

1 gyveno pas K. Stočkų, 1827 So.
j Peoria St. Laidotuvėmis rūpina
si graboriai Delnikas ir Butkus.
Jo tėvai yra labai nusiminę delei 
ištikusios nelaimės.

PAKVIETIMAS.
Draugijos, kliubai, unijos 

kitos pažangios organizacijos yra 
nuoširdžiai kviečiamos atsilan
kyti į Naujienų b-vės piknikų, 
kuris bus ateinantį nedėldienį, 
rugpiučio 8 dieną, dideliame 
Gardner darže. Be įvairių pasi
linksminimų bus dar puikus pro
gramas, kuriame dalyvaus lietu
vių ir kitų tautų chorai, taipjau 
geriausi Chicagos kalbėtojai.

— Komitetas.

ir

ir 
ir

BRIDGEPORT
šiandie laidotuvės.

Laidotuvės Vincento šilko, ku
rio lavoną nesenai ištraukta iš 
kanalo, į kurį jis nežinomu budu 
įpuolė, bus šiandie 9 vai. ryte iš

Tel. Yards 6492

AKUSERKA
A. SHUSKO

Tui’iu patyrimą 
moterų ligose; ru- 
pest ingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.

3255 So. Halsted 
St., Chicago, III.

■ uaaami'HaiiiaHKSHBSfiai

Skelbia lokautą darbininkams.
Du Page pavieto namų buda- 

vojimo kontraktoriai paskelbė lo
kautą organizuotiems namų bū
davote jamą.

Pereitą gegužės 1 d. namų bu- 
davotojai pareikalavo pakėlimo 
algos. Karpenteriai gaudavo 80c 
ir plumberiai $1 į vai.; jie parei
kalavo pakėlimo algos. Karpente- 
riams ir $1.25 plumberiams. 
Samdytojams nesutikus išpildy
ti reikalavimų, nes tieji reikala
vimai esą sulaužo kontraktą, ku
ris baigiasi tik gegužės 1 d., 1922 
metuose, darbininkai sustreika
vo ir streikas tęsiasi iki Šiol, išė
mus Hinsdale, kur išpildyta 
plumberių reikalavimai.

Kontraktoriai nesenai laikė su 
sirinkimą ir nutarė pašalinti iš 
darbo visus organizuotus darbi
ninkus ir samdytis vien tik neor 
ganizuotus. Kontraktoriai sa
kosi nuo dabar stovį už “open 
shop” ir to laikysis ant visados. 
Visa bėda, tik tame, kad jie ne- 
pcali Rauti neorganizuotų darbi
ninku, o treiklaužiauti niekas 

nenori. Taigi kontraktorių 
“trubeliai,” kuriuos jie mane už
baigti paskelbimu “open shop” 
ir tuo pasitikėdami sulaužyti

Burlesonas sujudino krasos 
darbininkus.

Generalio krasos viršininko 
Burlesono pareikalavimas ir 11 
krasos darbininkų pasiaiškinti 
kodėl jie neturi būti pašalinti iš 
vietoj sujudino visus krasos 
darbininkus. Tuos 11 darbinin
kų norima pašalinti iš dfflrbo to
dėl, kad jie. būdami krasos dar
bininkų unijos viršininkais, drį
so pareikalauti kraso-s darbinin
kams didesnės algos ir tuos rei 
kalavimus viešai paskelbė.

Krasos darbininkU dabar ma
no siusti delegaciją pas prezi
dentą VVilsoną, prašyti, kad jis 
suvaldytų Burlesoną ir neleistų 
pašalinti darbininkų, kurie vien 
reikalavo įkėlimo algos. Bus 
taipgi stengiamasi išgauti para
mą Amerikos Darbo Federcci- 
jos. Bus taipgi atsikreipta prie

vinių ir naujų finansinių opc* 
racijų. Bet jis aps riko viena
me dalyke — bankai nėra tokios 
miela širdingom įstaigos, kad vis-į 
ką, dėl draugiškumo, tuoj už-į 
įniršus. Jie pasiuntu detektivus 
jį sugauti. Ir tie jį sugavo. Su
gavo jį New Yorke ir dabar at
gabens Chicugon, kur turės 
stoti teisman iir gal ilgesniam lai 
kui apsigyventi kalėjime. Jis 
viso tuo budu sužvejojo iš ban
kų $17,000.

Dar Turime
Kelete Vietų
Ant Laivu

Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG. 8, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

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

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

KOMPANIJA.
666 W. 18th Street, Chicago.

Susipažinkite su musų

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

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

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

I tuva.
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

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

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

musų Kanka yra po valdžios priežiūra.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

Doposilors State Bank
4633—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.
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kad jie stotų už įsteigimą ape
liacijos teismo cfderaliems/ dar- 

‘bininkams. Burlesonas, kuris 
reikalauja pasiaiškinimo, yra 
kt'3tanioju, vyriiaiusliu liudytoju 
ir kartu teisėju. Darbininkai1 nu
gali pristatyti savo liudytojų, 
l'as pats būna ir visuose kituo- 
;e atsitikimuose: kaltintojas 
būna kartu ir teisėju. Pašalin
tas iš darbo darbininkas neturi 
kur kreiptis ir nusiskųsti už sir«- j 
vo pašalinimą. Todėl ir reika
laujama

Kada bučkis nėra bučkiu.
Policistas miesto prieplaukoje 

sugavo besibučiuojančias dvi po-: 
reles. Nors amerikiečiai laiko
si tos taisyklės, kad “everybody 
loves a lover”, bet policisto ne
būta sentimentalio ir jis nugabe
no abi poreles policijos stotin už 
peržengimą įstatymų: bučiuoties 
miesto prieplaukoje yra uždraus
ta. i

“Jie bučiavos miesto prieplau
koje, jie peržengė įstatymus,” 
aiškino policistas seržantui.

“Mes----- ”, buvo pradėjusi
viena mergaičių. Bet policistas 
tuoj perkirto:

“Ji taipgi bučiavosi.”
“Mes----- ”, pradėjo kita mer

gaitė, bet šį sykį seržantas ją 
pertraukė:

“Bučiavoties miesto prieplau
koje negalima, įstatymai draud
žia ir nors man nemalonu, bet,' 
žinote, įstatymai — uždaryti
juos.”

“Bet....  bet  mes,” pradėjo
, “mes nesi-įsteigimo apieliac ijų aiškjnties mergaitės, 

teismo, kad darbininkai turėtų bu&avome, 
kur kreipties, jei jie būna netei
singai apkaltinti, kur jie galėtų | 
pristatyti savo liudininkus ir 
kur apie jų kaltę spręstų ne pats “
kaltintojas, bet paskirtieji, nic- ' 
ko bendra su kaltintojais netu- 
riiUįs žmones.

Ar demokratų ir republiko- 
nų kandidatai į prezidentus iš
klausys to teisingo darbininkų ■ 

reikalavimo, yra daugiau negu 
abejotina. Dabartine sistema 
jiems yra lajini naudinga, kad 
galutinai pavergus .valdžios dar
bininkus ir privertus juos dirb
ti dol vienos ar kitos pobtiekic- ‘ 
•’ių šaikos.

“O ką jus darėte?”
“Mes tik nosimis trinėmės.”
“Well, nosimis trinties nėra 

, kad ir miesto prie
plaukoje. Galite eiti sau namo,” 
nusprendė seržantas.

Ir abi porelės išėjo, džiaugda
mos, kad viskas “laimingai pasi- 
bnipfe”.

Užmušė pačios mylimąjį.
Achie C. Vancc, sargas liejįk

los Harvey, pradėjom nužiūrėti, 
kad jo pati nėra jam ištikima, 
ke<d ji vai’gšto su kitais vyrais. 
Jo toks spėjimas -sutvirtėjo, k a- ~ 
da jis neva išėjęs į darbą, bet 
tuoj sugrįžęs ir pasislėpęs ma
tė, kaip jo pati, pasirėdžiusį gra 
žiais rūbais, išėjo ir pasitiko ki- 

Clifford Anderson Wright bu’ lQ vyrą, tūlą Vtainier. Jis yra į 
vo geras aviatorius ir gerai pa-, Hk 30 m., kuomet pats Vancc tu 
žinojo aviaciją. Bet dnr labiau , r J jau 48 m. (.
)‘s mėgo augštai skraidžioti fi-' Subatje Vancc išliko nuo dar . 
nausuose. Bet dabar jam prisi
ėjo nusileisti iš finansinės pa
dangės Ir nulupti visai nepato- 
gion vieton —• kalėjinuan.

Suėmė augs ta i skraidžiojiusį 
aviatorių.

bo vienui valandai, pasekė sa
vo pačią ir kada ji susitiko su 
Vannieru ir pradėjo kalbeties 
apie meilę, jis priėjo prie jų. j

Jis prieš keletą menesių alvy-1 Vmnier pradėjo bėgti, o Vancc 
ko į Chicago, įgijo pasitikėjimą išsitraukęs revolverį pradėjo 
kitu aviatorių, tt^pcA išrinktas šaudyti. Paleidus tris šūvius 
vice-prezidentu Mississippi Vai- Vannier sukrito. Tada jį nuves- 
ley Aviation Kliubų, prezidentu ta pas daktarą, bet sužeistasis 
tos organizacijos laikraščio Tail' neatgavęs sąmonės mirė, o Van- 
;pins, susipažino su daugeliu ce, kaip kad nieko nebūtų alsiti 
bankicrių ir kitų žymių asmenų kė, ramiai srci sugrįžo į darbą 
ir pradėjo savo" skaudžioj imą ,’r paskui pranešu policijai, 
finansų laukuose. Jis papras-1 Dabar Vancc aiškinasi, kad 
tai atnešdavo čekį kokio nors • jis šovęs “į orą” ir nežinąs 
San Francisco banko, depoZ tuo 
davo jį Chicagos banke ir ant 
rytojaus, kol dur čekis nėra su
grįžęs, išsiimdavo pinigus. Tai]) 
jis darė su keliais bankais ir per 
kelias dienas.

Kada už savaitės ar daugiau 
laiko pradėjo grįšti neišmokėti' užpereilą naktį atvyko į Chcck- 
čekiai iš San Francisco, nes ten erbroad aviacijai lauką ir ka- 
nebuvo jo pinigų, chicagiškiai (dangi laukas menkai saugomas, 
bankai pasiuntė į jo namus de- atidarė acropkinų daržinę, iš- 
tektyvus, bet jo jau neberado' stūmė lauk vieną aeroplaną į pa 

jis jau buvo išskridęs j ieškoti ( kraštį, taip kad vejas neneštų 
naujų pažinčių, naujų užkarki- garso nuo paleidžiamo aeropla-

ko į Chicago, įgijo pasil'kėjinią 
kitų aviatorių, I

Tie, kur nori greičiaus išplaukti Lietu

von, gali gauti dar vietų ant laivų, ku

rie išplaukia iš Kanados į Angliją ir

Franciją ŠIAME MĖNESYJE.

Laivas Megantie išplaukia rugpiučio 21

d. Laivas Canada išplaukia rugpjūčio

24 dieną.

Ant šių laivų dar yra keletas vietų tre

čioj klesoj. Trečia klesa ant šitų laivų 

yra gerai įrengta ir turi daug patogu-

mų.

Norėdami gauti vietų ant šitų laivų vie

tų, kreipkitės tuojaus pas mus.

Naujienų Pinigų
Siuntinio Skyrius

1739 S. Halsted St., Chic«fe, III
no į mechanikų daržinę ir pa
leidę motorą, pasikėlė ir nuskrir 
do scivais keliais. Abu vagiliai, 
malonia1', gerai žinojo aeropla
nus ir buvo pritinę aviatoriai.

į Kada suprasta, kad atsitiko 
' vagystė, keli kiti aeroplanai irgi 

J išskrido jieškoti vagilių. Jie 
iškilo įaugšted į orą ir iš ten žiū
rinėjo bene užmatys kur skren
dantį aeroplaną. Bet vagilių 
visgi nepasisekė sugauti.

Bet ir vagiliams nepavyko. 
Jie buvo priversti delei tūlų prie 
žasčių nusileisti už 4 mylių nuo 
Bet jie paniesdanii ten aeropla- 
Bet jie pamesda initen aeropla
ną, paėmė už kelis šimtus dole
rių brangesnių aeroplano dalių.

6 žmonės sužeisti.
Užvakar susidūrus dviem au

tomobiliam prie Harrison ir Oak 
kaip kulka galėjo pataikyti Van ley gatvių, 6 žmonės tapo sužeis- 
nierui. Vancc ]>ati irgi suimta, j ti, vienas ąr daugiau galbūt mir- 

- tinai.
Pirmoji aeroplano vagystė.
Chicago turi naują, dar nie

kuti nebūtų vagystę — pirma 
vagyste aeroplano. Du žmones

JULIUS SNĖE/,O
YOUR NZ.mE JUST
RJMIfVPS- fOE O F

A6REAT MĄN. f
JULIUS! )----- -—*

■iin

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

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

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

Kreipkitės pas:

Pakšys Ir Pielis
_______1552 Grand Avė., \

Kenosha, Wis.

Tei. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS

Lietuvis Dentistas
4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 
išskiriant nedėlias ir seredas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
k »

IT PGrpiCiDS OOE 
OF JULIUJ- i---- -
CACSm.1

Laiškai Naujienų Ofise atėjusieji iš 
Lietuvos. \ 

Kanaverskis Antanas
Krikščiūnas Antanas (2 laiik.)%
Viedeikis Mrs Alen ....
Pietrenaa Jonas
Sakalauskiutė Rožė
Herman M r.
Liubin Chas
Miežis Martin
Sabas Charles
Rau Joseph
Masionis Antanas
Latvėnas Petras
Stralkąuskis Jonas
Meškauskis Mykolas I.
Petraitis Alex.
Stalais Mary
Janulis kunigas Albinas
Žilė Juozapas
Vitkauskis Stanley
Rapecka Pavil
Putškorius Petras
Vinčauskis Juozas
Andrikonis John
Kaniauskis Pranciškus
Herman Fr.
Berecevičia Justinas
Staskauskis Frank
Žilinskas Felix P. (2)
Jundul J. (2)

NAUJIENŲ OFISE
Randasi blankos Socialistų Parti

jos Kampanijos Fondui. Draugai Dar
bininkai, pasistenkite kuodaugiausiai 
tų blankų paimti ir parinkti aukų 

1 tarpo savo draugų ir pažįstamų.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
rengia balių su dainomis, nedėlioj, 
spalių 3 d., Mildos svet. Gerbiamos 
progresyvės draugijos ir Susivieniji
mo Chorai meldžiami tą vakarą jokių 
pramogų nedaryti, bet paremti Chic. 
Liet. Vyrų Chorą. . F. M.

VISOS tos LSS. kučpos, kurios yra 
prisidėjusios prie rengiamojo pikniko 
G. Chėrnaucko darže, šiuo prašomos 
būtinai išrinkt reikiamų piknikui dar
bininkų — po keturis draugus. Pikni
kas bus rugpiučio 15 d. Tatai pasi
skubinkite. Rengimo Komisija.

Pranešimai *
LSS. VIII Rajono kuopos dar 

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

Pranešimas Bridgeportiečiams. — 
Bendras abiejų stočių Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonų pardavinėtojų su
sirinkimas įvyks seredoj, rugpiučio 4, 
8 vai. vakare, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, į kurį būtinai turi pribū
ti visi, kurie paėmę turi knygutes už- 
raŠinėjimui L. L. P. Bonų. Svarbus 
reikalas pasitarti dėl tolesnio veiki
mo, kad greičiau galėtume pabaigti 
mums paskirtą kvotą ir kaip prisi
rengti prie sutikimo Lietuvos Finan
sų Misijos, kuri atvažiuos į Chicagą 
Rugpiučio 15 dieną.

— Bendra Stočių Valdyba.

Cicero Lietuvių Namų Savininkų 
Sąjungos mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugp. 4 d., 8 vai. vak., J. Neffo 
svet., 1500 So. 49-th Avė., kampas 15 
St. Visi namų savininkai atsilankyki
te, nes bus svarstoma apie daugelį 
miestelio reikalų. — A. Balčiūnas.

Chicagos Lietuvių Kriaučių Kliubo
BRIGHTON LSS. 174 kuopos mč- Savitarpinės Pašaipos mėnesinis sųsi- 

nesinis susirinkimas bus seredoj 4 d. rinkimas įvyks seredoj, 4 d. rugpiuao 
nuRusto, 7:30 vai. vak. Pociaus svet., 7:30 vai. vakare. Liuosybės svetainė- 
3824 So. Kedzie avė. Visi nariai malo- je, 1822 Wabansia avė/todėl draugai 
nekito susirinkti laiku, nes turim daug į malonėkite susirinkti laiku. 
sVarblų dalykų aptarti.

Organizatorius P. Gura.
X. Shaikus, raštininkas

1557 Grrard St.

V~HE wAs GREAT 
MAN Iftf HIS' TU/ME, 
0UT HE'J DGAD 
NOWJ (--------—

BY BAKER
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Pa j ieškojimai
Pajieškau Kotrinos Indrikaitės, ke

li metai atgal dirbo Buckley, Wash., 
pas kriaučių Frank Lewis, išvažiavo 
Chicagon kur dirbo prie kriaučių. Ji 
turi brolį Chicagoj Antaną Indrikaitį. 
Ji pati ar kas kitas prašau atrašykit 
kogreičiausiai už ką busiu labai dėkin 
gas.

FRANK LEWIS, 
Buckley, Wash.

Pajieškau kaimynų Antano ir Pet
ro Janušauskų. Iš Lietuvos Tauragės 
apskr. Šilalės vals. Obelių sodos. AŠ 
gavau laišką iš Lietuvos nuo motinos. 
Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:

George Kvederis,
4526 Honore St. Chicago, 111.

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

Juozapas Raponkus,
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

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

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

Pajieškau Domicėlės Tamušausky- 
tės, po vyru Mrs Domicėlė Pilelis. Pir
miau gyveno po No.* 1625 S. W. St, 
Rockford, III. dabar nežinau kur. Mel
džiu jos pačios atsišaukti, ar kas žino, 
pranešti. Yra svarbių žinių iš Lietuvos 
nuo tėvų.

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

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

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

Pajieškau Juozapo Garnio; iš Šiau
lių apskričio, kaimo Mikalaičių. Tur
būt gyvena Girardvillo, Pa. Malonė
kite jis pats atsišaukti ar kas jį žino 
praneškite Ant šio antrašo: 

JUOZAPAS GRUŠAS 
447 Rush St, Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Jankaus, Kauno 
gub., Telšių pav, Pavodenės priemies- 
čiuko. Keletą metų, atgal gyveno 
XVilmington, Del. Meldžiu atsišaukti 
ant šio adreso:

JOHN MARTINKUS,
507 W. Taylor St, Chicago, III.

__ ARENDAVO JIMUI
ANT RENDOS garadžius 

dviems automobiliams.
E. ČEPULIS

2841 W. 40th Place
Savininką galima matyti

6 iki 9 vai. vakaro.
nuo

ANT RENDOS
Namu 7 kambarių dėl vienos dide

lės šeimynos. Norėčiau, khd lietuviai 
išraadavotų. Atsišaukite vakarais nuo 
5 vai.

2746 Park avė. ir Califomia.

PARSIRENDAVOJA fumished 
rooms su arba be valgio. Ger’a šviesa 
— front rooms.

3427 So. Union Avė.
3čios lubos.

REUMA DARBJAJAiKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Merginos virš 18 metų ar 

moteries prižiūrėjimui vai
kų ir pagelbėjimui motinai 
su namų darbu.

Tel. Rogers Park 2881
REIKIA —

Moterų dirbtuvės darbui. 
$3.50 į dieną ir bonai.

1710 So. Peoria St.
Pamatykit Mr. Hali.

REIKIA^-
POPIERINIŲ INSULATORKŲ

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

WESTERN ELECTRIC CO., 
Ine.,

48-th Avė and 24-th St.

REIKIA — Merginų išsimokinti 
rankų audimo. Mokama mokinanties. 
Gražus Čystas darbas. Mašinų nė- 
m. Pastovus darbas visą metą.
AMERICAN TEXTILE WEAVING 

COMPANY,
m W. Van Buren St, 

Room 504.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTEHŲ

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

Subatoj po piet dirbti nereikia.

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

REIKIA merginų virs 16 
metų amžiaus pakavimui mė 
sos į dėžes. Čystas darbas, 
patogios aplinkybės ir gera 
mokestis. Nepatyrusioms 
mokama 40c į valandą. Po 
pirmai sąvaitei 421/L>c į va
landą.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Kreipkitės pas

220 N. Green Str.
Paklauskit Mr. Vette.

REIKIA —
Patyrusios kasierkos prie kru

tamu jų paveikslų teatro subato- 
mis ir nedėliomis. Kreipkitės 
tuoj aus.

3848 So. Halsted Str.

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

Labai geros mokestįs.
Pastovus darbas visą metą
Atsišaukite pas:

HETZEL and CO.
1742 Larrabee Str.

REIKIA —

COIL WINDERS

ir pritrau- 
dabar čia 
išdirbę tris

I engvas, čystas darbas 
kianti mokestis. Mergipos 
dirbančios aplamai yra 
metus. Juo ilgiau jos čia dirba, tuo 
geriau joms patinka. Pradinė mokes
tis yra $19.45 dieninėms ir $21.45 nak
tinėms. Šios mokestįs yra gvarantuo- 
jan:os mokinanties, l>et galite padary
ti daugiau dirbant nuo štukių. Atsi
šaukite į musų ofisą bile dieną pirm 
4 vai. po piet, atba tarpe 6 ir 8:30 
valandų vakare utamyke ir ketverge.

V/ESTERN ELECTRIC CO, INC. 
48-th Avenue and 24-th St.

REIKIA —
Moteriškų patyrusių ope- 

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

WESTERN BAG & 
BURLAP CO.

Western Avė., & 14th Str.

REIKIA —

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

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

R EIKI A, DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —

Paprastų darbininkų dar
bui dienomis ir j 
shipping ir receiving sky
riuose. Pastovus darbas, ge
ros algos ir premijos.

REIKIA grinderių ant šlapių tekė
lų. Gali būti ir nepatyręs, mes iš
mokinsiu!. Išpradžių 55c valandai, iš
mokus gali uždirbti iki $8.00 j dienų.

Kreipkitės pas
XVHITAKER MFG. CO.

G5-th St. and 57 Avenue
Clearing, III.

Davcža 63rd Str. karai į vakarus.

REIKIA —
Vyrų patyrusių operato

rių ant maišų lankstomos 
mašinos.

WESTERN BAG & 
BURLAP CO.

Western Avė., & 14th Str.
REIKALAUJU bučerio dirbti bu- 

černėj ir grosomėj; darbas ant visa
dos. Katras neišmokytas, dabaigsiu 
mokinti, arba jauną vaikiną galiu 
sai išmokinti bučeriauti. Meldžiu 
sišaukti greitai.

K. STOČKUS, 
1530 Sangoman A v, Springfield,

ATYDA

vi- 
at-

III.

Ar jus jieškote nuolatinio 
darbo?

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

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

LINK BELT CO.,
329 W. 39 St.

REIKIA —
3 Janitorių mazgojimui 

florų.
69 W. Washington St.

REIKIA barbeno vakarais arba tik 
subatoms po pietų. Gera mokestis.

BARBER SHOP, 
3213 So. Wallace St.

REIKIA —
Gero bučerio, patyrusio 

darbe. Gera mokestis.
Pastovus darbas

Bronius ŠIMKUS
627 XV. 18-th St.

PARDAVIMUI

tame

PARSIDUODA didelė knygų krau
tuvė, taip pat ir didelis skyrius ciga- 
retų ir cigarų. Geriausioj vietoj vi
sos Chicagos, tinkama spaustuvei, ši

lsiąs iš visų 
proga turin

čiam pinigų. Pinigai betgi reikalin
gi tuojaus. Priežastis pardavimo, sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

Klauskit Naujienų ofise No. 118

JL1 Ik ilvvA į vi i irkcvi i *<-♦

nnVtivnia tafC biznis yra pelningiau 
naKLinilS biznių, todėl gera p

HEPPES-NELSON 
ROOFING CO. 

4500 Filmore St.

PARDAVIMUI saliunas; 
dirtas per daugelį metų, 
greitai. Turiu du bizniu; 
riu parduoti. 

929

biznis iš- 
Parduosiu 
vieną no-

W. 12 St.

PARDAVIMUI
FIRE SALE 

Išpardavimas prasidės 2-rą 
dieną Rugpiučio (August) 
9 vai. ryte ir trauksis iki 7 
rugsėjo 1920 m.

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

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

ANTON KOSMOWSKI 
1741 W. 47-th St.

RAKANDAI

ExtraExtra
Sampeliniai Rakandai.

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

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2102 XV. 85-th St. arti Archer Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

10 iki 4.

NAMA1-2EMĖ

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

Avė

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOJ* 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
L B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union
K. Shcrpctis, Vice-pirmininkas,

1719 N. Harmitage Avė
L. Ashmanta, nut. raštininkas,

810 W. 19 Si 
Fran, Girdwainis, fin. rašt.

2000 S. ‘Halsted St
M. Yamilaitis, kontr. rašt.

1744 N. jloyne Avė 
D. Shemaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avt 
Susirinkimai būna kas mėnesį an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare 
D. Shcmaičio svet, 1750 So. Union 
Avė.

DRAUGIJOS
^LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO

✓ X'aldyba 1920 m.
Pirmininkas, A. Kvcoaras,

3122 So. Union Avė. 
Vice-pirmininkas, A. Tarvidus,

3259 So. Union Avė.
G. Šarkaitis nut. rašt.

8412 So. Halsted St. 
Finansų Raštin, A. Pužas,

3537 So. Union Avė. 
Kasierius, J. Mbželauskas,

3259 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
geroj vietoj, lietuviais ir lenkais ap- 
gyvcntoj apielinkėj. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu, abiejų ne
galiu apdirbti. Turi būt parduota grei
tu laiku.

1836 So. Halsted Str, 
Chicago, III.

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

DIDELIS PARDAVIMAS
BABGENAS

Parsiduoda groserne ir kampinis 
namas tirštai lietuviais apgyventoj 
vietoj. Kito tokio bizniaus arti nėra. 
Oras geras. Priežastis — savininkas 
važiuoja j Lietuvą.

.10801 So. Edbrook Avė, 
Kampas 108 Str.

PARSIDUODA —
čeverykų taisymo šapa. Mašinos ele 

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

Pasinaudokite proga!
3621 Ogden Avė.

EXTRA NAUJIENA JAUNIMUI

Parsiduoda Player Pianas, su 30 
rekordų augščiausios rųšies iš mu
zikos, Smuiką ir seklyčios setas, 3 
šmotai skuriniai ir karpetas, visi nau
ji ,tik 5 mėnesius vartųti, ir Fordas 
trokas, visai nevartotas su minkštais 
tajerais ir 2 lotai geroj vietoj. Juos 
parduosiu už žemiausią kainą. Par
daviau Storą, tai turiu parduoti ir ši
tuos dalykus, nes išvažiuoju

JOHN P. LEGEIKO, 
3852 So. Halsted St, 

Phone Boulevard 4372

tuvą. i Lie

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

2102 W. 22-nd St.
PARSIDUODA Bučemė 

ir grosernė, Biznis išdirbtas 
jer 10 metų. Priežastis par
davimo patirsi! ant vietos.

A/YUKNIS
3225 Auburn Avė.

1) • * ,
PARSIDUODA trijų krėslų bar- 

zdaskutykla su visom elektrinėm maši
nom. Parsiduos ant pirmo pasiūlymo, 
nes savininkas važiuoja į Lietuvą. Ge
ra proga Lietuviui.

J. D.
4939 Bering Avė, East Chicago, Ind.

RAKANDAJ
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 

jwll naujaa, vertas $156
už $42. Gvaruntuotaa 

i ant 10 metų. Taipgi 
i RmraMTY daugel kitų daiktų 

I pigiai parduodamu.IuDmO I Turime labai grašių 
sulyg šios dienos ra- 

FE kandų seklyčioms
V į r“—(parlor). Reikia ma

li V tyti, kad apkalnavus. 
» Priimami Liberty

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

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

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
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

NAMAI-ŽEM®
Iš NETIKĖTOS priežasties tuojaus 

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

2112 So. Union Avė, 
Chicago. III.

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

j mėnesį.
Tik pamislykit, jus dabar 

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

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

Cicero, I1L

DRAUGYSTĖS MEILES LIETUVIU 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metama.
Pirm. Ant. Margcvičia, 

1923 S. Union Avė 
Padėj. Juoz. Valantiejus,

619 West 14th Place
Prot. rašt. Iz. Jusčius, 

1967 Canaiport Avė 
Fin. rašt. Iz. Vcdeckis,

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

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

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

HARVEY, ILL, AMERIKOS LIETU- 
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm, Justinas Ratkua , 
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 mėnutsjga- 

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pjetų,* 
Gončiars svetainėje, Halsted St. \Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

st
st.

St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Urmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė. 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis,
3131 So. Emerald Avė. 

Nut. Rašt., Kaz. Dcmereckis,
3327 So. Wallace

Fin. Rašt, William Buishas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

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

i Kasos glob. Povilas Chuphnskas, 
3417 So. Emerald Avė.

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

(I1ICAGO8 LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams 

Pirmininkas, S. Danilavičia,
1617 VVincbester Avė.

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

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

St.
Fin. rašt., V. Briedis,

1049 Marsbfield Avė. 
rašt., J. Ascilla.
4725 W. 12-th Place, Cicero.

Iždo globėjai:
C Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
I. černauskas, 1719 XV. Norlh Avė.

FARMOS!!!
Geriausis laikas atvažiuoti ir 

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

M. VAIJ1NČIUS, 
Box 96, HART, MICH.

pasi-

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVJETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1915 So. Halsted

Pirm, pagelb, K. Katkevičienė,
2252 West 22

Nutarimų rašt, H. Buchinskienė,
2252 West 22

Finansų rašt, J. Jazavitienė,
3114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė,
8333 So. Wallace

K na— globėja, J. Baranauskienė,
8810 So. Lew« J

Kaxos globėja, J. llikložienė,
3309 So. Union Avė

st

St

st
St

St

DR-STĖ LIETUVOS XrELIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 nu 
Pirmininkas, J. Grakauskis, 

4508 So. Paulina
Vice-pirmininkas, J. Ragauskis/

i St
, J. Ragausku,' 
4435 So .VVood St

NORIU pirkti namą arba kas pri- 
imtumėt lotą į mainus. luotas ran
dasi Gary, Ind. Lotas yra kampi
nis. Geistina kad narnąs butų 6 ar 
7 kambarųi. Norėčiau kad butų pa
ranku į Pullmaną, nes dirbu automo
bilių šapoj. Kas turite gerą namą 
arba žinantįs gerą namą malonėkit 
pranešt šiuo adresu:

A. SIRATAVICH, 
942 W. 34th Place, Chicago, III.

iAi .. ■ iRmi m i m m asss
PASKOIOS.

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

Moterų Rūbų K ir p) 
)esigning Mokykla

Vyrų ir 
tno ir Designing 

Musų sistema ir 
jyg trumpu lailai 
mato.

mo budt 
viso o

sins kirpimo, desUning ir srtrvinv 
skyrius, kur kiekvienai gauna gertu 
praktikos besimokindama*.

Visuose siuvimo skyriuose mali 
nos varomou elektros jiega.

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

Patterns daromos mli^ nueros 
visokio stiliaus ir dydžio Iš bet ku 
rios madų knygos.

MASTKR DESIGNING SCHOOl 
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLBGBB

H. >497 W. MadlMn,
18M N. Wells St.

197 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų lurpr 

mo, Deslgning bizniui ir na
rnant. Vietos duodamos dykai 
Diplomai. Mokslas lengvais aV 
atmokėjiiuais. Garantija už tik 
Išmokinti siūti moteriškus rukus. 
Tcief. Seeity 1943.

SARA PATEK. Pirmininką, y

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

Finansų Rašt, S. Stankus,
6418 So. Justi n Si 

Kasierius, A. Česna,
♦ 4509 So. Paulina St

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.
Juozapas Takažauskas. Prezidentas 

1404 So. 48th Ct, Cicero, III 
Ant. KJainis, Vicc-prezidentas

1526 So 49th Ct, Cicero, IR 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kohnar Avė, Chicago, III 
Telefonas Van Buren 3005 

Step. 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 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj 
1500 So. 40111 Avenue.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
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 Jenae St.

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
DO. MELROSE, PARK. 
Valdjba 192ė metamu.

Pirmin. Simonas Bružas,
Bnx 344, Melrose Paik, III. 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
Rox 1079, Melrose Park, III 

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

Boz 681, Mehosa Park, III 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

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

Box 842, Melroso Park, III
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia.

Box 514, Melrose Park, IR 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park. UI 
Teisėjas Julijonas Rindžirrs,

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

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
n| kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. pc 
pietų, Frank ir Jame svet., 171 — 2,’1 
gatvė, kampas Lake gatvės.

TAUTIŠKA DR-8T* MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Pirmininkas, T. Gaudutis,
10855 So. State Si, Roscland, III. 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
’O707 S. XVanash Avė, Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kcnsingtonjll. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. XXzentworth A v, Roseland. 
Finansij Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St., Roseland, III,

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metama.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

8833 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt,

1331 Sp. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt,

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kariūnas, kasierius,

3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedžl- 

.lienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 XV. Harrison St, 
kaip Ima vai. po pietų.

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

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvmskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, tar. rašt., 

12248 Eir^Md
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 
722 XV. 
glob, 

12018 
iždo gi,

859 W. 122 St.
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

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

12143 Green Si.

L Gruzdis, ižd, 
J. Riepšas, iždo

A. Mikalauskas,

Avė.

Ujuiton
120 St.

Union

Avė.

Avė.

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

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skolinius, nutarimų raštininkas, 
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

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

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metama: 

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė.

Pirm, pagelb. Jonas lauraitis, 
2026 So. Union Avė.

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

Finansų rašt, Benediktas Rusins* 
3612 So. Emerald Avė.

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbatauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 
čia, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakavę 
D. Šimaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1999 w

D. Žutautas, Pirm., 1503 N. Wood St.
Pr. DikŠas, Vice-pirm.,

2053 Binghain St 
J. Kalainp, Nutar. Rašt,

1965 Evergreen Ava.
V. Rriedis, Turtų rašt,

1049 N. Marshfleld Are.
J. Dauginis, Ižd, 1994 W. North Av.
Dr. A. Montvidas, kvotėjau

2121 N. .J^estern Avė.
Susirinkimai atsibuna ptrmą sere

dą kiekvieno mėnesio Liuasybėi 
svetainėje, 1822 Wab*n*ia Avė.

DDRAUGTSTM PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Edvardas AepnMa. pirmreinlr**, 
2841 W. 48th Place 

Beni Pnsanka, padėjėjas,
1447 So. 5t1th Avė., Cicero, 111. 

Ig. Žilinskas, nrrten rait,
1685 N. Hermitage Avė. 

Dominik Dante, fin. mėt,
1237 So. 4Rth Ct, Cicere, RL 

Antanas Tumavičia, kasierius,
1329 So. 501 n Ct, Cicero, III.

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




