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True translation filed with the post- master at Chicago, III., Aug. 4, 1920 as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Pranešama, kad bolševikai ierrorizuoja Vilnių
Suareštavo M. Biržišką

Daro rekvizicijas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

KAPPO SUKILĖLIAI GAUS 
AMNESTIJĄ.

Tik jų vadai busią patraukti 
tieson.

Kapsukas norįs “pataisyt” taikos sutartį
True translation filed with the post-' 
master at Chicago, III., Aug. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, rug. 1.— Chris- 
tian Science Monitor atstovas 
autoritetinguose lietuvių rate
liuose tapo paiiiformuotas, jo- ;

sovietinę administracijų. Tam 
jau padaryta pradžia — nacio
nalizavimu vaizbos. Kone visos 

i

dirbtuvės tapo uždarytos ir už- 
pečetytbs.

Siekias! revoliucijos.
gei bolševikų atsakymas į Lie
tuvos vyriausybės protestą dė
lei nuolatinio okupavimo Lietu
vos teritorijos pietuose, yra ne
nuoseklus ir nepatenkinantis. 
Vienintelis a skus pareiškimas, 
kurį galima rasti tame atsaky
me, turinčiame daug dvipras- 
mingų frazių, tai tas, kad b ,o- 
met nors busianti sudaryta ben
dra komisija Lietuvos valdžios 
pareišk nuims ištirti.

Christian Science Monitor in
formanto žiniomis, Lietuvos ka 
riuomenė dabar stovi linijoj Su
valkai, Druskininkai, Varėna, 
Naujieji Trakai, Švenčionis, o iš 1 
čia naujaja pasienio linija iki 
Dauguvos ties Druja.

Anglijos valdžios atsakymas 
į Lietuvos vakižioe notų, kur 
rugojama dėl taikos sutarties j 
laužymo, nurodo, kad jeigu 
sovietų valdžia nepriims tų iš
mintingų (sąlygų, kurių jai įtei
kė (Lenkija, prašydama paliau
bos mūšių, tuomet talkininkei 
teiks visokios galimos paspir
ties ir Lietuvai ir Lenkijai.

“Bolševikai kartu su savim 
atsigabeno taip vadinamus “lie
tuvių bolševikus,“ ir juos jau 
subūrė į lokalinę organizaciją, 
šita institucija, p. Kapsuko va
dovaujama, reikak’uij^ peržiū
rėti ta kos sutartį (tarp lietu
vių ir rusų) — tikslu sujungti 
okupuotąją teritoriją su sovietų 
Rusija. Visą šalį jie užtvenkia 
bolševistinės propagandos lite
ratūra. Siekiamas! suorganizuo
ti Letuvoj revoliuciją, kad įkū
rus tenai sovietinės valdžios 
formą.

Lietuvos valdžios protestu 
kol kas nedavė jokių pasekmių. 
Padėtis darosi labai rusti. Bol
ševikai reikalauja lokomotyvų 
ir vagonų Gardino geležinkelio 
operavjmui. Grūmoja sušaudy
ti grovą Tiškevičių, jeigu jų 
reikalavimas nebus išpildytas.“

BERL1NAS, rugp. 3. — Po il
gų ir karštų ginčų reichstagm 
priėmė valdžios pasiūlytą am
nestijos bilių, kurkto atleista 
nusižengimai visiems tiems as
menims, kur turėjo kokių nors 
ryšių su Kappo revol'ucija pra
eitą kovo mėnesį. Vis dėlto, bu
sią padaryta išimtis to sukilimo 
vadams ir tiems, kurie atliko 
neginčijamų kriminalinių nusi- 
ženg’mų. Jie busią patraukti 
tieson.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 4, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PRANCŪZAI NUŽUDĖ 400 
SYRŲ.

Padėtis gerėjanti.

Lietuvos legacija Londone 
gavo sekamą telegramą:

Revoliucionieriai veikia.
“Padėtis Vilniuje yra labai 

nepakenčiama, ir tolydžio ji 
darosi dvr blogesnė. Revoliu
ciną tribunolas sparčiai dar
buojasi uždedamas sunkių pa
baudų, o naujų areštų skaičius 
kasdieną didėja. Daug žymių 
Ikidiečių tapo sulaikyti, jų tarpe 
grifas Tiškevičius ir laikraščio 
Echo IJt\vy redaktorius [Tai 
turbūt M Biržiška. — N. Red.] 
Visi laikraščiai, išskiriant tuos, 
kur leidžia patįs bolševikai, sus
tabdyti. Taipjau areštuota visi 
tie žmonės, kur kreipėsi į Lie
tuvos militaruiius veJdininkus 
prašydami pagalbos.

“Miestas jau plėšiamas taip 
vadinamomis rekvizicijų įmo
nėmis. Grobiama gyventojų 
manta be jokio atlyginimo ir
daugely atvejų dagi be jų ži
nios. Bolšęvikų trmijoa ko
manda paskelbė, jogei Vilnius
ir jo apylinkės privalo turėti

PRAKALBOS APIE LIE
TUVĄ.
Lietuvoj dabar įvyko 

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

žus programas.
Visi lietuviai darbininkai 

atsilankykite. - 
KOMITETAS.

True translation filod wiih the 
master at Chicago, III., Aug. 4, 1920 
as reųuired by the aet ef O«t. 6, 1917

PABALTĖS VALSTYBĖS VIE
NIJASI.

Tariamas* sušaukt! konferen
ciją — Rygoje.

WASHINGT0N, rugp. 3. — 
Lietuvos Atstovybė šiandie ga
vo iš Kauno oficialinį praneši
mą, kuris sako, kad neuž’lgio 
Rygoje bus sušaukta keturių 
Pabaltės valstybių — Finlandi- 
jos, Estijos, Lietuvos ir Latvi
jos — atstovų konferencija, ku
rioje bus svarstoma įpie de- 
fensyvio tų valstybių susivieni
jimo sudarymą.

NAUJAS “VISKĖS SKANDA
LAS.“

CHICAGO. — Policija vakar- 
vakare sučiupti keliatą deg
tinės pardavinėtojų. Juos įdavė 
tūli jų apsukti “kostumeriai,“ 
kurie “viskės kupčiams“ įkišę 
apie aštuoniasdešimtis tūkstan
čių dolerių, bet paskui jos (deg
tinės) negavo.

Naujasai “viskės skandalas“ 
sako, iškelsiąs į aikštę daugelį 
“įtekm'ngų piliečių.“

STVERIES GRIEŽTŲ ĮMONIŲ 
PRIEŠ “RIAUŠININKUS.”

LONDONAS, rugį). 3 — Val- 
džia rengiasi svertis griežtųjų 
įmonių prieš Irlandijos sinn- 
fe:n organizacijos sekėjus. Vi
soj šalyj, išskiriant Ulsterį, bu
sią įvesta karališkieji tri'bunę*- 
lai, kitaip karo teismai, kurie 
baus nusižengusius “prieš tvar
ką ir ramumą.” s'nnfeinerius, 
kovojančius už savo Šalies ne
priklausomybę.

ORAS.

BEIRUT, Syrija, rugp. 3.— 
Padėtis Cilicijoj žymiai pagerė
jusi. Fncicuzų kariuomenė, ku
ri nesenai apie do Adoną, lai
mėjo didelę pergalę ties Jenid- 
žė. Gautomis žiniomis, mūšio 
lauke priešas paliko daugiau 
kaip keturis skiltus užmuštų 
kareivių.

(tautomis ’ š įvairių vietų ži
niomis, padėtis Syrijoj yra ge
ra. Frrncuzų kariuomenė užė
mė Homsavą (veikiausia Ilom- 
są, kaidaise buvusį Ęmcsą, ku
ria randasi pusiaukely tarp 
Damascus’o ir Akppo) kartu su 
visa geležinkelio linija. Damas- 
cus’e visai ramu. Tiripjau pra
nešama, kad visoje Syrijoje 
gyventojai nusilenktai Francijos 
valdininkų pulvtrkymmas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 4, 1920 
as requirc<l by the act of Oct. 6, 1917

Rusai 48 mylios 
nuo Varšavos 
I ___

PARYŽIUS, rugp. 3. — Šį va
karą čia gauta bevielis praneši
mas, kuris sako, kad bolševikų ' 
kariuomenė esanti rusų-lenkų 
fronte, yra tik keturiasdešimta 
aštuonias mylias atstu nuo Var
šuvos. Bolševikų veržimąsi yra 
spartus.

BOLŠEVIKAI VERŽIASI 120 
MYLIŲ FRONTU.

Tarybos dėl paliaubos mūšių 
atidėta, rusai kviečia lenkų dar

bininkus sukilti prieš savo 
valdžią.

Chicago) ir apielinkėse. — 
Veikiausia giedri, truputį šil
čiau.

LONDONAS, rugp. 3. — Gau
tomis šiandie iš Maskvos žinio
mis, tose Lenkų valstybės daly
se, kurias užėmė bolševikų ka
riuomenė, tapo sudaryta “taiki
nimai lenkų sovietas.” Naujosios 
įstaigos pirmininku esąs Juliau 
Makiewsky.

Naujasai lenkų sovietas išlei
dęs atsišaukimą į Lenkijos dar
bininkus, kurstant juos sukilti 
prieš “buržuazinę Pilsudskio 
valdžią.”-
Atsišaukime pareiškiama, kad 

pmtovią taiką tarp Rusijos ir 
Leifkijos tegali išlaikyti tik dar
bininkų tarybos-sovietai.

Tarybos dėl paliaubos mūšių 
atidėta.

Gautomis čia iš Maskvos ži-

Titic translation filed with the post- master at Chicago, III., Aug. 4, 1920 
as reęuired by tho act of Oct. 6, 1917

LENKIŠKA ŽIURKĖ UŽPUOLĖ BOLŠEVIKIŠKĄ 
MEŠKĄ.

Išdidi bajoriška žiurkė išlindo iš savo olos ir bolševikiškai 
meškai tarė:

Panie tego, nuvysiu tave už pačių Uralo kalnų! Laikykis....
šiandie tečiaus bolševikiška meška jau atsidūrė netoli bajori

škos žiurkės olos — Varšavos. Pastaroji todėl jau prašosi:
—Panie tego, darykime garbingą taiką....

niomis, tarybos tarp Lenkijos 
ir sovietų Rusijos mūšių paliau
bos klausimu tapo atidėtos. Sa-
koma, kifd lenkų delegacija ap- 
leudusi Baronaič us pareitą pa
nedėlį. Vyksta Varšuvon, kad 
įteikus savo valdžiai bolševikų 
reikalavimus, būtent, kad lenkų 
delegatams butų duota įgalioji
mas pasirr^yti netik mūšių pa
liaubos sutartį, bet kartu ir pro
tokolą, kuriame bus išdėstyta

taikos.
“Be šito,“ sako pranešimas,

bos sutartį.”
Lenkų delegacijos teisės 

apribotos.
Lenkų delegacija yra įgaliota 

tartis tiktai dėl sustabdymo 
musių. Bolševikų delegacija pa
siūlė, kad sekamas posėdis turi 
įvykti rugpiučio ketvirtą dieną, 
Minske.

Toliau pranešimas nurodo, 
kvd lenkų delegacija savo pa
liudymus įteikė Baronaičiuose, 
rugpiučio pirmą dieną. Rusai 
tečiaus pareiškė, jogei origina- 
linis lenkų pasiūlymas prašė ne
tiktai paliaubos mūšių, bet kar
tu ir to, kad butų pradėta tai
kos tarybos. Jie todėl lenkų de
legaciją painformavo, ked ji 
privalo gauti įgaliojimo, idant 
galėtų pasirašyti pamatines 
lygas padarymui taikos.

Žinia pažymi, kad lenkų 
’egacija tuomet pasakiusi, 
gei ji turėsianti grįžti

są-

de- 
jo-

Varša- 
von, idant šitą klausimą pave
dus išrišti pačiai Lenkijos val
džiai.
Muša lenkus — plačiu frontu.

VARŠAVA, rugp. 3. — Brest-
Litovskas, paskutinė didžiulė niją arčiau

tvirtovč, ginanti Varšavą.iš ry
tų pusės, matomai jrm puolė — 
neatlaikiusi stipraus bolševikų
puolimo. Krik tolėl au į šiaurę 
bolševikų kariuomene prasiinu- 
šo sau kelią vakarų link ir ji 
dabar randasi tik šešiasdešimts 
mylių j rytus nuo Varšavos.

Apskaitoma, kid apie 120 
amerikiečių — moterų ir kūdi
kių — apleido Varšuvą. Didžiu
ma jų vyksta Danzigan. Vis dėl
to, nemaža moiterų, labdaringų
jų organizacijų, kol kas st-vo 
pareigas tebeina.

Visame 120 mylių fronte len
kų trmijos trupinama į skivy- 
tus stipriui bolševistinių gaujų 
puolimu, kurios metama mušin 
—darant desparaitinių pasisten
gimų užimti Varšuvą pirma nei 
bus užbaigta musių paliaubos 
konferencija Kobryne. Rusai vi
sur gabenasi naujų
mų, ki«l užbaigus visišką 
mušimą lenkų iki bus 
dyta mūšiai.

šešiasdešimts mylių 
Varšavos.

Vakar naktį išleistas
nis pranešimas rodo, kad bolše
vikų armijos pasiekusios liniją, 
einančią nuo Kossaki iki Cie- 
chanolwicz, kuri randasi tik še
šiasdešimts mylių nuo 
vos.

Oficialiniai patvirtinta, kad 
rusai jau pasiekę Mielniką, į 
šiaurryčius nuo Brest-Litovsko.

Šiauriniame sektore bolševi
kų kariuomenė eina priekyn ir 
jau pasiekusi Ostrolensko sritį. 
Kavalerijos regimentai1 ir šiaip 
nauji kariuomenės būriai nuo
lat gabenama frontan. Aiškiai 
sumatyt, kad jų yra pienuoja
ma, būtent, pastumti mūšio li- 

Varšavos ir dagi 
prieš seredą, kuri sovietų atsto
vų yra nužymėta kaipo arty- 
miausias laikas pasitarimui su

PINIOŲ KURSAS

Angliakasių streikas
Illinois angliakasiai darban ne- 
dę bolševikai alus.ųęada 
grįžtą; angliakasių uniją užval

dę bolševikai.

CHICAGO. Pasirodo, kad 
vakar gautosios iš Springfieldo 
žin os buvo nevisai teisingos. 
Tos žinios sakė, kad Illinois val
stijos angliakasiai nutarę grįžti 
darban, ir jau sugrįžę. Viso, 
girdi, sugrįžo apie 75 nuoš. ang
liakasių. Kiti taipjau grįšią, ir 
t. t.

Dabar tečiaus pasirodo, kad 
dalykai stovi visai kitaip.. Ta
tai paskelbė pats Illinois Coal 
Opera tors asociacijos preziden
tas, E. C. Scarles. Ap’e Illinois 
angliakasius jisai sako šitaip:

“Illinois valstijos kasyklos 
nedirba.

“Neveizint paskelbtų žinių, 
buk jie grįžę darban, ir nevei
zint prezidento W Isono reika
lavimo ir jų unijos viršininkų 
paliepimo grįsti, angliakasiai 
atsisakė grįžti darban.

“Praeitą panedėlį dnugiau 
kaip keturiasdeš mts penki tūk
stančiai angliakasių laikė savo 
susirinkimus ir nubalsavo tęsti,
streiką. Nė viena kiek didesnė 
šioje valstijoje kasykla nepra
dėjo darbą.”

Pasak SerJes’o delei to esą 
kaltas bolševizmas! G.’rtli, “ang
lių kasyklose susisuko sau liz-

Scarlcs’o manymu, iš 120 
Illinois valstijos kasyklų dar

bas eina tik kokioje dvidešim
tyje. Visos kįtos stovinčios už
darytos. 

• —-..............—--------- - ' ' — ......... ' - - nr - - -- -

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Turkų armija bėga
Graikų kariuomenė veja ją į 

kalnus.

WASHINGTON, rugp. 3. — 
Gautomis valstybės departa
mente žiniomis, kurių čis< šian
die atsiuntė Jungtin u Valstijų 
legacija iš Graikijos sostinės 
Atėnų, turkų nacionalistų ka
riuomenė /Vnatolijoj bėga į kal- 

> nūs. šitos žinios remiama grai
kų kvatieros Mažojoj Azijoj 

i pranešimu, kur gra kų kariuo- 
! mene kt»ujasi su turkų naciona
listų kariuomene.

Pranešimas pažymi, kad 
1 graikų kariuomenė stipriai 
spaudžia priešą ir kad turkų 
nacionalistų kariuomenė, ko
manduojama Mustafa Kernį J, 
bėga kalnų link.

ISPANAI KAUJASI MOROKOJ.

Neteko dvidešimties kareivių.

MADRIDAS, rugp. 3. — Ofi- 
cialiniai paskelbta, kad liepos 
27 ir 3| dienom ta Marokoj, ne- 

dą bolševizmas. Raudonieji agi- i Rhana miestelio, Ispanų 
(atoriai ir aidoblistai , šėlsta.“ ' kariuomenės regimentas susirė- 
Vis dėlto, pons Searles nedrįsta 1 niė su tūla vietos gyventojų 
įvardyti ne vieną jo tariamąjį gaujai Ispanai riaušininkus ap- 
“bolševiką.” Jis t:k reiškia nu-įgalėję, bet mūšio lauke liko 
sistebėjimo, kaip, girdi, anglia- , dvidešimt ispanų kareivių. Try- 

i sužeista, 
tūli jų turbūt mirtinai.

kasiai gulėję vienu ir tuo pačiu ! Id<a ispanų kareivių 
laiku sušaukti susirinkimus ir 
nutarti tęsti streiką. Tarytum 
jis nežinotų, kad susirinkimai 
buvo sušaukti tuoj po to, kada 
gauta unijos viršininkų palic-

į pimas grįžti darbuci. M
Taigi pasirodo, kad anglia

kasiai dar streikuoja. Pasak to 
paties Searleso, jie “atsisakė 
paklausyti savo naciontdinio 
prezidento Lewis’o. Jie nenusi
lenkė nč valstijos organizaci
jos prezidentui Frank Farrsin- 
gtonui. Jie nepaisė prezidento 
Wilsono reikalavimo. Jie atsi
sakė grįžti darban.“

Esą, anglies kasyklų dūdos 
!kas rytą šaukiančios angliaka
sius darban. Tik ne vienas ne- 

Varša-1 pasirodęs.

NAUJIENIEČIAMS ŽINO
TINA.

sustiprini- 
su- 

sustab-

nuo

oficiali-

Rugpiučio 8 d., didžiu
liame Gardners darže įvyks 
metinis Naujienų Bendro
vės piknikas. Visi Naujienų 
prieteliai, visi seni ir jauni 
kviečiami jame dalyvauti. 
Naujienų piknikai visuo
met yra įdomus ir turinin
gi. Taip bus ir šiemet. Pik
nikas prasidės kaip 10 vai. 
ryto. Važiuojant reikia im
ti State St. karus No. 119 
Nuveža iki 119 gatvės. Iš 
ten galima imti kitą karą, 
kuris nuveš iki vietos — 
123 gatvės.

VAKAR, rugp. 3 d., užsienio pinigų Lenkija kai dėl paliaubios mu- 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip uz v 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma S1U* .
Amerikos pinigais šiaip:

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

$3.67
$0.60
12.40
$3.95 Į
13.32
19.00 , u u-
$2.40 Čia geltomis žiniom s, Meksi-

(Lietuvos auksinai tni kos valdžia paskelbė prokliama-ostmarkiai; jų kursas toks-pat 1 1
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių .................... $0.57
Olandų 100 guldenų.......... . $33-65
Norvegų 100 kronų...... ..... . $15.70
Šveicarų, už $1 ..........
Švedų 100 kronų .......
Vokiečių 100 markių

CANTU VIS TIEK NETEKO 
DžIABO.

LOS ANGELES, rugp. 3. — *

įciją, kad žemosios Kalifdrnijos 
gubernatorius Cantu paliuosuo-' 
j amas. Jis turėsiąs pasitraukti, 

frankų$2i 15 apka busiąs priverstas ta- 
....... * ‘ B taį padaryti. ?$2.40

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
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Kas Dedasi Lietuvoj jJ

St. Seimo darbuotė.
Seimo prezidiumas.

Seimo prezidiumas susidarė iš 
krikščionių demokratų ir liaudi- 
ninkų-demokratų (valstiečių są
junga sudaro Seime vieną gru
pę su liaudininkais). Socialde
mokratai, kad ir kviečiami, da
lyvauti prezidiume atsisakė ir 
tik informacijos tikslais laiko ja 
me savo žmogų, kaipo antrą se 
kretorių be sprendžiamojo bal
so.

Amnestijos klausimas.
Pirmas svarbesnis klausimas, 

kuli Seimas išrišo, buvo amnes
tija. Pastatė jį socialdemokra
tų frakcija. Jį svarstant, krik- 
ščionys-deinokratai mėgino iš 
karto susiaurint amnestijos įsta
tymą; jeigu jų siūlymas butų 
praėjęs, nebūtų paleisti iš kalė
jimų dauguma kareivių, dalyva
vusių vasario 20-23 d. įvykiuose 
ir visi tie politiniai kaliniai, ku

rie kaltinami buvo 126 str. B. 
St. už revoliucinę darbuotę prieš 
esamą Lietuvoje valdžią ir poli
tinę tvarką, vadinasi socialisti
nių pažiūrų ir organizacijų žmo
nės. Karštos kovos keliu social
demokratams, padedant liaudi
ninkams, pasisekė priversti krik
ščionis - demokratus nusileisti. 
Amnestijos įstatymu nepaleid
žiami iš kalėjimų tik tie, kas y- 
ra prasikaltęA, kaipo krašto iš
davikas. Nemažinama bausmė 
žmogžudžiams, arkliavagiams, 
spekuliantams ir dektindariams. 
Paprastiems kriminalistams su- 
mažitna bausmė vienu trečdaliu, 
vokiečių teismų nuteistiems — 
perpus.

Sąryšy su amnestijos klausi
mu taip pat socialdemokratų pa
siūlymu Seimo išleistas įstaty
mas, kuriuo sustabdoma mirties 
bausmės vykdymas.

Laikinoji konstitucija.
Antras Svarbesnis Seimo įsta

tymas, tai laikinoji valstybės

Ar Pamenat Ta Laika
kada uždirbote

JŪSŲ PIRMUTINI AMERIKONIŠKĄ DOLERĮ
Ar pamenate kaip ilgai jus žiūrėjot j jį iš abiejų pusių.
Dabar pažiūrėkit į vieną iš jų ir pamislykit.

Kiek jųjų jus turėsit kada jus
pasęsit, apsirgsit ir negalėsit dirbti?

Jeigu jus da nepradėjot taupinti
PAIMKIT VIENĄ DOLERĮ Iš JŪSŲ SEKAMOJO 

MOKESTIES KONVERTO.
ir ateikit į seną stiprų valstijinį banką ant klimpo 47 ir Ashland Avė.

Peoples Stock Yards State Bank
ir pareikalaukit tau/mo knygutes.

NEVAT KAD IR NESUPRANTAT 
ANGLIŠKAI Ne ŽODŽIO.

Jus jaučiatės čia kaip namie, dėlto, kad mes kalbame lietuviškai, 
ir atgaunate savo pinigus kada tik norite.

Ar gali būti kur geresnis bankas? ,

PEOPLES =
Bankas ant Kampo 

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

Pasinaudok Proga

Marquette Park ir Lietuvių vienuolyno

Jei nemanai važiuoti Lietuvon Pirk Namą arba Lotą 
Puikiausioje Lietuvių kolonijoje 

Arti

Mes parduodam namus ant labai lengvų išlygų, 
kurie neša dideles rendas. Mes turime daugybę lo
tų už labai pigią kainą. Lietuviai biznieriai pasinau
dokite proga. Mes turime keletą biznevų lotų ant 63 
gatvės tarpe Western avė. ir Kedzie, kurie į trumpą 
laiką bus verti keletą kartų daugiaus. Jei norite, kad 
pinigai neštų 6 nuošimtį mes esame įgalioti ir par- 
duodame 1-mą Mortgage Gold Bond ant vidurmies- 
čio namų, kurių bondsų globėjais yra vidurmiesčio 
Century T^rust and Saving Bank. Bondsai yra $100, 
$500 ir $1000 vertės. Perkantiems ir parduodan
tiems nejudinamą turtą mes padarome visus legališ- 
kus dokumetus.

Ofisas atdaras kiekvieną dieną lygi 9 vai. vakare, 
nedėlioję ligi 5 po pietų.

Francis Kihort & Go.
Nariai:

Chicago Real Estate Board 
Cook County Real Estate Board 
2402 West 63-rd St. Chicago, III. 
Arti kampo Western Avė. ir 63-rd St.

konstitucija, paskelbta laikraš 
čiuose. /

Buvo patiekta du projektu, 
socialdemokratų funkcijos ir k.- 
d., kurį iškarto palaikė ir liau
dininkai. Pamatiniai skirtumai 
šie: socialdemokratai siūlė visai 
nerinkti valstybės prezidento, 
pavedus jo pareigas eiti Seimo 
pirmininkui. Krikščionys nori 
prezidento. S.-d. siūlė visai pa
naikinti mirties bausmę; krikš
čionys buvo prieš tai. S.-d. sto
jo už panaikinimą luomų, titulų, 
ordenų ir laipsnių; krikščionys 
siūlė panaikinti tik luomų privi
legijas.

Krikščionys pagalios norėjo 
duoti valdžiai teisę liesti įstaty
mus, kuomet Seimas esti paleis
tas atostogoms, tik kad tie įsta
tymai butų paduodami Seimui 
patvirtinti Seimui susirinkus. 
S.-demokratai buvo griežtai tam 
priešingi.

Besvarstant Seimo visumoj 
tuos skirtumo punktus, krikš
čionys atsisakė nuo mirties bau
smės, nuo luomų ir titulų, nuo 
patiekimo valdžiai teisės įstaty
mus leisti, bet nesiliovė reikala
vę prezidento. Prezidento klua- 
simu atsivertė ir liaudininkai su 
valstiečių sąjunga, prisidėdami 
prie s.-d., bet krikščinoys, bū
dami daugumoj, vis tik įkėlė pro 
zidentą laikinon konstitucijon. 

j Jausdami, kad krašto dauguma 
1 tuo klausimu nebus jų pusėj, 
k.-d. ir dabar nesiskubina rink
ti prezidento ir tuo tarpu jo pa
reigas eina Seimo pirmininkas.

Seimo komisijos.
Priėmus statutą ir laikinąją 

j konstituciją, Seimas susiskirtė į 
komisijas ruošti įstatymų pro
jektams. Sudaryta apie 15 ko
misijų, jų tarpe žemes reformos, 
konstitucijos, ekonominė, švieti-

■ mo, karo reikalams, savivaldy-' 
bių, krašto atstatymo komisija 
ir kitos. Sudaryta ypatinga ko
misija neteisėtiems valdžios dar 
bams tirti.

žemės klausimas.
Komisijų darbo pradžioj iški

lo žemės reformos; klausimas. 
Užkliudė jį s.-d., kalbėdami ko
misijų sudarymo reikalu. Jie
nurodė, kad tarybiniam kabine
tu! bešeimininkaujant, ypač pa
staruoju laiku dvarininkai urnai 
pradėjo parduoti, įkeisti, arba 
jas visokiais šeimynininkais da
linimais slėpti nuo busimos že
mės reformos. Be to jų pradė
ta galvatrukčiomis parduoti ir 
kirtsi dvarų miškai.

Tuo klausimu viens kitą pra
lenkdami, pateikė vienu laiku 
projektus liaudininkai ir' k.-d. 
Tuose jų propektuose buvo mė
ginama iš vienos pusės stabdyti 
žemės ir miškų spekuliacija, gi 
iš antros dalinai rišti pats že
mės klausimas. Buvo siūloma: 
paimti valstybės žinion iš karto 
majoratai, ir rusų valdžios pri
vatiems asmenims dovanoti ar 
perleisti dvarai, sustabdyti be 
valdžios leidimo privačių miškų 
pardavimas ir pardavimą dvarų, 
jei jie didesni kaip 70 dešimti
nių. Viešiems mažesniems kaip 
70 deš. ūkiams leidžiama liuosai 
parduoti, bet pirkėjas netilYi tei 
šes daugiau žemės turėti, kaip 
20 deš. kartu su pripirktąja.

Be to buvo siūloma apdrausti 
mažesnių nuomininkų teises, pa
liekant juos vietose kaipo pirmu 
tinius kandidatus jų nuomuoja- 
mai žemei pirkti.

S.-d. vieton tų projektų pasiu
te:

1) kol nėra Seimo, nustatyta 
kokiais pamatais bus rišama Lie 
tuvoje visa žemės reforma tuo
jau paimti krašto nuosavybėn 
visi privačių asmenų miškai, di
desni kaip 15 deš.

2) uždrausti pardavinėti, į-
keisti (užstatyti), dovanoti, da
linti, budu perleisti
žemę, kad tuo budu butu sustab

O

dyta bent kokia žemos spekulia
cija, ar jos nuslėpimas.

3) nepardavinėti ir nedalinti 
ne valdžios žemė, ne privatinė 
kol bus nustatyta bendrieji re
formos dėsniai ir kol paaiškės 
bendras reformos‘planas, nes ei
nant k.-d. ir liaudininkų siūlo

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiin

PIRMAS r FII NIKAS
1920 metuose atsibus

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

West Pullman, 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. Chiogiečiams 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.

muoju keliu bus duodama gali
mybė tvirtesniems ūkininkams 
ir vertelgoms prisipirkti žemės 
iki 20 deš., nežiūrint to, kas liks 
dvarų darbininkams ir kitiems 
bežemiams;

4) sutvarkyti miško gabeni
mą užsienin, išleidžiant jo tiek, 
kiek liks aprūpinus paties kraš
to reikalus ir

5) tuojau imtis išdirbti že
mes reformos piną projektą.

Kuomet k.-d. ir liaudininkai 
nesutiko su tuo pasiulymu, s.-d. 
atsisakė visai dalyvauti jų pro
jekte, jų projektų svarstyme, 
pabrėždami, kad k.d. ir liaudi
ninkai nori, bendrai nesvarstę 
žemės reformos pamatų, kontra
bandos keliu pravesti savo 
programą, būtent, kad žemė tu
ri būt iš stambesnių ūkių išper
kama, o ne konfiskuojama, kad 
ji bus parduodama už pinigus 
pilnon nuosavybėn, kad jų nori
ma nustatyti perkamos žemės 
norma, būtent 20 deš. Dalis tų 
įstatymų’lopų jau priimta k.-d. 
ir liaudininkų balsais.
Dvarų darbininkų atstatymas.

Birželio 16 d. s.-d. frakcija 
pasiūlė pamainyti įstatymus a- 
pie dvarų darbininkų įstatymą, 
patiekdama ir projektą. Tą pa
tį klausimą iškėlė ir darbo fe
deracija. Abudu projektu buvo 
atiduotu socialės apsaugos ko
misijai, kuri sudarė suderintą 
projektą; jis buvo jau svarsty
tas Seimo visumoj, bet da nepa
baigtas.

Interpeliacijos.
S.-d. frakcijos buvo įteiktos 

valdžiai šios interpeliacijos:
1) Delko laikinasai preziden

tas neteisėtai dovanojo teismo 
paskirtąją bausmę ir 14,000 auk. 
nuostolių dviem aviacijos dalies 
karininkams ?

2) Del Kauno spaustuvių dar
bininkų streiko.

3) Del pavarymo iš vietų ir 
išmetimo iš butų dvarų darbi
ninkų Vilkaviškio apskrity.

4) Del darbininkų areštų Kau 
ne laike visuotinojo streiko bir
želio 15 d.

5) Frakcija dalyvavo interpe
liacijoj dėl neteisėto Lietuvos pi
liečių ištrėmimo remiantis val
džios išleistais aplinkraščiais.

Be interpeliacijų s.-d. frakci
ja buvo padavusi valdžiai keletą 
smulkesnių paklausimų iš dar
bininkų gyvenimo.

[“Sociald.”]

ž. U. I). pil"sąjungos at
stovų SUVAŽIAVIMAS 

VILKAVIŠKYJE.
Gegužša 24 ii- 25 d. Įvyko Vil- 

kaviškyje ž. U. D. Pr, Sąjun
gos Atstovų Suv žiavimas. Į 
Suvažiavimą, atvyko atstovai iš 
šių skyrių:

Vilkaviškio, Kybartų, Alvito, 
Žaliosios, Lankeliškių, Bartinin
kų, KetuiValakių, Pajavonio, Pik 
viškių, Gižų, Šakių, Barzdų, Pa- 
ežerčlio, Lukšių, Sintautų, žvirg

ždaičių, Naumiesčio, Bubelių ir 
Ungurinės.

I Suvažiavimą atvyko viso 78 
atstovai. Be jų dalyvavo suvar 
žiavime patariamu balsu apie 15 
atstovų iš Mariampolės Darbiniu 
kų Bežemių ir Mažažemių Są
jungos.

Pirmininkavo K. Matulaitis.
Suvažiavimas priėmė šią die

notvarkę :
i 1. Centro Valdybos 1919 m. 
/pyskaita. »

2. Revizijos Komisijos prane
šimas.

3. Pranešimai iš vietų.
4. Peržiūrėjimas dvarų darbi

ninkų atstatymo įstatymų 1920 
m. balandžio 20 d. išleistų.

5. Pranešimai apie ėjimo strei 
ko 1919 metų rudeny.

6. Suv. gub. darbininkų, be
žemių ir mažažemių sąjungos 
organizavimas.

'7. žemės klausimas.
8. Rezoliucija St. Seimui.
9. Organas.
10. Narių mokesnis.
11. Valdybos perrinkimas.
12. Rev. Komisijos perrinki

mas.
Kaz. Matulaitis, Valdybos pir

mininkas, sveikino Suvažiavimą 
senosios valdybos vardu ir savo 
kalboje kiek ilgiau apsistojo ant 
valdybos narių likimo, kuriems 
teko išsėdėti Kauno “tautiška
me” kalėjime nuo 1919 m. lap
kričio m. 23 d. iki 1920 m. va
sario 27 d. dėl kilusio Vilkaviš
kio apskrity] pereitą rudenį 
dvarų darbinikų steriko. Badas 
ir šiltinė kankino virš trijų mė
nesių darbininkus kalėjime ir ne 
visiems ten pakliuvusiems pasi
sekė sulaukti paliuosavimo die
nos. Pats K. Matulaitis sirgo šil
tine aštuonias savaites ir paliuo-, 
suotas iš kalėjimo vos pajėgė nu 
kakti iki Mariampolės ir ten vėl 
turėjo gulti ligoninėn. Bet dar 
baisesnis likimas buvo J. Mi- 
liaucko, Simanėliškio dvaro dar 
bininko. šiltinė ir “krikščioniš
kojo” kalėjimo režimas įveikė 
tą stiprų darbininką ir smarkų 
kovotoją dėl labo savo draugų 
ir 2 dienom prieš paliuosiavi- 
mą jis užmerkė savo drąsias a- 
kis. “šaltame kape guli musų 
draugas Miliauckas — kalbėjo 
Matulaitis — jis jau nedalyvaus 
daugiau musų susirinkimuosę, 
jis nedrąsius mv. žodžiu ir dar
bu, bet jo mirtis, mirtis kanki- 
nio-darbininko, atvers tūkstan
čiams musų draugų akis ir jie 
pamatys savo tikruosius prie
šus.” Pagerbimui draugo J. Mi- 
liaucko atminties visi dalyvavu
sioji sustoję pučiuiruivo “Kovoj 
jus pražuvote”.

Po Matulaičio kalbos sveikino 
suvažiavimą Si. Seimo narys J. 
Plečkaitis Seimo s.-d. frakcijos 
vardu ir kiek ilgesniame prane
šime išdėstė St. Seimo darbuo
tę. Po jo kalbėjo Alfcldas. Jis 
sveikino suvažiavimą Vilkaviš- 
kio rajono partijos Poąlei-Zion

■IMIHIM
vardu. Jis kvietė darbininkus 
išvien visiems eiti j kovą prieš 
Lietuvos buržuaziją. Be to gau
ti pasveikinimai iš Vilkaviškio 
žydų - darbininkų socialdemo
kratų, iŠ internacionalinės dar
bininkų socialistų “Jaunimas” 
organizacijos ir iš Mariampolės 
apskrities profesinių sąjungų 
Centro Biuro.

Iš pranešimo Valdybos maty
ti, kad ji iki šiam laikui nieko 
veikti negalėjo, nes nors paleis
ta iš kalėjimo vasario mėn., bet 
siaučiančioji reakcija kliudė net 
ir skyrių veikimą. Iš kasininko 
pranešimo matyti, kad per visą 
sąjungos gyvenimo laiką (nuo 
rugsėjo mėn. 1919 m.) Centro 
Valdybos kasa turėjo 7044 auk. 
įplaukų ir 6419 auks. 50 sk. iš
laidų.

Ypač įdoniųs skyrių praneši
mai. Sugniužus streikui dauge- 
lyj vietų darbininkai nusiminė. 
Kai kuriose vietose juos suvi
liojo “Dt'»r. Rcderacija.” Bet ma 
tyt sąjungoj veikimas paliko 
pėdsaką darbininkų atmintyj ir 
daugeliui darbininkų jį parodė 
reikalingumą tik matyti, kad 
dargi tamsiausiose sąjungos die 
nosc, kuomet krikščionių dem. 
“patronas” Draugelis ir Vilka
viškio didvyris komendantas 
Zaskovičia su kariuniene siautė 
dvaruose, dargi tuomet, nors 
silpnai, bet nekurie skyriai veik
ti nenustojo. Ten kur nebuvo 
galima dirbti viešai, ten darbi
ninkai dirbo slaptai: slaptai rin-
kosi skyrių valdybos, slaptai lei 
sdavo skyriaus lapeiius-atsišau- 
kimus.

Kalbant apie išleistąjį 1920 
m. 20 landžio įstatymą dėl dar
bininkų iš dvarų atstatymo nu
tarta to įstatymo nesilaikyti, 
kadangi jis yra darbininkų ne
naudai, o teismai juo remdamie
si meto iš dvarų darbininkus 
jau dirbančius net po dešimtį 
metų.

žemės reformos klausimu nu
tarta kad tik panikinimas žemės 
nuosavybės ir pravedimas žemės 
socializacijos panaikins lauko 
darbininkų ir mažažemių skur
dą.

Nuo siuntimo rezoliucijos St. 
Seimui nutarta susilaikyti, ka
dangi Seimo sąstatas toks, kad 
jis nieko gera darbininkų klesai 
neduos.

Nors jau ir pradėjo skyriai j u 
dėti, organizuotis, bet daugelis 
jų dar suvis pakrikę. Daugu
moje vietų darbininkams neleis
ta organizuotis: neleisti susirin
kimai, atimtos knygos. Ir šiaip 
po tii UiileJ imu ii- bauginimų ne 

visur darbininkai drįsta imtis 
organizavimosi darbo. Dėlto Su 
važiavimo nutarta griebtis kuo 
greičiausiai tvarkyti skyrius ir 
šaukti antrą suvažiavimą, kurs 
gal įvyks 4 savaičių laiku. Val
dybos perrinkimas ir paliktas 
antra j am su važiamu i.

[“Sociald.”]

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telcphone 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 
farmn ir dirbu visokius Logališ- 
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 Statą Ban- 
kos, 2201 W. 2znd St., Cor. Leavitt 

Tol. Canal 2552.

Saugok akiij regėjimą
4 " •/' * J t

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin iiurlnt — tai 
reiškia, jog privalote kreipties j 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks Jums gerinusį patarnavimų 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCBITFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekus
Tėmykite mano parašų.

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

Mes užlaikome viso
kiausių
DEIMANTŲ, BRAN 

GIŲ DAIKTŲ, 
. LAIKRODĖLIŲ,

LAIKRODŽIŲ, OL- 
SELIO KAINOMIS.

Viskas pritaikyta 
lietuviams. Musų kai

nos yra žemesnes už kitų olselių kai
nas. Maloniai kviečiame jus ateiti pas 
mus kada tik jums patogu.

PAUL & ADOLPH BRAUDE 
Wholesale Jewelers l 

Room 400, Ketvirtas augštas 
Heyworth Bldg. — 29 E. Madison St.

Chicago, III.

Tel.: McKinley 4293
Atlankykit savo kaimyną iš Lietuvos 

LOUIS LEVIN.
SIIOES AND DRY GOODS 

Cleaning and dyeing of 
Ladies & Gcnts’ Garments 

2502 W. 38th St..Chicago

Teisinga drabužiij kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno ki

šenių!. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olseljo kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti Įr ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styiiaus. 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
It overk-ottis po $1 &, $17.50, $20.00
$22.50, ?2b.oo ir $30.00. Juodi siutai 
po $5 ir $65. Mėlyno sergo siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelines $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialis nupiginimas 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
1416 So. Halsttd Si.. Chicago, IU.
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SO. OMAHA, NEB.

šv. Antano parapijos streikas. 
“Christaus pranašų” atsilanky
mas ir kiti parapijoniy vargai.

“Naujienų" No. 153 jau bu
vo rašyta apie šv. Antano para
pijos streikų. Išpradžių stei- 
kininkų ūpas buvo pakilęs. Bet 
ti kro susibūrimo tarp parapijo- 
nių niekuomet nebuvo. .Viena 
jų dalis streikavo; kita —streik
laužiu vo,’ o trcičin—laikėsi nuo 
šaliai.

Streikininkams dabar prade
da nekaip vykt’. Pačiame 
streiko karštyj streikininkai bu
vo |rengę bazarą. Bazaras nu
sisekė gerai: jiclno liko 100 do
lerių. Tąsyk visi rėmė streiki
ninkus, mmydaini, kad jų var 
gai greit užsibaigs. Mat buvo 
manyta, kad tais pinigais bus 
galima kalnai nuversti. Jie pa
siėmė užlaikyti vcrgonininkę p. 
Kinsola'lę, kad tik ji prisidėtų 
prie streiko. Išeidami streikan, 
jie ir jaunę vr<rgonininkę ati
traukė nuo dūdavimo kunigui. 
Vargonininkė gaudavo mėne
siui $35. Iš streikininkų dabar 
jai mokama $25 mėnesiui. Ir 
prižadėt i po tiek mokėti jai tol, 
kol kunigas neapleis So. Oma- 
hos šv. Antano Parapiją. Dau
gelis nepatenkinti tuo. Jie sa
ko, kad vargiu inkų' nesą jokio 
reikalo mokėt, nes ji ir taip esan 
ti turtinga. O streiklaužių ša
lininkai dėl to triumfuoja. Jie

sako, kad streikininkai! greit ne
begalėsią užlaikyti vargoninin
kės. (ii kunigas, girdi, busiąs 
taip ilgai, kiek norėsiąs, nes jiis 
esąs po vyskupo globa.

Kaip kunigas, taip ir streiki
ninkai nusistatė nenusileisti.

Streikininkai turi keblumų. 
Iki šiol kunigo dar nepasisekė 
pašalinti. Susirinkimuose kaip 

. vienu balsu jie buvo nutarę pe»- 
jieškoti per laikraščius naujo 

i kunigo. Bet laikrašči ai atsisakė 
talpinti tokį pa j ieškojimą. 
“Draugas”, prisiųstlamas atsaky 
(lą, da pagąsd no so. omahie- 

I čins. kad jie galį papulti į bė- 
I da su savo streiku.* e t

Ar tai nekeista? Musų strei- 
j kininkai su v.'enu kunigu kovo
ja, o i>er laikraščius nori suras
ti naujų kunigų, kurie vėl nuo 
jų luptų po devynius kailius. 
Todėl ir musų laikraščiai, ma- 

I tyt, pasigailėjo so. omahiečių i:r 
netalpino pa j ieškojimo

Vienok dievulis neužmiršo pa 
; rupijos streikininkų. Pribuvo 
| net du kunigai: vienas aukštas- 
1 senas, ilga s rūbais, su dideliu 
| kryžium ant krutinės, lyg pralo
tas, — o kitas jaunas ir išsižiu- 
rėjo kaip visi kunigai.

Vietos lietuviai nepaprastai 
tuo susidomėjo. Kur tau, — 
pribuvo kunigėlių iš seno kra- 
jaus. Svečiai-kunigai ant grei- 

' lųjŲ įrengė prakalbas Šv. Anta- 
: no parapijos streikininkams. 
•Tuoj liko plačiai paskleista pla
katui, kad “kalbės du kunigai 
i Senos Rymskos katalikiškos baž 
nvčios” kun. S. B. Krvšču- | *7 *

r.as ir kun. M. Žukauskas.
Liepos 9 d „nors tai buvo pa-

A’ICHOR LINEJ

S. S. CALABRIA
Išplaukia Rugpiučio (August) 17,1920 į

HAMBURGU IR DANZIG4
3-čios klesos kainos

Hamburg ................................... $120.00
Danzig.............................. ......... $135.00

Pridedant $5.00 War Tax
Yra vietinis agentas jūsų mieste arba artymais.

Žmogue kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučioms. Bet jis | 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

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

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. 1

W U FF Iv JC « j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, * 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. i

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

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

■——•F. AD. RICHTER 6 CO„ 326-330 Broadway, New Yxk <>—<*—<•>

prastas vakaras publikos prisi
rinko pilnutėlė svetainė, nežiū
rint į tai, knid įžangos buvo ima 
ma 25 centai. Pirmininkeivo 
vietos lietuvis Maslauskus. Pir
moj vietoj jis perstatė kun. 
Kryščhmą. Kryščiunas ragino 
kurti savo bažnyčias, užrašant 
jas parapijai, o ne. vyskupui. 
Pasisakė, kiad jie atstovaują “se 
1a Byinską kabli kų vierą.” Po 
to jis prašė pakelti rankas tų, 
kurie stojo už tai, kad bažny- 
■Ya priklausytų žmonėms. Ran
kas pakele vos keli.

Paskui kalbėjo kun. M. Žu
kauskus. Jis išrodinėjo katali
kų kunigų darbelius, įvardyda
mas Chicago ir kitas lietuvių 
kolonijos. Jis pasakojo, kaip 
jie ne Dievui tarnauja atsidavę, 
bet doleriui. Kada žmogelis 
meldžiasi bažnyčioj, tui jie ke
lia didžiausį triukšmą, rinkdami 
pinigus. Po to jis nurodė, kaip 
kunigėliai gaudo jaunas paneles 
r girtuokliauja. Baigdamas 

kalbą, jis prašė, kad so. omahie- 
Čiai seną kunigą semi pasiliktų.

Bet žmonių ūpas labai, nupuo
lęs. Jie nebenori naujos baž
nyčios ir naujų mokesnių.

Kun. Žukauskas tuoj apleido 
vo. Omaho. O senasis įkūni
jąs da bandė įkurti' bažnyčią, 
l’no tikslu liepos 16 <1. jis įren
gė prakalbas. Vienok į prakal
bus niekas neatsilankė, taip kad 
kun. Kryščiunui prisiėjo sieno
mis kalbą laikyti. O gal paken
kė Biblijos studentai, kurie tuo 
pačiu laiku buvo surengę savo 
prakalbas. Tas nenusisukimas 
privertė ir kun. Kryščiuną ap- 
'eisti musų miestą.

Biblijos tirinėtojų kitos pra
kalbos įvyko liepos 10 d. Kalbė
ti S. Beneckias iš Clricagos. Jo 

kalbos tema buvo — “Svietu 
au pasibaigė” ir “Miliūnai žino 

nių dabar gyvenančių, nebe- 
nirs”. Bibliją rankoj laikyda- 
nas, kalbėtojas aiškino, kad šv. 
Rašto! pranašystės jriul pildosi. 
Girdi, svieto pabaiga prasidėju
si nuo 1914 m., kada Dievo “pa
teptųjų” sostai vienas po kito 
ėmė griūti, ir popiežiaus dikta- 
torystė silpnėjanti. Tai esanti 
perversmių pradžia ir t. t.

Kadangi musų žmoneliai greit 
i tiki, lai gal lir čia atsiras vie- 
nas-kitas Biblijos garbintojas 
Jiems dabar nebereikės nei dirl 
Ii, nei valgyt, o tik žiūrėti į Bib 
liją ir tikėt;' į visas ten pripasa
kotas jMisakas.

Biblijos pnacnrčai nors tuo ge
ri, kati nenaudoja žmones įžan 
goinis. Jiems mat, d raudžiam;’ 
daryti rinkliavos. Kristus tar 
navęs dykai, tai ir jid norį sekli 
jo pėdomis.

—Katalike Vargdienė.

Del Bekampio 
“Išteisinimo”.
Visuomenės žiniai.

LIETUVIAIIi

Gali Važiuoti Lietuvon per Hamburgą
Busimi laivų išplaukimai į Hamburgą įvyks

Rugpiučio, 10, d. 17 d. ir 21 d.
RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

da turi tinkamų vietų
Visi kurie nori važiuoti Lietuvon turi ateiti pas RUSSIAN AMERICAN 

BUREAU konoveikiausiai ir užsisakyti vietą.

Pašportai Lietuviams Yra Išduodami j vieną Dieną
BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 vai. vakaro. Nedaliomis 

iki 1 vai. po piet.

RUSSIAN - AMERICAN BUREAU
Didysis Ofisas: šaka:

160 North Wells Street, 706 Roosevelt Road,
Chicago, III. Chicago, III.

AŠ, ALENA KOSTOVSKA, BOBAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE.
Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris, 

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrenas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Rusiikos ir Turkiškos Vanos

12th STREET 
Tel. Kedlie 8902

8514-16 W. 12th ST.
Arti St. Loaltf Ava 

CHICAGO, ILL

Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

X>
CARTERS 
BJITTLE 
llVER 
flPILLS.

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

■j 
■■Bl

. tikroj. CARTSSr P,LLS

sŠviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi, 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

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

Lietuvių Amalgameitų unijos 
skyriui 54 ir 58 laikė bendrą su
sirinkimą liepos 8 d. 1920 m. ir 
nutarė pranešti visuomenės ži
niai štai ką: Paskalos, kurios 
buvo leidžiamos apie J. A. Be
kampio niekšystes, buk jis ėmęs 
nuo bosų kyšius1 pinigais, drabu 
žiais ir eibes kitokių nedorybių 
pridirbęs — viskas tas yra me
las ir blogos valios žmonių pra
simanymus.

Viršminėtą dieną kriuučiar 
lai kydami susirinkimą įsvarsti 
vien tik, tą klausimą, ir kurianu 
buvo skaityti visi užmetimą 
prieš J. A. Bekampį, į kuriuo 
jis atsakinėjo žodžiu ir doku 
mentais prirodė, kad vrsi užme
timai buvo neteisingi, ką lindi 
ja balsavimas: už J. A. Bekiam 
pio teisingumą balsavo — 196 
Prieš — 16.

Tuom pučiu sykiu! tapo pa 
smerkti: V. Meškiunas. J. Gla 
veckas ir V. Paškevi čiuj už lei 
dimą neteisingų paskalų prie? 
Bekampį. Pasmerktųjų baus 
mė: padengs visas iŠtaidas, ku 
rios buvo padarytos laike tyr 
nėjitno skundų.

Komisija:
A. Jankauskas, 
V. J. Žilinskas, 
C. K. Briedis.

Kad skaitytojai! galėtų teisin
gai įvertinti šitąl “atšaukimą”, 
nes čia parodysime, ką kalba 
įpie lą susirinkimą, kuriame 
p. Bekampis buvo “išteisintas”, 
net jo vienminčių laikraštis 
‘Laisvė”.

Jos korespondentas, plački 
įprašydamas susirinkimą (“L.” 
i62 num.), nurodo, kad jį kon- 
roliavo suorganizavęs Bekam- 
>io sėbrų būrys, kuris kėlė 
riukšmą ir nedavė kalbėt Be

kampio priešams; kad Bekam
pis, ažuot p įsakinėjęs j slt do
mis jam klausimus, rėžė agita- 
yviškus spyčius apie savo 
kaltintojus, kad jisai pa
kilios pats prisipažino ga
vęs pingų iš bosų. Štai ką, 
inot “Lais.” korespondento, pa
lakė Bekampis :

‘‘22 d. lapkričio kooperaci
jos' menedžeris man davė au
ką $25.00, bet riš atsisakiau 
priimti; jis man pasakė: ‘dėk 
kur tu nori, bet aš tau duo
du.’ Įkišo į kišenių ir išėjo iš 
kriaučių ofiso”.

“Kitą dešimtį dolerių., tai 
nežinau kas man įkišo į kiše
nių, ar Lengvinas ar A. žilins 
kas. Vieną dieną aš nuėjau 
pas Lengviną į dirbtuvę. Bu
vo mano kolitas ir kelinės 
raukšlėtos, t;ri r<š ten nusipro- 
simui. Gal tuom laiku ir įki
šo man į kišenių dešimtį dole
rių, tikrai! nežinau...”
Po didelio lermo, kurį be pa

lo vos kėlė Bekampio sėbrai, 
pirmininkui tapo paduota du į- 
ešimai: vienas, — kad Bekam

pis nekaltas, antras — kati Be
kampis kaltas. Kada pirminin
kas paklausė susirinkimo, ar 
paremia kas įnešimą, kad Be
kampis kaltas, tai

“Surinka visn publika: — 
Taip, taip”.
Bet kada pirmininkas liepė 

alsuot rankų pakėlimu, tai bal 
avime dalyvavo tiktai apie du 
nitai žmonių, kuomet susirin 
ime buvo tarp 500 ir 600.
Keletas Klausimų, į kuriuos 

Bekampis necdsaikė, buvo tokie:

Perkame 
Liberty 
Bondsus

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius per
ka Liberty Bondsus 
pagal dienos kurso. 
Kas turi Liberty Bon- 
dsų gali atnešti juos 
parduoti j Naujienų 
Pinigų Siuntimo Sky
rių. Atsiųstus per 

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

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

“Kas buvo reikalaujama at
likti už tuos pinigus” (kurios 
Bekampis gavęs iš kontrakto- 
rių)?

“Kokiais tikslais Lapkričio 
mėnesyje važinėjote su kon- 
traktoriaus moterd (Lengvi- 
niene) ? Ir tuo pačiu laiku bu 
vo streikas šių dirbtuvių: 
Lengvino, Žiugždos, Simaičio 
ir kitų. Per jūsų susigiminia
vimą tie streiksti tapo pralai
mėti. čion turi pasiaišk'nti”.

“Kuomet jumis, Bekampi, 
tyrinėjo tarybos nariai, jus 
prisipažino ėmę overkotus, 
bet sakėte, jog plačiau išaiš
kinsite ant susirinkimo. Tai 
dabar turite pasiaiškinti”.
“L.” korespondentas sako, 

‘į tuos viršminėtus klausimus 
Bekampis rėžė spyčių kiek tik 
jis norėjo,” visaip kovodamas 
>avo oponentus, bet pasiaiškini
mų nedavė.

Tai toks buvo tas “teismas”.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

AKUŠĘRKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak- 
ikavusi Penn- 
ilvanijos/ hos- 
litalese. / Pa

sekmingai pa- 
’arnaujak prie 
gimdymo*8 Duo 
la rodą viso

kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

g—M——   —* ...

Tclephono Yards 5834

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

-

r— ............—
Ofiso Tel. McKinley 7fl

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS

Męs savo darbą rvarantnojame 
Kalbame visas Ėuroplkkna kalbas 
3M4 S. Kedsie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street

Telefonai Pallmaa 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan A v., Roaeland 

Valandos: 9 Iki 9 vakare.

Tel. 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 pietų iki 9 vakare

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
S331 S. Halsted S t., Chicago, III.
Valandos:—

Rcz. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligy

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

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

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

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chronišky Ligy.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. No- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St.. kamuiui 
I/earittt St. Phone Canal 6222 va
landos’ 1 iki 5 vai. ■akai’* bu« 7 iki 
9 vai. vakaru Gyvenimo vieta: 1114 
W. 42nd St Phone McKialay 4988. 
Valandom nuo 10 iki 12 diena
lllliaaKEBBIIBIIIIIR 

s DR. YUšKA : 
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Paliaus darbininkų vargai!

šimtas tūkstančių. Tat subrus-

Kazimieras Gugis

>

Partijos Žinios
Bet yra keista, kodėl kun. Ja-

Iš

KUNIGAS PATAPO 
SOCIALDEMOKRATU.

sti šiaip užadresavus: National 
Office Socialist Party, 220 So. 
Ashland Blvd., Chicago, III. —

SOCIALDEMOKRATŲ 
DEKLARACIJOS.

čiausią priešininkų demokrat’ 
jos siekimų, ir politinių ir so-

surinkta 10,000 dolerių, liepos 
menesiu suplaukė aukų vėl 10 
tūkstančių. Jeigu tik draugai 
truputį daugiau pasidarbuos, tai
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Kadangi Lietuvos socialdemo 
kratų prieitu nuolatos pasako-

“Prašalindami per žemes 
reformų privatinį žemės ūkį 
Lietuvoje, mes tuo pačiu pra
šalinsiu! iš musų visuomenės
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CHICAGO, ILLINOIS.

Talaphone Canal 1506

Reikia 100,000 dolerių rinkimų 
kampanijai.
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 8. Halsted St., Chicago, 
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Užsisakomoji Kainai 
Chicagoje — paštu: 
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Chicagoje — per nešiotojus!
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Savaitei______________________ 18
Mėnesiui 75

davė jiems da “magaryčių” ja apie juos visokių nesąmonių, 
tai naudinga bus čionai pabrež- 

O UŽ ką toks valdžios mie- ti keletas įžymesnių vietų iš so
cialdemokratų frakcijos prane
šimo, padai*yto Seime.

Demokratija.
“Socialdemokratam, kaipo 

darbininkų partijai, politine 
laisvė ir demokratinis krašto 
surėdymas, — tiži tliki būti
nos proletaram sąlygos vesti 
sėkmingai kovai už darbinin
kų būvio pagerinimą dabar, 
už galutinus jų siekimus atei- i 
ty”.
Taigi demokratija yra social

demokratams ne galutinas tiksl
ias, o tiktai įrankis tikslui at
siekti. Tas tikslas yra: pageri
nimas darbininkų būvio dabar, 
ir visiškas jų paliuosavimas 
kaip galint greitesnėje ateityje.

Panaikinimas stamibjo 
privatinio ūkio. ;

“Spręsdami žemės klausi
mą, mes stosime už tai, kad 
visos buvusios rusų valdžios, 
caro šeimynos, cerkvių, baž
nyčių, vienuolynų ir majora
tų žemės pereitų krašto* nuosa 
vybei. Krašto nuosavybei 
turi būti be atlyginimo paim
tos ir visų stambesnių ūkių 
žemės.

“Augštos kultūros ūkiai, 
kaipo pavyzdingos ūkio mo
kyklos, kaipo duonos rruo- 
dai turi būti neskaidoma ir 
t'k perimti visuomenės nuo-

laširdingumas geležinkelių 
kompanijoms? Už tai, kad 
jos taip blogai tvarkė gele
žinkelius, jogei valdžia turė
jo karės laiku paimti juos 
į savo rankas. Kada ji paė
mė juos, tai* jie buvo baisiai 
apleistam stovyje; visas ge
ležinkelių biznis buvo faktiš
kai subankrutijęs. Valdžia 
sutaisė juos žmonių pinigais 
ir atidavė juos atgal kompa
nijoms, gvarantuodama per 
tam tikrą laikį padengti vi
sus kompanijų deficitus ir 
da primokėti joms tiek, kad 
jos, kaip minėjome, turėtų 
mažių mažiausia šešis nuo
šimčius gryno pelno ant savo 
kapitalo.

Neužilgo po to geležinke
liai vėl susmuko. Ir štai da
bar, kad pataisius kompani
jų biznį, tapo padidinta ant 
pusantro tūkstančio milionų 
mokestįs už važinėjimą ge
ležinkeliais ir už gabenimą 
prekių.

Būti darbininku ir būti 
savininku — tai, pasirodo, 
visai ne tas pats.

daina atviro karo. Pati kova 
yra neišvengiama ir ji eis gy
venime, eis miniose. Joje lai
mes tie, kurie pasirodys la
biau susipratę, susibūrę ir kie 
čiau pasiryžę savo teises gin
ti. Tą vietą mes dėlto galim 
vadinti augšta, kad čia musę 
nepasiekia žvalgybos ranka, 
kad ir čia, musų kalbą aiškiai 
girdos Lietuvos liaudis.

“Naudosimės ta vieta kiek 
pajėgdami. Atydžiai seksim 
musų priešų darbus ir vilk
siu! juos dienos švieson kaip 
tik tada, kai jiems rupūs pa
sislėpti”. "*
Iš paskutinių žodžių skaityto

jai mato, kad Lietuvos social
demokratai visai neskelbus 
buk Seimas viską duosiąs dar
bininkams, kaip prasimano mū
siškiai “komunistiški” pasako
riai. Socialdemokratai nemė

gina sukelti darbininkuose klai
dingų iliuzijų (įsiva'zdiniftių); 
priešingai, jie sako, kad pačiam 
gyvenime, pačiose miniose eis 
svarbiausioji kova tarp darbi
ninkų ir išnaudotojų. Ir jie ra
gina darbininkus organizuoties 
tai kovai.

naudoti. Ji peršasi Aliantams 
“pagelbon” ir reikalauja iš jų 
leidimo padauginti savo kariuo
menę rubežiams ginti.

Į Aliantų reikalavimų perduo
ti lenkams ginklus, kurie, Ver- 
saliaus taikos sutartimi, turėjo 
būt sunaikinti, Vokietija atsisa
kė išpildyti ir pareiškė, kad pa
čiai Vokietijai ginklai reikalingi 
bolševikams besiartinant. Vo
kietijos valdžia pabriežia, kad ji 
nenorinti kištis į kovų tarp va
karų imperializmo (Lenkijos pa 
vidale) ir rytų bolševizmo.

Lenkijoj įvyksta dalinai kabi
neto krizis. Prie valdžios pasi
rodė valstiečių vadas Vitos ir so 
cialistas Dašinskis. Lenkija pa
siūlė taikų sovietams. Bolševi
kai sutiko lenkų pasiūlymų svar 
styti. Tas bolševikų žingsnis 
nuramino aliantus.

Liepos 25. — Sulig bolševikų 
atsakymu į lenkų taikos pasiūly
mų, sustabdymas ginklų turi į- 
vykti liepos 30. Baranavičiai 
liko nuskirta vieta bolševikų- 
lenkų pertrakcijoms. Tuo tar
pu bolševikai žygiuoja plačiu 
frontu pirmyn, stengdamies už
imti visus nelenkiškus miestus.

Liepos 26. — Bolševikų ranko 
se atsidūrė nauji miestai: Slani- 
mas, Volkoviškas ir Rožanai. 
šios rusų raudonosios armijos 
grupės artimiausias tikslas ma
tomas yra paimti Lietuviškųjų 
Brastų — lenkų strateginę ba-

Sereda, Rugpiucio 4 d., 1920

Tuoj po rinkimų į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą buvo žinia 
laikraščiuose, kad vyskupas Ka

■ revičus nubaudė kun. Pr. Vi- 
... . . hiną, paliepdamas jam eiti į

Prisaikintųjų,teismas pi i- kiio^tonų mtokytis teologijos, 
už tai kad tas kunigas pritarė 
socialistams. Dabar štai ką ra
šo apie tai “Tėvynė“:

“Kun. Pr. Vilūnas, žemai
čių vyskupo ištremtas kalėti, 
Kretingos vienuolynan neva
žiavo, bet išsivilkęs j ūpas, dir 
ha ‘Socialdemokrato* redakci
joje. Žymime šį bene pirmą 
Lietuvos istorijoje kunigystės 
pametimą dėl idealinių, ne dėl 
išrokavinių motyvų įvyku-

Nuomonių 
persekiojimas

pažino chicagietį Bross 
Lloyd’ą ir 19 kitų komunis
tų darbiečių kaltais peržen
gime specialio Illinois vals
tijos įstatymo apie “maišto 
(sedition) kėlimą.

Ar jie padarė kokį “mais- 
tišką” darbą? Ne. Pats pri- 
saikintųjų teisėjų pirminin
kas pareiškė laiKralČių asto- 
vams, kad jie pasmėrkė kal
tinamuosius ne už kokius- 
nors darbus, o už jų žodžius. 
Tų komunistų darbiečių agi
tacija, girdi, buvo tokia, kad 
jeigu ji butų įvykdinta prak
tikoje, tai šalis prieitų prie 
anarchijos.

Reiškia, tie žmonės tapo 
nubausti už savo nuomones. 
Prastas yra dalykas, kada 
pradedama kovot su žmonių 
nuomonėmis kalėjimų ir pi- 
nigiškomis bausmėmis. Tai 
yra blogiausia despotizmo 
rųšis.

Viduramžiuose katalikų 
bažnyčia pūdydavo kalėji
muose ir degindavo ant lau
žų “heretikus,” įsivaizdinda
ma, kad tuo ji išnaikins 
“kreivas” idėjas žmonyse. O 
ko ji atsiekė? Daugelis 
“heretikų” idėjų šiandie yra 
pripažinta teisingomis, o in
kvizitoriai tapo istorijos pa
niekinti.

Vilimas mėgino eiti tuo keliu, 
kurį rodo Kristaus mokslas, ir 
užtarti beturčius, todėl bažny
čios vyriausybe nubaudė j į. 
Tada jisai pamatė, kad nėrė* vie
tos toje vcidnia nių kompanijo
je, ir pasitraukė iš jos.

Ir ne vienas katalikų kunigas 
taip padarytų, jeigu turėtų tiek 
drąsos, kiek kunigas Vilūnas.

Klesų. žinoma, 
“nėra”.

Keletas mėnesių atgal ge
ležinkelių darbininkai 
algų pakėlimų sumoj 
miliomi dolerių metams.

Dabar tarpvalstijinės vai
zbos taryba pakėlė geležin
kelių ratas, kurios padidins 
jų savininkų metines paja
mas 1,500 milionais.

Pusėtinas skirtumas, ar 
ne?

Kodėl tapo pakeltos algos 
geležinkelių darbininkams? 
Dėlto, kad senomis algomis 
jie nebegalėjo išgyventi.

600

Jau du kartu buvo pranešta 
amerikiečiams, kad inžinierius 
Tanias Naruševičius (Norus) 
esąs išrinktas Lietuvos preziden 
tu, bet iki šiol tebėra abejotina, 
ar ta žinia yni teisinga.

Kol kas nėra* jo® patvirtinimo 
iš Lietuvos valdžios. Vienoj 
Eltos kiblegramoj šiomis dieno 
mis p. Naruševičius buvo mini
mas, kaipo narys komisijos, pa
siųstos į Rygą derėtis su bolše
vikais. Jeigu jisai butų prezi
dentas, tai toje kablegramoje 

ikrai pažymėta tatai. Ant
ri'* vertus, prezidentas vargiai 
butų skiriamas Į tokią komisi-

Ii būt, kad jisai pranešė tą, ką 
Lietuvos klerikalai buvo nuta
rę, bet da nesuspėjo įvykdinti. 
Turėdami didžiumą balsų Sei
me, jie gali išrinkti tokį prezi
dentą, koks jiems patinka; bet 
savo partijos žmogų jie, mato- 

: ma, bijosi rinkli, nes neturi drą 
O kodėl tapo padidintos; sos imti ant savęs atsakomybę 

geležinkelių kompanijų paja- už valdžios darbus, — tad keti- 
mos? Dėlto, kad jos norėjo na įstatyti į prezidento vielą ki

tos partijos žmogų, kuris dšrodo 
jiems mažiaus “pavojingu”.

turėti ‘daugiaus pelno.
Valdžia, sugrąžindama ge

ležinkelius privatiniems sa
vininkams, jau yra davusi 
užtikrinimą, kad jie gaus ne 
mažiaus, kaip 6 nuoš. pelno, 
nežiūrint kaip jie vestų savo 
biznį. D bar, vadinasi, ji

Lietuvos sodaldcmokralai, 
vadinasi, kovoja prięš stambųjį 
žemės ūkį ir prieš stambiuosius 1 
žemės valdininkus; bet jie nešto 
ja už tai, kad vietoje stambiųjų 
savininkų atsirastų didelis skai
čius smulkių savininkų; jie nori 
stambiam ūkyje įvesti vietoje 
privatinės nuosavybės visuome
ninę nuosavybę. Tuo budu jie 
rengia sąlygas rūgštesnei visos 
visuomenes tvarkai — socializ
mui.

Santikiai su kitomis tautomis.
“Mes negreiti busim džiaug 

tis, kai ją (Lietuvos Nepri
klausomybę) pripažins bur
žuazinės Eurpos valdžios, nes 
žinom, kad toji jų pirmutinė 
pasiskubins, kuri bus tikra, 
kad pirmutinė galės mus nau
doti savų kapitalininkų (ka
pitalistų) reikalams. Lietu
vos demokratija gali sėkmin
gai ginti stovo krašto 'laisvę 
tik susitardama ir savo sieki
mais sutapdama su kaimynių 
šalių liaudimi, lik pati pavirs 
dama savo krašte šeimininke.

“Ir todėl artimiausi musų 
uždaviniai yra aiškus. Mos 
stengsimės broliškai susirišti 
su Latvių ir Estų darbininkų 
klase ir tokius ryšius mėgsti 
tarp jų valstybių, siekdami 
jų federacijos.

“Mes remsim kiekvieną pa 
stangą sudaryti didelę Pabal
tos krašto šeimyną, draugiš
kai tiesdami ranką per pačią 
jurą tų kraštų proletarams. 
Su visu griežtumu stovim, 
kad butų susitaikyta su Tary
bų Rusais. Mes norim su
tvarkyti (musų) respublikos 
santikius su lenkais, tik krei
piame širdingus savo kvieti
mus ne į dabartinę grobikų 
valdžią, o į pačių Lenkų ir už
imtų kraštų liaudį”.

Lietuvos socialdemokratai, 
reiškia, mato Lietuvos išgany
mą ne pasidavime tos ar kitos 
valstybės globai, et su'sl’vieny- 

nie Lietuvos darbininkų klesos 
su kaimynių šalių darbininkų 
klesomis.

Socialdemokratu uždaviniai 
Seime. 

I

“Mums Seimas — tai tik 
vieta, kur įvairių visuomenes 
grupių įgaliotieji suėjo derė
tis, klok kuri jų nusileis, veng

Lietuvos kariuomenė, atsiė- 
mus Seinus, artinasi prie Suval
kų miesto.

Liepos 27. — Patys lenkai pri
sipažįsta nętekę Suvalkų mies
to, kurį užėmusi Lietuvos kariuo
menė. Lenkų padėtis Augustavo 
rajone labai opi, bolševikų ka
riuomenė gresia visišku atkirti
mu iš Gardino-Sokolkos pusės.

Aliantai bando visokius bu
dus, kad palengvinus lenkų puo- 
imą ir sulaikius bolševikų žy

gius. Del to tapo nutrauktos pre 
cybinės derybos su bolševikų at
stovais Londone. Ypač Franci- 
ja karštai remia savo interesus 
enkuose: nepripažįsta jokių de
rybų su bolševikais, kol jie tin
kamai nepasielgs su lenkais, čia 
Trancija turi ir Anglijos prita
rimo.

Ne tik kad už darbą jus mums nedamokat, 
Ne tik kad įtenkina t vargšus;

Ne tik kad vaitoti ir verkti išmokot, 
Prispaudę beturčius visus;

Ne tik kad vargdienių išsunkiate kraują, 
Naudojatės musų darbais,

Bet dar musų širdis sužeidę išnaujo 
Pripildot liūdnumo skausmais.

Iš vargšų už auksą jus perkate meilę 
Patenkinti savo geismus;

Jus siurbdami kraują net rijate seilę, 
K Kad trempiate musų jausmus.

Jus geriate vyną iš prakaito musų
Ir ėdate gyvus vargšus.

Kokia gi visuomenei nauda iš jūsų?
Gal darbas kultūros našus?..

Jus turtų, brangybių visur prisikrovę 
Į mokslą išleidžiat ^vaikus,

O vargšams ramybę iš sielų išrovę 
Gyvenimo ardot takus.

Ir gražiosios ponios, per pilnos dorybių, ir 
Negali valkais užsiimi; .

Juk “Dievas” jums davė tiek turtų, gerybių,— 
Jiems galit pene j a paimt.

Pn keiktas tas vargas beturtes kankina, 
Priverčia save parsiduot.

Nuvargintos krutįs ponaičius maitina 
Ir turi jiems gyvastį duot.

Ji savo vaikučiams vos duonos pritenka;
Ji jiegas jums duoda aikvot;

Sveikatą jos čiulpiat kol jums nepakanka
Ir stumiat į grabą kavot....

Iš kraujo vargdienės sau maistą padarot 
Ir valgot jos kūną ilgai;

Paskui ją išvarę duris užsidaro t, 
Suėda ją žemės vargai...

Bet vieną atminkit, tironai spaudėjai,
Kad kartą vargdieniai sukite,

Kad žemei įkaitus ateis audrų vėjai 
Ir tas neteisybes užpils!

Pragaiš kapitalas, drebės jūsų rūmai,
Nulūš ir didybės ragai:Liepos 23 siųstoji į Vilnių 

specialė Lietuvos Vyriausybės 
delegacija (S. Kairys, V. Požėla 
ir gen. Ketche) aptarė su rusų 
kariuomenės vadais laikinąją de
markacijos liniją pro Gardiną, 
Varėną, Naujuosius Trakus, 
Švenčionėlius (prie gelžkelio Vii 
nius-Dvinskas). Lietuvos val
džia su tuo projektu sutiko. Lie
tuvos kariuomenė paėmė tą li
niją daboti. Nuostabu, kad čia 
nieko neminima apie patį Vilnių. 
Vilniuje yra rusų ir lietuvių ka
riuomenė, kuri budriai eina po
licijos pareigas mieste, vengda
ma nesusipratimų su rasų okupa 
cine kariška valdžia, šioje pusė
je demarkacijos linijos su ru
sais įvesta visur Lietuvos Res
publikos demokratine tvarka. 
Vedama derybos su rusais, 
dėl paėmimo administraci
jos anoje pusėje demarkacijos 
linijos. Rusai bolševikai prisi
dengdami strateginiais moty
vais, derybas vilkina ir bando 
tuo tarpu įvesti jų okupuotame 
Lietuvos plote savo bolševikišką 
rėžimą. Lietuva protestuoja ir 
reikalauja iš rusų pildyti taikos 
sutartį, šiame reikale Lietuvos 
valdžia padarė du žingsniu: pir
ma, pasiuntė Maskvon griežtą 
reikalavimą (notą), kurio turi
nys jau buvo laikraščiuose pas
kelbtas. Antra, pasiuntė dele
gaciją (Norus, Rozembaumas ir 
pulk. Kleščinskis) Rygon dėl iš
aiškinimo Vilniaus ir kitų rasų 
užimtų Lietuvos žemių klausimo 
beparpiai su Maskva. , ------------ _r—

Apie demarkacijos liniją į vadybos. Vokietijos žinomas gen. 
karus nuo Gardino telegramose 
iš Kauno nieko neminima. Rei
kia manyti, kad čia demarkaci
jos linija turi ant [? Red.] nu
statyta su lenkais. Lietuvos 
kariuomenė randasi linijoje Vy- 
žainių — Slabadėlės 7— Seirijų 
ežero. Seinai ir apielinkes mu
sų pusėje. Ėytų-žiemių šono lie 
tuviai atsiėmė Vidžius.

Lenkai dar laikosi Slanimo- 
Vilkaviškio apygardoje.

Liepos 24. — Lietuvės Sei
mas laikinai sustabdė konstitu
cijos garantijas: įvedė karo sto
vį ir mirties bausmę dėl Lietu
vos valstybės išdavikų.

Eidami iš Gardino pusės, bol
ševikai užėmė Sokolką (jau už 
Lietuvos ribų). Bolševikai ver
žiasi prie Baltstogės ir Vokieti
jos sienos. Aliantai susirūpinę 
bolševikų laimėjimais, nutarė 
griebtis seriozių priemonių net 
ligi pavartojimo ginkluotų jėgų. 
Lenkams gi tuo tarpu Aliantai 
patarė pasiūlyti taiką. Rusijai. 
Vokietija iš susidariusios tarp
tautinės padėties) stengiasi pasi-

Liepos 28. — Bolševikai yra 
patįs linkę “pasišnekėti” su ten
tais viens su vienu. Aliantai 
padarė nauja pasiūlymų Rusijai, 
Lenkijai, Lietuvai, Latvijai, Es
tijai ir Finlandijai susivažiuoti 
uondone jau po rusų-lenkų šun
akių nustatymo. Ši pastaroji 
Aliantų propozicija visų minėtų 
valstijų tapo priimta. Konfe
rencija Londone matomai įvyks.

Liepos 29: — Nuvykusi Len
kijon Aliantų militarė komisija 
enkų padėčiai patirti, atrado, 
tad Lenkija turi daug lenkų, bet 
naža amunicijos, ginklų ir dar 
mažiaus pinigų. Lenkų strate
gija ir kariuomenės organizuo- 
tė, kuria lenkai taip didžiavosi, 
negavo +os komisijos pagyrimo. 
Branginama forma, bet ne turi
nys. Pilsudskio padėjimas keb
us; atstatytas nuo karo vado-

Jovaras.

tyme daug sveria. Amerika 
stovi už Lenkijos dalių (Galici
jos, Poznaniaus) sujungimą ir 
už Rusijos nedalinimą. Su bol
ševikiška Rusija čia nesiskaito
ma ir tvirtai tikima bolševizmą
išgaruosiant. Del to toks šaltas netrukus galės būt surinkta visas 
Amerikos valdžios atsinešimas
prie jaunųjų respublikų. Te- kitę draugai. Pinigai reikia sių- 
čiaus gyvenimo faktai nesutin
ka su tokiu Amerikos nusistaty
mu rytų Europos klausimu.

Pasitvirtino žinios, kad bolše
vikų kariuomene paėmus mieste- 
i Grajavą, pačiame paprusyje. 

Tokiu budu rusai susisiekė su 
Vokietija, tik ne per Lietuvos 
žemę, bet per Lenkijos.

Prie Augustavo artinasi Lie
tuvos kariuomenė.

Liepos 31. — Gautas jau sovie 
tų atsakymas į Lietuvos vyriau
sybės notą dėl Vilniaus ir kitų 
rusų okupuotų Lietuvos žemių. 
Atsakymas palankus, betgi lietu
vių tas negali patenkinti; siūlo
ma sudaryti mažą komisiją ta
riamiems klausimams rišti.

Laukiama tikresnių žinių, ku
rioje pusėje laikinosios demar
kacijos linijos randasi Vilnius. 
Laukiama rezultatų iš važiavi
mo Liet, delegacijos į Rygą. Iš
imtinai svarbu taipojau žinoti, 
ar lenkų-rusų derybos Baranovi
čiuose prives prite įvykdinimo tai 
kos.

Vis tai paaiškės artimiausio
mis dienomis. Lietuviai yra pil
ni vilties, kad ir iš šių paskuti
nių keblumų išeisim laimėtojai.

i A. Petratis S. Fabijonas | 
| A. PETRATIS & CO.

Mortgage Bank
REAL ESTATE-INSURANCE 

| European American Bureau 
Siunčia Pinigus. Parduoda 

Laivaknrtes.
NOTARU UŠAS

809 West 35th S't., Chicago, III. 
Kampas Halsted St.

Telephone Boulevard 611

Judendorfas prašo Aliantų lei
dimo organizuoti milijoninę ar
miją, su kuria jis nuversiąs bol
ševizmą. Atlyginimu už tatai 
rrėtų būt Pornaniaus sugrąžini 
nas. Ludendorfo projektas A- 
iantų nesuminkštino. Visgi da
rosi aišku, kad bolševikų laimė
jimas karo lauke netiesioginiu 
judu stiprina Vokietiją.

Liepos 30. — šiandie Barano- 
eičiuose prasideda bolševikų-len 
kų perlrakcijos dėl sustabdymo 
ginklų.Esaima betgi abejonių, ar 
bolševikai rimtai nori taikos su 
lenkais. Nuo tų derybų pasek- 
mingumo, beabejo, daug prik
lausys ir busimus Londono Kon 
ferencijos reikšmė.

< Amerikos Jung. Vai. valdžios 
sferos indomauja busimąją Lon
dono konferencija, bet dar ne ži
noma, ar toje konferencijoje da
lyvaus, kadangi dar ir pakvieti
mo neturi/ Įtaka senųjų rusų ir 
lenkų čia po.senovės tebėra la
bai stipri. Ne vien politikos mo 
tyvai, bet ir paskolinti toms ša- tik išplėtojus stiprią agitaciją, o 
lims pinigai, Amerikos nusistži- tam reikia pinigų. Kampanijos

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

DR. C. K. KLIAUGA “I 
DENTISTAS

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

I Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.' 
Phono Canal 257

Senuose namuose elektrinių dratų 
.sudėjimas musų specialumas

IMPERIAL ELECTRIC CO.
x Registruoti Elektrikieriai
Išdirbėjai žiburinių įtaisymų

Jūsų parėmimas pageidaujamas
4908 W. 12th Str., Cicero, III.
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Dar Turime
Kelete Vietų
Ant Laivu

CH1CAG0S 
:: ŽINIOS ::

Komunistai darbieėiai 
nuteisti kalėjimam

20 Komunistų Darbo partijos 
narių nuteista nuo 1 iki 5 metų 

kalėjimai!.

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 Megantic 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 vietų, kreipkitės tuojaus pas mus.
Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

1739 S. Halsted St., Chicago, 111

Susipažinkite su musų

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS Į

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

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

tuva. '
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

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

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

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

Depositors State Sauk
4633—37 So. Ashland Avė. Chicago, III.
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INTERNATIONAL CARTOON CO.

“Žmonės taukia jūsų nuo
sprendžio. Kitą syk žmones 
laukė, kad pamačius, ar Jungt. 
Valstijų vėliava ne tapo nuleis
ta'. Jie lauks šiąnakt, kad pa
mačius, ar jus, džiure, nenu- 

I muksi to žemyn žvaigždes ir

“Jeigu jus pritariate nuverti
mui š'os valdžios, pasakykite tai 
savo nuosprendyje.

“Jeigu jus rasite šiuos kalti
namuosius nekaltais, tai nup
ieškite Wasringtono paveikslą 
šiame teisme ir pakabinkite Le
nino paveikslą; vfižiuokite į 
Springfieldą ;ir nuverskite Lin- 
colno monumentą, o jo vieton 
pastatykite Trockį; nutraukite 
Amerikos vėliavą nuo šio teisi
mo ir iškelkite raudoną vėliavą; 
sunaikinkite musų konstituci
ją; apvalykite Arlingtoną (ka
pines) ir pabudavokite naujas 
nacionialcs kapines; nušhiosliki- 
te dulkes nuo anarchistų iš 
VVttldheim ir nuo Czolgocz iš 
Buffalo; surinkite dulkes Bene
dikto Amold ir pabudavokite 
naujas nacionales kapines.” (Iš 
prokuroro Coemrford baigia
mosios kaltinimo kalbos).

Nestebėtina, kad taip įgąs
dinti patriotingii teisėjai nepak
lausė rimtų gynimo kalbų ir rei
do kaltais komunistus darbio
sios.

Dvidešimts Komunistų Darbo 
partijos narių, kurių byla jau 
trečias mėnuo kaip buvo nagri
nėjama teisėjo Hebei toksine, už 
vakar tapo rusti kaltais ir visi 
jie tapo nuteisti nuo 1 iki 5 me
tų kalėjiman ar katorgon ir 
trims dar priteista užsimokėti 
ir piniginę pabaudą. Dviems 
gi priteisia tik užsimokėti po 
$1,000 pabaudos. Taip kad vi
so 3 nuteisti nuo 1 iki 5 metų 
katorgos ir užsimokėti po $2,- 
000 pabaudos, 4 nuo 1 iki 5 me
tų katargos. 11 vieniems me
tams kalėjimo ir 2 užsimokėti 
po $1,000 pabaudos.

Visi nuteistieji paleisti už se
nąją kauciją iki nebus paduotas 
reikalavimas naujo bylos tardy
mo, ar paduota apelitcija į augs 
tesnį te.ksmą. Nuteistieji mano, 
kad tie įstatymai, sulig kuriais 
juos nuteista, yra nekonslituci- 
niiai ir todėl byla turės būti per
kelta i valstijos augščiausjjį 
teismą, kuris turės nuspręsti 
apie įstatymų konstituciortališ-

j kuiną. Tthigi kova tarp valdžios, ir 
ir komunistų \

dar ilgai tęstis, kol viena ar ki-; jo komiteto 
ta pusė laimės. Į Moline, III.,

Valdžia visuose
Ūmiose, niekame neprirodė, kad ... 
apkaltintieji butų papildę kokį! .
nors prasikaltimą; ji tenkinosi' ^mzatorrus 
vien tuo, kad jie priguli prie to- Jk* *r>
kios organizicijo s,kuri esą nori 
nuversti. vcJdžią. Prokurorai 
savo kalbose irgi vien deklama
vo apie patriotizmą, vėliavą, 
inierikonizmą, nestatydami jo
kio kaltinamųjų nusidėjimo.

Nuteisti: Ayilliam Bross 
Lloyd, “komunistas milionic- 
rius,” “Class Struggle” redak
torius I.udwig Lore iš Ncw Yor- 
ko, knygų sankrovos savininkas 
Arthur Proctor. Jie visi trįs nu
teisti nuo 1 iki 5 motų katorgos 

užsimokėti pabaudos po 
darbiečių turės $2,000. Narys valstijos pildomo-

Viešas

Pasitrauki teisėjas Steik.

Municipalis teisėjas Steik, ku
ris tai]) įkirėjo u<u tom obil įs
tums, pasitraukė iš savovietos. 
Jis sako, kad jam nusibodo vie
šasis gyvenimas, nes jis neban
dęs pataikauti nė publikai, nė 
laikraščiams ir delei to turėjo 
daug nesmagumų. Esą teisėju 
gedi būti tik tas, kuris sutinka 
pasiduoti publikos ir laikraščių 
diktavimui. Jis daugiau bend
ruomenėje nebeveiksiąs.

Preparatory 
School

Sudegė vaikas.

Stanley Boer, 5 m. priėjo prie 
ugniakuro užpakalinėj gatvikėj, 
Nuo liepsnos užsidegė jo dra
bužiai ir jis apdegė. Nugabenus 
ligonbulin jis neužilgo mirė. Jo 
motina, kuri bandė užgesinti 
liepsną, taipjau labai apdegė ir 
dabar guli ligonbutyje.

10c. elevatorių karteris.

Nuo šiandie važinėjantįs ele
vatoriais turės mokėti 10c. Ele
vatorių karteris tapo pakeltas 
keletas dienų atgal, leidus pub- 
lic Utilities komisijai. Pirmiaus 
karteris buvo 8c. pas nori pir- 
kties tikietų, gedės gauti 4 tikie- 
lus už 35c.

ši’s patvarkimas yra laikinis. 
Vėliau bus nustatyta pastovi 
kaina karterio. bet veikiausia 
no žemesnė už dabartinį karte
rį, jei dari ne augštesnė.

valstijos sekreto- 
lindi;■ ! r*Us Fdgur ()wcns iš Molino, III., 

narys (’.ook pavieto pild. komi-!
i tolo Niels Kjar ir nacionalis or- 

L. E. Katterfcld 
i ka

torgos. Adv. Samuel Ash, Dr. 
Oscar Brown iš DeKjalb, III., M. 
J. Christensen, Edwin Firth iš 
Indiane»polis, Samuel F. Han-

’ kin, Charles Krumbein, Jospeh. 
Meisinger, Dr. Kari F. Saud-

Susirinkimas
1HIIIIM

šaukiamas
Kooperatyvės Vartotojų 

Draugijos
Ketverge, Rugpiučio (Au- 
gust) 5-th, 1920 8 vai. vak. 
Mildos Svetainėje, 3138 So. 
Halsted St. įkūrimui šioj Vl 
apielinkėj Kooperatyvės mail () 
sto krautuvės. /
Darbininkai šios apielinkės 
geidžiantieji padaryti galą 
pelnągaudoins ant maistinių 
produktų, privalo tuomi užsi 
interesuoti ir patapti nariais 
Kooperatyvės Vartotojų 
Draugijos ir užsidėti nuosa
vą valgomų daiktų krautuvę, 
kuri galės dastatyti jums 
šviesią, sveiką ir pigesnį ta- 
vorą.

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

llock Island, Morris E. Stolcr, 
John Vogei. Jie visi nuteisti vie-; 
nicm>s metams kalėjiman ar 
katorgom Jack Garney iš Du- 
lulh ir Max Bc.dachl priteista 
užsimokėti po $1,000 pabaudos ! 
(Sulig kitų žinių jiedu taipjau' 
yra nuteisti ir vieniems mc- 
tams kitlėjiman).

Teismui išnešus savo

♦ h ji

j IT IS’NTMY
OLD F.RIENC)

Dar dvi žmogžudystės.

Užvakar Chicagoje papildyta 
dar dvi žmogžudystės. Abi 
žmogžudystės yra pasekmė šei- 
m ninių nesutikimų.

Portorikietis Eugene Cestero, 
spirtualistas, nušovė savo pačią 
Sadie, 3263 South Park Avė. ir 
paskui pats bandė nusižudyti. 
Jis yra ligonbutyj ir galbūt 
mirs.

Negras Clarenca zMcDuffy, 
3727 Fedcral St. tapo nušautas 
savo pačios. Kaiminai sako, kad 
jis savo pačią tankiai mušda
vęs. Ji yra uždaryta kalėjime.

Išmokina jus angliškos kalbos 
j labai trumpą laiką. Musų geriau 
šia rekomendacija yra tas fak
tas, kad mes ezistuojam jau de
šimts metų ir turime įdomius 
liudijimus. Gavusių musų diplo
mus galima rasti netoli visose 
kolegijose ir universitetuose vi
duriniuose vakaruose. Lietuviai 
gavusieji musų diplomus yra va
dovais saVo apielinkėse. Ateikite 
į mokslainės ofisą pasiteirauti ką 
mes esame nuveikę ir ką galime 
padaryti jum& Jus galite užbai
gti High School kursus musų 
mokslainėj į dvyliką mėnesių 
taip kaip daugelis jau taip pada
rė. Musų mokinimo būdas angli
škai — yra modemiškiausis. Mu
sų profesoriai yra diplomuoti ko
legijose ir universitetuose. Jie 
yra demokratiški, progresyviš- 
ki, draugiški ir širdingi. Jie at
siduoda visu savo gyvenimu mo
kinimui. Jie šaukia jus, kad atei
tumei prie jų idant jie galėtų pa 
dėti jums išlysti iš tamsos į švie
są. ši gadynė šaukiasi mokytų 
vyrų ir moterų. Nežinystė yra 
tai prakeikimas. Su pagelba mok 
slo žmonės išriš visus uždavinius 
Pastok vadovu ir atlik savo dalį 
šios gadynės atbudinime. Daleisk 
“The Hoffman School’’ jums pa< 
gelbėti.

1537-39-41 North Robey Str.
(arti Milwaukee Avė.)

Federalės Agentūrų A<om p unijos
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG. 4, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

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

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

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

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

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Tel. Yards 6402 

AKUSERKA 
J SHUSRO 
, Turiu patyrimą 

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

Westsidiečių domei.

Kurie šiuo laiku ])crkr«t Nau
jienas pas p. Bagdžiuną, tai nuo 
pirmos dienos rugpiučio (Au
gusi) ten Naujienų nebus. Tai 

nuos- dėlto, keri jis savo biznį perke-
prendį, kaltinamųjų advokatas Ra į Ritą vietą. Todėl, norintie- 
Clarence Daroow, kuris taipjau ji gauti Naujienas, visados 
pasakė goriausią gynimo kalbą, kreipkitės 2337 So. Lcavitt St. 
padarė labai puikią pastabą Agentas, A. Amhrozevičia. 
vtpie tą nuosprendį: “Laisvė yra! ----------------------
tiems, kurie nutraukia žmonių 
galvas pagelba šautuvų, bet ka
lėjimas tiems, kurie bando įk- 

j vėpli idėjas į žmonių galvas.” 
J paskui pridūrė: “Visas pasau
lis yra išėjęs iš proto, bet tai 
nestebėtina po to, ką jis pergy
veno laike krtro.”

Nespėja užstatinėti kauciją.

Lake Foresl milionierius W. 
V. Kelly turi du sūnūs, bet nes
pėja užstatinėti už juos kauci
ją. Kada jisai nuėjo į policijos 
stotį užstatyti kauciją už areš- 
luotą savo sūnų Gordon, 12 m., 
kaltinamą prasižengjme va
žiuojant riutomob'liu ir vos lik 
spėjo tą kauciją užstatyti, kaip 
policija atvedė antrą sūnų, kai-

Laiškai Naujienų Ofise atėjusieji iš 
Lietuvos.

KanaverskiS Antanas
Krikščiūnas Antanas (2 laišk.)
Viedeikis Mrs Alen
Pictrenas Jonas
Sakalauskiutė Rožė
Herman M r.
Liubin Chas
Miežis Martin
Sabas Charles
Rau Joseph
Masionis Antanas
Latvėnas Petras
Stralkauskis Jonas
Mcškauskis Mykolas I.
Petraitis Alex.
Stakus Mary
Janušis kunigas Albinas 
Žilė Juozapas
Vitkauskis Stanley
Rapecka Pavil
Putškorius Petras
Vinčauskis Juozais
Andrikonis John
Kaniauskis Pranciškus 
Herman Fr.
Berecevičia Justinas 
Staskauskis lA-ank 
Žilinskas Felix I’. (2) 
Jundul J. (2)

W V' cS s" * • 4..I*

DK. VA1TUSH, O. D.

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo,, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregvs-: bininkų 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi- kas bus
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dCldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St, kampai 

Ashland Avė. Tel. Drover 9060.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nervišką ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 966(1.

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

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

j — po keturis draugus. Pikni- 
bus rugpiučio 15 d. Tatai pasi

skubinkite. Rengimo Komisija.

J. W. L. I). ir P. Kliubo susirinki
mas įvyks ketvergė, rugp. 5 dieną, 
7:30 vai. vak., Malinausko svetainėje. 
Kliubiečiai malonėkite atsilankyti.

— Sekr. A. Jonaitis.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Pranešimai

Pranešimas Bridgeportiečiams. — 
Bendras abiejų stočių Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonų pardavinėtojų su
sirinkimas įvyks seredoj, rugpiučio 4, 
8 vai. vakare, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj*, 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.
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NAUJIENŲ OFISE
Randasi blankos Socialistų Parti

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

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.

BRIGHTON LSS. 174 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus seredoj 4 d. 
augusio, 7:30 vai. vak. Pociaus svot., 
3824 So. Kedzie avė. Visi nariai malo
nėkite susirinkti laiku, nes turim daug 
svarbių dalykų aptarti.

Organizatorius P. Gura.

Cliicagos Lietuvių Kriaučių Kliubo 
Savitarpines Pašalpos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, 4 d. rugpiučio 
7:30 vai. vakare. Liuosybes svetainė
je, 1822 Wabunsia avė. todėl draugai 
malonėkite susirinkti laiku.

X. Shaikus, raštininkas 
1557 Girard St.
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NAUJIENOS, Chicago, UI Sereda, Rugpiučio 4 d., 1920

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI
MOTERŲ MOTERŲ

NAMAI-žEMfi

Kun. A. Šveistrvs iš Medsėd- 
žių, Kretingos apskr., rašo 

Liudvikui švehtriui, Burns, 
Ore.:

...Jau Lietuvos gelžkeliai ir 
paštas pradeda gerinus ir grei
čiaus vaikščioti. Siųsti daiktų 
Lietuvon daug neverks nes viso 
ko Lietuvoj yra, ypač valgio ne
trūksta. Sunkinus su batais, 
nes skurų nėra ir šiaip rūbai ge
rai. Bet iš batų ir nibų yra tik
tai brangu. Pusbačius galima 
gauti už 200—300 a ūks. Ki<s 
pinigų turi, tas gali nusipirkti. 
Todėl gerinus yra siųsti pinigus 
iš Amerikos. Už Amerikos do
lerį duodavo 50 auks. arba men
kių. Dabar jau begalinama po 
50 ir mažiaus markių. Vokie
čių pinigai kita ir labai. Tai 
batai moteriški Lietuvoje atsi- 
eidavo 4 ar 5 doleriai, skaitant 
po 50 nvurkių už dolerį. Dalx«r 

atsieina 5—8, skaitant po 40 ar 
mažiaus markių į dolerių. Visi 
žmonės yra ir apsidarę ir paval
gę. Kiti ir daug kas gyvena ge
nius negu prieš karę. Parube-

Pernai pavasarį, ktnip žmo 
nkoja, vogė arklius, 
įsilauždavo į namus,

I I v*ena nepriklausoma,La oK8 S L fiiUVOSnes ir kiioa va,sti’Lktuv« 
priĮiažįsta. Greitai laukiama, pri 
pažinimo iš Anglijos, Francijos 
ir Amerikos. Tai yra paskuti
nio pripažinimo, nes pirmu pri
pažinimu visos šalįs Lietuvą pri 
|M».žin<>, bene atmetus Ameriką. 
Lietuvoje daug buvo įsiveržę va 
giy- 
nes
karves, 
apiplėšdavo ant kelio. Jau tuos 
vagis Lietuvos valdžia apgaudė, 
kitus putįs žmonės, kitus poli
cija gavo nužudyti. Dabar vis
kas ramu. Poras jaunų vyrų 
vagišių žuvo ir Medsėdžiuose. 
Miliaus sūnūs; jį nužudė dar vo
kiečiai. Antras Rudgalvio sūnūs 

jį pavietoji policija. Arklius 
pavogdavo iš staldžių, iš ganyk
los, iš žagrės arba plūgo, bea
riant, parėjus namon pavalgyti.
Vargšės Lukauskienės Ūseliuose

Aš buvau invfižiavęs j Angli- 
prieš pat karę 1911 metais, su
grįžau pusėj balandžio mėne
sio. Šiandien Lietuva palygina
mai labai gerame padėjime, ne-

MOTINOS!! TĖVAI!!
, Ar norite kad justi 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 kokį 
mergina galėtų rasti.

Subatoj po piet dirbti nereikia.

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

REIKIA -----

Merginos virš 18 metų ar 
moteries prižiūrėjimui vai
kų ir pagelbėjimui motinai 
su namų darbu.

Tel. Rogers Park 2881

KKIKIA DABBININKV
• / . . S J., J-inj-u-TLTLnj -u-Ų

VYRŲ

(PARSIDUODA didelė knygų krau
tuvė, taip pat ir didelis skyrius ciga- 
retų ir cigarų. Geriausioj vietoj vi
sos Chicagos, tinkama spaustuvei, ši
tas biznis yra pelningiausias iš visų 
kitų biznių, todėl gera proga turin
čiam pinigų. Pinigai betgi reikalin
gi tuojaus. Priežastis pardavimo, sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

Klauskit Naujienų ofise No. 118

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

A. YUKNIS
3225 Auburn Avė.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

nigų iš šinukulio. Klaipėdos 
kraštas jau šį rudenį bus priskir 
tas prie Didžiosios Lietuvos. Bu 
bezių perkels ant Nemuno kran
to pas Tilžę.

Daug yra Lietuvoje naujienų 
ir permainų. Naujas gyveni
mas. Iš Bajorų per Kretingą ei 
na gelžkelis į Mažeikos. Lietu
vos Seimas jau susirinko 15 geg. 
Aš buvau tą dieną Kt’*une ir re
gėjau. Seimas, kaip Amerikos < 
kongiescis leis įstatvauus. Karei-, 
viai gaus žemė.s Taipgi ir t e, į 
kurie visai neturi žemės arba 1 
nedaug teturi gaus žemės ant 
i&sSmįokejimo arba “vykupo”. 
Kažin ar nevertėtų Tamstrd su
grįžti į Lietuvą, paimti žemes 
arba dar ger aus plečiu su na
mais mieste, varyti savo darbą, 
t. y. sinti ir butų gerai savo 
krašte. Patsai gerai su šeimy
na pragyventum ir butų didelė 
nriuda Lietuvai, nes sugrįžtų ge
ras amatninkąs. O amatninkų 
Lietuvoje trūksta. Iš Lietuvos 
nuvažiav'mas Amerikon da
bar baisiai brangiai atsi
eina Vienam 
žmogui kainuoja apie 
auksinų arba markių, 
su šeiinjTia. Taip kad moteriš
kei su 3 kūdikiais gali atsieiti j 
25- 30 tūkstančių auks. arba 
niark-ų. Tni yra apie $600 ar 
net į 700 dolerių. Tai yra bega
liniai jiinigni. Pas mus už tuos 
pinigus |>erka vidutinį gyveni
mą arba namus mieste. Ką aš 
Čia rašau, viskas tiesa. Išvažiuo 
t i iš Riet u vos yra labai sunku, 
nes Amerika sunkiai įsileidžia. 
Toms žmonoms ir šeimynomis 
yra lengva išvažiuoti, kurių vy
rai yra priėmę Amerikos paval
dinystę arba naturalizuoti. 
Tiems iš Amerikos reikia rašyti 
į Amerikos Konsulą Bygoje, o 
jisai padeda išvažiuoti. Bet-gi 
kelionė visiems yra lygiai bran-

Amerikon 
brangiai 

paaugusiam 
10,000 

O kiek

Lietuvoje gyvenimas je«u pra 
deda atsigauti. Laukai visų ap-

muoja, nes dvarus vokiečiai iš
degino užtai, kad rusai, įėję į 
Vokietiją arba genaus į Prūsi
nę Lietuvą, išdegino dvarus. 
Daug dvarponių dar negrįžo iš 
Rusijos, kur buvo išbėgę nuo 
karės. Viso ko, kas Lietuvoje

Daug miestelių yra apdegusių. 
Taipgi (iargždai. Bet manau 
jums yni apie tai rašytu. Liet. 
Seime arba Kongrese yra 112 na 
rių. Tarp tų 5 žydai, 3 lenkai, 
1 vokietis. Visi kiti lietuviai. 
Lietuvių tarpe yra 4 moterį®. 
Daugiau® yra nariai iš visų luo
mų ir užsiėmimų.

Gargždų parapijai įtaisė pui
kius namus, vadinamus liaudies 
namais. Atsėjo daug tūkstan
čių markių. Tuose namuose da
romi susirinkimai, veselijos, šliu 
bai ir t.t. Pas mus dabar vis
kas lietuviškai. Visur visi val
dininkai lietuviai: valsčiuose, 
pnStose ir t.t. Lietuvių kareiviai 
•augoja rubežių. Muitinėse lie
tuviai ir tt. Lietuva jau ir pa-

kentėti nuo rusų, vokiečių, kol- 
čakų ir nuo saviškių net niekšų. 
Ir dabar dv»r Lietuvos dalis už
imta lenkų su miestu Vilnium.

Pernai buvo gana geri Inetai 
Lietuvoje. Nežinia, kokie bus šį- 
in< t. Trūksta ir laukiame lie
taus.

REIKIA —
Moterų dirbtuvės darbui. 

$3.50 į dieną ir bonai.
1710 So. Peoria St.

Pamatykit Mr. Hali.

BIZNIERIŲ ATYDAI.
Parsiduoda duonkepykla arti di
delio miesto Akron, kur yra di
delė lietuvių kolonija, o Lietuvio 
duonkepio nėra. Lietuvis duonke
pys padarytų čia didelį biznį. 
Duonkepykloj yra pečius ir kiti 
reikalingi kepiniui įrankiai. Ren 
da pigi. Savininkai duonkepyklos 
papuolė valdžiai už pardavinėji
mą. “munshine”. Taigi aš parduo
siu šapą už inorgedžių, manau 

kad nauji įtaisymai lėšavo arti 
$2,000, bet aš parduosiu už $850 
Atsišaukite greitai, jeigu neatsi
ras lietuvis, parduosiu svetimtau 
čiui. Važiuokite ar rašykite ant 
antrašo.:

S. R. 130 Wooster Avė., 
Akron, Ohio.

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

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Kain reikalingi tikras bargenas. 
Pardavimo priežastis savininkai va
žiuoja i Lietuvą. Perkantieji palies 
paimti ir kambarius. Galima matyti 
visada.

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

JN AM Al-^EMfc

PARSIDUODA po No. 948 W. 86th 
Place plytų ir medžio namas, 8 ir 8 
kambariai, $2,000 cash. Kaina $3,500.

J. McDONNELL SYSTEM,
3517 Archer Avė.

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

Pa j ieškojimai
I'ajieŠkau kaimynų Antano ir Pet

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

George Kvederis,
4526 Honore St. Chicago, III.

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

Mykolas Svcčiulis,
2120 W.,15-th Avė., Gary, Ind.(

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

JUOZAPAS-. GRUŠAS
447 Rush St., Chicago, III.

ONA VAIČIULIENE našlė nori 
vaikino apsivedimui. Asiu 37 metų 
amžiaus, neturiu vaiką, dirbu visada 
ir turiu pini$<ų. Kas norėtų su manim 
pasikalbėti, lai atrašo laišką įdėda
mi savo paveikslą.

3234 So. Lime St., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ne- 
jaunesnės kaip 45 metų. Noriu farmą 
pirkti.

JONAS ENDRULIS, 
Box 219 Gamp No. 2 

Odanah, Wis.

J IEŠKO DARBO
Pajieškau darbo subatomis ir n»- 

dėliomis tiktai. Esiu patyręs bučeris 
ir šoferis su laisnu. Kam toks reikalin 
gas malonėkite atsišaukti antrašu:

Jim Zmogin
616 W. 31-st St. ant 2 lubų nuo 

užpakalio.

IfeRENDA VOJIMUl'^
PARSIRENDAVOJA fumishM 

rooms su arba be valgio. Geto šviesa 
— front rooms.

3427 So. Union Avė. 
3čios lubos.

REIKIA DARBININKU
MOTEBŲ

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 utarnyko 
ir ketvergo vakarais nuo 6 iki 
8:30.

WESTERN ELECTRIC CO., 
Ine.,

48-th Avė and 24-th St.

REIKIA —

COIL WINDERS

ir pritrau- 
dabar čia 
išdirbę tris

Lengvas, čystas darbas 
kianti mokestis. Merginos 
dirbančios aplamai yra 
metus. Juo ilgiau jos čia dirba, tuo 
gei iau joms patinka. Pradinė mokes
tis yra $19.45 dieninėms ir $21.45 nak
tinėms. šios mokais yra gvarantuo- 
jamos mokinanties, bet galite padaly
ti daugiau dirbant nuo štukių. Atsi
šaukite į musų ofisą bile dieną pirm 
4 vai. po piet., arba tarpe 6 ir 8:30 
valandų vakare utarnyke ir ketverge.

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

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

JOHN KU1ZIN
2109 N. 17 St. Springfield, III.

REIKI A DARBININKŲ
VYRŲ

MES TURIME pastovų dar
bą trims paprastiems darbi
ninkams, kurie galės uždirb
ti nuo $7.00 iki $10 į dieną. 

Taipgi reikia inspektorių ir 
vyrų įvairiems dirbtuvės 
darbam^ su gera pradine 
mokestimi.

Kreipkitės pas:
STROM STEEL BALL CO.

621 Harrison St., 
Oak Park, III.

ATYDA
Ar jus jieškote nuolatinio 

darbo?
Štai yra jums proga. Mes 

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

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

LINK BELT CO.,
329 W. 39 St.

REIKALAUJU buČerio dirbti bu- 
čemėj ir grosernėj; darbas ant visa
dos. Katras neišmokytas, dabaigsiu 
mokinti, arba jauną vaikiną galiu 
sai išmokinti bučeriauti. Meldžiu 
sišaukti greitai.

K. STOČKUS, 
1530 Sangoman Av., Springfield,

REIKIA —
Bučerio neatbūtinai
Kalbančio
Lietuviškai ir 
Angliškai. 

New City Packing Co. 
. 4737 So. Ashland Avė., Chicago, III

vi- 
at-

III.

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

Labai Keros mokestis I PARDAVIMUI Automobi- 
• ® P ‘ liūs, 6 cilinderių, 7 pasazie-

Pastovus darbas visą metą rių, arba mainysiu ant sa- 
Atsišaukite pas: K liūno. Mane galima matyti

visuomet.
HETZEL and CO. 3414 W. 37 PI.

1742 Larrabee ‘Str.-------------------- —-----------

RENGKIS PAVASARIUI

AUTOMOBILIAI Pirk lotą arba mažą ūkę

$275
$425
$550

PARSIDUODA —
4 cilinderių 5 pasažierių Jeffery 

automobilius. Gerame stovyje, nauji 
tajerai.

Kreipkitės tarpe 6 ir 8 valandų 
vakare.

3646 Union Avenue,
PORTERIŲ

PORTERIŲ
PORTERIŲ!!

Kelios nepaprastos vietos ge-1 PARSIDUODA Aubum autonio- 
riems ištikimiems vyrams. bilius, 7 sėdynėmis 6 cilinderiais

GEROS VALANDOS Turi būti parduotas greitai, nes
Geriausios ALGOS. važiuoju Lietuvon. Kas pirmas jį
The House of Kuppenheimer pirks pigiai. Jį galima matyti

218 W. Congress Str. ir vakare iki 8 vai.
Cor. Franklin Street 930 W. 35 Place, Chicago, III

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

valandą. Pastovus darbas. Kreipki
tės sekančiose vietose:

507 W. Roosevelt Rd.
Dearborn St. and River in basement 

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

. ' ' .)IP ’

REIKIA —
Paprastų darbininkų. Galime 

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

2338 So. Westem avė.

REIKIA —
Gerų pastovių- vyrų dar

bui metalų šapoj. Gera mokestis 
ir pastovus darbas.

L. S. COHEN
1111 W. Frank St.

PARDAVIMU I____
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.

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

929 W. 12 St.

BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir kampinis 

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

10801 So. Edbrook Avė., 
Kampas 108 Str.

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

2102 W. 22-nd St.

PARSIDUODA Ford Coupe 1918 
gerame padėjime su starteriu $590.00 
cash. Galima matyti po 6 vai. vakaro 

’ F. SMITH
937 W. 33-rd Pla. 3 floor

PALIKTA STORAGE’Y
DYKAI

Deimanto adata ir 
24 panaktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographaa, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turimo labai gražių 
sulyg Mos dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
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.

ExtraExtra
Sampeliniai Rakandai.

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

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

DIDELIS BARGENAS
$1000.00 vertės fo’mičių už $350.00 

ant 6 kambarių ir kambariai ant ren
dos gražioj vietoj ant 63 ir Went- 
worth Avė. 4 stalai, ice boksis, 4 
komodos, 6 karpetai, 3 loyos vertos po 
$50.00, daug krėslų, devenporttas ver
tas $80.00; siuvama mašina verta $50. 
Pečius, 2 karpetų sviperiai, daug indų, 
2 skalbimui kubilai, didelis kaučius, 
ofiso deska, veidrodžiai, kuknios sta
lus, langų šeidės, ir daug kitokių dai
ktų. Ta moteris išvažiuoja seredoj į 
Califomiją, atsišaukite greitai, nes 
gausite kaip uždiką visus 6 kamba
rių furniture ir kambarius ant rendos.

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

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

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dos Plaines upės ir Didžioje* 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
Vi akro .... ...........................
Vi akro ...............................
1 akras ...............................

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj 
Galėsi pats sau daržovių pasiaurin
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažjsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ii 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko Čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žcnws 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurtus mes parduodame la
jai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, t ei ef oliuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & /CO. 
W. 18tii St. Chicago, 

Phonc Canai G296
1404 III

PARSIDUODA 5 kambarių naujas 
bungalow ant pusės akero žemės va
karinėj dalyj miesto, prie karų lini
jos, elektros šviesa, maudynė, didelė 
bamė. Parsiduoda pigiai, priimsiu lo
tą arba automobilių į mainą. Atsišau- 
kit pas

A. CHERNAUSKI
3225 So. Aubum Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA mūrinis namas, ak
meninis frontas 6 flatų po 7 kamba
rius, ant dviejų lotų'. Gerame stovyj. 
Neša rendos $150 į menesį. Parduosiu 
už $12000. Ant lengvų išmokėjimų. At
sišaukite pas.

A. ČIESKAUSKIS,
6314 So. Lowe Avė. ant 3-čių lubų

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

3112 So. Union Avė., 
Chicago. III.

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

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

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

Tel: Van Buren 1114 
PARSIDUODA ant West Side.

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

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

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

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

Tel: Van Buren 1114

Lincoln, 
Reikia 
norit.

ir

PARSIDUODA — pigiai! 7 kamba- 
rių mūrinis namas, 20 minutų nuo 
vidurmiesčio, 15 minutų Stock Yardų. 
Gera vieta užlaikymui įnamių. Pašau
kit Columbus 8342 tarpe 7:30 ir 9 va
kare.

PARSIDUODA ANT WEST SIDE
2474 Blue Island Avė. 2 augštų 

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

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

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

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

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

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

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

V. Gaižauskas,
167 Cardoni Avė. Detroit Mich.

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

3219 Lowe Avenue,

GERIAUSIS ŪKIS
Parsiduoda ūkis su gra

žiais budinkais žemė derlin
ga — puikus gyvuliai ir pa
dargai, arti upės ir arti mie
to, mokslainės, bažnyčios ir 
gerų kelių, puikus sodas, ne- 
kurie javai jau valomi, der
lingas metas, viskas šį metą 
užaugo konogražiausiai, da
bar yra geriausis laikas at
važiuoti ir apžiūrėti ūkį, 
nes priverstinai turiu par
duoti visą ūkį kaip stovi, ar
ba be gyvulių iš priežasties 
mano tėvo mirties, kada jis 
man paliko daug didesnį ūkį 
— tėviškę. Atsiliepkite grei
tai per laiškus į Naujienų ofi 
są po No. 122.

PARSIDUODA 3 flatų 
muro namas. Garas Elektra, Vandeniu 
šildomas ir kiti parankumai. Trįs blo 
kai nuo Lincoln Park, rendos neša 
$2,040.00 j metus, parsiduos už 
$15,00.00. Turi būti parduotas grei
tai.

615 Center St., trečios lubos

PARSIDUODA du lotai, vienas blo
kas nuo Archer Avė., arti Crane 
Mfg. dirbtuvės, vanduo, pjazas, šaliga
tviai, $350 kožnas. Parduosiu vieną 
ar abudu. Savininkas

2714 Indiana Avenue

MOKYK1X)S

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo būdu 
ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 

mato.
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Vispose siuvimo skyriuose maži
uos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

’ VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wella St.

187 Mokyklos J u n g t. Valstijos^.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designiug bizniui Ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atniokčjimais. Garantija už >10 
išmok i n t i siūti moteriškus rubns. 
Telcf. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinnnia: angliškos ir Lietuvi* 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
t ės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo Talmudo*: nuo 0 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki (0 valandai.
3106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.

t
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