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Lenkai jau bėga
Suimta daug belaisviu

LENKAI JAU BĖGA.

Varšuvos armija sumišime— 
sako Maskva; suimta daug 

belaisvių.

LON ĮMINĄS, geg. 20. — Ofi 
cialis sovietų valdžios praneši 
mas, gautas iš Maskvos šiandie

dėtasai ofensivas prieš lenkus 
šiauriniame fronte — penkias
dešimts mylių plotyj — iki se- 
redai tęsėsi ytin sėkmingai.

Lenkai nuolatos traukėsi, o 
tūlose vietose dideliu sumišimu 
— sako pranešimas.

Sulaužė lenkų frontą.
i Pranešime sakoma:

“Palock-Lepel srityj, gegužės 
14 dieną musų kariuomenė pra
dėjo visatinį puolimą — pen
kiasdešimts mylių fronte. Ties 
Palock-Molodečno geležinkeliu 
ir į šiaurę nuo liepei ji prasi
mušė pro priešo linijas. Priešas 
nieku hudu neatlaiko stipraus 
musų veržimosi. Jo traukimąsi 
vra nuolatinis, o kai kuriose vie
tose sumišusio pobūdžio.

“Besiveržime prie Ziabky mes 
suėmėme didelį skaičių belais
vių.

“Gegužės 18 dienų mes pasie
kėme Disnos frontų ir užėmė
me tokiu jau vardu miestų. Taip 
jau pasiekėme Plisą kaimą ir 
praėjome toliau į rytus nuo 
Gttuboki kaimo. Dar toliau į 
pietus musų kariuomenė užėmė 
Lepel miestų, sulaužė priešo pa
stangas atsilaikyti ir perėjo 
Berezina upę. Energingasai mu
sų žygiavimas tebesitęsia.

Užgriebė lenkų išteklius.
“Palock-Molodečno srity mes 

užgriebėme didelę daugybę 
maisto ištekliaus ir militarinius 
sandėlius.

“Ties Borisovu musų kariuo- 
menų taipjau pradėjo veržimą
si ir dar dvidešimties mylių plo
ty perėjo Berezinos upę.
Buvom priversti pasitraukti — 

prisipažysta Varšava.
VARŠAVA, geg. 20. — Bolše

vikai pradėjo puolimų tarp Dau 
g u vos upės ir Borisovo, šiauri
niame fronte, ir lodei lenkai, 
skaitlingesnio priešo verčiami, 
turėjo pasitraukti — sako va
kar paskelbtasai oficiali s prane
šimas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 21, 1920 
hs rcųiiired by the pet of Oct. 0,1917

SUJUDINTI BOLŠEVIKŲ.. 
ĮSIVERŽIMU PERSIJON.

Anglai bijosi, kad bolševikai 
pulsią Teheraną.

LONDON, geg. 20. — Kai ku
rie interesai pareiškė, jogei bol
ševikų įsiveržimas Pensijon ir 
užėmimas Enzeli prieplaukos, 
kartu su ištraukimu iš to mies
to anglų kariuomenės, čia [Lon
done] iššaukė didelio sujudimo. 
Padėtis artimuose rytuose li
kusi labai rusti.

Kai kuriuose rateliuose stima- 
toma, kad bolševikai veikiausia 
bandys veržtis linkui Persijos 
sostinės Teherano [apie 180 my
lių į pietryčius nuo Enzeli], ka
dangi ten nesiranda nė anglų 
nė persų) kariuomenes — pakan 
karnai stiprios bolševikų puoli
mui atremti. Jeigu jie [bolševi
kai] pasiektų Persijos sostinę, 
tūlų manymu, dalis gyventojų 
veikiausia sukils, kad paremti# 
įsiveržėlius.

Paveikslai iš Lietuvos

True translation filed with the post- 
master ut Chicago, 111. May 21, 1920 
as ic(|iiired by the act of Oct. 6, 1917

GRAŽINO USURI 
GELEŽINKELI.

Japonai tečiau pasilieka teisės 
pastatyti prie jo sargybų — jei 

bus reikalo.

VLAD1VOSTOK, geg. 15. (su
vėlinta) Pranešama, kad ge
nerolas Ilošino, japonų kariuo
menės komanduotojas, gegužės 
11 dienų gražino Usuri gelžin- 
kelį (rytų Siberijoj) Suberi jos 
valdžiai. Vis dėlto, jis pasilie
ka teisės pastatyti prie geležinke 
lio sargybų — kada tatai bus

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 21, 1920 
as re<|uired by the act of Oct. 6.1917

SIUNČIA kariuomenę: 
IRLANDIJON.

DUBLINAS, geg. 20 - Nauji 
kavalerijos infanterijos būriai 
siunčiami Irlandijon. Kol kas 
betigi jų skaičius yra dar daug 
mažesnis nei kad praeitais me
tais. Iki šiol kariuomenė buvo 
naudojama tik kaipo priedas 
prie policijos ir jos nebuvo pa
kankamai, kad nugniaužus riau
šes.

SENATAS TIRINĖS PREZI
DENTINI KAMPANIJĄ.

Kapitalistinių partijų politikie
riai nori nusipirkti prezidento 

vietą.

WASIEINGT()N, geg. 20.
Senatorius Rorah, republiko- 
nas iš Idoho valstijos, šiandie 
pasiūlė senatui rezoliucijų, rei
kalaujančią, kaftlIiOĮbbutų pra
dėta tyrinėti dabar varomoji 
prezidentinė kampanija. Tatai 
pavedama atlikti senato komisi
jai rinkimų reikalams tvarkyti.

Bus reikalaujama, kad visų 
kandidatų manageriai, žėriu pi
nigus į kairę ir į dešinę, tuoj 
atvyktų prieš senato komisijų 
parodyti kampanijos vedimo 
knygas — kiek, kur ir kam jie 
išleidę pinigų. Managieriai jau 
pareiškę, kad reikalavimų jie

Apie tai, kad norintieji gaut 
presidento vietų kandidatai — 
Wood, Lowden, Iloover ir kiti 
— išleido milionus dolerių, vi
si žino. Dabar senatas nori su
žinoti kur ir kaip tie milionai 
išleista. Kiek iš to bus naudos 
—pamatysime.

MAISTO REIKMENŲ KAINOS 
KĮLA.

Bet Palmeris sako, kad jos 
“‘nuolatos puola’’.

Photo Copyrighted by Keyston Co.» N. Y.

“žvirbliai ant tvoros” — būrys Lietuvos basakojų vaikučių

KOVA PRIEŠ NEW YORKO 
REAKCININKUS.

Reikalauja, kad gubernatorius 
vetuotų New Yorko legislaturos 

bilius.

[Federuotosios Presos žinia]

ALBANY\ —Delegacija, atsto 
vau jauti daugiau kaip milioną 
Ne\v Yorko vaistuos piliečių a n 
dais užtvenkė valstijos sostinę. 
Daugiau kaip keturi šimtai 
žmonių, atstovaujančių apie šim 
tų įvairių pro tęsinių sąjungų, 
apšvietus ir piliečių organizaci
jų, įvairių tikėjiminių sektų ir 
partijų susirinko Albanyj tiks
lu pareikšti savo protesto prieš 
Lusko-Fearono bilius. Tuos bi
lius valstijos legislatura priėmė 
tuo tikslu, kad padarius Socia
listų Partiją beteise ir kad už
dėjus neatlaikomų pančių ap
švietus laisvei.

Riliai atiduota valstijos guber 
na tori u i Smith’ui — pasirašyti. 
Delegacija todėl kreipėsi į gu
bernatorių reikalavimu, idant 
jis šituos bilius vetuotų. Dele
gacijos pareiškimą gubernato
rius išklausė.

Reiškiama vilties, kad guber
natorius šituos bilius vetuosiąs.

PRIEŠINASI STREIKŲ 
VARŽYMO BILIUI.

WASHINGTON, geg. 19. 
šiandie čia susirinks organizuo
tųjų darbininkų atstovai, kad pa 
reiškus priežastis, delko jie prie
šinasi senatoriaus Poindexterio 
sugalvodami streikų laisvei var
žyti biliui. Jų pareiškimus iš
klausys senato komisija tarp- 
valstijinės vaizbos reikalams 
tvarkyti, kurios pirmininku yra 
pats Poindextcr.

Rado sušaudyt:} žmogų.

STEGER, III. geg. 20 — Apie 
pusantros mylios nuo šio mies
telio policija šiandie rado su
šaudytų žmogų, tūlų Joe Dom- 
neons. Jo kunan suvaryta ke
turios kulkos. Manoma, kad jį

REAKCIJOS ŠĖLIMAS

Kentucky valstijos legislatura 
priėmė žodžio laisvei varžyti 

bilių.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III. May 21, 1920 
».s reauifed b.\ Ine ari of uct. 0, 1917

NITTI SUDARĖ NAUJĄ 
MINISTERIŲ KABINETĄ.

[Federuotosios Presos žinia]

COVING'roN, Ky. geg. 20.— 
Orgaizuolieji darbininkai labai 
sujudinti dėl tik-ka valstijos le- 
gislaturoj priimto žodžio lais
vei varžyti biliaus, kurį jau pa
sirašė ir pats valstijos guberna
torius. Tasai bilius yra toks, 
kad kiekvienas susirinkimas, 
kuriame butų prisiminta apie 
reikalingumų pakeisti esamąją 

valstijos ar nacionalinę 
valdžią kita tinkamesne, bus 
skaitomas sumoksiu ir jame da
lyvavusiems žmonėms gręsia 21 
metų kalėjimas ir dešimts tūks
tančių dolerių pinigine pabau-

Prieš šitų pasimojima darbi
ninkų laisvei varžyti kuogriež- 
čiausiai priešinasi organizuotie
ji Kcntucky valstijos darbinin
kai. Praeitų panedėlį, kada bi
lius buvo pasiūlytas legislatli
rai, Kent tieky Darbo Federacija 
pasiuntė savo atstovų ligisla- 

turon, kad pasipriešinus jam. 
Karlu atvyko ir Amerikos Le
giono bei šiaip phitokratijos at
stovai tikslu paraginti legisla- 
torius priimti jį.
priėmė; priėmė dagi dideliausiu 
skubumu — tuoj prieš užbai
giant paskutinį posėdį.

Darbininkai nemano nusi-

Ir legislatura

kels teisman ir reikalaus, kad jis 
butų panaikintas kaipo priešta
raująs pamatiniams konstituci
jos dėsniams padarinys.

Nusukę 160,000, gavo — penkis 
metus kalėjimo.

ST. LOUIS, geg. 20. — Pa- 
slkilbusis vietos verteiva, Char
les Muligan, nuteista penkiems 
metams kalėjimo. Savo biznio 
draugams jis nusukęs šimtų še- 
šaisdešimts tūkstančių dolerių.

WASHINGTON, geg. 20. — 
Darbo staistikos biuras šiandie 
pranešė, kad tarp kovo 15 ir ba
landžio 15 d.d. maisto reikme
nų kainos nepaprastai pakilu
si jos. Biuras sumini net pen
kiasdešimts miestų, jų tarpe rr nušovė buvęs jo įnamis, kuris Į kainatK^’r^ nemaži 

kiek laiko atgal taikstęsis prie 25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Domneons moters ir užtai buvo 
patrauktas tieson. Policija jo

Chicagą. Chicagoj tuo laiku 
kainos pakilusios 7 nuoš. Taigi 
daugiau nei kada nors pirma.

Bet vyriausias Jungtinių Vals 
tijų prokuroras vis dar tikrina, 
kad “kainos nuolatos puola’’. Dar vienas “sumokslininkas” 

areštuotas.

i kaina

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 20 d., užsienio pinigų 
ina, perkant jų ne mažiau kaip už 
000 dolerių, bankų buvo skaitoma

Tik trįs.

CHICAGO. — Po kelių dienų 
darbo vakar išrinkta trečiasai 
busimas prisaikintasaji teisėjas 
—komunistų darbiečių byloje.

PARYŽIUS, geg. 19. — Val
džia areštavo dar vienų įtariamų 
sumokslininką, tūlų Lebourg. 
Tai vis dėlto, kad “kėsintasi nu
versti valdžių’*.

Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $ 3.82
Austrijos 100 kronų ............... 0.53
Belgijos, už $1 -----  frankų 13.40
Danijos 100 kronų ......... :....  $16.00
Finų 100 markių ............... $ 5.35
Francijos, už $1 ....... frankų 14.10 ,
Italijos, už $1 ............... lyrų 19.65
Lietuvos 100 auksinų ....... $2.65

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

Lenkų 100 markių ............... $ 0.65
Norvegų 100 kronų ........... $18.40
Olandų 100 guldenų ........... $86.50
švedų 100 kronų ............... $21.00
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.63
Vokiešių 100 markių ............ $2.65

LONDONAS, geg. 20. — Gau
tomis Central Ne\vs agentijos 
žiniomis, buvusis Italijos p re
ni ieras Nilti, kurio kabinetas re
zignavo gegužės 11 dieną, da
bar sudarė naują ministerių 
kabinėta. c

SPEKULIATORIAI SLEPIA 
CUKRŲ.

[Federuotosios Presos žinia]

MINNEAPOLIS, geg. 20. — 
Minneapolio sandeliuose speku- 
liatoriai laiko milionus svarų 
cukraus. Viename tik Central 
sandėly esą apie šeši tūkstan
čiai stalinių. Statinė gi sve

ria apie'335 svarus. Tatai reiš
kia, kad^tame sandėlyje yra 2,- 
010,000 svarų cukraus. Gi tuo 
tarpu cukraus spekuliatoriai nuo 
lat šaukia, kad nesą cukraus ir 
kad tik dėlto reikią imli po 30 
ir daugfiau centų svarui.

Ką gi daro valdžia?

KUR PASIDĖJO CARRANZA?

Jis ir čia ir kitur, suimtas ir 
nesuimtas.

EL PASO, geg. 20. — Vietos 
laikraštis Times šiandie išspaus
dino žinia, kad “nuverstasai 
Meksikos prezidentas Carranza 
tikrai pabėgęs kariniu laivu 
Progreso“. Kur — ne|xisakoma.

Bet, Carranza dar tik norįs 
pabėgti.

SAN ANTONIO, geg. 20. — 
Gautomis iš Meksikos solinės ži
niomis, prezidentas Carranza 
daro pastangų, kad ištrukus iš 
Meksikos — per Naulta prie
plauką. Sakoma, tačiaus, kad 
Carranzos pabėgimas yra visai 
nebegalimas: sukilėliai jį apsu
pę — iš visų pusių.

Carranza aliejaus laukuose.
WASHINGTON, geg. 20. čia 

gautomis Mexico City laikraš
čių žiniomis, prezidentas Car
ranza esąs Zacaltane, į rytus 
nuo Meksikos sostinės, netoli 
Tuxpam aliejaus laukų.

Kurie esate geri oro pranašai, 
įspėkite — kur pasidėjo Car-
ranza?

VARŠAVA, geg. 20. — Ap- 
skaitliuojama, 'kad apie 250,000 
žmonių rengiasi apleisti “laisvą
ją lenkų valstybę.’’ — vykti į 
Jungtines Valstijas.

........... . ■ i m t i..... ............... .... tsfhi'i u 

inimask de- 
teklyvų-žudeikų siautimu yra 
didefls. Jisai gali nuvest prie niiu 
jų kruvinų susirėmimų, jeigu 

daug su- kompanija juos nepavarys. Jie 
jau senai terorizuoja žmones ka 
sykių apskrityj. Jai yra liesio- 

samdytojų ryži
mesi suardyti besiorganizuojan
čių angliakasių uniją.

Motowane dabar atsiusta vals 
Ii jos policija. Detektyvai, ku- 

' rie mėtė iš butų angliakasių šei- 
! mynas ir vėliau surengė sker- 

Detekty- 
sako, kad 

' ios agentai čia visai nekalti. 11 ' . • Skerdynes surengę ne jie, bet 
riaušininkai. Suprantamu.
Angliakasių unija protestuoja.

WASHINGTON, geg. 20. — 
United Mine \Vorkers nu jos 
prezidentas, John L. Lewis, 
šaindie pasiuntė protestą Wcst 
Virginijos gubernatoriui Corn- 
weH’ni. Rcikahija, kad jisai 
pagiri os darytų galą “samdo
mųjų žudeikų-detektyvų siauti
mui West Virginijoj".

Naujos žudynės West , fl | v 1*1 ’• * Irk VVH-71 wh*ilz II aini

Virginijoj
Trįfi žmonės nušauta, 

žeista.

Va. geg. ginė pasekmė 
kilo nau-

CHARLES TON, W. 
: 20. Vėlai šį vakarą 
i jas kruvinas susirėmimas kita- 
| me Wesl Virginijo- miestelyj, 
■ Lynu, 'l ai netoli los vietos (Mo- 
j le\van), kur buvo toks jau susi

rėmimas vakar. (..w......... .................
Susirėmime Irjs žmonės lapo dynę busią areštuoti, 

nušauti, gi daug kilų sužeista. , vų agentija lečiaus 
Tarp nušautųjų esąs vienas Bal- 
dwin-Felts agentijos detektyvas, 
matyt pabėgę® iš Motevvano.

Bijosi visuotino sukilimo.
Matewan apskrity žmonių ne

pasitenkinimas yra begalo dide
lis. Valdininkai prisibijo visuo
tino sukilimo. Skubiai mobili
zuojama valstijos polic'ja.

Detektyvas nušovė miesto 
majorą.

CHARLESTON, geg. 20. — Pir
mosios žitrios apie įvykusias 
skerdynes Mote.wan miestely, 
pasirodo, buvo nevisai teisingos. 
Dalvkai ten susidėjo truputi ki- 

, taip.
Buvo sakyta, kad detektyvai 

užpuolė darbininkus (anglia
kasius) kada pastarieji nuėjo 
atsiimti savo įrankius. Tikre
nybei tai jie miėtė iš butų tų 
angliaksių šeimynas, kurie bu
vo pašalinti iš darbo už priklau- 
simą angliakasių unijai. De
tektyvai priklausė Bald\v’n-Felts 
agentijai ir buvo pasamdyti 
Stone Mountain Coal kompani
jos. Bemetant angliakasių šei
mynas iš butų (butai mat pri
klauso kompartijai) atsitikimo 
vieton atėjo miestelio majoras 
Cobel 
Majoras tuoj 
detektyvų agentijos viršininką, 
detektyvą Felts, kokios jis turįs 
teisės mesti iš butų šeimynas. 
Vietoj atsakymo detektyvas pa
leido šūvį j majorą ir ant vie
tos ji užmušė. Policijos virši
ninkas, kuris buvo kartu su ma
joru, tada nušovė patį žndeiką, 
Felts’a. c

• Tai buvo pirmas signalas mū
šiui. Buris žmonių, kuris buvo 
susirinkęs prie atsitikimo vie
tos, tuoj šoko pagalbon polici
jai. Prasidėjo visatinis šaudy
mas!. Detektyvams pasidarė 
be galo karšta. Jie leidosi bėgti. 
Įpykusi minia, kurioj kelintas 
žmonių buvo nušauta ar pašau
ta, vijosi juos ir šaudo. Tū
liems detektyvams lečiaus pavy
ko ištrukti j laukus ir pasislėp
ti, bet septyni jų nušauta. Trįs 
nušauta, kuomet bandė per
plaukti Tug upę. Jų kiniai pa
skendo. Kiti keturi nušauta 
miosteljįj. Viso susirėmime 
esą nušauta dvylika žmonių. 
Taip bent sako telegrafo agen
tija, kuri dar pastebi, kad “vi
sa galutinai dar nepatirta”.

Tnie translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 21, 1920 

reųuired by the act of Uct. 6,1917

FRANCIJA NETEKO 
1,400,000 VYRŲ.

as

PARYŽIUS, geg. 20. — Buvu
sis Francijos komisionierius 
Jungtinės Valstijose, kapitonas 
Andre Tardieu, lik-ką trumpai 
ir aiškiai pareiškė apie Franci
jos nuostolius karo melu. Tar
dieu pasakė, kad penkių metų 
karė Franeija buvo sumobiliza
vusi aštuonis milionus vyrų. Iš 
jų milionas ir keturi šimtai 
tuksiančių buvo užmušta.

Testerman ir policija, 
kreipėsi j viena

ATSTATO ŠEŠIS TUKSTAN- 
člUS DARBININKŲ.

DOVENPORT, la. geg. 20. - 
Karo departamento patvarky
mu, penki tuksiančiai ir aštuntu 
siutai Rock Island arsenalo 
darbininkų netenka darbo. Jie 
nereikalingi. Iki šiol aresnale 
dirbo apie pusdevinto tūkstan
čio darbininkų. Karo departa
mentas mano pasilaikyti lik pus 
treičio tūkstančio. Visi kili tu
rės pasij ieškot i “laimės" kitur.

PIENO IŠVEŽIOTOJŲ STREI
KAS NEW YORKE.

NEW YORK, geg. 20.
Daugiau kaip penki tūkstančiai 
pieno išvežiotoji} mete darbą. 
Reikalauja didesnių algų. Mies
tas nebeteko pieno.

Darbininkai darbą metę prieš 
unijos viršininkų norą, pastarie
ji todėl bandysią sulaužyti “ši
tų neteisėtąjį pasimojima".

*
Areštavo degtinės vagilius.

CIIICAGO. — Vakar vakare 
policija areštavo dvidešimts įta
riamų degtinės vagilių, jų tarpe 
vienų moterį.

Pinigą Siuntimas 
Lietuvon

IKI ŠIOL daugelis įvairių didelių ir mažų agentūrų 
ir bendrovių ėmė dvigubus ir trigubus pinigus 
už Lietuvos auksinus arba markes.

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

Pagal Dienos Kurso
su damokėjimu keliolikos punktų už riziką bei pa
siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.



GUY DE MAUPASSANT

Pulkininko 
išvedimai

Prisiekiu Dievu, — pasa
kė pulkininkas Laport, — aš 
senas, pas mane podagra, kojos 
mano linksta tarsi luinai tvo
roje, o visgi, jeigu moteris, ži
noma, jeigu graži, palieptų man

rodos, šokčiau į jų, kaip kimi
nas į lankų. Aš tokiu ir nuinir 
siu — tas jau kraujuje. Aš 
senas žiurkinis kumeliukas, aš 

— senas mokinis senos moky
klos. Jau vien užtenka matyti 
moterį, žinoma gražia, kad su
judinti mane iki kaulų smege
nų. Taip!

Pagalios, ponai, mes, franeu
zai, visi panašus vienas į kitų. 
Jeigu mes negalime būti, kaip 
pirma, riceriais D:evo, kurį mes 
panaikinome, tai mes visgi pa
siliekame riceriais meiles ir pa

Pas mus iš širdies, matote
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niekad neišraus moteries. Ji • moteries mes pajiegiame viską 
yra ten, ji ten ir bus. Mes my- atlikti.
lim ją, mylėsime ir kol Franci- 
ja yra Europos žemlapyje, da
rysime dvi jos visas galimas be
protybes. Ir dagi jei Franciją 
kas-nors T nutrintų, tai visgi 
franeuzai visada pasiliks.

Kas liečiasi manos, tai prie 
moteries, žinoma gražios, aš 
jaučiu save viskam tinkamu. 
Velniai imlų! kada aš jaučiu, 
kad jos velniškas žvilgsnis, lie
jantis ugnį į gįslas, yra atkreip
tas į mane, pas mane gimsta no 
ras daryti, nežinau kų: kariau

ji, kauties, laužyti rakandus, 
darodyti, kad aš — stipriau
sias, drąsiausias, narsiausias ir 
labiausiai atsidavęs iš visų vy
rų.

Ir ne aš vienas tokis, o ne! 
Prisiekiu jums, kad visa francu- 
zų armija jaučia tų patį, kų ir 
aš. Mes visi — nuo eilinio iki 
generolo, mes einame priekyn 
ir einame be galo, jei dalykas 
eina 1 a^pie moterį — žinoma 
gražių. Atsiminkite kų kadais 
privertė daryti mus Žanna 
d’Ark. Klausykite, aš einu lai-
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pATRIJOTIZMAS
• Pačedumaa turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ano 

Jackson Sts.
S1OUX CITY, IA.

mūšį, kaiki maršalas Mak Ma- 
gon buvo sužeistas, armijos ko
mandavimų butų paėmusi me
itėlis, — žinoma graži, tai — 

velniai imtų!

Aš buvau tada paprastu ka
pitonu ir komandavau buriu 
žvangų, slinkusių atgal per prū
sų užimtų apygardų. Mus vijo
si, mes buvome apsupti, pavar
gę, prislėgti ir mirėme iš bado 
ir nuovargio.

Ir štai minus reikėjo, iki se
kamos dienos, pasiekti Bar-sur 
Tena, kitaip mus tikrai sude
gins, papjaus ar užmuš. Kaip 
mes išlikome, iki tol? Nežinau. 
Mums reiškia, reikėjo padaryti 
dvidešimts tie. naktį, sniegu ir 
po sniegu, su tuščiais pilvais. 
Sau aš mąsčiau: “Mano varg
šams, žinoma, niekad nedari ti”.

Visą parą mes nieko nevalgė
me. Dieną mes praleidome pa 
sislėpę kupetoje, prisiglaudę vie 
nas prie kito, kad nors biskį su
šilus, negalėdami nė kalbėti, nė 
pasijudinrti; užmigdavome mes 
neramiai, kaip prigniaužti nuo
vargio žmonės.

Penktų valanda jau atėjo nak 
tis, bliški, snieginė naktis. Aš 
pažadjinau kareivius. Dauge
lis visai nenorėjo kelties, nega
lėdami nė pasijudinti, nė stovė
ti, sugrubę nuo šalčio ir nuo 
visako kito.

Prieš mus driekėsi velnioniš
kai didelis, visas plikas klonis, 

. Baltos 
sniegienos krito, krito, tarsi už
laida ir slėpė viską po savo sun
kia, šalia antklode, tankia ir nu
mirusia, panašių į ledinį šieni- 
ka. Bedėsi, atėjo svieto pa-

oficieriu ir pradėjau laukti.
Urnai spiegiantis rinkamas, 

rinksiuos moteries, pervėrė sun 
kią tylą sniego,o už kelių mi
nučių pas mane atvedė du be
laisvius: senį ir jauną mergai
tę.

Aš pradėjau pusbalsiai juos 
klausinėti. Jie bčgo nuo girtų 
prūsų, kurie vakare užgriebė jų 
namų. Tėvas išsigando už savo 
dukterį ir abu pabėgo naktį, da
gi neperspėję tarnų.

Aš tuojaus pamačiau, kad tai 
buvo buržujai, ir dagi didesni, 
negu buržujai.

— Jus eisite su mumis, — 
pasakiau aš jiemls.

Mes vėl pasileidome kelionėn. 
Senis mums rodė kelių, kadan
gi jis žinojo apielinkę.

Sniegas nustojo kritęs; pasiro 
dė žvaigždės ir pasidarė baisiai 
šalta.

Mergautu po ranka su savo 
tėvu, ėjo nelygiu žingsniu, ku
riame jautėsi didelis nusimini
mas. Ki lčių sykių ji prašnabž
dėjo: “Aš nejaučiu kojų po sa
vimi”; aš kenčiau dar labiau, 
negu ji, žiūrėdamas kaip ta 
vargšė mergaitė velkasi sniegu.

Urnai ji sustojo.
— Tėve, — tarė ji

taip pavargau, ka<į neisiu to
liau.

Senis norėjo ją nešti, bet ne
įstengė dagi pakelti jos; sunkiai 
atsidususi ji nulupo ant žemės.

Juos apsupę. Kas liečiasi ma
nės, tai aš trypiau ant vietos, 
ngžinodamns ką daryti ir tuo 
pačiu laiku neturėdamas spėkų 
pamesti tą žmogų ir mergaitę.

Urnai vienas mano kareivių, 
paryžietis, kurį praminė 
t:šku,” pratarė:

— Na, broleliai, mes 
nunešti tų panelę ant
irba — velniai imlų! mes dau
giau ne franeuzai!

Prisiekiu, aš dagi sukeikiau 
iš užsiganėdininio.

— Velniai imtų, tai puikiai, 
vyrai! Tame ir aš dalyvausiu.

J kairę tamsoje neaiškiai ma
lėsi maža girele. Keli kareiviai 
atsiskirt* ir greitai sugrįžo su iš 
šakų nupintais neštuvais.

— Na, kas duoda -savo ser
mėgų? —> sušuko “Praktiška
sis,“ -— juk tai dėl gražuoles,

aš

•/^rmours
Star Lašiniai Primena 

Star KumpįJūsų

mes būtumėm , km-ian)e puolė sniegas, 
eiles ir butu-|f - - 

mėm išgėrę vyno iš prūsų ka
imelių vamzdžių.

Tam, kad išgelbėjus Paryžių 
buvo reikalinga šv. Genovaitė, 
o ne koks nors Trošiu.

Man kaip tik pr simena vie
nas mažas anekdotas iš karės 
laiko, gerai parodantis, kad prie

— Aa, i kelią, vyrai!
Jie žiurėjo j tas kritusias iš 

dangaus baltas dulkes ir, rodės,

Didelis Gegužinis

PIKNIKAS
“Užtenka mums. Gerinus 

numirti čia!”

Prak-

turime 
rankų,

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų Pas Kliubo

mane, aš nušausiu.
Tada visi išėjo kelionėn, pa

maži, kaip žmonės, kurių kojos 
daugiau nebeklauso.

Keturis aš pasiunčiau tris šim 
tus žingsnių priekyn dėl žval-

NEDĖLIOJ, GEGUŽIO-MAY 23 d., 1920 m.

George M. Chernausko Darže No. 1., Lyons, III.

Pradžia 9 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlybos nakties

■ Grajis muzikė lietuviškus ir visokius šokius
Taigi gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, meldžiame visus skait

lingai atsilankyti smagiai ir linksmai laiką praleisti ir pakvėpuoti ty-
■ ru oru. Tikimės, kad visame busite užganėdinti atsilankiusieji.

Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI.

PASARGA: Iš visų dalių miesto važiuokite iki 22 gatves karų; 
ros karais iki galui ir paimkite Lyons karus, kurie daveža iki daržui

Puikus Pavasarinis Piknikas
Parengtas Lietuvių Tautiškos Luosybės Draugystės

Nedėlioję Gegužės 23d., 1920

LEAFY GROVE (BLINSTRUPO DARŽE) 
Wiltow Springs, III.

Prasidės 10 vai. iš ryto; tęsis iki vėlyvam vakarui.
Kviečia visus KOMITETAS.

siųielę į būrį, be ■strlarimo ir 
ii(< į kojų. Pačius stipriausius aš 
pastačiau arjergarde, paliepęs 
varyti atsiliekančiuosius dūri
mu štikais...į nugarų.

Rodės, kad sniegas nori mus 
palaidoti gyvais; jis ne liepda
mas, apipilė kėpi ir sermėgas 
ir pavertė mus į vaidemroklius, 
koikias tai dvasias nukankintų 
negyvų kareivių.

Aš mąsčiau: “Mes niekad iš 
čia neišeisime, jei bent kokiu 
stebuklu.”

Kartais mes sustodavome 
ant kelių minučių, kad palau
kus atsilikusių. Tada girdėjosi 
tik minkštas sniego puolimas, 
tas beveik nenugirdimas garsas, 
kokis pasčdaro nuo susimušimo 
tarp savęs puolančiųjų sniege- 
1UJ-

Kai-kurie kareivių purtėsi 
sniegą; kiti stovėjo nesijudinda
mi iš vietos.

Paskui aš paliepdavau e’ti to
liau. Šautuvai vėl užsimesdavo 
ant pečių ir vėl visi eidavo ke
lionėn nuvargusiu žingsniu.

nu-Apie desčtkas sermėgų 
puolė pas kareivio kojas, 
minutės mergaitę įsupę į tuos 
šiltus drabužius ir šeši žmones 
pakėlė jų ant pečių. Aš atsisto
jau priekyje iš dešinės pusės ir 
tikrai buvau užganėdintas savo

Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugą Reikale”. .

šeimynos, kurios karty dažinogo jn veikiančiu jiefc*, daugiaus bo jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Exj>elleris ir dcl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

ANOHOR Ikaras;
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus lokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

ARMOiUR^
CHICAGO

JUS pastebėjote, jog garsus vardas 
“Star”, kuriuomi buvo pažymėta 
“Ham What Am” yra taip-gi pa

žymėta lašiniai — Armour’s Star Ba- 
con. Nes Star Lašiniai yra lygus ko
kybe Star Kumpiui; abu parinkti ir 
prirengti moksliniu budu. Čia nėra 
reikalo mėginti kitų išdirbysčių, kad 
suradus kuris geresnis, tiesiog klausk 
Armour’s Star Bacon.

Pradėk kiekvieną dieną rengti pu
sryčius iš Star Lašiniukų ir 
Veribest Kiaušinių. Keletą riekelių 
Star Lašiniukų sudaro puikų,*gardų 
kepsnį. Šmotelis paspirgintų lašiniu
kų gal būti tankiai paduodama pusry
čiams ir vakarienei.

Jus tikrai nė nežinojote, kaip gar
dus yra lašiniukai, jeigu neesate mė
ginę Armour’s Star. Jų gardus sko
nis, jų maitingumo vertė ir jų palygi
namas pigumas jumis apgalės tuoj. 
Visi Star Lašiniai turi Armour Ovai 
Label —- tai ženklas augštos rųšies 
kokybės.

OMPANY

tai sujudmo juos. Jie užgirdo 
prieš save kalba. Aš pasiunčiau 
i ten šešis kareivius su unter-

Toliau mes ėjome linksmiau 
ir greičiau, tarsi išgėrę vyno. 
Pasigirdo dagi juokavimai. Kaip 
matote, užtenka moters, kad 
uždek frizavus franeuzus.

Kareiviai ėjo lygiau, padrų- 
sėjo, sušjlo. Senas savanoris 
šaulys, ėjęs už neštuvo, laukda
mas savo eilės, kad užvadavus 
pirmą pavargusį draugų, šnibž
telėjo savo draugui taip gar
siai, kad aš nugirdau:

Aš, suprantama, jau nebe 
jaunas; o visgi, velniai imtų, 
tik tos kanali jo-moterįs ir gali 
perversti viską jumyse!

Iki trečiai valandai ryto mes 
ėjome pirmyn beveik be pailsiu. 
Paskui žvalgai ūmai vėl atsi
traukė ir tuojaus visas būrys 
sugulė ant sniego, padaręs tik

dar keturi-penki ir, pagalios, 
pasigirdo dar vienas — pasku
tinis; kada apakimas nuo para
ko užsidegimo praėjo, tai mes 
pamatėme, kad ant žemės gulė
jo dvylika kareivių ir devyni 
irkliai. Trįs likusieji arkliai bė- 
go pašėlusiu šuoliu ir vienas jų 
vilko paskui save šokinėjantį la 
vonų savo raitelio, įsikabinusio 
kojų į kilpų.

Užpakalyje manės vienas ka
reivis kvatojo kokiuo tai baisiu 
juoku. Kitas pasakė:

— Pridarėme mes našlių!
Jis turbūt buvo vedęs. Tre

čias pridūrė:

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO„ Ine.

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

Mes perkame Pergales Bondas pilna narstytą
ja verte, ir Laisvas Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—• 
Utarninkais, Ketvergais

J. G. SACKHEIM & CO
1355 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Woo4 8t*.

pa-— Kas čia darosi, 
klausė ji, — kaujasi?

Aš atsakiau:
— Niekis, ponia; mes pasiun- 

tem į anų svietų tuzinų prūsų!
Ji ištarė:

Didelis Piknikas
Rengiamas 

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS DRAUGYSTĖS “RŪTOS” N. 1.

Nedėlioj, Gegužio 23 d., 1920
Geo. M. Chernausko Darže

Lyons, Ilinois.

Aš pašnabždoms atidaviau 
paliepimus ir užgirdau už savęs 
•musą metalinį tratėjimą užtai
somų šautuvų.

Ištikrųjų ten, viduryje klo
nio, kas tokio keisto judėjo. Ta r 
si kokis tai milžiniškas žvėris 
bėgiojo, tai i.šsifesdanias kaip 
gyvatė, tai susisukdamas į ka
muolį, darė greitus šuolius tai 
į dešinę, tai j kairę, sustodavo ir 
vėl nešėsi priekyn.

Urnai toji klaidžiojanti masė 
prisiartino; ir aš pamačiau, kad 
linkui mus joja greita

Jai pasidarė šalta ir ji vėl iš
niko po sermėgomis.

Mes vėl pasijudinome. Ėjome 
ilgai. Pagalios dangus pabalo. 
Sniegas pasidarė šviesiu, švie
čiančiu ir blizgančiu; rytuose 
pasiskleidė rausva šviesa.

Balsas ištolo pašaukė:
— Kas eina?

i šė
ką s

risčia

Jnžanga 30c. su war tax.

Kviečiame jaunus ir senus atsilankyti; užtikriname, kad busite užga
nėdinti.

Su pagarba, KOMITETAS.

savo kelio ulanų.
Dabar jie buvo taip arti, kad 

aš puikiai girdėjau arklių prunk 
štiinų, metalinį skambėjimą gin
klų ir balnų girgždėjimų.

Aš sukomandavau:
•— Pli!
Penkios dešimt šautuvų šū

vių pervėrė nakties tylų, paskui

jau priekyn, kad pranešti 
mes.

Mes pasiekėme franeuzų li
nijas.

Kada mano kareiviai defili- 
ravo prieš sargybų, komendan
tas, kuriam aš ką-tik išdaviau 
raportų, sėdėjo raitas ant ark
lio. Matydamas neštuvus jis pa 
klausė skambiu balsu:

- Kas čia pas jus?
Tuojaus gi pasirodė besišip- 

santis veidelis su išdraikitais 
gelsvais plaukeliais ir atsakė:

— Tai aš, pone.

Tarp kareivių pasigirdo juo
kas ir džiaugsmas prabėgo vi
sų širdyse.

“Praktiškasis”, ėjęs greta 
neštuvo, sumojavo kepi ir suri
ko:

— Tegyvuoja F ra nei ja!
Ir nežinau kodėl, aš likau la

bai sujudintas, taip visa lai pa
sirodė man žavejančiu ir geru.

Man rodės, kad mes išgelbė-1 
j ome šalį, kad mes padarėme; 
kų tai tokio, ko kiti nepadarė, 
ką tai nepaprasto ir tikrai patrio 
tiško.

Aš, matote, niekad ncužniir- 
šiu to vęidelio; ir jeigu man rei
kėtų išreikšti savo nuomonę 
apie pana’kinimų bugnintojų ir 
dndorių, tai aš pasiūlyčiau juos 
pakeisti kiekviename pulke gra
žia mergaite. Tai butų geriau, 
negu griežtis Marselietę. Velniai

MIRilAN
IHNMMM.

£XT

DR

Puritan Salyklos Sun- 
ka bu Puritan šviežiai 
maltais apyniais pada
ro geresnį gėrimą, ne
gu kitos kurios išdir- 

i bystės. Reikalauk Pu
ritan. Visos geresnes 

' aptiekos jo turi arba 
gali įgyti dėl jūsų.

mo kareiviam^, jei greta pul
kininko tarp jų butų tokia gy
va Madonna.

Jis nutilo kelioms sekun
doms; paskui sušuko įsitikrinu- 
siu tonu, parimdamas galva:

<— Kaip ten nė butų, o mes, 
franeuzai, dieviname moteris!

Vertė K. Baronas.

KLIAUGA
Dentistas

1821 So. Ilalsted St., Chicago, Iii. 
kampas 18th St.

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

/
l'el. Canal 6222.

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTI8TA8 

2201 W. 22nd & So. Leavitt Bta.
CHICAGO. 

Valandos; 1:30 ryto iki 12 diena, 
nuo 1 po piety iki • vakaro.
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

“Laisvė” žodžio Pennsylvanijoj.
[Federuotosios Presos žinia]

Altonna, Pa. ' — Pareikšda
mas, kad patįs Pennsylvauijos 
darbininkai turi pradėti neat- 
laidžią kovę atgavimui savo ci
viliu laisvių, Jay G. Brown, sek- 
rotorius nacionalio komiteto or
ganizavimui plieno darbininkų, 
laikė tuo reikalu prakalbą čia 
laikomo] Pennsylvania valstijos 
Darbo Federacijos konvencijoj. 
Svarbiausiu valandos klausimu 
yra paliuosavimas iš Allegbeny 
pavieto kalėjimo 6 žmonių, ku
rių 5 yra darbininkų organiza
toriai, nuteistų 30 dienų už nau 
(lojimų konstitucinės teisės prie 
laisvės žodžio.

Tie žmonės buvo areštuoti 
Duųuesne, Pa., nedėlioj, kada 
jie bandė laikyti gatvėje susi
rinkimų, parengtą bendrai plie
no darbininku ir American 
(avit Liberlies Union, kurie ty
čiomis norėjo išbandyti išleistų 
laike plieno darbininkų streiko 
Diupiesne mayoro James S. 
Crowford patvarkymą. Crow- 
fordo obalsis “Pats Jėzus Kris
tus negali laikyti susirinkimo 

Diupiesne be mano leidimo” bu
vo paremtas ant vienos frazės 
patvarkime. Ta frazė reikalau
ja, kad nebūtų laikoma susirin
kimų ir parodų be 24 valandų 
pranešimo ir be leidiųio mayo
ro, kuris turi nuspręsti ar susi
rinkimas nėra “priešingas vie- 
šiemsiems interesams.”

Plieno darbininkai laiku pada
vė aplikacijų susirinkimui. Jie 
padavė jų kelias, bet visas jas 
mavoras ignoravo. Bet jų kal
bėtojai tapo areštuoti ir nutei
sti, duodant pasirinkti ar $100 
pabaudos ar 30 dienų kalėjimo. 
Jie pasirinko kalėjimų. Vyriau
siu kalbėtoju ir kaliniu yra bu

3795

MOKYKLOS — BAŽNYČIOS

Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jums namą, kokį 
norėsite.

PARKAI — APSUPIA APIELINKS 

$8.00 į mėnesį.

Mes prigelbėsime jums įsigyti nuosavą namą.

THE JOHN H. GELHARDT ORGANIZITION 
1009 Woods Theatre BĮ d g., Chicago, III.

įsigyk Nuosavą 
Namą

Gražioj dalyj North-West Sideje. Galima įsigyti pa
gyvenimą už

Fed-Fluor 01

PASIŲSK ŠĮ KUPONĄ DELEI INFORMACIJŲ 
Vardas

Adresas

Nepaprasta Nauja Alyva Varnišiavimui, kuri priduoda 
blizgėjimą ir apsaugoja visokį medį, padaro seną aslą kaip 
naują, į vieną naktį išdžiūsta ir lengvai kimba prie medžio. 
Klausk jos savo artymiausioj malevų krautuvėj.

Gaminama vien per
FEDERAL VARNISH CO.,

Chicago, III.

i Rusiškos ir Turkiškos Vanos

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kediie 8902.

| 3514-16 W. 12th ST.

vęs presbyterionų kunigas W. 
A. Finck, dabar mokyklos virši
ninkas Katonai), N. Y. Kitais 
yra plieno ir Amerikos Darbo 
Federac i jos orga n iza toria i.

Po to Diupiesne nuotikio vi
soj Pennsylvanijoj buvo rengia 
• m i protesto susirinkimai. 
Brown ragino konvencijos dele 
galus, kad dar daugiau tokių su
sirinkimų /rengti ir parodyti, 
kad organizuotieji darbininkai 
priešinasi tokiam jų teisės var
žymui, nes Diupiesne nuotikis 
yra tik vienu mažu prirodymu 
visos valstijos administracijos 
atsinešimo linkui plieno darbi
ninkų.

Byla bus perkelta i augštesnį 
teismų.

Kovos su injunetionais.
[Federuotosios Presos žinia]

Chicago. — Užsidariusioji In
ternational Ladies Garment 
VVorkers unijos konvencija, iš- 
re kšdama pasipriešinimų “in- 
junetiony valdžiai” ir “valdžios 
injunetionams,” paliepė pildo
mų jai tarybai pradėti apgynimo 
fondų, kad pagelbėjus kovoje 
prieš valdžios stojimą už sam
dytojus.

Unija, pakėlus narių mokes
čius, turės apie $750,000 meti
nių įplaukų.

Aklųjų demonstracija. 
[Federuotosios Presos žinia]

Londonas. — 250 aklųjų at
stovų atėjo pėsti 200 mylių į 
Londonu ir surengė čia demon
stracijų prieš pasibaisėtinas sų- 
lygas, kuriose akliemsiems pri
sieina gyventi ir prieš tų baisų 
išnaudojimų, kokį kenčia aklie
ji nuo visokių labdarybės drau
gijų ir kitų parazitų. Aklųjų 
ištaigoms Lloyd George paski
ri $850,000,000, taipjau sudėta 
daug aukų, bet nė vienas dole-

ris nenuėjo pagerinimui aklųjų 
būvio. Jie daugiausia pateko į 
įvairių įstaigų ir užveizdų kiše- 
nius.

Darbininkai nutarė paskelbti 
streiką, jei valdžia neišpildys 
aklųjų reikalavimų. O darinėtis 
Tillett įnešė atstovų bute bilių, 
paskirianti didelę sumą pinigų 
mokinimui amatų, gydimui ir 
tinkamam užlaikymui aklųjų.

Seattle, Wash. -r- Valstijos 
Darbo Federacijos viršininkai, 
laikę čia konferenciją, parėmė 
sumanytąjį gamintojų banką, j 
kuris veiks v išvien su orga i ii- . 
ztidtnis*darbininkais ir ūkiniu-, 
kais.

1000 Overkotu ir Rainkotų 1000
Kainos nuo $18.50 iki $35.00 

didžiasis išpardavimas
VYRIŠKŲ PAVASARINIŲ OVERKOTŲ IR RAINKOTŲ

Nepraleiskite šitos i rogos, nes gal kitos tokios negausu? 
Mes turime 1000 visokios rųšies apsiaustų (coats) ir parduosime 
ūžtą kainą kokia mums kaštuoja padaryti, štoruose mokėsite už 
tokius pat apsiaustus dvigubai. Overkotai kurius štorai parduo
da už $45.00 — mes parduosime už $22.50; nusipirk-dabar o ne
sigailėsite. šitas išpardavimas tęsis tik 8 dienas, pradedant Su- 
batą Gegužio 22 d. iki Birželio 5-tos Todėl pasiskubinkite. 
Atdara vakarais iki 9 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų.

i

J

AUSTRALIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

Sydney, N. S. \V. — Austra
lijos priešdarbininkiška Hughes 
valdžia po laimėjimui parla
mento rinkimuose pirmiausia 
pakėlė cukraus kainą nuo 7c, 
kokia buvo laike karo, iki 12c 
už svarą.

Gaminimo ir gabenimo kai
na pakilusi tik 2c, bet valdžia 
pakėlė kainą 5c, kad leidus pel- 
nagaudoms pasipelnyti. Ir ji 
padarė kontraktą su fabrikan
tais 3 metams.

Tas naujas pakėlimas cuk
raus kainos atseis Australijos 
darbininkams mažiausia $30,- 
000,0(X) į metu®.

Darbininkai labai nepatenkin
ti tokiu valdžios pasielgimu.

(’rue translation nied wtth the post 
master at Chicago, III. May 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,191’

WILSONAS IR RUSIJOS 
BLOKADA.

[Federuotosios Presos koresp.] 
PAUL HANNA

[Speciali? Naujienų koresp.]

WASHINGTON. — Preziden 
tas Wilsonas yra visiškai vie
nas tarp Washingtono valdinin
kų, kuris vis dar atsisako nu
imti pirklybos blokadą prieš 
Rusiją.

Pereitą savaitę sekretorius 
Colby ir galvos visų valstybės 
departamento biurų pasirašo 
po memorandumu, kuriame jie 
pranešė prezidentui, kadį jų nuo 
mone, nelegalė ir neautorizuota 
Rusijos blokada turi būti tuo- 
jaus nuimta.

Tą žinią gavo jūsų korespon
dentas iš tikriausio šaltinio.

Iš to paties šaltinio patirta, 
kad prezidentas Wilsonas atsi
sakė paremti sumanymą ar pa
sakyti priežastį priešinimos 
jam.

Valstybės sekretoriaus pagel- 
bininkas Polk, didelis ir senas 
Rusijos priešas, yra tarp tų, ku

Žukauskas Tailoring Co.
814 W. 33rd St., Phone Boulevard 3941

UNIVERSAL STATE BANKO NAME

rie pranešė prezidentui, kad at- 
ljo laikas nuimti pirklybinius 
uivaržynius. Po peticija taipjau 
pasirašė viršininkas užrirbežines 
pirklybos biuro ir galva valsty
bės departamento Rusijos sky
riaus. Jie bendrai pareiškė, kad 
nebegalima, nesukeliant skan
dalo, ilgiau priešinties Ameri
kos pramoninkų spirimui duo
ti jiems progą dalyvauti Rusi
jos mJarkete. Pirklybos sekre
torius nuoširdžiai parėmė me
morandumą.

Iš pasirašiusiųjų po rekomen 
davimu negalima buvo gauti 
platesnių paaiškinimų spaudai, 
bet privačiai jie atvirai sako, 
kad vieno prezidento obstruk
cijos politika v išliek turės nusi
leisti prieš didėjantį pramonin
kų reikalavimą įleisti juos į 
vienatinį likusį užrubežinį inar- 
ketą, kur galima gauti užmo
kestį auksu už pristatytas pre
kes.

Iš įvairių Sričių.
DIDŽIAUSIAS PASAULY VUL

KANO KRATERAS.

Ant žemės paviršiaus daug 
yra vulkanų olų arba kraterų, 
prie kurių Europa vulkanai, pa
lyginus, yra visai maži. Didžiau
sias vienok ant žemės vulkano 
krateras nesenai tapo surastas 
ant mjažai apgyventos, nors ga
na augštai kultūriškai pakilu-

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių režimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mBn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dekuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 0417. Chicago, III,

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrlnų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo I ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE E AG L E GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNINO 
8CHOOL

s 3108 So. Halsted SU Chicago.

sios, Danijai priklausančios Is
landijos salos. Jį rado švedų 
tirinėtojai Wodell ir Igberg. Ta 
sala yra didelė, didžiausi Eu
ropoj, bet gyventoją turi mažiau 
negu Vilnius. Krateras yra no
toli Hormafpordo, šiaurinėj Is
landijos dalyj; jis turi 8 kilo
metrus (netoli tiek jau verstų) 
ilgio ir 5 kilometrus pločio. Kra
teri yra karštas vanduo, švedų 
tirinėtojai krateriu davė Evros 
vardą. Jis yra didžiausias ne 
tik ant Islandijos salos, bet, tur
būt, ant viso žemes paviršiaus. 
Jo viduryj yra net keli karšto 
vandens šaltiniai.

Islandija, nors turi, miestų ir 
vulkanų, bet girių neturi; me
džiagą namams statyti gyvento
jai turi sau iš kitur gabenti. 
Islandija turi daug vukanų, tik 
jie kiloki, negu kur kitur: ki
tuose kraštuose vulkani meta 
iš savęs degantį skystimą, o čia 
jie dažniausiai meta iš savęs 
augštyn karšto vandens sriau
tus. Tokius metančius augš
tyn, karšto vandens sriautus vul 
kanus vadina geizerias. Pana
šių geizerių yra ir Jungtinėse 
Valstijose, Yellowstono parke; 
yra ir ant Naujosios Zelan
dijos salos, kuri yra kur-kas di
desnė už Islandiją. — Šernas.

‘‘NAUJIENAS” 
SKAITYKIT IR PLATINKIT

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
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Waukegano 
Lietuviai-
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

TONSILAI
IŠIMAMA

mano ofise — be kelio
nės | ligoributį. Ligonis 
eina pats namon tą pa
čią dieną po operacijai.

Jie turi visus pato
gumus mano Poilsio 
Kambariuose ir gauna 
geriausią priežiūrą vi
są laiką. Mano

Naujas Budas Tonsilo 
Gydymo

padaro prašalinimą tonsilio paprastu 
ir saugiu. Neatidėliok, jeigu tavę var
gina, nes atidėliojimas esti pavojin
gas. Išimdink juos; ateik ir matyk 
mane. Egzaminavimas veltui.

DR. F. O CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES GERKLĖS 

120 S. State St., 2nd Floor, 
CHICAGO, ILL.

Tuoj i pietus nuo FAIR. 23 metai ant 
State gatvės. Valandos: 9 iki 6 Nedė
liomis 10 iki 12 dieną.

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis 
L1ETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan AveM 
Chicago-Roseland, III.

Dr. A. R. Blumenthal

■ w kreipiama I vali 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4449 S. Ashland av. kam p.47 st.

Telephone Yards 4112 
Boulevard 6437

minuoja Dyka!
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas

Mes vartojam 
pagerinta Oph-< 
thalmometer. Y« 
patinga doma at 
kreipiama I vali

Dr. Charles Sepl
Persikėlė į savo naują Mfisą 
pu. 4729 Sd. Aaland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmety], nuo*2 iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

8149 S. Morgan st., kerti 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.
ummsanKmnnsmnaranMB««v»ww;u<'''^

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telefonu Pullman MG.
DR. P. P. ZALLY8

Lietuvio Dentistu 
10M7 Michigąn Aven Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 4032

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytą 

ir nuo h Iki 9 vakaro.

DR. M. T. STRIKOLIS
L 1 • t i t 1 i 

Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas: 1757 W. 47 8L

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel, McKinley 263

Telephoną Boulevard 2166
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: G-12 ryto 
2—9 vakaro 

8141 S. Morgan St. Chicago, III.

MBBMmmmmmmmumnmMmnmnuMnnnmKSMBamamMMKmnBMs 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ1 St kampjtfarahfleld av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki 

4 ir nuo 7 iki 1 vakarė.
ToL Prospeet 11*1

Telephone Yards 5834

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

''T1"11'"1
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NAUJIENOS džiui, kasdien gali rast dau
bai LITHUANIAN BAILY NEWt

Pnblished Daily akeept Sandąy b y 
the Llthuanian News Pr\Cp.. Ine.

MIK P. firisaitiki

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Bnbaerlptton Ratea:
66.00 per year in Chicago.
65.00 per year outside of Chicago.
67.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago. III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St- Chicago. 
III. —. Telefonai: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalasi
Chicaroje — pašte:

Metams ................
l^ei metų ........
Trims menesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui•

Chicagoje *— per nešiotojus!
Viena kopija .................. .
Savaitei ............................... .
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose^ ne Chicago], 
paštu:

Metams .............................  65.00
Pusei metų..................   3.00
Trims mėnesiams ........ -<•< 1.65
Dviem mėnesiams ......... 1.25
Vienam mėnesiui .............. .65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................   17.00
Pusei metų.............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

66.00
3.50
1.85
1.45
.75

‘‘Buržuazija giria 
socialistus ’ ’.

Mūsiškiai “kairiaspar- 
niai” nuolatos mėgina dis
kredituoti socialistus tuo, 
kad juos, girdi, giria buržu
azija. Jeigu koks buržuazi
nis laikraštis kada-nors prie 
lankiai atsiliepia apie socia
listus, tai tie “kairiaspar- 
niąi” tuojus ir šaukia: “Ma
tote, draugai darbininkai, į 
ką pavirto socialistai! Jau 
jie pasidarė geri buržujams, 
darbininkų klesos priešams! 
Reiškia, jie jau nėra jųsų 
draugai. Jeigu jie butų ge-l 
ri darbininkams, tai buržua
zija negirtų jų!”

Šitokiais šukavimais “kai 
riasparniai” suklaidina kai- 

s'kuriuos mažai protaujan
čius darbininkus, todeh nau
dinga bus truputį pagvil
denti jų reikšmę.

Pirmas dalykas, kurį ži
no kiekvienas, yra tas, kad 
buržuazija šimtą kartų daž 
niau smerkia socialistus, ne
gu giria. Ne tik smerkia, o 
stačiai persekioja! Da “kai 
riasparnių” frakcija nebuvo 
gimus, kada buržuazijos tei 
smai jau nuteisė visą eilę 
socialistų veikėjų dešimčiai 
ir dvidešimčiai metų kalėji
mo. Paskui buržuaziniai 
kongresmanai neįsileido į 
kongresą du kartu išrinkto 
socialistų atstovo; ant galo 
buržuazinė New Yorko val
stijos legislatura išmetė vi
sus penkis socialistus iš tos 
įstaigos ir norėjo net, laužy 
dama šalies konstituciją, vi
sai uždraust Socialistų Par
tijai statyt savo kandidatus 
rinkimuose.

Akyveizdoje šitokių fak
tų skelbti, kad socialistai e- 
są buržuazijos draugai, ga
li tiktai idiotai arba begė
džiai.

Kitas dalykas, kurį taip-1 
pat žino visi žmonės, yral 
tas, kad buržuazija kartais 
pasako komplimentų ir tomsj 
srovėms, kurias labai giria 
musų “kairiasparniai”. Bur 
žuazijos spaudoje, pavyz-

gybes komplimentų Rusijos 
bolševikams. Apie juos la
bai dažnai prielankiai kal
ba kapitalistų laikrščių ko- 

I respondentai ir juos nuola
tos garbina daugelis buržua
zinių žurnalų—“New Repu- 
blic”, “Nation”, “Dial” ir ki
ti.

Ką-gi sako apie tai musų 

“kairiasparniai”? Ar jie iš 
šito fakto daro tą išvadą, 

I kad bolševikai esą blogi? A- 
naiptol! Jie patįs nuolatos 
atkartoja tuos buržuazinės 
spaudos komplimentus bol
ševikams ir paduoda juos, 
kaipo paliudymą bolševikų 
gerumo. Jie sako: “Mato
te, draugai, jau ir buržuazi-

I ja yra priversta atiduoti 
kreditą bolševikams! Tai 
rodo, kad bolševikai nėra to
kie, kaip juos piešia jų šmei 
žikai!”

Tai pagal pačių “kairias- 
parnių” logiką išeina, kad 
buržuazijos komplimentai a- 
naiptol da nereiškia blogu
mo. Bėda tečiaus su tais 
“kairiasparniais” yra ta, 
kd jų logika yra dvilypė: 
vienos rųšies logiką jie var
toja sulig savęs, o kitos rų
šies — sulig savo priešų. Ka 
da jie kalba apie savo frak
ciją, tai jie ne tiktai nesi
baido buržuaziškų kompli
mentų, o net didžiuojasi 
jais; bet kada jie kalba apie 
socialistus, tai buržuaziški 
komplimentai pas juos jau 
pavirsta didžiausio blogumo 
ženklu.

Turėdami šitokią sukleru
sią protavimo mašineriją, 
“kairiasparnių” kalbėtojai 
ir rašytojai daro didelę

I skriaudą tiems žmonėms, ku 
rie nuo jų “mokinasi”,' nes 
jie demoralizuoja jų protą.

Tas faktas, kad buržuazi
ja pasako socialistams kom
plimentą, pats savaimi da 
labai mažai reiškia. Senis 
Bebelis kitąsyk išsitarė, 
taip: “Jeigu ant rytojaus po 
to, kaip aš laikiau kalbą 
reichstage, mane giria bur
žuaziniai laikraščiai, tai aš 
stengiuosi atsimint, ką kal
bėjau, — ar nepašakiau ko
kios kvailystės”. Buržua
zijos pagyrimai, vadinasi, 
jam būdavo tiktai persergė
jimas, kad jisai gal būt pa
sakė kvailystę, bet jie ne
buvo jam prirodymas, kad 
jisai tikrai kvailai nušnekė
jo. Kvailystė kaip tik ir bu 
tų buvus iš jo pusės, jeigu 
jisai butų tuos buržuazijos 
pagyrimus ėmęs, kaipo tik
rą prirodymą, kad jo kalba 
buvo negera. Faktiškai, 
buržuazija yra be galo daug 
kartų gyrusi Bebelį už to
kius dalykus, kuriais ir mes, 
socialistai, galime didžiuo- 
ties.

Bet kitam gali būt neaiš
ku, kodėl visgi buržuazija 
gali girti socialistus už to
kius dalykus, kurie yra ge
ri darbininkams. Juk bur
žuazija yra darbininkų kle
sos priešas: ar jai nėra blo
ga visa, kas yra gera darbi
ninkams?

Kad atsakius į šitą klau
simą, x reikia teisingai su
prast, kas yra buržuazija ir 
kas yra darbininkų klesa.

Ir buržujai ir darbininkai 
yra žmones, nežiūrint to, 
kad jie priklauso priešin
goms klesoms. Kiekvienas 
sveiko proto žmogus, pavyz
džiui, žino, kad dusyk du y-

ra keturi; buržujai šitą tie
są pripažįsta, lygiai kaip ir 
darbininkai. 0 gal reikėtų 
ejgties “komunistiškai” ir, 
dėlto kad buržujai sako du
syk du keturi, tai “revoliu
cionieriai” turėtų sakyt du
syk du yra penki? šitokios 
rųšies “revoliucioniškumą” 
socialistai palieka komunis
tams.

Ir' buržujai ir darbinin
kai, toliaus, yra toa pačios 
visuomenės nariai. Todėl di 
džiumai jų, vienų ir antrų, 
bus, apskritai imant, naudin 
ga tas, kas naudinga visai 
visuomenei, ir kenksminga 
tas, kas yra visuomenei 
kenksminga. Sakysime, pra 
monės bujojimas salyje yra | tai arba smerkimai gali iš- 
geras daiktas darbininkams 
ir yra taip-pat geras daiktas 
buržujams; badas, krizisas, 
bedarbės yra blogi daiktai 
darbininkams ir taip-pat y- 
ra blogi daiktai buržujams 
(bent didelei jų didžiumai). 
Daugelis žmonių užmiršta 
tą labai svarbų faktą, kad 
kfeftviena visuomenės klesa 
turi daugiaus ar mažiaus 
reikalų, bendrų su visos vi
suomenės reikalais; tokiu kle 
sų, kurių visi reikalai butų 
griežtai priešingi visuome
nės reikalams arba butų skir 
tingi nuo jų, hera ir negali 
būti. Vienos klesos reika
lai tečiaus dažniau supuola 
su visos visuomenės reika
lais, kitos rėčiaus; tame ap
sireiškia svarbus skirtumas 
tarpe klesų.

Bet reikia atsimint, kad 
ir vienos klesos viduje esti Į Einantįs po du greta, socialis- 
dažnai stambių skirtumų ir 
net priešingumų. Viduje 
buržuazijos nuolatos eina 
kova tarpe atskirų buržujų 
ir .tarpe, „atskirų buržujų 
grupių. Kartais šita kova 
pavirsta net ginkluotais su
sirėmimais. Kas-gi buvo ši 
pasaulio karė, jeigu ne vie
nos buržuazijos dalies ko
va prieš kitą dalį? 0 kas 
buvo pilietinė karė Suvieny 
tosiose Valstijose, jeigu ne 
vienų šios šalies buržujų ko
va prieš kitus buržujus?

Esant tokiems priešingu
mams buržuazijos viduje, y- 
ra visai nenuostabu, kad vie 
na arba kita buržujų dalis 
pritaria kaikuriems daly
kams, kurje yra naudingi 
darbininkų klesai. Imkite, pa 
vyzdžiui, dabartinį gyveni
mo brangumą: daugybei 
buržujų jisai yra beveik 
;aip - pat nepakenčiamas, 
kaip ir praletariatui, ir jie 
mėgina visokiais budais gin 
ties nuo jo. štai, net ir Bro 
oklyno komunistų organas 
giria buržuazinį laikraštį 
“Globė”, kad jisai “uždavė 
pelnagrobiams per nosį”, 
partraukdamas iš Naujo
sios Zelandijos 36,000,000 
svarų avienos ir pardavinė
damas tą mėsą trigubai pi
giau, negu mėsos trustas. 
Ar tokie buržujai, kaip to 
“Globė” leidėjai, peiktų so
cialistus, jeigu šie reikalau
tų įstatymų maisto speku- 
iantų suvaldymui (ką soci

alistai ištiesų ir daro) ? Jie 
ne tiktai ne peiktų jų už tai, 
o da ir pagirtų; ir tiktai a- 
silas galėtų sakyti, kad toks 
pagyrimas diskredituojąs 
socialistus.

Socialistai apskritai rei
kalauja įstatymų, pageri
nančių žmonių būvį; todėl 
juos dažnai pagiria ir pro- 
gresyviškesnieji buržujai. O

Socialistu Partijos Platformakomunistai yra priešingi to 
kiems įstatymams; todėl, 
kada progresyviškesnieji 
buržujai palygina juos su 
socialistais, tai jie atranda, 
kad komunistai yra bloges
ni. Ar-gi tai socialistams 
reikia to sarmatyties?

Bloea butu ipiini socialis r rmuja aauiua visus AmenBloga tūtų, jeigu socialia rankų ir proto darbininkus, kaip lygiai i 
tai savo darbuose vadovau-’-----
tusi ne darbininkų klesos 
reikalais, o tuo, ką sako a- 
pie juos- buržuazija. Bet 
juk jie to nedaro. Jie ne
maino savo pozicijos, kada 
Yuržuazija smerkia ir net 
persekioja juos, ir jie nemai
no jos, dėlto kad ji ima gir
ti juos. •

Buržuaziški komplimen-

Priimta partijos konvencijoj* laikyto]' New 
Vorke gegužės 8-14 dd. 1920 m.

Nacionalinėj 1920 metų kampanijoj, 
I Socialistų Partija šaukia visus Amerikos

— ir vi 
įsus piliečius, kurie trokšta politinės laisvės 
ir socialines teisybes, paliuosuoti šalį nuo 
senUJU politinių partijų despotingo ir nevy
kusio viešpatavimo, o paimti valdžią į savo 
rankas po socializmo vėliava ir vaduojan- 

| ties Socialistų Partijos programų.
Baigiančioji sayo dienas administraci

ja, kaip kad ir praeities demokratų ir repu
blikonų partijų administracijos, palieka 
paskui savęs šlykštų rekordą, kaip ji begė
diškai ir besąžiniškai laužė iškilmingai duo
tus savo pasižadėjimus ir kaip žiauriai pri
gavo ji žmonių pasitikėjimą.

Ji išgavo žmonių balsus dėlto, kad sa- 
[ mušti iš vėžių tiktai tokius I vo platformoj žadėjo taiką, liberalumą ir 
elementus, kurie patįs neži- socialinį pagerinimą; betgi ji įtraukė šalį į 
no, kur jie stovi. O tokie įPyaitaištingiausį karą j įsteigė tokį despo- 
vrn knrniiniatai tizmo, akcijos ir priespaudos viešpatavi-yra Komunistai._________ i , kokio dar g. respublika savo istorijoj

nepažinojo.
Amnestijos reikalu. Amerikos žmonėms ji žadėjo padaryti 

9 • santartj tokiomis sąlygomis, kurios uztik-
II. rintų pasauliui tarptautinės tiesos ir tikros

Socidistu amne^ii<w deleaaciiaHemokratij°s viešpatavimą; o tuo tarpu ji 
n. w. • » g J davė savo pritarimo ir paramos begėdiškai

1 ajame ame‘ ’santarčiai, kurią plėšikiški senieji europi
nio ir azinio imperializmo diplomatai už
darytomis durimis suformulavo. Tąja san- 
tarčia, ištisos teritorijos tapo, prieš jų žmo- 

Laisvėlnių valią, aneksuotos; at įkirsti kraštai nuo 
tapo jų išsilaikymo šaltinių; tautos, kur vanduo- 

damosios taip daug ir taip garsiai skelbtą
ją apsisprendimo teise stengėsi atgauti sa
yo laisvę, buvo kovojamos pagalba ginkluo
tos spėkos, intrygų ir bado blokadų. 

! Milijonams jaunikaičių, kurie mūšių 
laukuose savo gyvybę aukojo; visai šalies 
liaudžiai, kuri nešykštėdama aukojo savo 
darbą ir savo turtą karui remti, demokra
tų administracija iškėlus rodė didingą ide
alą, būtent, pasaulio tautų susivienijimą, su
darytą tam, kad teisybės ir laisvės pama
tais išlaikius amžiną tautų santaiką. Bet 
vietoj to, ji padėjo sutverti reakcingą im
perialistinių valdžių sąjungą, idant įgalė
tų engti silpnesniąsias . tautas, triuškinti 
darbininkų klesos valdžias ir palaikyti nuo
latines kovas ir karus.

Remdama reakcijoš tikslų^, ‘kumščios 
jiegą ir priespaudą užsieny, mūsiške admi
nistracija smaugė pamatinės žmonių teises 
ir pilietines laisves namie.

Karo laiko būtinumo pretekstu,. vir
šiausias respublikos galva ir jo paskirtieji 
administracijos viršininkai gavo diktatorių 
galios, kurią jie dažnai pavartojo savava- 
lingai; o kongresas išleido tokių įstatymų, 
kurie tiesiai ir atvirai laužė konstitucijos 
garantuojamąją žodžio ir išsireiškimo lai

Šimtai piliečių, kurie kėlė balso reika
laudami, kad ir karo metu butų išlaikytos 
politinės ir industrinės teisės, buvo Šnipy- 
bes įstatymu inkriminuojami, pilnoj Įtari
mo ir histerijos atmosferoj tardomi, ir dau
gelis jų dar šiandie tebekankinami, pas
merkti nežmoniškai ilgam kalėjimo termi
nui tik dėl to, kad jie drįso stoti uz islaiky-

[Feder įlotosios Presos korės p.] 
PAUL HANNA

(Speciale Naujienų koresp.) 
washii4gton. — 

politiniams kaliniams 
šiandie užrašyta gyvomis raidė
mis, išsidriekusiomis per sosti
nę nuo geležinkelio stoties iki 
Baltojo Namo, kada 200 narių 
ir rėmėjų Socialistų partijos 
konvencijos atvyko iš New Yor- 
ko ir nuėjo j prezidento namų, 
įsikalanti paliuosuoti Eugene 
V. Debsų ir kitus, kurie tapo ap
kaltinti už išreiškimu savo nuo
monių.

tų delegatai atkreipė visų do- 
mę, kada jie pirmiausia nuėjo į 
Masonic Tempiu susirinkimui, 
o paskui į Bailųjį Namų, kur 
juos priėmė prežidento sekreto
rius Joseph P. Tumulty. •

Po trijų dienų lietaus oras iš- 
sigiedrėjo atvykus socialistų 
specialiam traukiniui ir būriai 
fotografų prie Baltojo Namo ė- 
mė fotografijas, kad parodžius 
melionams teatrų lankytojų is
torinį atsišaukimų politinės par
tijos už paliuosavimų jos čem
piono ir šimtų apkalintų drau
gų-

200 delegatų iš ryto buvo pra
nešta, kad tik jų komitetas iš 
penkių žmonių bus įleistas į Tu
multy kambarį įteikimui am
nestijos memorialo. Tečiaus 
nuostebai Baltojo Namo repor
terių, pasiuntinių ir durininkų, 
visi peticionieriai tapo pakvies
ti įeiti audencijos kambarin ir 
išklausyti savo kalbėtojų reika
lavimų.

Kada apskritas audiencijos 
kambarys buvo pilnas delegatų 
ir reporterių, komiteto pirminiu 
kas George E. Roewer garsiai 
perskaitė socialistų atsišaukimų 
į prezidentų Wilsonų pasekti vi

žiu ir paliuosuoti tuos, kurių 
tvirti įsitikinimai padare juos 
kaliniais laike kares.

Papildydamas formulę petici
jų, Rodwer primine aplinkybes 
nuteisimo Kate Richaids O’IIa- 
re į kalėjimų daugiausia dėlto, 
kad ji viešėjo pas demokratę 
krasos viršininkę North Dako- 
toj, kurių išėsti buvo pasirįžusi 
kita demokratų frakcija.

kė prašydama® pilnesnių žinių 
ir gabaus paprašė Rodwer pa
duoti pilnų sąrašą politinių kali
nių, kuriuos jis skaito vertais 
amnestijos.

Seymour Siedinau atkreipė 
prezidento sekretoriaus domų, 
vaizdžiai apibudindamas Dėbso 
tikrųjų pozicijų linkui karės, 
parodančių, kad nors socialistų 
vadovas nepripažino kongresui 
konstitucinės teises uždaryti jo 
burnų, jis nebandė savo prakal
bose padaryti daugiau, kaip api
budinti socialistų supratimų ka
rės priežasčių ir pasekmių.

“Kaip senai Debsas yra kalė
jime?” paklausė Tumully.

“Daugiau kaip mietai laiko 
sakė Stedmanas.

“Trumpai, bet nuoširdžiai,” 
tęsė Stedmanas, “Aš noriu nu
rodyti, kad atėjo laikas, kada A- 
nierika turi oficialiai pripažin
ta didelį skirtumą apkaltintų už 
politinius įsitikinimus ir tų, ku
rie yra pasiųsti į kalėjimų už 
taikytą ar atliktų įžeidimą 
žmonėms ar turtui. I o didelio 
skirtumo negalima ignuruoti.

“Mes pripažįstamo muisiį ypa
tingą užsiinteresavimų Debsu, 
kaipo musų kandidatu į prezi
dentus,” pridūrė Stedmanas, 
“bet man nereikia priminti 
jums, kad atsišaukimas už jo 
laisvę yra remiamas tukstan-

po kaipo didelį amerikietį, nors 
jie skiriasi su juo politikoje .

Sekretorius Tumully sake, 
kad jis skaitb dalyką labai svar
biu ir prižadėjo perduoti petici
ją ir arguinentus prezidentui.

Seymour Stcdman, Olto Brau 
stetler, George E. Roewer, Ved
liam H. Henry ir kiti kalbėjo vie 
šame susirinkime masonų sve
tainėj vakare, kuriame jie am
nestijos reikalavimą pakėlė 
prieš pačius žmones.

mą laisvės tradicijų, kuri kadaise buvo 
šioj šalv šventa.

Federalinės valdžios agentai netieso- 
tai užpuldinėjo namus, susirinkimų vietas 
ir neleido arba ardė piliečių ramias sanei- 
gas.

Generalinis pašto viršininkas įsteigė 
daug autokratesnę spaudos cenzūrą, negu 
kokia galėjo kada nors būti dagi despotinė- 
se viespatybėse; atimdamas teisę siųsti pa
štu, jis persekiojo ir naikino laikraščius 

to, kad jie reikšdino pažangesnių poli
tinių ir ekonominių pažvalgų.

Ir nežiūrint to, kad karas ištiesų jau 
senai pabaigta, administracija nė kiek ne
paliovė tęsti savo represijų ir terorifcmo 
žygių, t veidmainingai dangstydamos tuo, 
kad tai vis dar esą reikalingos karo laiko 
priemonės.

Didelei Amerikos darbininkų klesai ji 
įvedė beveik verčiamą baudžiavą, atimda
ma jiems teisę mesti darbą ir spirdama 
juos priimti nepakankamą algą ir sunkias 
darbo sąlygas. Ji kirto biaurų smūgį Ame 
*ikos tradicinei prieglaudos teisei, depor
tuodama šimtus svetur gimusių darbinin
kų, vien tik dėlto, kad ji įtaria juos esant 
radikalinių pažvalgų žmonėmis, o dažnai 
dagi dėl savo biaurių tikslų darbininkų 
streikui sulaužyti.

Trumpu trejų metų laiku, musų taip 
save vadinančioji liberalinė administraci
ja sugebėjo iš pat šaknų paardyti politinių 
laisvių ir ekonominių teisių pamatus, ku
riuos ši respublika daugiau kaip per šimtą 
metų kovos ir progreso statė.

Melagingo ir ligūsto patriotizmo skrai 
ste prisidengus, valdžios teroru apsisau
gojus, demokratų administracija leido 
viešpataujančioms klesoms be jokių varžy
mų plėšti žmones neapsakomu darbininkų 
išnaudojimu, milžiniškų pelnų lupimu ir 
negirdėtų branginimu kainų reikalingiems 
gyventi, daiktams. Pelnų plėšimas pasi
darė baisiausias ir šlykščiausias; iš žmo
nių kentėjimų ir vargo kapitalistai sėmė 
ir krovė sau bilijonus. Amerikos piniguo
čių oligarchija patapo viešpataujamasai 
pasauly veiksnys, kuomet Amerikos darbi
ninkų padėtis darosi vis netikresnė, vis la
biau priklausoma.

Atsakomybė gula ne vien ant demo
kratų administracijos. Republikonų parti
ja, per savo atstovus kongrese, ir kitaip, 
ne tik atvirai bendradarbiavo nedoruose 
paskutiniųjų trejų metų politiniuose dar
buose, bet politinės reakcijos ir represijų 
orgijose stengėsi dagi viršyti savo demo
kratinius konkurentus. Jeigu ji kritikavo 
demokratų administracijos politiką, tai dėl 
to, kad ji dar nepakankamai buvus žiauri 
ir reakcinga.

Amerika dabar stovi kryžkelyj. Jeigu 
trempimui politinės laisvės ii> koncentravi
mui ekonominių jiegų į rankas saujalės 
žmonių nebus padaryta galas, to tegalės būt 
viena pasekmė, tokia, kad šalis bus paversta 
kapitalistų despotizmo valstybė.

Socialistų Partija kelia persergėjimo 
balsą. Ji šaukia žmones, kad jie nugalėtų a- 
bidvi senąsias partijas prie balsavimo dėžės 
ir išrinktų Socialistų Partijos kandidatus, 
idant atsteigus politinę demokratiją ir įvy
kinus visišką industrinę laisvę.

Tam atsiekti, Socialistų Partija skelbia 
šitokį savo pogramą —

[Toliaus bus]

Redakcijos Atsakymai
O. Remeikienei Chcgo. — 

Pranešimą gavome lik ketver
ge, kada laikraštis jau buvo iš
ėjęs.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vUokitu reikalui, kaip kriminaliikaott 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

vUokkse dokumentus irpopierast
Namų Ofisu:

3323 6. Halsted SL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mleato Ofisui 
127 N. Burbom lt. 

■ 1111-11 BnltyBMg.
T«l. Central 4411

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 Iki 8 va! vajui 
r£. Nedaliomis pagal sutarimo, 
6261 So. Halsted St. Chicsca, IU.

A. RETRATIS »• FABIJONAI

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

REAL ESTATE-INSURANCE |

European American Burfau 
SiunOia Pinigus Parduoda Laivokortas

NOTARULŠAS |
3249 So. Halsted Street, Chicago Illinois

Telephonc OPOLEVARO «11

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lletarla Gydytojas Ir ChlraTgaa 
25 E. Washinttoa St. 
Marsh ai i Field Anaaa 

18th fl. Ruimas 1827 
Phoua Central 2262 

Valandos: nuo 19 iki 12 rytą

2121 North Western Are.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

^-Spinduliai. Phone Armitar* 2611
Rezidencijos telef. Albany 8710 

............-.............. ■■■■»

GYDYTOJŲ RECEPTAS
Suteiks greitą palengvinimą prasišal- 
dyme, slogoje, karštligėje ir t. p. 
Gal būti vartojamas vaikų ir suaugu
sių su neabejojiinu saugumu. Pri
siusi 50c., mes prisiusime buteliuką 
išmėginimui.

GORDON LABORATORIES 
2438 N. Albany Avė., Chicago, III.

Tele Y arda 6492

AKUžERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, III
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Lietuviu Rateliuose
BR. VARGŠO PAMINKLO 

REIKALU.
Atskaita.

Žemiau paduodu abelną a. a. 
Br. Vargšui paminklo statymo 
iždo stovį, kiek yra, kiek man 
žinoma, įplaukę aukų tam pa
minklui pastatyti.

Didžiausia auka yra nuo Kei
stučio Kliubo, Brighton Park— 
pelnas paminklo naudai vaka
ro ................................. $120.00

Dramatiškas Ratelis aukavo 
iš savo iždo .................  $50.00

Drain. Ratelio ižde dar nuo 
laidotuvių nuo vienos Rockfor- 
do dr-jų paminklui .... $10.00

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telio, Roseland, vakaro pelnas 

............................... $6.85
L. S. M. Ratelis iš iždo $10.00 
Dr-ja D. L. K. Vytauto No 2, 

Boseland......................... $7.20
L. S. M. Batelio, Boseland, 

draugiškame vakarėlyj suauko
ta ...................................... $10.34

nužėri®, aukojo .............. $5.00
Viso randasi dabar paminklo 

fonde ......................... $219.39
Dar trūksta pastatymui pa

minklo ............................$130.61
Butų labai gerai, kad visos

koti pastatymui paminklo, pa-

pildyti.
Taipgi ir pavieni draugai, ku

rie prijaučiu tani darbui, pra-

~~ na.
šomi yra paremti jį savo au
komis.

— J. P. Markus, D. R. ižd.

I

Donegan buvo greitesnis ir pra
dėjo šaudyti. Donegan suimtas, 
bet liko išteisintas.
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Trūksta popieros; laikraščiai 
stoja.

Inland Daily Press Assn. da
bar laiko savo konferenciją, 
kad pasitarus kaip panaikinti 
dabar esantį didelį trukumą 
laikraštinės popieros. Pirminin
kas Carpenter sako, kad laike 
pastarųjų 6 mėn. delei popieros 
stokos buvo priversti užsidary
ti 3(X) dienraščių ir 1,200 savait
raščių.

Nusižudė.
Ruth Kelso, 18 m., 1544 E. 

64 St. užs:troškino gazu. Prie
žastis- skurdas. Ji matė kitas 
mergeles gražiai pasirėdžiusias, 
linksimas, einančias į šokius ir 
teatrus, bet tas viskas jai buvo 
neprieinama. Ir ji nusitarė misi 
žudyti, ne kad skurde gyventi.

Pasišovė lietuvaitė.

Mary VVliite (Vaicekauskai- 
tė-Gedraitienė), 3115 Lowe Avė. 
mylėjusi vaikiną Juozą Keller, 
1316 N. Bobey St. Keletą dienų 
atgal jiedu išėjo pasivaikščioti 
į VVicker parką, kur ji užkalbi* 
no jį JU vesti ir sakė, kad ji 
jau ir namą turinti dėl jo įren
gus. Bet Juozas atsisakęs. Tada 
ji pakįlusi nuo suolelio, paėjusi 
keletą žingsnių ir paleidusi sau 
kulką. Nugabenta ją iigonbutin, 
bet ji pasveiksianti.

Plėšikai nušovė vieną, 
pašovė du.

Užpereitą naktį plėšikai įvai
riose miesto dalyse nušovė vie
ną žmogų, o du sužeidė.

Jos. Wen<Uer, 51 m. tapo 
plėšikų nušautas savo bučernė- 
je 1353 S. Woo<l St.

Edwin Shevan gal mirtinai 
pašautas, vagiliui bandant įsi
laužti į jo namus 1355 W. Ma- 
dison St. Kartu pašautas ir jo 
Įnamis Price.

Hennan Dovermann, 3942 N. 
Marshfield Avė. tapo gal mirti
nai pašautas, plėšikui įsilaužus 
j jo namą. Manoma, kad tas 
pats plėšiką® su kitu valandėlę 
prieš tai buvo užpuolę ir išžagi
nę dvi jaunas mergaites.

Ugniagesis nušovė peštuką.

Ugniagesis Donegan karčia- 
moje prie Van Buren ir Sanga- 
nion gatvių, nušovė vietos peš
tuką Hcnnigan. Pastarasis bu 
vo saliune ir išsitraukė revolve
rį kaip tik Donegan įėjo, bet

JOHN KUCHINSKAS

‘ Ateiki Pramintu Takeliu”

■ TABAKAS
■ SPECIALIAI.

I Svveet Tip Ton ta-
■ bako 12 pakelių

I už ..............  $1.00
1 Bull Durham ta- 

bako lMi unc. pa
kelis; 12 pakelių 
už ...........  84c.
Camel cigaretai;

£ dėžė 200
£ už ...........  $1.59

RED SEAL DRY 
BATERIES

Kiekviena išmė
ginta; specialiai 
subatoje, kiekvie
na ............... 35c.
Gillette Safety 
Razors Blades. 
Specialiai subato
je, tuzinas 
už .............. 65c.

Musų Dvi=amžiai 
2= Kelnių Siutai

Tai labai vyrų myliami, kurie yra sumanus pirkė
jai gerų drabužių.

PARDUODAMA SUBATOJE Už

Kelnės paprastai susinešioja dvigubai 
greičiau negu kotas. Turint extra porą m nh 
kelnių tokiu budu dvigubai prailginama W U W W 9^ ■ ■ 
amžius apsiausto. 2-jų kelnių siutai to- a B W V
kiu budu padaro didelį sutaupymą. Prie _ 
to dar svarbu tai, jog šie musų siutai O B B B ...
yra vienų vilnų audeklo, puikiausiame .. ......
styliuje. ši specialė subatoje kaina 
$33.50 yra pridėtinė patraukimui.

Kašmyrai ir ševiotai paprastai žaliose, pilkose ir rudose maišytai 
spalvose; driežėti arba lygus; vienlypiai ir dvilyjiai. Prisiūtos ar in- 
siutos kiŠehės. Pusė ar pilnai pamušuoti alpaca. Paprastas dydis 32 
iki 42. Taip-gi tūli siutai atsako mierai augštų, kuprotų ir žemų vyrų.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684 

Valandos/ 9 ryto iki 6 vakare, 
Subutomiai 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egsamineoju Abstrakte* 

perkant.
arba parduodant namų, lotą ar
ba tarme Ir padirbu visokius 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigu 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
■dygu.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd Street 
Cor. Leavitt Tel. Canal 2552.

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva-, 
nijos hospitalė- i 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v. ,

Kikulskis gal pasveiks.
Pašautasis gyvulių skerdyklų 

darbininkų vadovas Jonas Ki
kulskis vakar kelioms minu
tėms keletą kartų buvo atgavęs 
iąmonę. Daktarai mano, kad 
gal ir pasveiks, nors pirma bu- 
vo netekę vilties.

šoferis automobiliaus, kuriuo 
važiavo mušeikos, tapo suimtas 
ir yra kamantinėjamas. Juo yra 
Joseph Betel, 4732 S. Wood St. 
Jį tečiaus paleista. J ieškoma 
dabar paties Kikulskio nurody
to žmogaus.

Kiti du skerdyklų darbininkų 
vadovai, Johnstohc ir Murphy, 
su kuriai® Kikulski daugiausia 
kovojo, patįs pasidavė polici
jai. Paklausinėjus juos tuoj pa
leido.

INTERNATIONAL CARTOON CO., t>

IIIIH

Prakalbos apie Rusiją.
Šioj subatoj, geg. 29 d., 8 vai. 

vak., Ashland Auditoriuine, 
kampas Ashland Blvd. ir Van

eone
"flDvrsG biAN 
VANT TO TALK TO

DOVVN STAlRS
IF YOU

SOCIALIZMO
MINTIES 

BLAIVUMAS

Ši knyga parašyta labai populiarėje kalbo
je. Kiekvienas skaitytojas gali kuoaiškiau- 
siai suprasti kas toje knygoje rašoma.

Parašė John Spargo.
Vertė A. Lalis

Rašyta laiškų formoje darbininkui Jona- 
tanui Edvardui, Pittsburghe. Kiekvienas 
darbininkas privalėtų turėti šią knygą savo 
knygyne. Iš šios knygos daug dalykų pasi
mokins kiekvienas kuris atydžiai perskaitys 
ją. Keletą sykių verta tą knygą perskaityti. 

230 puslapių.

Kaina neapdarytos 75d 
Puikiais audekliniais apd. $1.00

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

JUST KIDS—The Cal! of The Game By Ad Carter

___ I UEIT MA. - where‘s 
n t DALU7— i MEAN the 
NEVV ONE i GOT laS YEĄR- 
VMAT C HA OO WITH IT MA7

UJU

Rankomis Siūti Siutai : 
už' $42.50 :

Išimtinai rodoma vyrų ir jaunikaičių siutai gražių vienų vilnų vors- , 
tedų, sergių. ševiotų, flanelių ir kašmyrų. Vėliausi modeliai vienly- H 
piai ir dvilypiai; rankomi siūti — lygus padirb- j| ■
tiems specialiai kostumieriams, bet dvigubai S U I D ■
brangesni. Dydžiai atsako visokiems vyralns ir ■
jaunikaičiams. JL flHI ............ j

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■EB

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearborn St., Chicago. 
Room 206.

koncertas. Įdomaujantis tuo 
klausimui kviečiami atsilankyti.

Kaltina suktybėse.
Vandens departamento supe

rintendentas vakar privertė re
zignuoti vyriausį klerką Fescr, 
□ kitus tris juo pagelbininkus 
perkėlė į kitas vietas. Kaltina
ma, kad jie darę suktybių su al
fų išmokėjimais darbininkams, 
'nik. gaudavę algas tokie žine
lės, kurie miestui niekad nedir
bo ir t. p.

Feser ir jo draugai sako, kad 
tai yra politikierių darbas, nes 
jis nėjęs su, mayoro Thohipsono 
pof liktoriais.

Miesto darbininkai streikuoja.
5,000 miesto darbininkų jau 

streikuoja, reikalaudami pakeli 
nio algos, Miesto tarybos fi
nansų komitetas ats’sakė svar
styti jų reikalavimus kol jie ne
sugrįš į darbą.

Visi streikuojantįs jau pir
miau streikavo, bet buvo sugrį
žę dirbti finansų komitetui pri-

Didelis masinis susirinkimas.
Chicagos socialistai rengia di 

delį masinį susirinkimą d. Dėb
so kandidatūros į prezidentus 
ratifikavimui. Susirinkimas bus 
pėtnyčioje, gcig. 21 d., 8 vai. 

vak., Ashland (gatvekarių dar
bininkų) Auditoriuine, kampas 
Ashland Blvd. ir Van Buren gat
vių. Kalbės New Yorko paša
lintasis Socialistas atstovų buto 
narys Augusi Claessens, • socia
listų kandidatas į vice-prczideh 
tus Seymour Siedinau. Taip
jau J. Louis Engdahl ir Otto 
Branstetter padarys pranešimą 
apie Socialistų partijos konven
ciją. Visi darbininkai kviečia
mi būti tame susirinkime.

Nuteisė pakorimui.
John Beese, negras, vakar ta

po nuteistas pakorimui už už
mušimą savo pačios Mary. Lai
ke pastarųjų 10 dienų jau šeši 
žmonės tapo nuteisti pakarti.

Suėmė.
Policija vakar užpuolė ant 

Fashion garažo, Evanstone ir 
suėmė du vaikinu, kurie, kaip 
mano policija, naktį žiurinėda-

ža-dėjus išpildyti jų rcikalavi- į vo,į merginų studenčių langus 
niu® ir pakelti algą. Tečiaus tas ir šiaip užpuldinėdavo mergai- 
komiteto prižadas niekad nebu
vo '-išpildytas.

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

. NUSTATAU STYGAS, Taisau Pi- 
janus, Player-Pijanus ir Vargonus. 
Darbą gvarantuoju.

M. F. MILLUCK,
4943 Grand Blvd. Chicago, III. 

Phone: Kenwood 2481.

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,ITTLE u ZjIYIJLU X HiU 11V1 \Jt

įVER DEL ABELNOS

p„iVaIailVM PARTER’S IRON PILLSReikalaukit tikrojo ■ Grynu Daržovių. *

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

3 žmonės nusižudė.
Namuose 230 W. Ohio St. va

kar rasta užtroškusiais nuo gaso 
du senu vyru ir jų seną gaspadi- 
nę. Jų gaspadinė Mrs. Bose 

Cyra nesenai gavo $1,000 ir ma
ne juos apleisti. Todėl spėja
ma, kad pasiliekantįs nenorė
dami su ja skirties, padarė su
tartį ir nusižudė.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju! kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedeliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Mikvaukee Avė., Chicago, 111. 

Phone: Humboldt 4589

Ateik į Vilas County Wiscon- 
sin, kame dėl žemės gerumo pa
ti saulelė džiaugiasi, ir įsigyk - 
ūkę lengvomis išlygomis. La
bai derlinga žemė, kame iki 250 
bušelių bulbių ant vieno akerio 
užauga, kiti javai taip-gi gerai 
auga. Jus galite pradėti ūkę 
su mažu pinigu. Didžiausi Lie
tuvių Kolonija Amerikoje. Del 
pilnesnių informacijų ir dėl kny 
gutės apie ukes adresuokite.

SANBORN COMPANY
51 Sanborn Bldg., 

k Eagle River, Wis.

Rado pašautą žmogų._____________________
Laukuose netoli Stegcrio ras- jiems laiškų iš Lietuvos, 

tas 4 sykius peršautas Joseph 
Domencons iš Stegcrio. Mano
ma, kad jį pašovė plėšikai.

Nepristatyti laiškai.
Žemiau išvardyti asmens, 

daugi dėl blogų adresų laiškane 
šiai jų nesuranda, tegul kreipia
si į vyriausį j į paštą, Clark ir 
Adams gt. atsiimti atėjusių

ka-

merginų buvo užpulta ir iško
neveikta ' Evanstono gatvėse RAŠYTOJO ŠERNO REIKALU.

naktimis. Subatoj, gegužės 22 d., 9 vai.
-------------- vakaro “Aušros” salėj, 3001 S.

Policistas nusišovė. Halsted g-ve, bus šerno Drau-
Policistas Thomas Booney, gų susirinkimas. Prašonie kiek-

Buren gatvių, kalbės nesenai iŠ. 434 S. Irving Avė. užmiršo iš-vieną rašytojo Šerno draugą ir 
Rusijos sugrįžęs koresponden- ’ imti kulkas iš revolverio ir simpatizuotojį, tiek vyrą tiek 
tas ir rašytojas Isaac McBride (jam revolverį valant, revolveris moterį, atvykti ir dalyvauti su- 
apie tai, ką jis matė sovietų Bu-, iššovė ir kulka pataikė jam į sirinkime.
sijoje. Po prakalbų bus didelis širdį. Šerno Draugų Ęurelis.

kei
kia klaust prie “Advertised Win 
dow,” lobėj nuo Adams gatves, 
pasakant laiško numerį.
No.: Pavardė ir Vardas.

501 Abromas Jonas
506 Anarinneu Jonai
510 Balchun Joscf
519 Butli-s Wiktor
521 Čepaitės Petras
540 Girdvoin Leon
557 Jackacki Tarnas
563 Jakubaiciuke Pukerija
566 Kazjulinas Mike
570 Knuksta Stanislmva
574
600
602
631
643
646
653

Koadawis Stanislobas 
Mosteiko B 
Nosti® Adam 
ShirNvaitis Tamošius 
Starosta A. Sainy 
Slaskunas Jonas 
Vaisnor S. Miss

655 Vieni Kasimcrui

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiio- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
Jaunų-vyra gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit ’ musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginamas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvienų dienų iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nedėliomis iki 6 v. vakare, 

S. GORDON,
1415 So. Halsted Su Ckkaco. TTL

BY BAKER
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Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
MMSgagSBMffHFW UI"1 1 UBUI 11.. J--------- ggMaJl

VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

Pčtnyčia, Gegužės 21, 1920

NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS
VYRŲ UŽLAIKYMO KAINA

Harvey, III. — LSS 228 kp. rengia 
prakalbas Subatoj, geg. 22 d. 1920, 
7:80 vai. vakare, J. Dudek svet., 15689 
Halsted St. Kalbės Valparaiso Univer
siteto studentas P. J. Keršis, kuris 
daug ką pasakys. Kviečia Komitetas.

\ West Sides Lietuvių Viešo Knygyno 
delegatų susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
geg. 21 d., 7:80 vai. vakare M. Melda- 
žio svet. 2244 W. 23rd Place. Yra 
daug svarbių reikalų apie knygyną, 
neatidėtinai apsvarstyti. Visi delega
tai bukite laiku. —K. Možeikis rašt.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus pus
metinis susirinkimas bus pėtnyčioj, ge
gužės 21 d., 7:30 vai. vakare. Unijos 
salėje, 1564 N. Robey St. Draugai ir 
draugės, malonėkite būti šiame susi
rinkime. Sekr. Frank Juozapavičia

Ateities žiedo Vaikų choro dainų 
repeticija įvyks nedėlioję, birželio 23, 
10 vai. ryto, Mildos svet. 3142 So- 
Halsle-’. St. Visi vaikai būtinai tu
rit būti, nes bus dalinami tikietai 
rengiamo vakarėlio. Insitėmyki vai- 
kaj. Komitetas.

Susiv. Amerikos Liet. Kareivių 2 kp. 
susirinkimas įvyks geg. 21, 7:30 vai. 
vak. Rashinskio svet. 731 W. 18 St. 
Malonėkite visi atsilankyti, nes bus 
svarbių reikalų. — Valdyba.

Cicero. — Draugai norintieji daly- 
vautiAdomaičiams surengtose išleistu
vėse, panedėlyj, geg. 24 d., 8-se vakare 
J. Neffo svet. 1500 S. 49th Avė. įsigy
kite tikietus, gaunamus pas V. Shilei- 
ką, Dr. P. Gurskį ir Antaną Lingę.

— Rengėjai.

LSS. 138 kp. Agitacijos Kom. nori 
užbaigti atskaitą rinkime aukų Liet. 
Socialdemokratams remti. Todėl kurie 
turite paėmę knygutes, malonėkite ne
vilkinant sugražinti iki geg. 23 d., 

—LSS. Ag. Kom.

Roseland — LSS. 137 kp. rengia 
draugišką išvažiavimą nedėlioj, geg. 
23 d., į Flosmor miškus. Visi, kurie 
dalyvausite išvažiavime, susirinkite 
111 ir Cottage Grove, III. Central Sto
tyje ten bus komitetas ir nurodys vie
tą. Laikas išvažiavimui 10:47 prieš 
piet, antras traukinys išeis kaip 
12:47 vai. Visi, kurie norite pasilinks
minti gražiose vietose, nepamirškite 
dienos ir laiko. Kviečia LSS. 137 kp.

Lietuvių Duonkepyklų Darbininkų 
susirinkimas įvyks subatoj, geg. 29 d. 
8 vai. vak. ponr. 3400 S. Aubum Avė. 
Darbininkai malonėkite susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų......— aldyba.

TMD. 22 kp. susirinkimas įvyks ge
gužės 23 d., 2 vai. po piet, Fellowship 
House svet. 831 W. 33 St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes bus renka
mi delegatai į TMD. Seimą.

— Valdyba.
' .............. ..........■■■ 1-"j... „i'LZ'ja

Pa j ieškojimai
_ASMENŲ JIĘšKOJIMA!

JUOZAS JUODIKIS. Panevėžio pa- 
rapijos, Rėklių sodžiaus, jieškau Ame
rikoj savo g:imir.ių ir pažįstamų. Mel
džiu atsiliepti šiuo adresu: J. Juodikis, 
Poste Restante, Charbin, China.

PAJIEŠKAU Domininko Mielinio, 
Vizbarų sodžiaus, Šimonių valsčiaus. 
Malonės atsišaukti.

K. KRUČAS, 
1916 W. Division Street, Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Antano Ve- 
lio. Del nekuriu priežasčių aš buvau 
nuo jo prasišalinusi. Kiek laiko atgal 
būdama Chicagoj patėmyjau “Naujie
nose” kad jis mane pajieškojo ir rei
kalavo kokio ten atlyginimo. Aš su
grįžau namo dėl atsilyginimo, bet jo 
neradau namie; jis išvažiavęs nežinau 
kur. Taigi, drauge, sugrįžk atgal taip 
greitai, kaip gali, o aš tai jau tikrai 
atsilygisiu su jums.

MARE VELIENE,
P. O. Box 951 Virden, III.

PAJIEŠKAU savo pusseserės Bar
boros Verpecickaitės iš Tauragės ap
skričio, Kaltinėnų vals., Antininkų so
dos. Pirmiau gyveno Chicago, III. o 
dabar nežinau kur ji randas. Norėčiau 
susižinoti. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
kitas žinąs ją pranešti adresu: 

DOMICĖLĖ URBONIENE,
222 N. Adams St., VVestville, III.

PAJIEŠKAU Antano Klimaičio ir 
Mato Ivarausko. Iš Lietuvos: Jurbar
ko valsčiaus. Gyvena Chicagoje. Mel
džiu atsišaukti arba kitų, žinančių 
juos man pranešti. Busiu labai dėkin
gas.

JONAS ATKOČIŪNAS, 
298 Park St. Lawrance,xMates.

PAJIEŠKAU savo brolio Jurgio 
žalėno iš Maletų vals., Vilniaus apskr., 
Pirmiaus jis gyveno Grand Rapids, 
Mich. Meldžiu jo atsišaukti, arba ži
nančių jį pranešti man

VINCAS ZALENAS, 
2101 — 137th St.,

Indiana Harbor, Ind.

PAJIEŠKAU Jono Dobilo iš Taura
gės apskr., Girdiškės parap.. Malonėki* 
te atsiliepti, nes turiu svarbų reikalą 
šiuo adresu:

ANTANAS GEŠTAUTAS, 
2124 W. 24 St. Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vyrui 

Brighton Park apielinkėje; geistina 
su valgiu. Pranešti

.V. STINE,
1749 So. Halsted St. 

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — moteriškų pardavėjų, 
patyrisių prie apsiaustų ir siutų. Aug- 
ščiausi mokestis ir nuošimtis mokama.

1235 So. Halsted St. ,

REIKIA
COIL VVINDERIŲ

REIKIA
LEIBERIŲ

REIKIA Cabinet meikerių prie 
Cedrinių spintų, Nuolat darbas. Gera 
mokestis.

1051 W. 16th Street.
3 blokai į vakarus nuo Halsted Street

REIKIA janitoriaus pagelbininko. 
Gera mokestis, geras kambaris.

F. THER1EN,
6226 Harper Avė., iš užpakalio.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ
Vidaus darbui dirbykloje.

Gera mokestis ir bonus.
AUTOMOBILIAI

Nuolat darbas.
kurios susikalba angliškai ir yra 
nesenesnės 80 m. amžiaus. Dar
bas lengvas ir švarus. Sąlygos 
geriausios šiame mieste. Laike 
mokinimosi bus mokama 39c j 
valandą; uždirbdamos pirmą są- 
vaitę $19.47. Kiekviena apreitor- 
ka abelnai uždirba $25 į savaitę.

Patyrusios apreitorkos pada- 
$30 iki $40 į savaitę.

Samdos ofisas atdaras
visą dieną.

HEPPERS — NELSON 
ROOFING CO.,

4500 Fillmore St.

ro

Kreipties:

Westem
Electric

o

48th Avė. ir W. 22nd St.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

Abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.
Naktimis darbas.
MOODY & WATERS
1107 VV. Congress St.

REIKIA 
MERGAIČIŲ

Vyniojimui sviesto.
Gera mokestis pradžiai.
Pakilimas. Kreiptis.

BLUE VALLEY CREAMERY
COMPANY,

700 So. Clinton St.

REIKIA

Mergaičių ir Moterų 
Abelnam darbui kepykloje.

Patyrimo nereikia. Gera mokes
tis. Dienos darbas.

Kreipties:
MOODY & WATERS

1107 W. Congress St.

REIKALINGA senyva moteris ar
ba vedusi pora, kuri negali dirbtu
vėj dirbti, pridaboti 3 metų kūdikį.

P. BUDRIK, 
3321 So. Morgan St. Chicago, III.

2 lubos, iš užpakalio.

GERA PROGA merginoms, kurios 
norėtų susipažinti su manim, mylin
čios dorą gyvenimą. Aš pajieškau ap- 
sivedimui merginos jaunos nuo_20 iki 
25 metų amžiaus arba senesnės. Aš 
esu 24 metų, turiu gerą darbą ir gerai 
užrdirbu; myliu dorą gyvenimą; buki
te malonios atsišaukti laiškais su pa
veikslu. Kožnai duosiu atsakymą. Ar
ba pati atvažiuokite. Jos. Yodelis, 
4856 So. Bishop St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ 
j.___ a ' ■!>'

VYRŲ IR MOTERŲ

Reikalingas patyręs knyg- 
vedys vesti knygvedystei di
delei įstaigai. Gali būti mo
teris ar vyras. Vieta ant vi
sados tinkamai ypatai. At
sišaukite tuojaus į Naujie
nų ofisą.
■ ■ JI .1 I I-------------------------------------- 1 ■

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ
REIKIA 

LEIBERIŲ 
Nuolat darbaa. 
Gera mokestis. 
Kreipties tuoj 

FULTON SAW W0RKS, 
52nd Avė. ir 22nd St. 
Cicero, III.

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

P. ADOMAITIS,
3329 So. Aubum Avė., Chicago. 

Phone Yards 879.

Nauji aampelinlai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moldeniš- 
kirusių tr.’ij Šmotų parloij rakandų

Taipgi mes turime 35 fonografus.
Šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus dr deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-West Sample Fum. Storage. 

2102 West 35th St.
Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

EXTRA. Kas nori mainyti ant ru
siškų pinigų namą arba mažą farmą; 
gera proga važiuojančiam į Lietuvą ir 
norinčiam mainyti namą arba mažą 
farmą netoli Chicagos. Atsišaukite 
tuojaus.

PETER GERL1KAS,
942 W. 34 St., Chicago, III.

DOMOSI parduosiu trijų augščių 
mūrą, Storas, kampas. Podraug 1 
augščio namą su Bučerne ir Groser- 
ne ar be biznio, arba pavieniai na
mus. Tai yra naujoj Lietuvių Sėdybo
je.

Savininkas,
ANTON PRASZKY, 
2856 Emerald Avė.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

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

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

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, 111. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

.•

PARSIDUODA automobilius Paigo 
5 sėdynių, 6 cilinderių; patsai prade
da; 5 tajeriai; parsiduoda pigiai.

J. GUDELIS,
1965 Evergreen Avė., Chicago.

Phone: Armitage 7898.

PARSIDUODA geri mažai vartoti 
4 kambarių rakandai. Parduosiu už 
pirmų pasiųlymą. Atsišaukite greitai, 

j. v.
922 W. 34th PI. Chicago.

Pirmos lubos iš fronto.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

PARDAVIMUI

LIET. MOTERŲ D-JOS APfiVIETA 
Valdyba 1920 m.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 | dieną, 
tai kreipkitės ■ ,

900 W. l«th St. 
NATIONAL LEAD CO.

PARDAVIMUI bekemė (kepykla), 
olselis ir dalimis pardavimas. Pardavi
mo priežasctis — mirtis. Biznis neša 
$1800 j savatę. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite į Naujienas pažymint 
numerį 93.

PARSIDUODA RESTAURANAS. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos.

ALEX BUTAKES,
954 W. Van Buren St.

PARSIDUODA geras pečius, gazu 
ir anglimis kurianamas “Combina 
tion”. Parduodama pigiai. Klausti: 
Janitoriaus — antros lubos.

729 W. 18th St.

TfiMYKITI
35 šnuitai labai gražių naujovinių 
rakarmų dėl 8 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji /ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pko- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši 
nos 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 iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas 

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

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted 

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė, 
2252 Wnst 22

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22

Finansų rašt., J. Jazavitienė, 
3114 West 42

Iždininke, P. BaleckienS, 
3333 So. Wallace

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
3810 So. Lowe Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė, 
3309 So. Union Avė.

St.

st.
st.
st.

St.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KEN8INGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

.si

NAMAI-žEMe

REIKIA 
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

REIKIA vyro abelnam darbui po
pierinių atmatų dirbykloje. Taipgi 
vežikas prie vežimo ir pagelbininkas. 
Gera mokestis mokama.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 W. Taylor St., cor. Desplaines St.

REIKIA Leiberių, 8 vai. diena, 
7 dienos į savaitę; 53c į valandą. Nuo
lat darbas. Kreipties:

5844 So. Throop St.

REIKIA

100 karų carpenterių, 
Patyrusių ant Freightų.

Kreipties:
ROCK ISLAND LINES 

124th St. Shops 
124th St. ir Ashland Avė.

Blue Island.

REIKIA pečkurio $85, kambaris ir 
valgis- Klausti Chief Engineer.

CHICAGO BEACH HOTEL, 
51st and Cornell Avės.

REIKIA
Vyrų darbui serap iron yarde.
$35 į savaitę. Taipgi vežiko 
prie vežimo.

711 W. 15th Place.

REIKIA

VYRŲ PRIE TAISYMO 
KARŲ; PAGELBININKŲ 
IR DARBININKŲ PRIE 
TAISYMO FREIGHT 
KARŲ. NUOLAT DARBAS 
GERA MOKESTIS. 
GEROS DARBO 
SANLYGOS.

KREIPTIES: 
STREETS COMPANY,

W. 48th ST. ir S. MORGAN

REIKIA ant ūkės darbui du geri 
vyrai, šiek tiek patyrę ūkės darbe. 
Pradžiai $75 į mėnesį kambaris ir 
valgis.

Rašyti: 
JAMES GODITUR

R. D. 1 Aurelia, Iowa.
REIKIA Fumiture finišerių, rubbe- 

rių ir sprayerių. Nuolat darbas ir 
gera mokestis.

1051 W. 16th Street.
3 blokai į vakarus nuo Halsted Street

REIKIA vikrių vaikiukų 16 metų 
amžiaus ir senesnių — siuntinėjimui 

UNIVERSAL STATE BANK 
8252 So. Halsted St.

PARSIDUODA groserių ir saldainių 
krautuvė. Biznis išdirbtas per^ ilgus 
metus; prie pat mokyklos ir bažnyčios. 
Pardavimo priežastis patirsite ant vie
tos.

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

VISAI PIGIAI PARSIDUODA 
krautuvė muzikos mokyklos reikmenų, 
žaislų vaikams ir kitų reikmenų. Ge
ra vieta arti mokyklos. Priežastis — 
savininkas išvažiuoja Lietuvon.
10808 Michigan Avė., Chicago, III.

CIGARŲ ir CIGARETŲ, cukerkų ir 
žaislų sankrova pardavimuh

1044 W. 51st Street.

"PARDAVIMUI PHOTO STUDIO 
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš
dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

PARDUODA bučemę ir grosernę 
lietuvių ir svetimtaučių apgyventoj 
vietoj. Biznis cash ir senai išdirbtas; 
Parsiduoda su namu — namas kampi
nis. 31 St. netoli Halsted St.

J. MORKUS, 
828 W. 31st St. , Chicago, III.

PARSIDUODA grosemė pigiai Lie
tuvių apgyventoj vietoj. Priežastį par 
davimo patirsite ant vietos.

GEO. JAKUBAUSKIS, 
3443 Aubu^ii Avė.

—------------------------------------r-

PARDAVIMUI kukninis pečius, ge
ras, pigiai. Kreipkitės po 6 vai. vak. 
1822 VVabansia Avė., 2 lubos priekyje.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

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

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

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

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

Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA beveik nauji Ra
kandai, 3 savaitės kaip pirkti. Po
draug išnuomuojama ir kambariai. 
Parduosiu už pusę kainos. Matyti va
karais po 5 vai.

5018 So. Wentworth Avė.

Iš PRIEŽASTIES išvažiavimo į ki
tą miestą, parduoda labai pigiai ra
kandus — (forntiure)) Puikus sekly
čios setas, cerpetas, phonograph, ko
modos ir valgomojo kambario setas. 
Kam reikalingi rakandai nepraleiskite 
progos. Matyt galima kas dieną iki 
9. vai. vakare, apart Nedėldnenio.

2912 W. 40th PI., 1-mos lubos.

PARDAVIMUI mūrinis namas, bar- 
nė, ir 2 akrų žemės. Labai gera vie
ta bučemei ir grosemei.

M. DARGIS
173 Leitrupt Avė.,

E. Hazel Cryst, III.

PARDAVIMUI:
3152 Emerald Avenuo
7-nių kambarių namelis 
šiltas vanduo, šildoma daržinė 
<to 9OO

BACON & THAYER,
700 West 69th St.
Phone — Wentworth 2422.

«-----------------------------------
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wanash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensington,Hl. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10149 S. Wentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St., Roseland, UI.

DDRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

BARGENAS
PARSIDUODA mūrinis namas ant 

2 pragyvenimų.
F. LUKMINAS,

2957 W. 39 Street.

GERAS MŪRINIS NAMAS 
Raudonų plytų, 4 augščių, 7 familijų, 
maudynės ir privatos. Rendos atneša 
$1200 į metus. Namas randasi po No. 
722 W. 18th Street, prieš Lietuvių 
Apveizdos Dievo Parapijos Bažnyčią. 
Kaina $9999. Namas yra vertas daug 
daugiau. Parduosime ant lengvų išly
gų.
Federal Land Agency & Loan Co., 
666 W. 18th Street, Chicago, III.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas; labai didelė virykla ir mau
dykla. Skiepas ir 2 augščių daržinė.

5146 So. Homan Avė. $2800.
WM. E. WITHALL.» *

PARDAVIMUI lotas labai geroj vie
toj prie 106-tos ir Michigan Avė. 
tur būti parduotas į 10 dienų. Man lė- 
šavo $1350; parduosiu už $1000. Išva
žiuoju Lietuvon: Kreipties:

N. VAITKUS, 
4618 So. Wells Street, Chicago, III.

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

lotus, farmas ir visokius biz
nius. Pas mus galima gauti 
visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO.t 

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA puikus 2 pagyveni
mų po 6 kambarius medinis namas; 
rendos neša $360.00 į metus; parduo
siu už $2,750.00 atsišaukite greitai.

KAZ. URNEŽIS, 
3429 Wallace St. Chicago, III.

PARMOS ARTI CHICAGOS
Tiktai fi) mylių nuo vidaus Chicagos 

miesto į pietus, savininkas parduoda 
Dvarą-Kancb dėl Lietuvių kolonijos, 
t . ; -- • ‘ ‘ '
juodžemio, prie upės, dvi mylios nuo 
gelžke’io. Irįs dalįs išdirbtos žemės, li
kusioji ganyklos ir miškai, čia svar
biai H augalai šie: komai, kv e-Haj, ru
giai, miežiai, avižos, bulvės, Menat; o 
* <___w _ i»
agurkai tomėtos, salotės ir tt. a ‘»<- _ - — - ’ ’ ‘ i-

6 šeimynų daui?.-b»

miesto į pietus, savininkas parduoda 
Dvarą-Kancb dėl Lietuvių kolonijos, 
tai yra į 11,000 akerių lygaus lauko, 
juodžemio, prie upės, dvi mylios nuo 
gelžke’io. *rįs dalįs išdirbtos žemės, li
kusioji Įjanyklos ir miškai, čia svar- 
biaiSI augalai šie: komai, kv e-'i-ii. in
giai, iniermi, avižos, bulves, šienui; o 
ypatin/. ai daržovės; kopūstai, cibuliai, 
agurkai tomėtos, salotės ir tt. a !»••• 
kav< (iateže į Chicagą per dvi vai žo
dis. rami;, dėl 5—6 šeimynų dauiryb*. 
budavonių; visokios mašinos, įrankiai 
ir padarai; 20 arklių, pakinkai, du tre
kai, 5 vežimai, 200 galvijų, 60 kiau
lių; taipogi paukščių, taip kad viena 
diena nuvažiavęs į ten, o ant ryto
jaus gali pradėti ūkininkauti, nes plo
tai jau yra apsėti įvairiais javais. O 
labai pigiai bus parduota ant ilgų, 
lengvų išmokėjimų; farmoms PO 4Q ir 
80 akrų su javais, budavonėms, auga
lais, galvijais ir padarais. Delei pla
tesnių žinių apie kelionę, kainą, susi
rinkimą ir tt. rašyk, telefonuok į Lie
tuvių Ūkininkų Bendrovę: 
2257 W. 23rd PI. Chicago, III.
Telefonas Canal 1655 nuo 6 iki 10 va
kare. 1

LIETUVIS REIKALAUJA Lietuvio 
kaimyno ant 160 akrų farmos, Adams 
Wis. Yra visi budinkai ir mašinos; 50 
akrų ariamos. Nedėlioj, geg 23 d. 7 
vai. vakare galėtumėt su manim va
žiuoti. Kaina $4,500

6983 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA pigiai 116 akrų.
Parduodama ar mainoma į namą Chi- 
cagoje. Farma parsiduoda su gyvu
liais ir mašinomis, su gerais budin- 
kais, (f metai statyti Illinois valstijoje. 
Del platesnių žinių kreipties adresu:

E. ŽIEDAS,
1850 W. 112 St. Chicago, III. 

Po 6 vai. vakare.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Game n t Designing 
Saite 328 74 W. Waahington Street 

Mitinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laišku*

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avc.

Bcni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, 111. 

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

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

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

Susirinkimai laikomi antrą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsgd St., kaip 
1 va), po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
Sav. PaŠ Valdyba 1920 metams

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
.. 1617 Winchcster Avė.

Nut. rašt., X. Shaikus,
1639 Girard

Vice-Pirm., F. Juozapavičia,
1547 N. Wood

Iždininkas, J. Degutis,’ 
2228 Carver

Fin. rašt., V. Briedis,
1049 Marshfield Avė.

Kon rašt., J. Ascilla.
1713 Julian St.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
J. Černauskas, 1719 W. North Avė.

St.

St.

St.

Avė.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Pakšis, 552 Grand 
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

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

728 Park Ct.
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
No. 1. T0WN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

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

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

liet7¥arbininkų DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.

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

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

L. Ashmanta, nut. raStlnlnkas,
810 W. 19 

Fran. Girdwainis, fia. rašt.
2000 S. Halsted

M. Yamiiaitis, kontr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė.

D. Shemaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė.

Susirinkimai būna kas mėnesį an
trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

St.
St.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininku antrašai 4920 nu

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

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

1965 Evergreen Avė.
V. Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Vvestern Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabaasia Avė.

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

Valdyba 1920 metams:

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

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

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kičkvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PA6ALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

8154 Douplas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3833 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

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

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

8959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dianį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

St

St.
st.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta.
3131 So. Emerald Avė. 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis,
3131 So. Emerald Avė.

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

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

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

2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas,
3417 So. Emerald Avė.

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės yjrŠ minėtu antrašu.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

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

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

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

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

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

J

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

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

12248 Emerald
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union 
722 W. 120 St. 
glob., 

12048 Union 
iždo gi.,

J. Gruzdis, ižd., 
J. Ricpšas, iždo

Avė.

Avė.

Avė.
A. Mikalauskas,

Dr. A. L. Greičiūnas, kvotėjas, 
3310 So. Halsted St.

P. Laukis, marš.-durininkas, 
12143 Green St.

ii

i:

*




