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BOLŠEVIKAI STUMIA 
LENKUS.

Lenkai irgi skelbia laimėjimų.

VABŠAVA, geg. 25.------r Pa
sak lenkų oficialio pranešimo, 
bolšev kų kareiviai, kuriems pa
sisekė pereiti keliose vietose Be- 
rezina upę, tapo atmesti atgal už 
upės, su dideliais nuostoliais, jų 
tarpe -KM) belaisvių.

Priešas atakuoja palei visą 
šia u r nį Lenkijos frontą, bet vi- 

' snr tapęs sulaikytas.
Mūšiai tęsėsi visu frontu ir 

bolševikai atsigabeno tiek ka
reivių, kiek jų nebuvo Lenkijos 
fronte. Iki šiol suskaityta, kad 
mūšiuose dalyvauja 16 divizijų?

Sovietų kavalerija yra, naudo
jama pelkėtose vietose ir yra 
tikrai žinomai kad viena divizi
ja raitelių veikia. Abi pusės nau
doja kur galima aeroplanus, 
ginkluotus autainobilius ir gin
kluotus traukinius.

FRAKCIJA IR RUSIJOS REAK-
• CIONIERIAI ORGANIZUAJA

BALKANUOSE NAUJĄ PUO
LIMĄ ANT RUSIJOS.

Nori pritraukti ir kitas žalis, bet 
tosios nelabai tam pritaria.

Rusų laimėjimai.

PBAGA, Čecho-Slovakijoj. 
geg. 25. - B tįsi jos reakcionie
riai organizuoja dvi dideles ar
mijas Balkanuose, kad koopera
vus su lenkais karėje su bolše
vikais.

Pasak gautų iš ištikimų ce
chų šaltinių žinių, Francija re
mia karines priemones Busi jos 
reakcionierių ir prižada pasiū
lyti talkininkų konfcrenc ja. 
kad visi talkininkai remtų tą 
naują anti-bolšcvikišką judėji
mą.

Bumunija sutikusi panų inti 
ginklų ir tankų, bet atsisako 
duoti kareivių kol Rusijos re
akcionieriai ir Lenkija nesu- 
t ks išpildyti sekamų sąlygų:

1. Besąliginis Rumunijos a- 
neksavimas Besarabijos.

2. Rumunijos dalyvavimas 
mandate ant Ukrainos.

3. Padarymas Odesos laisvu 
uostu.

Yra nurodymų, kad ir Veng
rijos valdža duos aktyvą pagcl- 
bą šiam sumanymui

Pasak čia gautų žinių, Rusi
jos reakcionierių atstovai taip
jau buvo užkabinę Angliją ir 
Italiją. Anglija nieko neatsakė, 
kuomet Italija, per savo prem
jerą Nitti atsisakė dalyvaut ren- 
giamąjame puolime.

Francija yra vienatiniu vy
riausiu rėmėju. Ji gvarantavu- 
si užmokestį už kanuoles ir 
apumiciją, kurią Bulgarija apsi
ėmusi pristatyti reakcionie
riams.

True transIMinn !iicrt wlth the post- 
master at Chicago, III. May 26, 1920 
tis rcqulred bv th? act of Oct. 6.1917

GRĘSIA LENKIJOS IR ČEKI
JOS KARAS.

VVASHINGTON, geg. 25. — 
Pasak šiandie gautos ši Varšu
vos žinios, Varšavoje tapo iška
bi netjos proklamacijos, reika
laujančios, kad Lenkijos valdžia 
griebtųsi žingsnių prieš Ceciliją 
ir karas išrodo neišvengtinu, jei 
neįsimaišys talkininkai.

Žinia priduria, kad praneši
mai apie čechų terorizavimą 
Silezijos lenkų, iššaukė demon
stracijas. Gautosios Varšavoje 
iš Teschen žinios parodo, kad 
padėtis yra rusti. Ginkluoti če
chų būriai daro užpuldinėjimus 
Karv:n kasyklų apygardoje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 1)1. May 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

IR ARMĖNIJOJ SUKILIMAS.

WASHINGTON, geg. 25. — 
Valstybės departamentui prane
šama iš Tifliso apie užgniauži
mą Armėnijoj bolševikiško su
kilimo geg. 14 d.

FREEPORT, ILL. — Trauki
niui užvažiavus ant automobi
lio, Charles Coomber liko už
muštas, o jo brolis sunkiai, su
želtas.

Mikado išėjo iš proto.
HONOLULU, geg. 24.— Paci

fic Cominercini Advertiser sako, 
kad pasak neoficialių, bet tikrų 
žinių Japonijos mikado Yoshi- 
hito apie bal 1 d. išėjo iš proto. 
Ta žinia esanti slepiama' nuo 
žmonių.

LONDONAS, geg. 25. — Pa
sak oficialio pranešimo iš Mas
kvos, Rusijos sovietų spėkos už
ėmė keletą miestelių ant vaka
rinio kranto Dniepro upės, į 
šiaurę nuo Kijevo.

Pranešimas sako:
“Semigorod apygardoj, į piet

vakarius nuo Kijevo, musų ka
reiviai, po sulaikymo priešo bc- 
siveržimo, puolė kontr-atakon 
šiaurinei! kryptim Smarkus mu
šis siaučia į pietryčius nuo Vap- 
niarka stoties. Musų kareiviai, 
vydamies priešą Molodečenko 
apygardoj užėmė Dokčica ir ki
tus miestelius.

“Į rytus nuo Minsko mes pa
ėmėm keletą miestelių, kuomet 
Smarkus mušis siaučia prie Or
ša upės ištakos. Musų kareiviai 
prie Berezina upės paėmė prie
šo garlaivį ir tris barkas”.

. Prašo laivų Rusijai.
Jonas Lied, kuris prieš karę 

suorganizavo keletą pirklybinių 
ekspedicijų į Sibiriją, atvyko į 
č:a ir organizuoja ekspediciją į 
Kara juras. Jis sako, kad jis ta
po įgaliotas sovietų valdžios pa
samdyti tris laivus, kiekvieną 
po 3,500 tonų įtalpos ir prikrau
ti juos S ibi rijos žmonėms reika
lingais išdirbiniais. Už tą siūlo
ma pasiųsti į šią šalį Siberijos 
produktus, kurie čia pirmiau 
rasdavo norių pirkėjų.

Jei ta ekspedicija bus įvykin
ta kaip pienuojama, laivai iš
plauks iš Anglijos į pabaigą lie
pos ir sugrįš su Siberijos tavo
mis pabaigoje rugsėjo men.

Reiks lenkams ilgai laukti.

BEBN, geg. 25. — Lenkijos 
valdžia kątik paskelbė, kad 
kaip tik Lenkijos armija pa
sieks nužymėtus karinius sie
kius, jos valdžia pasiskelbs pa
sirengusi pradėti taikos tarybas 
su bolševikų valdžia.

Beprotis užmušė savo pačią.

CHICAGO. — Beprotis Jo- 
seph Mule, 1942 Waband:a Avė., 
kuris tik, porą sąvaičių atgal ta
po paleistas iš beprotnamio, 
kaipo pilnai išgijęs, vakar nušo
vė savo pačią, sunkiai sužeidė 
kitą merginą ir galiaus pats nu
sižudė.

I
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turi Lietuvos Steigiamąjame Seime šešis savo atstovus.

fru® trnūshitioū filed with the post- 
master at Chicago, III. May 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Badas puldo Rusijos 
pramonę

Darbininkai apleidžia dirbtuves 
ir eina jieškotis maisto.

N

MASKVA, geg. 21. (Rašo Tri
būno korespondentas John 
Clayton). — Viena iš mažes
nių priežasčių sumažėjimo in
dustrijos produkcijos yra dide- 
I:s sumažėjimas invidualio pro
duktyvumo. Aš negaliu paduo
ti pilnas atskaitas šiame klausi
me, vien tik gautus abelnus pas
tebėjimus įvairiose dirbtuvėse.

Yra dvi vyriausios priežastįs 
sumažėjimo produkcijos. Pir
ma, yra badas, o antra, stoka 
diso’plinos, kuri yra svarbi nie- 
kuriose dirbtuvėse, bet nereik
šminga kitose.

Kaip pačios dirbtuvės, sa
kuojančios kuro savo krosn ius, 
negali daug padaryti, taip ir 
pavienis asmuo be. tinkamo ku
ro savo kūnui negali atlikti tiek 
darbo į dieną, kiek jis atlikdavo 
pirmiau, kad buvo gerai maiti
namas ir dirbo gerai apšildytoj 
dirbtuvėj.

Maskvos metalo dirbtuvėj, 
kur darbininkai yra labai neuž
ganėdinti, veikia abi priežastįs. 
žema disciplina reiškia, kad dar- 

t 

liniukai tik tada dirba, kada 
yra dabojami. Stoka maisto rei
škia,kad jie praleidžia daug lai
ko medžiojimui ir net dirbdami 
jie fiziniai negali tinkamai at
likti savo darbo. Pasak vedėjo, 
dirbtuvėje dirba 1200 žmonių. 
Bet iš jų tik 30 nuoš. ateina į 
darbą, Nekurie laiko valdiškas 
vietas, yra delegatais, bet didžiu 
ma praleidžia laiką j ieškodama 
maisto.

Bromley, kur seniau dirbo 
amuniciją, bet dabar dirba mo
torus ir garvežius, dirba viso 
800 darbininkų. Kasdie neateina 
į darbą vidutiniškai apie 150 
darbininkų. Vedėjas pasakė 
man, kad liejikloj žmogaus pro
duktyvumas sumažėjo per pusę, 
palyginus su prieš kariniais lai
kais, kalvėje 95 nuoš. ir mašinų 
dirbtuvėj nuo 25 iki 30 nuoš.

“Aš manau, kad stoka discip
linos neturi nieko bendra su su- 
mažėjimu produktyvumo čia," 
pasakė technikos vedėjas. “Mes 
dirbame pilnoj harmonijoj su 

į dirbtuvės komitetu jr didžiuma 
musų darbininkų yra seni orga-

nizacijos nariai. Bet mes negali
me ir nesitikime, kad tie žmo
nės atliktų liek pat darbo prie 
dabartinio maitinimo, kaip kad 
jie atlikdavo, kada buvo užtek
tinai maisto."

5 UŽMUŠTI RYME.

LONDONAS, geg. 25. Iš Ry
mo pranešama, kad ten 5 žmo
nės liko užmušti ir 11 sužeista, 
policijai bandant išvaikyti 500 
studentų demonstraciją. Keturi 
užmuštieji yra policistai.

NEW YORK, geg. 25. — Pa
tarnautojų unija pranešė val
gyklų savininkams, kad ketver
ge bus paskelbtas stoikas, jei iki 
to laiko nebus įvesta 9 vai. dar
bo diena, vieton 10 vai. Algos 
pakėlimo nereikalaujama, kad 
nepakėlus maisto kainos.

Vokietijos ir Lietuvos pinigų 
Kįlimas.

Paskutiniųjų keleto dienų bė
giu Vokietijos (o kartu ir Lie
tuvos) pinigai labai pakilo. Šiais 
metais sausio mėnesyje šimtą 
markių galima buvo gauti už 
vieną dolerį. Vakar šimtas mar
kių jau vos galima buvo nupir
kti už tris dolerius. Kokios yra 
tikros priežastįs markės kįlimo 
to niekas nežino. Išdalies markė 
yra pakilusi todėl, kad yra nu
puolęs Amerikos doleris. Vie
nok Amerikos doleris nėra tiek 
nupuolęs, kiek yra pakilusi mar 
kė. Daugelis laukia, kad markė 
dar labiau pakils, nors yra ne
mažai tokių, kurie abejoja. Sa
ko, kad Anglijoj yra susitvėru
si kokia tai milžiniška korpora
cija, kuri užsiims prekyba Vo
kietijoj, ypač ties Dunajaus upe. 
Tas prisidedąs prie markės kįlL 
mo. Pakelia markes taipgi ir 
tas, kad daugelis žmonių jas 
perka.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 25 dv užsienio pinigų 

kaina, perkant jų na mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo įkaitoma 
Amerikos pinigais šiaip!

Anglijos 1 svaras ..................  $3.86
Austrijos 100 kronų ............... 0.60
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.75
Danijos 100 kronų ........... $16.60
Finų 100 markių ............... $ 5.35
Francijos, už $1 ....... frankų 12.92
Italijos, už $t ............... lyrų 17.70
Lietuvos 100 auksinų ........... $3.10

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

Trenku 100 markių ............... $ 0.65
Norvegų 100 kronų .... ...... $18.15
Olondų 100 guldenų ........... 38.50
švedų 100 kronų .............  $2140
šveicarų, už $1........... frankų 5.60
Vokiečių 100 markių ........... $3.10 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 26, 1920 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917

Bulgarija atsigauna 
nuo karo

Nors negaudama iš niekur pageL 
bos, Bulgarija pradeda atsistoti 

ant savo kojų.

SOFIJA, geg. 15 (suvėlinta). 
Bulgarija pastebėtinai greitai at
sigauna nuo karo. Palyginus su 
padėtim kokia buvo metai atgal, 
ir esančia šiandie padėtim, ga
dina spręsti, kad ši šalis toli pra
lenks visas kitas Balkanų šalis 
atgavime normalės spėkos. Ir 
pastebėtinu faktu yra tai, kad 
tas atsigriebimas yra padarytas 
be išlaukinės pagalbos. Išėmus 
nupirkus Jungi. Valstijose mil
tus, Bulgarija turėjo remties 
vien savo spėkomis ir turtu.

Kuomet kitos Balkanų šalįs 
buvo užimtos šventimu pergalės 
♦r užgriebimu naujų žemių, | 
Bulgarija neatlaidžiai dirbo. 1 
Jos dirbtuvės, ūkės ir malūnai 
dirba pilnumoje. Pralaimėjimo 
išblaivinti žmonės dirba su padvi 
gubinta energija, kad atgavus 
savo pinnesnį j į tvirtumą. Ūkės 
duoda gerą derlių, , laukai pilni 
gyvulių, kasyklos veikia ir san
krovos pilnos prekių.

Penkiolika mėnesių atgal ša
liai gręse badas, ekonominis pa- 
jrimas ir finasinis išsekimas. 
Visur buvo (tfdelis trukumas gy
venimo reikmenų, kainos buvo 
prieinamos tik turtingiemsiems, 
žmonių ūpas buvo nupuolęs ii r 
šaliai gręsė bolševizmas.

šiandie yra pilniausia permai
na. Bulgarija vėl atsistoja ant 
kojų. Dideli derliai, ^nebuvimas 
sumišimų ir atgijusi žmonių 
viltis yra vyriausiais faktoriais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 26, 1920 . 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

NORVEGIJOS SOCIALISTAI 
Už SOVIETINĘ SISTEMĄ.
CHRISTANIA, geg. 25. — Na- 

cionalis socialistu kongresas va
kar priėmė rezoliuciją, prita
riančią įvedimui revoliucines 
valdžios, peremtos ant sovietų 
sistemos.

Kongresas taipjau nutarė atsi
šaukti Kodedin ir Bajaken dirb
tuvių darbininkus, kad jie ”tuo- 
jaus sustotų dibti ammoulijos 
nitratą, kuris yra naudojamas 
išdirbime vartojamos prieš mu
sų Rusijos draugus amunici
jos.’’

i I

I

I

Antracito angliakasiai) atsisako, 
patikėti prezidento komisijos 

nuosprendžiams, kurių nepildo 
kasyklų savininkai.

WILKESBABBE, Pa., geg. 25. 
- šiandie antracito angliakasų 
trijų distrktų konferenejoj, svar 
stanl ape prezdento Wlsono pa
siūlymą paskirti komisiją iš 
tr jų žmonių, kuri išrištų nesu-j 
tikimus tarp angliakasių ir ka 
sykių savininkų, unijos organi
zatorius Davei Fowler iš Serali- 
toono pasakė, kad komisijos: 
nuosprendžiai minkštųjų ang- 
lų kasyklų dalyke nėra pildo
mi ir valdž a visai neverčia ka
syklų savininkus tuos nuspren- 
elžius pildyti.. Kent tieky anglia
kasiai niekad negavo valdžios 
prižadėto pakėlimo algos, taip
jau nuosprendžiai nepildomi 
West Virgi nijoj ir Albanijoj. 
Jis todėl patarė atmesti valdžios 
komisijos pasiūlymą ir dar sy
kį bandyti patiems susitarti su 
kasyklų savininkais. Jis pasakė:

“Valdžia yra ganėtinai galin
ga, kad angliakasius pavertus 
nestreikuoti, bet ji nėra ganė
tinai galinga, kad privertus ka
syklų savininkus pildyti jos 
nuosprendžus”.

Neal Ferry i J Hazleton, narys 
algų komisijos kalbėdamas apie 
prezidento Wilsono grąs’nimą 
uždrausti angliakasių streiką, 
pasakė, kad Leverio aktas, ku
riuo pagelba sudaužyta m inkš 
tųjų kasyklų angliakasių strei
kas, yra įstatymas, taikomas 
“sutrioškinti darbininkus ir 
priversti juos nusilenkti prieš 
savo ponus.”

Tas pats Ferry kalbėdamas 
apie darbo sekretoriaus pasiūly
mą pasakė, kad tas pasiūlymas 
yra taip painus, kad kiekvienas 
angliakasys turėtų baigti augš- 
tesnę mokyklą, jei norėtų ap- 
skaitliuoti savo algą.

Išrodo, kad Wilsono pasiūly
mas komisijos ir kasyklų savi
ninkų pasiūlymas pakelti algą 
15 nuoš., bus atmesi', nors pas- 
tarąjam pasiūlymui pritaria 
pirmo distrikto delegatai. Jie 
sako, kad tai esanti geriausia 
sutartis, kokią galima prie da
bartinių aplinkybių išgauti. A- 
streiką labai mažai kalbama kon 
ferencijoj.

PINIGAI LIETUVON
JAU NUĖJO

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
gavo iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
iš Kauno telegramą, kad pinigai, kurie buvo 
žmonių išsiųsti per Naujienas nuo kovo 29 d. iki 
balandžio 12 d. jau atėjo Kaunan ir tapo išsiųsti 
tiems, kam jie buvo siunčiami. Greitas pinigų 
pasiuntimas Lietuvon yra užtikrintas.

Naujienų Pinigų siuntimo Skyrius siunčia Lietuvon 
pinigus tiesiog be jokių agentūrų tarpininkys- 
tės, todėl pinigus gali išmainyti ir pasiųsti pigiau 

negu kas kitas.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda čekius 

arba draftus ant Berlino banko, o taipgi ant 
Kauno banko, LYGIAI PAGAL DIENOS KUR
SO.
Siunčiant pinigus į vietines Lietuvos paštas su 
Naujienų atsakomybe yra imama kelioliką 
punktų daugiaus virš dienos kurso.

Pinigai išmainyti arba pasiųsti yra pigiausia ir ge
riausia Nujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje, kurs 
Yra įsteigtas pagal Illinois valstijos leidimo tuo 
tikslu, kad apsaugojus Naujienų draugus nuo iš
naudojimo. Taigi mainant ar siunčiant pinigus 
Lietuvon visuomet kreipkitės į Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 Su. Halsted St., Chicago, III. I
rs 1 ,t, .ĮiimTiHr . fliMmi...n, ;:■/

CARRANZA PALAIDOTAS

De La Huesta išrinktas laiki
nuoju Meksikos prezidentu.

MEXIKO City, geg. 25. Už
muštasis Meksikos prezidentas 
Venustiano Carranza tapo palai
dotas pe.iedėlyj po piet Dolores 
kapinėse*. Laidotuvėse dalyvavo 
apie 100,000 žmonių, taipjau r 
svetimų valstybių pasiuntiniai; 
bet jose nebuvo naujosios 7 val
džios atstovų.

Baladota (’.aranzą sulig jo 
paties noru, tarp beturčių.

Pulk. Adolfo Herrera, kurio 
kareiviai užmušė Caranzą, pri
siuntė telegramą, kad jis tik no
rėjęs Carranzą areštuoti, bet 
Carranza nepas slavė ir kad iš
trukus nuo arešto, pats nusižu
dė. .

Bet darę autopsiją daktarai 
sako, kad Carranza negalėjo 
pats nusižudyti ir jis yra nu
šautas dviem šautuvų kulkom.

Daug žymių žmonių, kurie 
buvo kartu su Cajrranza, laike jo 
nužudymo, tapo areštuoti ir yra 
tardomi sąryšy j su Carranzos 
užmušimu.

Nepaprastas posėd s Meksi
kos kongreso panedėlio vakare, 
po pusantros valandos balsavi
mo, 224 balsais prieš 28, išrinko 
laikinu Meksikos prezidentu 
Sanoros valstijos gubernatorių 
Adolfo de la Iluerta, kuris ir 
pradėjo šį sukilimą prieš Car
ranzos valdžią.
Jis užims prezidento vietą h’r- 

želio 1 d. ir jau atidėjo prezi
dentinius rinkimus iki rug
sėjo 5 d. Jie turėjo įvykti liepos 
4 d.

Francisco Vilią, kuriam buvo 
pasiųstas ultimatumas, kad pa
sakytų ar jis stovi su naująja 
valdžia, ar su ja kariaus, nieko 
neatsakė į ultimatumą ir v^I yra 
išimtas iš po įstatymų globos, 
kaipo paprastas plėšikas.
. Gen. Ignacio Enriųuez išva

žiavę su stipria armija j pietinę 
dalį Ch’huahua, kur veikia Vi
lią, kad jį sugavus. Beto Chihua 
hua valstija paskelbė $75,000 
atlyginimą už sugavimą ar už
mušimą Vilios.

Chihuahua valstijoj uždraus*- 
ta pardavinėti svaiginančius gė
rimus, turinčius daugiau kaip 
14 nuošimčių alkoholio.
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GUY DE MAUPASSANT.

Kanalija
Mahometas.

Pasakojimas — 
Vertė K. Baronas.

Mes gersime kavą ant sto
go? — paklausė kapitonas.

— Na, žinoma, — atsakiau.
J s pakilo. Valgomajame 

kambaryje, į kurį šviesa ėjo iš 
vidurinio kiemo, — kaip tas pa
prastai esti maurų namuose, — 
jau temo. Prieš augštus gotiš
kus langus kabojo lijanos nuo 
didelės terasos, kurioj mes pra
leisdavome karštus vasaros va
karus. Ant stalo ipa&lkdavo tik 
daleli Afrikos vaisiai: didelės, 
kaip slyvos, vynuogės, minkš
tos fygos su pųonkiniu minkš
tumu, geltonos kriaušės, pailg' 
mėsingi bananai ir Tugurijoe fi
nikai pintiniame krepšyje.

Tarnavusia mums negras ati
darė durs ir aš užlipau laiptais 
su melsvomis sienomis, ant ku
rių puolė iš viršaus minkšta švic 
sa mirštančios dienos.
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Išėjęs ant terasos aš giliai at
sidusau aidus', u palaimos. Ji 

viešpatavo ant Alž'ro, ant įnir
to, reido ir ant tolimųjų kran
tų.

Namas, kurį nusip’rko kapi- 
ponas, buvo senas arabų trio-

9URITAN
'OlllACTi

Puritan Salyklos Sunka su 
I'uritan šviežiai maltais apy- 
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visys ge
resnes aptiekos jb turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

bėsis, esantis centre seno mies
to, centre labirinto mažų gat
vių, kur knibžda keisti gyven
tojai Afrikos pakraščių.

Žemiau po mums pliokšti ke 
turkampiai stogai leidosi tarsi 
milžiniški laiptai prie nuolai
džių slogų europiškos miesto da 
les. Už pastarojo matėsi stie
bai žėglinių laivų, paskui—jura, 
atvira jura, žydri ir rami po 
ramiu, žydriu dangumi/

Mis išsitiesėm ant pintinių 
suolų. padėję galvas ant pagal
vių ir pamaži gerdami skanią 
vietos kavą, aš pradėjau žiūrėti 
kaip pasirodo pirmos žvaigždės 
patanusėjusioj mėlinėj. Jos tik 
užsidegė ir dar vos matėsi, — 
tokios tolimos, tokios blyškios.

Lengvas karštis tingino kūnų. 
Kartais karštesnėse sunkiose 
srovėse oro jautėsi kokis tai 
neaiškus kvapas Afrikos ir jos 
rodėsi atskridusiu per Atlaso 
viršūnes kvėpavimu netolimo 
tyro.

Kapitonas tarė, gulėdamas 
ant nugaros:

- Kokia šalis, mano mielas! 
Kaip malonus čia gyvenimas! 
Koks smagus Ir savotiškas čia 
pailsis! Kaip tos na'ktįs sutver
tos dėl svajonių!

Aš gi sekiau atsiradimą žvaig
ždžių su tingiu, bet tuo pačiu 
laiku dideliu įdomumu, su pa
jautum tylios laimės.

Aš pasakiau pusbalsiai:
- Jus turėtumėt papasakot 

man kokią nors istorija iš jūsų 
gyvenimo pietuose.

Kapitonas Maure buvo vienu 
iš seniausių afrikiečių armijoj, 
buvęs spagi, oficierius, ačiū sa
vo kariniams pasižymėjimams 
išsitarnavęs :š eilinių.

Ačiū jam, jo pažintims ir 
draugiškiems ryšiams, man pa
sisekė padaryti puikią kelionę 
po tyrą: ir tą vakarą, prieš iš
važiuosiant į Francija, aš atė
jau padėkuoti jam.

Jis paklausė:
— Kokios rūšies istoriją jus 

norite? Per dvyliką metų gyve
nimo smiltyse pas mane buvo 
tiek prietikių, kad aš daugiau ne 
vieno neatsimenu.

Aš tęsiau:

—Papasakokit man apie ara
bų moteris.

Jis neatsakė. Jis gulėjo išsitie
sęs, pašalėjęs rankas už galvos 
ir tarpais aš jaučiau kvapą jo 
cigaro, kurio durnai kįk) tiesiai 
į dangų: taip naktis buvo Im» vė
jo.

Urnai jis prasijuokė.
- Na, gerai, aš papasakosiu 

juokingą istoriją, kuri atsiliko 
pačioj pradžioj mano tarnybos 
Alžire.

Tuo laiku pas mus, Afrikos 
armijoj, būdavo nepaprastų 
typų: lokių daugiau nebesusilik 
si, jų daugiau nebėra; jie jums 
butų tokiais įdomiais, kad jus 
visą gyvenimą pasiliktumei 
š oje šalyje.

Važiuokite j Lietuvę
PER

■IK I

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

chicago, iųlinois

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
IZth STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Lonin Avė. 

CHICAGO, 1LL

šviesą ir pajiegą suvedame I senus Ir naujus namus, taipgi 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I n e.
A. BARTKUS, PrM.

1619 W. 47th Si. Tel. Boulevard 1892. Cklcago, BL

Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo R < 
UtaruJnkais, Ketverges 
Ir Subatomls |

J. G. SACKHEIM & CO.
1835 M1LVVAUKEE AVA 
tarp Paųlin< ir Woo< SU.

Aš buvau paprastu spagi, 
jaunu, dvidešimt metų spagi, 
getloplaukiu ir drąsiu, lankstui!) 
ir stipriu, mano mielas, — tik
ru Alžiro kareiviu. Mane pris
kirs prie karinio garnuiono Bo- 
gare. Jus žinote Bogarą — jį 
vadina Pietų Balkonas? Jus 
matėt nuo viršūnės forto dale
lę tos įkaitintos šalies, nutrintos, 
apnuogintos, nuteriotos, su ak
menuota raudona žeme. Tai ir 
yra vartais į tyrą, karštas ir iš
didus rubežius berubežinio plo
to geltonųjų smilčių.

Ir taip Bogare buvo mus kc- 
turiovsdešimts spagi, — kompa
nija linksmuolių, — ir dar es
kadronai Afrikos šaulių. Urnai 
mes gavome žinių, kad uled- 
bergi gentis užmušė keliaunin
ką anglą, nežinia kokiu budn 
atsidūrusį toje šalyje, — anglai 
juk meisteriai tam.

Reikėjo atkeršyti už tą pikta
darystę, papildytą ant europie
čio; bet vyriausias komanduoto
jas abejojo ar siųsti visą būrį, 
atrasdamas, kad ištiktųjų dėl 
vieno anglo nevertėtų kelti tiek 
triukšmo.

Tuo laiku, kada jis svarstė 
tą klausimą su kapitonu ir lieu- 
tenantu, vyriausius spagi vach
mistras, lankęs su raportu, įt
inai pasiūlė, kad jis eitų nubau
sti arbabirs, jei jo valdžion duo
tų viso tik šešis žmones.
- Jus žinote, kad pietuose daug 

laisviau, negu miestų garnizuo- 
nuosc ir kad ten tarp oficierio 
ir kareivio yra savo rūšies drau
giški atsinešjnai, kurių nerasite 
kitoj vietoj.

Kapitonas nusijuokė:
— Kaij>? tu, broluti?

Taip, kapitone; |ir jeigu jus 
norite, aš paimsiu belaisvei! vi
są gentę.

Komanduotojas, buvęs /dideli? 
fantazeris, pagavo jį ant tų žo
džių.

—Tu išjosi ryto ryte su še
šiais kareiviais, kuriuos pats 
išsirinksi, ir jeigu neišpildysi sa
vo prižado — tai saugokis!

Vachmistras nusijuokė į 
tisus.

—Nesirūpinkit, koniainduoto- 
jau. Mauo belaisviai bus čia vė
liausia seredos vidurdienyj.

Tas vyresnysis vachmistras.
Kanalija Mahometas, kaip 

jį praminė, — ištikrųjų buvo 
pastebėtinu žmogumi: jis buvo 
turkas, tikras turkas ir pastojo 
franeuzų tarnybon ipo labai j- 
va raus ir, lieabejonės, gana 
tamsaus gyvenimo. Jis daug ke
liavo po Graikiją, Mažają Azi
ją, Egyptą ir Palestiną ir tur
būt savo kelyje pridirbo nema
žai piktadarybių. Tai buvo tik
ras baš'buzukas, drąsus, ištvir
kęs, žiaurus ir 'sulig rytų ramiai 
linksmas.

Jis buvo storas, labai storas, 
bet lankstus kaip beždžionė ir 
puikiai jodinėjo raitas. Jo ūsai, 
nepaprastai tankus irjlgi, visa
da iššaukdavo manyje neaiškų 
įsivaizdinimJą pusmėnulio ir pa
kišo. Jis pašėlusiai nekentė a- 
robų ir elgėsi su jais pasibaisėti
nai žiauria', nuolatos išrasda
mas naujus gudrumus, naujas 
apgalvotas ir klaikias pinkles.

Apart to jis buvo neįtikėtinai 
stiprus ir nepaprastai narsus.

Komanduotojas .pasakė jam:
—Na, drąsuoli, rinkis sau 

kareivius!
Mahometas paėmė mane. Tas 

narsuolis patikėjo manim ir aš 
buvau atsidavęs jam siela ir ku
rni už tą pasirinkimą, kuris 'su
teikė man nemažiau užsiganėdi-

nimo už vėliau mano gautą Gar
bės Legiono kryžių.

Ir taip, ant rytojaus, auštant 
septynetas mus išjojome kelio
nėn. Mano draugai priklausė 
prie tų banditų ar piratų, kurie 
po .piešimų ir valk'ojimos po 
visą svietą, pagalios, pastoja 
tarnauti 'kokioj-nors svetimos 
šalies armijoj. Miksų Afrikos 
armija tuo laiku 'buvo perpildy
ta tokių valkatų, mažai paiman
čių apie išteklių, bet labai pui
kių kareivių.

Mahometas davė kiekvienam 
mus nešti po desėtka jvirvių vi
dutiniškai metro ilgio. M a ugi, 
kaip jauniausiam ir lengviau
siam, buvo belo pavesta didelė 
virvė, apie šimtą metrų ilgio. 
Kada jo paklausė ką jis mano 
daryti su visomis tomis virvė
mis, jis atsakė savo paprastu, 
gudrių ir ramiu tonu:

—Tai tam, kad arabiškai įneš 
kurioj us žuvį.

Ir jis pagal nuo vieno seno 
Afrikos šaulio-paryžiečio perini 
tą paprotį, klastingai mirktelė
jo-

Jis jojo priekyje musų būrio, 
raudoname t turbane, kurį visuo 
met dėvėjo žygiuose, ir su už
ganėdinta išvaizda šypsojos į 
savo didelius usus.

Jis buvo gana gražus, tas 
turkas, su dideliu pilvu, milži
niškais pečiais ir ramia išvaiz
da. Jis jojo ant balto arklio, 
nedidelio ūgio, bet stipraus. Ir 
raitelis išrodė dešimt syk dides
niu už savo arklį.

Mes nusileidome į mažą ak
menuotą klonį, pliką ir geltoną, 
įsijungiantį su Chelifo kloniu 
ir kalbėjomės apie musų žygį. 
Mano draugai kalbėjo įvairiais 
ikcentais, kadangi tarp jų buvo 
vienas ispanas, du graikai, vie
nas amerikietis ir trįs francti- 
zai; kaslink Kanalijos-Mahome- 
to, tai jis plepėjo keisčiausiais 
budais.

Saulė, baisi pietų saule, apie 
kurią neturi supratimo gyvenau 
lįs kitoj Viduržemio juros pu
sėj, kepino mus pečius ir mes 
jojome žingsniu, kaip visuomet 
jodinėjamą tose vietose.

Per visą dieną mos nesustiko- 
me savo kelyje nė vieno medžio, 
tie vieno arabo.

Apię pirmą valandą po piet 
mes sustojome prie tekėjusio 
‘arp akmenų mažo upelio, ir 
užkandome duona ir džiovinta 
iviena iš musų krepšių; pas
kui, po dvidešimt minučių pail- 
do, vėl pasijudino m kelionėn.

Pagalios apie šeštą valanda 
vakare, po ilgo apjojiino, kurį 
privertė mus padaryti miksų va 
las, mes pamatome už kalnelio 
iralbų stovyklą. Ant geltonų 
»m ilčių tamsiomis dėmėmis 
natėsi žemos, tamsios šėtros, 
tarsi dideli tyro grybai, išaugę 
pakalnėj tas raudonos, nudegin
tos saulės kalvos.

Tai ir buvo musų arabai. Bis- 
kį tolinus, ant pievos, padeng
tos tamsiai-žalia žole, ganėsi 
pririšti arkliai.

Mahometas užkomandojo: 
‘šuoliu!” ir mes įlčkėm kaip 
viesulą į patį vidurį stovyklos. 
Pamišus’os moterįs, aipsivilku- 
dos į baltus skudurus, ka beju
du s ir plevėsavusius apie juos, 
skubinosi įeiti į savo drobines 
šėtras, šliauždamos susilenkę ir 
rėkdamos, tarsi vejami žverįs. 
Vyrai, atpenč, iš visur lindo pa- 
urengę gimt os.

Mes tiesiai nujojome prie 
uigščia usios šėtros — šėtros 
aga.

Mes neėmenie kardų iš makš
čių, sekdaiųi pavyzdžiu Maho
meto, jojusio šuoliu labai orgina- 
liu budu: jis pasiliko visai ne
judančiu, sėdėdamas nepapras
tai tiesiai ant savo mažo arkliu
ko, kuris kaip pašėlęs bėgiojo 
po sunkumu jo kūno. Ramuina's 
raitelio su ilgais ūsais darė kei
stą kontrastą su karštumu ark
lio.

Gentes viršininkas išėjo iš 
savo šėtros, kada mes prijojo
me prie jos. Tai buvo augštas, 
liesas, juodas žmogus, su bliz
gančiu žvilgsniu, išpusta kakta 
ir lenktais antakiais. Jis sušu
ko arabiškai:

- Ko jums reikia?
(Busi daugiau). ,

LAIVAKORTES
EUROPON

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos;

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

Šiandien dar galima gauti vietų ant laivo “New 
York”, kurs išplaukia birželio 19 d. ir ant laivo “Ad- 
riatic”, kurs išplaukia liepos 3 d.

Iš New Yorko j Angliją ar Frandją....$71.50
Iš New Yorko į Paryžių.............................. $75.00
Iš New Yorko į Hamburgą...................... $110.00
Iš New Yorko į Danzigą ..................... $128.00

Jau [Yra Parduodamos 

NAUJIENŲ OFISE 
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties į NAUJIENAS.

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

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

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

R U r* F* » 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
O Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: •

——AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New Yark 4

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudčjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trurrtparegyste ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spccialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampaa 

Ashland Ava. Tel. Drover 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chronii- 
kų, — nerviškų ligų.

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

JSAVYBĖ ir DARBAS
I Sulietuvino

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

iMMUMaRunuHaHnu

A. J. Karalius
Puslapių 18.

Kaina tik 5 centai

TURINYS:
1. “šventa” ir “Nepaliečiama” 

nuosavybė.
2. Nuosavybės formų įvairu

mas.
3. Nuosavybė kapitalistiškoj 

tvarkoj.
4. Kapitalistų nuosavybė — 

apiplėšimas darbininkų.
5. Privatiškoji nuosavybė — 

pelno šaltinis.
6. Darbo nelaisvė.
7. Nuosavybė ir darbas.
Prisiųskit tuoj 5 centus krasos 

ženkleliais, gausite tą knygytę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmoniy 
Knygynas

3238 So. HalstedSt, Chicago 
Užlaikome knygų krautuve, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Kez. 1139 Independence Hlvd. 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. Nedėlioms 10—12 dieną.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c 
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

SALDžIAUSIS IŠRADIMAS
Nesenai tapo išrastas saldumy 

nas (skystimo pavidale), kuris y- 
ra 120 kartų saldesnis už cukrų. 
Jį išdirba: Shugroz Products Co. 
Šitas saldumynas, yra vartoja
mas, vietoje cukraus, dėl užsaldi- 
nimo kavos, arbatos ir kitų gėri
mų. Kaina $1.00 už bonką; 3 bon 
kos už $2.90; 4 bonkos už $3.85. 
Su viena bonka šito saldumyno 
užsaldinsite tiek, kiek su 15 sva
rų cukraus. Pirkite ir vartokite 
šitą puikų išradimą, nes jau tūk
stančiai šeimynų jį vartoja, kai
po gerinusį ir pigiausi cukrų.

Galima užsisakyti pas:
CHAS. P. URBONAS, 

Dept. N.
942 W. 34th St„ Chicago, 111.

I
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L.S. Sąjungoje

Nubalsuota L. S. S. Laik. 
Pild. Komiteto tarimas 

No. 8.

pilies ir profesines sąjungas. Jie 
daro visa, kad šalies įstatymai 

J butų tokie, kurie suteįklų kuo- 
daugiausia laisvės darbininkų 
k lesa i ir kartu jai, užtikrintų 
kiek galima geresnes gyveni-

kariu ir visų literatūrų yra už
grobę ir tebelaiko komunistai,

Kadangi mes, neturėdami sa
vo literatūros, negalime vesti 
tarp lietuvių darbininkų pasek
mingos agitacijos, su kurios pa 
gelba galėtume stiprinti Liet.

Bet reikia neužmiršti tai, 
kad Lietuva per šimtmečius bu 
vo vergiama svetimųjų grobi
kų ir jos žmonės neturėjo pro
gos nei šviestis nei organizuo
tis. Be to, Lietuvos ūkis yra 
visai menkas, netobulas. Tai
gi ir darbininkų klesa ten yra 
neskaitlinga. Biedmiomenės

tusi kuogreičiausia išleisti tin
kamų brošurūlių* su kurių pa
geliai draugai galės vesti agita
cijų LSS. labui.

Rankraščių (ar vertimų) to
kioms brošurėlėms turi parū
pinti LSS. Literatūros Kom., 
pačiu-gi išleidimu turi rūpintis 
LSS. Administratorius drg. C. 
A. Herman, kartu su LSS. Piki. 
Komitetu. Jei tam reikalui bu
tų stoka pinigų, tai drg. Herman 
gali užtraukti paskolų LSS. var
du.”

Raišavo už: Kazys Liutkus, 
Pranas Daškevičius, M. M. Ra- 
čiute-Herman, M. Baltuškienė.

Raišavo prieš: P. Plečkaitis, 
J. S. Pruselailis,'T. Matas.

Tuo budu tarimas didžiuma 
balsų priimta.

xMarė Jurgelionis

už- 
nc-

pa-

Čiami apleisti savo šalį ir gorės 
nio pragyvenimo jieškoties 
dieniuose. Tai yra Lietuvos 
laimė.

Maža to. Didžioji visa
saulinio karo pasiauba dar lab
iau nuvargino Lietuvą ir dar- 
ibininkų kleson įnešė suirutės. 
Būdama neskaitlinga ir 
galėdama susitarti ji,

dar ne
aiškus 

laimėti, 
supran-

taipjau
Mat, 

dabar- 
reikia

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

šį kartą

MUSŲ UŽDUOTIS.

Šiandie, visame pasauly da
lykams Virtus kitaip, ir Lietu
va patapo savaranke valstybe 
su pačių žmonių renkama val
džia. Lietuvoje dabar kjla gy
vas, interesingas ir kartu .labai 
opus šalies gyventojams klau
simas. Jisai ypatingai yra o- 
pus darbininkams, Tai deji-v 
nias politinių ir ekonominių 
naujosios valstybės pamatų.

Lietuvos darbininkai vissn^įl 
labai gerai supranta ir*<uWeT 
skubinasi organizuotis į politi-

Lietuvos darbininkus, 
lama, delei to kaltinti negalima. 
Tai yra ne jų nuodėmė, o jų 
nelaimė. Jungtinėse Valstijo
se, kur lietuvių darbininkų mi
nios yra ir geriau organizuo
tos ir prasilavinusios, 
matome kone tų patį, 
kad tinkamai supratus 
tinęs visuomenės ydas,
suprasti visų tos visuomenės 
klesų reikalus. Tik tuomet 
darbininkų veikimas bus našus 
ir jame nekils bereikalingo su
si trukdymo bei suirutės.

Bet amžinai šitaip nebus. 
Lietuva susitvarkys. O kad ši
tas susitvarkymas išeitų darbi
ninkų naudoų, tai jau dabar pri 
valome pagalvoti 
mes, amerikiečiai,
musų mano grįžti Lietuvon, 
šiaip ar taip, o amerikiečiai ge
niau pasilaiko nei musų drau
gai Lietuvoje. Daugelis jų Lic 
tuvon parsiveš ne po šimtų ki
tų, bet tukstantį-kitą. Vis dėl
to, tie tūkstančiai ten greitai 
sutirps, jeigu jis bus leidžiami 
be tinkamo pieno. Norint pa- 
kelti Lietuvos ūkį ir kartu sa
vo gyvenimų pagerinti, mes 
privalome organizuotis ekono
miškai. Jeigu mes nepasirū
pinsime imti šalies industrijų, 
tai šitų padarys priešingų 
mums klesų žmones—buržuazi 
ja. O kuomet ten įsigalės pas
taroji, tai Lietuvos daibo žmo
nėms prisieis vesti ilga ir 
k i kova.

sun-

TRENGTH 
AFETY& 
ERVICE

- Saugumas
Patarnavimas

Kada jus deposituo- 
L jate savo pinigus šia- 
L me tvirtame banke, 

jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.
, Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi- 

? nigus į visas svetimas 
f šalis.

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

The 
STOCK YARDS 

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St.,

visa 
•<dcl 

organP 
žiniomis,

Lietuvos darbininkai 
lai, nitu}?, nusimano ir 
jau dabar jie pradeda 
žuolis. Laikraščiu 
Lietuvoje esą įkuria apie 150
vartotojų kooperacijų. Bet ga
minamųjų kooperacijų Lietu
voje kaipir nėra. Tai supranta
ma, todėl, kad Lietuvos darbi
ninkai yra labai nuvarginti siau 
tusiu per penkis metus karu ir 
jie neturi reikiamojo tam ka
pitalo. Čia musų, amerikiečių, 
pereiga. Kurie manome grįžti 
Lietuvon, eikime jiems—Lietu
vos darbininkams—talkon. Ga
minimo kooperacijoms, tokioms 
kaip rūbų, čeverykų, popieros, 
cemento, plytų ir medžio ten 
yra ytin puiki dirva. Jos ten, ge
rai vedamos, galės tarpti. Ir iš 
to bus dvigubos naudos. Viena, 

'šituo bus pakelta šalies ūkis, ki
ta—patįs jų nariai turės geres
nes gyvenimo sąlygas.

Kadangi lietuviams darbinin
kams—bent žymiai jų daliai— 
šitas klausimas yra dar visai 
naujas ir jie gali pamanyti, jo- 
gei įkūrimas tokių kooperacijų, 
jų supratimu, yra tik sapnas,

sa tai yra galima. Netik gali
ma, bet ir pravesta. Tegul kal
ba pačios skaitlinės. Štai jos. Ru 
sijoje 1865 metais buvo įkurta 
pirmasai kooperatyvas. Gi 1871 
metais tokių kooperatyvų ten 
buvo pusketvirto šimto. 1917 
metais kooperatyvų skaičius 
ten pašoko iki 39,753. O 1918 
metais tokių kooperatyvų jau 
buvo penkiasdešimts tūkstan
čių. Jiems priklausė dvidešimts 
milionų narių. Visų šitų koope
ratyvų kapitalas siekė daugiau 
kaip 160,000,000 rublių. 1918

t ■■■-
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FATIMA’S geras skonis yra rezultatas sumai
šyme gero Turkiško tabako su gera proporcija 

parinkto naminio tabako. Tas perviršija skonio 
turtingumų taip žymų cigaretuose padirbtuose iš» 
imtinai iš Turkiško tabako.
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įlietais šitie kooperatyvai pada
rę už aštuonis niilionus rublių 
apyvartos. Dirbtuvių kooperaty 
vai turėję daugiau kaip penkis: 
tuksiančius, kuriose dirbo apie 
penkiasdešimts tūkstančių dar-

turėjo keliatą nuosavų laivų ir 
bankų. Vienas tik t. v. šalies 
Bankas 1916 metais turėjęs apie 
už 160,(XX),000 dolerių apyvar
tos, o 1917 metais bėgiu šešių 
menesių jo apyvarta siekusi ne
toli vienų milioną dolerių. Ko
operacijos, be to, išleidžia apie 
du šimtu laikraščių ir spausdi
na tūkstančius knygų.

Ką visų tai rodo? Supranta
ma, tik ne sapnų. Žmonės, ku
rie arčiau susipažinę su Rusi
jos kooperatyvais, sako, kad tik 
ačiū jiems Rusija pajiegusi iš
silaikyti tokia kaip kad ji dabar 
yra.

Prisižiūrėkime j Vokietijų. 
1916 metais jos kooperatyvams 
priklausė apie du milionai narių, 
ir tais pačiais metais jų apyvar
ta siekusi, šešių šimtų mil. mar
kių.

Anglijoj kooperatyvams 1916

pusketvirto miliono narių. Jie 
turėjo tūkstančius krautuvių, 
dirbtuvių, bankų ir t. t. Ir juo 
toliau, tuo jie labiau tarpsta.

Tas pats ir kitose šalyse. Tai
gi visa rodo, kad kooperatyvai 
dabartiniu laiku yra neapsieina 
nias darbininkams dalykas— 
kartu ii* lietuviams darbinin
kams. Todėl ^varstykime šitų 
klausimų ii’ stverkimės darbo. 
Ir juo greičiau tuo geriau.

— A, Karsokas.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684 

Valandas: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktas 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimui ir skolinu pinigus 
ant Pirmą Mortgečią ant lengvą 
sąlygą.
West Side ofisas atdaras vaka

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

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kudi-. 
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago* III

Dr. A. R. Blumenthal

Dykai
Gyvenimas yrą 

tuščias, kada prą 
nyksta regėjimai 

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

kus. Va!.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4449 S. Ashland av. kamp.47 st 

Telephone Yards 4111 
Boulevard 6437

Akla

— ....... -....

DR. M. HERZMAN
(tarai liatuvlama linomaa per 23 em> 

tą kaipo patyrus rydytojas, «hlrurxM 
ir akuisria.

Gydo aitriai ir ehroniikaa linas, vy
rą, motenj ir valką, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius slektros prie
isima.

Ofisas ir Labaratorlja: IBM W. lltk 
Bt. netoli Pisk Bt.

VALANDOS: Nuo 10—11 ploti. h 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

[ Dienomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis Dreiel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS, S41S S. Halated Btrw* 
VALANDOS: 8—• ryto, tiktai.

Telophonall

Dr. Charles Segal
PersikėlS | tavo naują bfisą 
pu. 4729 Stf. Asland Avė. Jb 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 Ud 
12 rytmetyj, 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 

3149 S. Morgan st., kerti 82 Bt.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Y arda 687.

Turi Daugiau Turkiško 
Tabako Negu Kiti Tur

kiški Maišyti Cigaretai

Telephone Yards 5082

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytų 
ir nuo i iki < vakare.

Aš, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI

4 metus buvau vos tik

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: 8114 
W» 42nd St Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

SAI PUBLIKAI AKYSE, 
ligų ? Salutaras Bitteris. 

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Saugok akių regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

, Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
TCmykite mano parašų.

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

*-«

•^el. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRY8 

LIETUVIS DENTI8TAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

CHICAGO. 
Valandos? 9:30 ryto iki 11 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.

Ar Skauda Galva

8
 Galvos skaudėji
mas gali paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūti, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūti 

prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State gat. 2 lubos ant 

ros duris nuo Fair sankrovos i 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

SKAITYKIT IR PLATINKI!

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St

Tel. Canal 2118
SS33XSXXXZS3DCm3XXSXXSE

DR. M. T. STRIKOLIS 
L i • t ■ V i B 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 Bt

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

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

Namai; 2914 W. 43 St
Tel. McKinley 263

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ros olande: 10900 S. Michlgau Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 8189 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergą vakarais nno 5:89 
-7. Tek Yards 721.

Telephone Boulevard 2168
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

UIS 8. Morgan St Chieage, IU.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakaro.
Tol. Prospeet 1151

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted St., Chicago?
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Nf iUJIE! 'IOS tin?uma9 gali būt abejoti- 
_ nas. Jeigu prezidentas yra

NIK LITMUANIAN SJAIkV NEWS renkamag vjgy pĮlĮeČių ba

Pabliahed Daily axcept Sanday ky 
tke Lithuaniaa N«wo Psb. Co* Jie.

1739 SO. HALSTED ST. 
CH1CAGO, ILLINOIS.

T#|4phow Caaal 1M6

Subeeriptioa Ratee:
36.00 per year in Chicago.
35.00 per year outside or Chicago.
37.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 1014. at the Post Office
of Oiiicago. III., undei tb« «ct of 
March Jrd, 1879.

nas jau ilsisi juodoje žeme
lėje. Ir nors buvo musų idė
jos priešais, bet kovotojais 
už savo idėjas buvo gerais ir 
nevienam reiktų Laisvoje 
lietuvoje atiduoti tinkamų 
pagarbų kaipo didžiausioms 
patrijotams stojusiems į pir
mutinių tėvynės žadintojų ei
les.
šitoje pasakoje, žinoma, yra i 

dhug “krikščioniškos” veid- 
mainybės. Nes jeigu tas kleri
kalų vadovukas tikrai manytų, 
kad komunistai esu geresni už 
socialistus, tai jisai turėtų gerb-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedfildienlus. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

16.00
3.50

.75

. 02
12

, 50

Uialaakomoji Kalasi 
Chicagoje —* paštai 

Metams .............. .
Pusei mėty ...................... •.«
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiams ............ ..
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per nešiotojas! 
Viena kopija .................. ..
Savaitei ...................... .
Mėnesiui ..................................

Suvienytose Valstijose, m Ckicagoj, 
paštai

Metams ..................................... 35.00
Pusei metą...........................• « 3.00
Trims mėnesiams •••••«•« 1.65
Dviem mėnesiams ............ ■ 1.25
Vienam mėnesiui .65

Lietuvon ir kitur ašaieniuose! 
(Atpiginta)

Metams .....................   37.01
Pusei mėty............................   Š.Ot
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia slyst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymą

Rezoliucijos apie 
Lietuvos tvarką.

Amerikos lietuvių laik
raščiuose dažnai pasirodo 
įvairių draugijų rezoliucijų 
apie tai, kokie turė
tų būt pamatiniai Lietuvos 
konstitucijos dėsniai. Kai- 
kuriose jų galima pastebėt 
įdomių dalykų.

Visų-pirma metasi į akį 
tas įdomus faktas, kad a- 
merikiečiai yra labai susirū
pinę busimaisiais Lietuvos 
valstybės santikiais su baž
nyčia. Visose rezoliucijose, 
kurios tapo paskelbtos soci
alistų arba tautininkų spau
doje, kaip vienu balsu rei
kalaujama, kad bažnyčia 
butų atskirta nuo valstybės, 
šitam reikalavimui, matyt, 
pritaria ne tiktai vadina
mieji “bedieviai”, o ir labai 
didelis skaičius tikinčiųjų, 
bet ne klerikališkai protau
jančiųjų, žmonių.

Sveikai protaujančioji A- 
merikos lietuvių dalis neno
ri, kad Lietuvoje butų tokia 
tvarka, kaip prie caro, kuo
met žmonės buvo verčiami 
“tikėt” ir mokėt duokles ku
nigijai.

Kaikurie amerikiečiai iš
reiškia savo nepasitenkini
mą kunigijos privilegijomis 
da griežčiaus. Rezoliucijo
se apie Lietuvos tvarką ne
retai pasitaiko užtikti punk
tas, reikalaujantis, “kad 
dvasiškiai neužimtų valsty
bėje jokių valdiškų vietų”. 
Šitoks reikalavimas tečiaus 
reiškia teisių susiaurinimą 
tam tikrai piliečių rųšiai ir 
todėl vargiai gali būt patei
sintas. I

Antras klausimas, kuris 
labai rupi daugeliui ameri
kiečių, yra valstybės prezi
dento rinkimas. Jie, mato
ma, didžiumoje pritaria 
tam, kad prezidentas butų 
renkamas “tiesioginiu visų 
Lietuvos piliečių balsavi
mu”.

Amerikiečio akyse toks 
reikalavimas yra beveik ly
gus demokratybės princi
pui. 0 betgi jo demokra-

savimu, tai jo niekas negali 
kontroliuoti, kaip tiktai vi
si piliečiai. Jisai tada stovi 
ant lygios papėdės su Seimu. 
Bet tai juk nėra gerai. Vie
nas žmogus neprivalėtų tu
rėt tiek galios, kaip visa ša
lies atstovybė. Tokia tvar
ka butų panaši į monarchi
ją

Tikrai demokratingoje
tvarkoje augščiausias auto-1 ti ir Rusijos bolševikus, kuriuos 
ritėtas turėtų būt atstovų 

susirinkimo (Seimo)’ ran
kose. Tas susirinkimas lei
džia įstatymus ir skiria įs
tatymų vykintojus (admini
straciją) — ministerius. O 
kam čia da reikia preziden
to? Jeigu jo reikia ko- 
kioms-nors ceremonijoms, 
kuriose tenka vienam žmo
gui kalbėti visos valstybės 
vardu, tai tą pareigą gali at- 
ikti arba vyriausia ministe- 

ris, arba Seimo pirmininkas. 
Šveicarijoje, pav. taip ir yra, 
<ad prezidento titulą nešio
ja vienas iš ministerių tar
po, skiriamas vieniems me-| 
tams. v

Suvienytose Valstijose yra 
kitaip. Čia tie žmonės, kurie 
stoja už demokratybę, sako, 
kad butų geriaus rinkti pre
zidentą tiesioginiu visų pilie
čių balsavimu. Bet kodėl? 
Dėlto, kad čia prezidentas tu 
ri labai daug galios — dau
giau, negu kaikurie Europos 
karaliai. Jeigu prezidentas 
turi daug galios, tai, žinoma, 
yra geriaus, kad visi piliečiai 
turėtų tiesioginį balsą pasky 
rime žmogaus į tą vietą, o ne 
vien šimtas ar daugiau at
stovų. i

Bet ' duoti prezidentui 
daug galios nereikia. Prezi- j 
dento ofisas apskritai yra 
monarchijos liekana.

33.2% nelanko bažnyčios. Se
kančios yra “geros” valstijos: 
Rhode Island 38.7%, New 
York 39.4%, Massachusetts 
41.9%, Utah 43.7%, Lęuisia- 
na 46.5%, So. Carolina 48.6% 
ir Pennsylvania 49.9%.

Visose kitose valstijose di
desnė žmonių pusė neturi ry
šių su jokia bažnyčia.

Ta pati “Interchurch World 
Movement” praneša, kad iš 
45,530,343 lankančių bažny
čias katalikų yra 17,594,074, 
protestonų 24,352,316, pro- 
tęs tonų vaikų 7,413,240, žy
dų 3,877,238 ir visų kitų ti
kėjimų 739,715.

Stų-Ljaudininkų- 
Demokr. partija.. 

No. 11 — Tautos Pažangos 
partija.

No. 12 — Nepartinių orga
nizacija ..............

No. 13 — Bcpartyvių kuo
pos ....

No. 14 — Lenkų (prose pa- 
nov) ..
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į Apžvalga
KLERIKALAS PRITARIA 

KOMUNISTAMS.

Šv. Juozapo darbininkų są
jungos pirmininkas, F. V., rašo 
“Darbininke,” kad iš visų socia
listinių srovių jam» geriausia 
patinką komunistai, kadangi jie 
laikąsi lygiai tokio socializmo, 
kokį jisai “supranta.” O tie so
cialistai, kurie nepritaria ko
munistams, tai esą blogi, ir jisai 
negerbiąs jų. Ve kaip jisai pa
aiškina šitokią savo nuomonę:

Taip aš, taip daugelis ki
lų lietuvių nesocijalislų nors 
socijalizmo teorijoms ir mok
slui nepritardavome, bet ne
kartą kovojome vienose eilė
se ir dirbdavome sutartiną 
darbą tikrai žinodami kad 
esame idėjiniais priešais. Mes 
gerbdavome vieni kitus su jų

žiūromis nors mes su tais da
lykais ir nesutikdavome.

Nors jau nuo anų jaunys
tės laikų daug vandens pra
bėgo ir daug kas gyvenime 
atsimainė, bet tikrai tvirtin
čiau, kad jeigu anais laikais 
kas nors iš socijalistų butų 
pasakęs kad buržuazija yra 
toks dalykas kurs yra reika
lingas kaipo pirmlakunas so- 
cijatizmo išsivystyme tokį 
butų tuojaus iš socijalistų 
tarpo išbraukę, o ir ncsoci- 
jalistaj butų į tokį žiūrėję su 
neužsilikėjimu.

Dabartinių socijalistinių 
srovelių nusistatymų tėmi- 
jant tai tik vieni socijalistai 
komunistai bent kiek pana
šus į mano jaunystės laikų 
socijalistų idealų.

Jų principas buvo klešų 
kova. Ir jie kovojo. Ne vie

me kopijuoti. O bolševikus ji

sai juk niekina.
Bet jo pasakoje yra ir tiesos. 

Viena, tiesa, kad jisai norėtų, 
idant socialistai butų tokie, kaip 

| komunistai. Tada, mfat, jam 
butų šimtų kartų lengviaus su 
jais kovoti. JuO blogesni so
cialistai, tuo yra geriaus kleri
kalams ir visiems atžagarei
viams.

Del šitos priežasties ir Ame
rikos valdžios šnipai “myli” ko 
munistus. Valdžia skelbia, kad 
komunistai esu blogesni, negu 
socialistai, ji net pareiškė, kad 
komunistų partija yra rielega-1 
liška. Bet kartu ji per savo 
agentus padėjo tai partijai su- 

I siorganizuot, parašyt platformų, 
rengt prakalbas, skaldyt socia
listų organizacijas ir t. t. So
cialistams ji tokios pagelbos 
niekuomet neteikę, kadangi ji 
žino, jogei iš socialistų ji netu
rės naudos.

Antra tiesa p. F. V. išvadžio
jimuose yra ta, kąd jo “supra
timas” apie socializmų yra toks 
daug-maž, kaip komunistų. Jie 
lygiai taip, kaip ir jisai, nežino, 
kad socializmas yra visuome
nės plėtojimosi vaisius; ir kad 
todėl socializmas gali įvykti tik 
tai tada, kada visuomenė pasie
kia tam tikro išsiplėtojimo laip
snio. Komunistai tiki, kad so
cializmo įvykinimui reikia tik
tai geros valios; jeigu kur so
cializmas neįvyksta, tai jie ma
no, kad kalti “išdavikai.” Tokia 
pat yra ir klerikalų “filozofija.” 
Visų žmonijos istorijų jie “aiš
kina”, kaipo geros arba piktos 
valios pasekmes. Šitame punk
te komunistų Bimba arba Bal
trušaitis niekuo nesiskiria nuo 
klerikalų Virako arba “prof.” 
Bučio. Į

Tas klerikalų rašytojas aną
met garbindavo “revoliucioniš- 
kų proletariatų,” vadovaujamų 
Vidiko ir Kapsuko, o dabar ji
sai garbina komunistus. Iš sa
vo žiūrėjimo punkto jisai elgia
si visai nuosakiai.

“BEDIEVYBĖ” LABAI IŠSI
PLATINUS AMERIKOJE.

So. Bostono “Sandara” pa
skelbė įdomių skaitlinių apie 
bažnyčios lankymą Amerikoje. 
Iš jų matyt, kad didesnė pusė 
žmonių šioje šalyje nelanko 
bažnyčių. Skaitlines, kurios ta
tai parodo, surinko įvairių reli
giškų sektų susivienynias, pasi
vadinęs “Interchurch World 
Movement.” štai ką jos sako:

Imant suaugusius gyven
tojus 56.1% neina į jokią 
bažnyčią. Daugiausia baž
nyčias lankančiųjų yra se
nose amerikiečių užgyvento
se vietose — Naujoje Angli
joje; menkiausiai gi bažny
čias lanko naujausiosiok ko
lonijos — vadinamieji West’- 
ai.

Bloginusioji iš blogiausių
jų yra Nevada, kur, priskai- 
tant vaikus, net 87.8% gy
ventojų neina į bažnyčią. 
Antra bažnyčioms blogiau
sia valstija yra Oklahoma su 
jos 82.2% bedieviškojo ele
mento. Trečia yra Wyo- 
ming su 75.2% nelankančių 
bažnyčios. Kitos blogos baž
nyčioms valstijos eina su se
kančiais nuošimčiais nesilan
kančių į bažnyčias: Arizona 
73.9%, Washington 73.3, Ore- 
gon 72.7, Wost Virginia 71.- 
2%.

Geriausioji bažnyčioms yra 
k Conucclicut valstija, kur lik

Iš Lietuvos
Steigiamojo Seimo rinkimų 

kampanija ir pasekmės.

(Speciulė Naujienų koresp.) 
(Pabaiga)

į Rinkimų dienų musų kunigė
liai nepatingėjo ateiti ir agituo
ti ten, kur įstatais buvo drau
džiama. Įstatai rodo, kad ne
leista per 30 sieksnių nei kokia 
agitacija. Nors kunigai agitavo 
ir per tiek sieksnių, bet Komi
sijos buvo pripažinta, kad ne
galima; ir buvo toks pasielgi
mas įtrauktas į protokolų, nes 
nuo buto eilė sustojusių žmonių 
tesėsi toliau kaip 30 sieksnių, o 
eilė be pertrūkio susidurusi su 
butų skaitosi kaip ir pats bu
tas. Eilėn sustojusius žmones 
tai labai lengva sugipnotizuoti, 
nuo viens-kito perduoda, užtat 
jie ir moka naudotis proga.

Rinkiniai buvo pastatyti kuo- 
pavyzdingiausiai ir žmonės lai
kės labai ramiai. Į komisijų įėjo 
visokių pakraipų žmonės, ir dar 
buvo iš šalies pakviesti keli at
stovai. Visi dirbo bendrai be jo
kių ginčų ir užmetinėjimų. Pa
pilės Valsčiuje balsuotojų buvo 
4,535; balsavo 3,821; tai yra 84, 
25%. 5 balsai pripažinta netiku
siais. Nekurie kaimai balsavo 
lig vieno žinpgaus. Vienas at
nešė savo bajsą 100 metų sene
lis; bet atvyko ir tokių, kurie 
ant rankų nešami įmetė į urnų 
savo balsus.

Ant visų veidų buvo matyti 
kokie tai nepaprasti bruožai, 
kurie žymėjo kokių tai nepapras
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aiškiai matomas pagal nuošim
tį balsuotojų; bet dar yra tokių 
asmenų, kurie lenda stačia gal
va į krikščionių-demokratų mai 
šą, ir tikrai galiu pasakyti, kad 
krikšč.-demokratai gavo tokį 
skaičių balsų tik per savo da
vatkėlės it* tokius -vyrus, kurie 

nieko tolinus savo nosies galo 
nemato; taip-pat ir per savo ne
švarią agitaciją net ir užgintoje 
zonoje. Pas musų žmonelius 
dar matyti maža pilietiško susi
pratimo, kad kunigėliai atimi
nėjo nuo balsuotojų korteles, 
tik palikdami sau tinkamas.

Skaitant balsus, Rinkimų Ko 
misija prileido ir pašaliečius, 
kurie, žinoma, pradėjo pagel
bėti darbuotis. Išimant iš vokų, 
trys užrašinėjo skaičių kortelių 
ir kokių partijų. Paskui skai
tant korteles pasirodė, jog 
dviem kortelėm yra daugiau 8 
No. (krikšč.-demokr.), kaip už
rašai rodė. Prisiėjo komisijai 
tuos du balsus panaikinti, vie
ną iš 8 No., o antrą iš 4 No.; 
tai yra, dešinieji vieną balsą iš
lošė. Ir tokiame menkame daly
ke jie nešvariai elgėsi, nes aiš
ku, kad tie du balsai buvo ne
matant pridėti.

Rinkimo Komisijos narys, 
Albas Gedaminas.

Duluth, Minn. — Vietos or
ganizuotieji darbininkai steigia 
Unijų Kooperatyvinę Vartotojų 
Bendrovę. Sankrovai atidaryti 
unijos sudėjo 10 tūkstančių do
lerių. Be to, unijos paskyrė $4,- 
250 propagandai ir supažindini
mui darbo žmonių su koopera
cijų dalykais.

PeloaplėšŲ gaudymas.

tauta kaip gyva ant žemės ru
tulio nėra dar mačiusi. Kožnas 
j metęs urnon savo balsų darė
si lyg apkvaitęs ir stumiamas 
nebežinojo kur išeit lauk, nors 
eilėje matė kur visi išeina. Įme
tęs balsų urnon atsigręžęs dar 
žvalgėsi lyg norėdamos dažino- 
ti, kų jis pasakys.

Į minių žiūrint, kuri taip 
vargusi per tiek amžių, ir

nu- 
da- 
lai- 

kus beveik mirtinai sužeista,

ros veržiasi ii’ širdis plyšta iš 
gailesčio. Nejaugi Europa nebe- 
nusikratys to kvaitulio, kur tie
sia savo rankas pavergti mažą
sias tautas?..

Balsavimas tęsėsi tris dienas. 
17 d. balandžio buvo suskaity
ta balsai ir pasirodė balsavimo 
rezultatai šitokie:
No. 1 — Lietuvos Valstiečių

Sąjunga gavo balsų 600
2 — Bcpartyvių Ūki

ninkų Andrioniš
kio valse........

No. 3 — Krikščionių-Demo
kratų ūkininkų, 
moterų ii’ jauni
mo ......

No. 4 —• Darbo žmonių ir 
Sočiai - demokra

tų .. .
No. 5 — Bežemių ir maža

žemių grupės “Dar 
bo skruzdėlė” ...

6 — Bežemių, maža
žemių ir ūkinin
kų Biržų apylin-

No.

10

799

1413

No.
55

15
No. 7 — Žydų liaudies su

sivienijimas” ....
No. 8 — Liet. Darbo Fedę- 

racijos, KriKš.č. 
Darb., ordinarči- 
kų, bežemių ir ma 

žažemių . 669
No. 9 Santaros partija .. 19 
No. 10 — Lietuvos Sociali-

54

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

OLANDIJA.
[Federuotoji Presą].

Amsterdamas. — Visuotinės 
Olandų Metalo Darbininkų są
jungos komiteto pranešimu, 
patiektu už 1918 ir 1919 metus, 
ta metalo darbininkų organiza
cija sausių 1, 1920, turėjo 22,- 
616 narių, kuomet metai atgal 
ji turėjo 18,915, o sausio 1, 
1918, 15,313 narių. Tuo pačiu 
laiku mokinių skaičius paaugo 
nuo 1,706 iki 3,111, o skyrių 
skaičius padidėjo nuo 88 iki 113. 
Pajamų 1919 m. buvo 495,052 
gilderių (apie $200,000) prieš 
202,433 gilderius 1918 metais. 
Fonde darbo netekusiems na
riams šelpti buvo 43,940 gilde
rių.

Per tuos dvejetą metų orga
nizacija vedė 29 streikus ir iš
kovojo algos padidinimą sie
kianti, aplama suma, 5,413,134 
gilderių. Smarkiausia kova 
buvo vedama 8 valandų darbo 
dienai laimėli.

teis-

ŠVEICARIJA. 
[Federuotoji Presą].

Zuerich. — Federalinis 
mas pasmerkė kalėjimui ir pi
niginėms pabaudoms penkis 
darbininkų vadovus, kaltina
mus dėl dalyvavimo manifes
tacijose birželio 12, 1919, Ro
žės Lukscmburgiulės atminčiai 
ir kilusio dėlto susirėmimo su 
policija. H. Deltwyler ir Ernst 
Truninger pasmerkti 4 mėne
siams kalėjimo ir po 100 fran
kų pabaudos; Emil Frei trims 
savaitėms kalėjimo ir 50 fran
kų pabaudos; II. Huerlimann 
savaitei kalėjimo ir 20 frankų 
baudos; Ernst Meier dviem mė
nesiam kalėjimo ir 100 fr. bau
dos.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
[Federuotoji Presą].

Seattle, Wash. — Vietos ka
pitalistų organizacija, The Asso 
ciated Industries, padare tiek 

kliūčių, kad garsus laivų staty
tojas David Rodgers buvo pri
verstas atsisakyti nuo pirkimo 
iš Skinner & Eddy dokų No. 2, 
nors jis jau buvo suderėjęs ir 
gavęs kontraktų pastatyti laivų 
už $46,000,000. Mat Rodgers 
buvo prasitaręs, kad jo laivų 
statymo įstaiga bus unijinė, lo
dei Associated Industries pasi
darbavimu bankai atsisakė duot 
reikiamo kredito, o plieno Iru
sias atsisakė duot plieno etc.

Arba prokuroro Palmerio 
hokus-pokus.

[FederuotoBioa PreBos koresp.] 
PAUL HANNA 

{Speciali Naujienų koreap.)

WASHINGTON. — Na, tai 
dabar turim jau oficialinių re
kordų, ką valdžia darė, kad nu- 
baudus pelnaplešas. Howard E. 
Figg, kurs yra generalinio pro
kuroro Palmerio specialiais asi
stentas pelnaplėšoms į nagą 
imti, stojo prieš senato komi
siją ir davė savo liudymus.

Figg visųpirma paaiškino, 
kad savo ofise jis turįs apie dvi
dešimt padėjėjų. Bo to, jis turįs 
du skrajojančiu buriu, po 30 
žmonių kiekviename, kurie ke
liaują po visą šalį jieškodami 
tų nevidonų, kur kainas daik
tams kelia. Dar daugiau, įvai
riose valstijose esą sudaryti 
tam tikslui savanorių komite
tai, susideda utis iš vyrų ir mo
terų. Kas padaryta? O gi štai:

Už kainų kūlimą ir pelnų plė
šimą visa ąreštuota apie 1200 
žmonių—sako p. Figg. 350 jų 
buvę atiduoti į teismo rankas ir 
apie 295 nubausti.

Senato komisija pareikalavo 
dokumentinių išrodymų. p. 
l?i&I pasižadėjo pristatyti vė
liau. Bet kai ant rytojaus jis sa
vo dokumentus pristatė, pasiro
dė, kad p. Figg savo liudymus 
apie skaičių nubaustų pelna- 
plėšų buvo perdėjęs visu 150 
nuošimčių! Iš jo rekordų pasi
rodė, kad nubausta viso tik 
115, o ne 295. 0 {įdomiausia dar 
tai, kad tie nubaustieji beveik 
visi nicnkj sankrovėlių savinin
kai įęvk,ąip iš paya^dįių matyt, 
didžiuma jų ateiviai: lenkai, ru
sai, vengrai, etc. Iš los taisyk
lės išimtį daro tik Kentucky val
stija, nes iš visų tų nežinomų 115 
“baisių piktadarių Jobininkų,” 
nuo kurių p. Pahnėris Ameri
kos žmones išgelbėjo, kent li
ek iečių buvo 50.

šešiasdešimt pasmerktųjų už
simokėjo pinigines pabaudas ir 
sugrįžo atgal biznio daryt. Di
delė didžiuma pabaudų buvo 
mažiau kaip $500; daugelis ga 
vo užsiinokėt lik $50, ir tik du 
teužsimokėjo po $1000. Be to, 
vienas kentuckietis gavo dvejus 
metus kalėjimo; kitiems paka
ko nuo vienos iki 90 dienų ląs
tos. Išticsų, lai “baisus” pavyz 
dys tiems, kur iš žmonių pra
kaito sau milijonus lupasi.

Neprošali bus paduoti čia ke
letas senato komisijos klausi
mų ir p. Figg atsakymai į juos.

Senatorius Kenyon, pavyz
džiui, klausia: Ar pasiųsta^ka- 
lėjiman ir didžiulių kapitalistų 
profiticrių, ar vien tik mažiu
kai?

p. Figg: Pasiųsta ir vienų ir 
kitų.

Senatorius Kcndrick: Išvardy 
kit nors vieną didžiulių profi- 
lierių pasiųstų kalėjimai! už pel
nui plėšimą.

p. Figg: Del to aš turėsiu pri
statyt komisijai rekordus.

Senatorius Kenyon: Bet ar 
rhų’s vienas ištikrųjų didelis 
profitierius pateko kalėjimai!? 
Nors vienas?

p. Figg: Aš nežinau, ar kas 
tokių, kuriuos galima pavadint 
ištikrųjų dideliais kapitalistais 
prbfiticriais, pateko kalėjimai!, 
ar ne.

Skcnatorius Kenyon: Nagi, 
nors vienas didelis sankrovinin- 
kas?

p. Figg: Taip. Vienas toks 
pateko kalėjimai! Georgios val
stijoj, lik aš jo vardo neatsime

jis pristatė komisijai savo re
kordus, juose nieko nebuvo apie 
nubaudimą kalėjimu pelnaplešų 
tose valstijose.

Senatorius Pomerenc: Ar tam 
sta galėtum pasakyt, iki ku
riam laipsniui perbrangiai plį 
šta už batus?

p. Figg: Ne. Kai-kuriose vie
tose radome įmani perdaug 
brangiai, o kai-kuriose vielose 
nebrangiai.

» Šen. Kenyon: O kuriose vieto 
sc brangiai nelupa?

Ponas Figg pasakė, kad Gcor- 
gioj ir Pennsylvanijoj valdžiai 
pasisekę atpiginti gyvenimo 
brangumą.

S<mi. McNary: 'Vadinasi, Geor 
gius valstijoj žmonės gali batų 
ir cukraus pirktis pigiau ne 

j kaip Alabamoj?
p. Figg: Nepasakyčiau to 

Įapie cukrų; bet kai dėl kitų rei- 
įkalingų gyventi daiktų, tai čia 
jiį galima pigiau pirkti.

Šen. McNary: Taipjau ir ba
tų ir rūbų?

p. Figg: Taip.
Šen. McNary: Ant kiek pi

giau?
p. Figg: To aš negalėčiau pa

sakyt. /
Senatorius Kenyon išvardijo 

United Drug (3o., United Fruit 
Co., Corn Products Co., Ameri
can Hyde and Lealher Co., 
Brown Shoe Co., International 
Paper Co. ir American Linseed 
Oil Co., kaipo korporacijas, ku
rios savo pelnus nuo 1917 m. 
daugeriopai padaugino, ir pa- 
<kuisė p. Figg, ar jis nemanąs, 
kad jos yra pelnaplešų korpo
racijos. Figg atsakė, kad, į tą 
klausimą atsakyti, reikėtų, gir
di, dar patyrinėti.

Šen. Kenyon: Ar tamstai ne
atrodo, kad šiandykštį žmonių 
neramumą gimdo labiau pelnų 
plėšikai, negu kas kita?

p. Figg: Didelėj daly, taip.
Ponas Figg toliau aiškino, 

kad kitas prokuroro Palmerio 
asistentas, teisėjas Anies, pilnai 
kontroliuojąs anglių kasyklų 
savininkų užgaidas pelnų luptis.

Senatorius McNary: Ir ta jo 
kontrolė kuru tokiaf, kad strei
kui ištikus imti nagan kasyklų 
darbininkus?

p. Figg: O, ne. Jis žiuri taip
jau ir anglių kainų dalykų.

Senatorius McNary: Ar tam
sta žinai, kada jis galės duot sa
vo raportą?

p. Figg: Ne; aš nieko neži
nau, ar jis yra ką-nors daręs, 
ar ne.

A. PtfRATIS ■ S. FAH'

A. PETRATIS?‘&'^0.
Mortgage Ban*C^

SEAL ESTATE~INSUHANCE

< !’
DR. A. MONTVID 

CHICAGO
Lfotavia Gydytoju ir CNrartu 

25 E. Washingtoa 8L 
Marshall Field Anaex 

18th fl. Ruimai 1827 
Phoai Ceatral 3332

Valandos: nuo 10 iki 12 ryta

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

K-Spindnliai. Phone Armitaga 2313 
Rezidencijos telef. Albany 8710 

nu i 11 1 11 —

Telephono Drover 5052

Dr.A. Juozaitis
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo* 
3261 Są^'Halsted St. Chlcagę, m.

^M^pĮa^HBasaliMNamaaaasnuvMamMPaBeasaaaaasMeeaaaBUHaHMmoMaaMHirU

nu.
Ponas Figg toliaus pasakė, 

kad| kalėjimai! patekę, dar du 
stambus pelnaplėšos Iowoj ir ko 
lėtas Minnesoloj, lik jų vardų 
jis neatsimenąs. Bet kad paskui

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9, vak. 
zPhone Canal 257
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Lietuviu Rateliuose SKERDYKLŲ DARBININKŲ 
PADtTIS.

BRIDGEPORT
Mažos algos veja juos iš sker

dyklų.

taip. Jie privalo organizuotis ir 
organizacijos pagalba savo rei
kalus ginti.

J. B. Skerdyklų darbininkas.

Bėdos — vargai.

Tautininkai, palaidoję savo 
organų, dabar vaikšto ir dejuo
ja: žmones musų nesuprato... 
tėvynės meilė užgesusi... visa da 
bar pasiims katalikai ir socialis
tai...

Aš pasakyčiau, kad žmonės 
juos pilnai suprato. Tie, kurie 
ėjo su socialistais, tautininkų 
organas jiems buvo buvęs-nebu- 
vęs. Gi tie, kuriįms buvo mielas 
“taunleikio’” marionų organas, 
nenorėjo skaldyti spėkų: baluti- 
niai juk visuomet remdavo 
“taunleikiškius,’* tai kodėl jiems 
leisti atskirų organų, kad gali
ma veikti bendrai?

Ir dabar jie galės veikti “ben
drai.”

Laisvamanių prakalbos.

Ryto Mildos svetainėj Chica- 
go» laisvamaniai rengia pirmas 
prakalbas Mockui. Klerikalai 
jau mobilizuoja savo spėkas, 
kad “šitie laisvamanių atpuskai 
nepasisektų”. Pamatysime.

Aš pats. ..

Rado sušaudytų žmogų.

Prie 47 ir Wells gatvių poli
cija vakar rado sušaudytų žmo
gų, tūlų Richard Sclnvanke. Kas 
jį nužudė, nesužinota.

Skerdyklų darbininkų padėtis 
yni stačiai nebepakenčiama. Dė
lei mažų algų šimtai darbininkų 
jau meta skerdyklas ir eina jicš- 
kotis pelningesnių darbų. Vieni 
važiuoja į girias medžių kirsti, 
kiti ant ūkių, treti gi eina į ki
tas dirbtuves, kur gauna dides
nių algų.

Ir tai nestebėtina. Dabar, ka
da nevapadidinta algos, didele 
didžiuma skerdyklų darbininkų 
tegauna vos po 25 dolerius sa
vaitei. Nereikia nė aiškinti, kad 
tokia alga prie dabartinės visa 
ko brangenybės gyventi jau ne
begalima. Neveizint kaip skur
džiai gyventum, bet tokios algos 
nebepakanka. Kad padėjus vy
rui užlaikyti šeimynų ir moters 
verčiamos eiti darban. O tai yra 
didžiausia darbininko nelaimė. 
Kūdikiai, netekę motinos prie
žiūros, lieka kaž kokiais lauki
niais sutvėrimėliais. Matydami 
tai, sumanesnieji darbininkai to 
dėl ir meta Swiftų, Armourų ir 
kitų prakaitines.

Vis dėlto, visi jie negi išeis. 
Ir, pagalios, tuo budu samdyto
jus neaplenksi. Vietoj tų, kurie 
dabar meta skerdyklas, jų savi
ninkai gaus kitų. Gaus ir nau
dos juos nemažiau kaip kad 
naudojo apleidusius jų prakai
tines. Kad pagerinus savo padė
tį, darbininkai privalo veikti ki-

SUSPENDAVO KETURIS 
POLICISTUS.

Vogė degtinę.

Policijos viršininkas Carrity 
įsakymu tapo suspenduota ketu
ri policistai — iš Maxwcll poli
cijos nuovados. Suspenduotųjų 
policistų vardai: Harry Hanson, 
Ch.ristpher Moran, Fred U. 
Krause ir Joseph J. Pjancwski. 
Suspenduotieji policistai praeitų 
pelnyčių birk dalyvavę tūlame 
negarbingame “reide,” kuris už
sibaigęs tuo, kad buvo pavogta 
už trįsdešhnts tūkstančių dole
rių degtinės.

Policistai, suprantama, gina
si. Jie žada priparodyti, kad tuo 
laiku, kada buvo surengta tas 
“nčgarbingasai reidas,” jie buvę 
pusę mylios atstu nuo “tos vie
tos.” Jų nelaimei jie tečiaus ta
po pripažinti kaltais ir vargiai 
beišsisuks. /

maistui ir begėdiškai meluoja, 
kad, girdi, maisto nebėra. Ata
tinkamosios įstaigos, nors gerai 
žino, kad maisto spekuliatoriai 
meluoja ir kad maisto rekme- 
nų Chicagoj yra pakankamai, 
vis dėlto, šilų pelnagaudų nei
ma naga n, kaip kad žadėjo ir 
tebežada. Mat, tai ne “raudonie
ji.”

Vaje, Hoyne norėję nužudyti 
“tie raudonieji.”

Gautomis iš New Yorko ži
niomis, “raudonieji“ darę su
moksiu nužudyti valstijos pro
kurorą Maclay Hoyne. Tatai ro
dą “visa eilė laiškų,“ kuriuos 
turi savo rankose “tūlos ata
tinkamosios įstaigos.“ Kokie tie 
laiškai ir kas juos rašė — dar 
neskelbiama.

Pašto viršininkai pasirūpin
sią pagauti “tuos sumokslinin- 
kus.”

Darlymple agentas neteko čino.

Nelaimė.

Kun. M. X. Mockus kalbos
Ketverge, Geg-May 27 dieną, 1920 m 

Mildos svetainėje, 3138 S. Halsted St.

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga tik 25 c.

Nepraleiskit nė vienas šitų prakalbų, nes kun. Mockus 
turi daug ko naujo ir žingeidaus pasakyti.

Visi, katrie tik žmonės, nepamirškit pribūti į kun. 
Mockaus prakalbas virš paminėtų dieną!

Rengia 1 kp. L. L. Federacijos.

STRAIGHT
10 MELBA 1O*

STRAIGHT

gavus tikrą numerį.

Didelės biznio Įstaigos telephono nume- Lzi 
ris yra 7000. Tūlas nuodotojas tele- \ \ 
phono su numeriu 6000 prašė permai- 
nyti jo numerj Kaipo priežastį pa- 
duoda, jog kasdien po kolioliką sykių 
žmonių šaukiama jo telephonu anoj biznio 
įstaiga.

Išaiškinimas esti tame, jog daugybė žmonių 
apeliuoja numerį ir spėliuoja neteisingai, pa
duodami numerį 6000 vieton 7000.

Esti lengva paklysti, kada spėliuoji; ir bėda 
tame Jog šaukėjas, paduodamas klaidingą 
numerį, kaltina patarnavimą.

Sekantis nuo spėliojimo bereikalingų klaidų 
šaltinis ir kaltinimas patarnavimą telephonu 
esti, jog daugelis turi tai klaidingai pasižy
mėję šaukiamąjį numerį arba turi nepatai
sę numerio, atžymėto ant senos kortelės, 
laiško — lapo sklipelio popieros prisegto 
prie sienos. Geriausia vartoti Ready Re- 
ference Register ant pirmojo, vidujinio vir
šelio telephonu direktorio.

Bet geriausia prieš šaukiant numerį patikrin
ti jo teisingumą telephonu direktorije, nes 
prie plačios sistemos telephonu nuolat nume
riai būna mainomi.

Tai yra greičiausia ir tinkamiausįs būdas, kad

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

JUST KIDS— ’Magination ’ftr Ad C*rtw

Pereitų sųvaitę, gegužės 22, 
pasibaidė du arkliai. Prie Pauli
na ir Brigham gatvių bandyta 
juos sulaikyti. Arkliai urnai su
sisuko ir abudu įpuolė (kartu su 
vežimu) “beismanlan.“ Gyve
nusieji tame triobčsy žmonės, 
ypač moterįs ir vaikai, turėjo 
dideles baimės. Pašaukta ugna- 
gesiai ir policija. Jiems atvykus 
arkliai ištrauktai Bet vienas bu
vo nusilaužęs kojų. Policistas 
jį ant vietos nušovė. Savininkas 
turės už apie 900 dol. nuosto
lio.

—Ig. Gendrimas.

Tas šaunasai majoro Dalrym- 
ple agentas Ellis, kur andai no
rėjo areštuoti vieną Northern 
viešbučio detektyvą, kam jis į- 
žeidęs jo (Ellis’o) panytę, da
bar, turbūt, nebeteks savo vie
tos. Majoras Dalrymple Ellis’ui 
pasakęs, kad jisai grąžintų pro- 
hibicijos oficero žvaigždę ir pa- 
sijieškotų sau kito džiabo. Ellis 
tečiaus nepaklausęs ir majorui 
prisiėjo kreiptis į Washingtoną. 
Ten, manoma, šaunojo Ellis’o 
likimas bus išrištas galutinai.

Ištruko du kriminalistai.

Malda išgelbėjus nuo nelaimės.

Iš Joliet kalėjimo ir vėl iš
truko du kriminalistai, nuteisti 
visam amžiui kalėjimai!. Nuo 
gegužės 15 d. iš to kalėjimo iš
truko net dvidešimts krimina
listų. Nūdien, Joliete esama šau 
nių kalėjimo sargų!

121
OTKKR 
sizes

Geresni ir labiau malonesni, negu 
V bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

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

įįp I. LEWIS CIGAR MFGZO.Newk.NJ.
Largest Independent Ciįar Facfory in The World

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

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

PARDUODAME] 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

DRAUGUOS DRAUGIJOS
DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 

Valdyba 1920 metama:
Pirmininkas, Antanas Booben, 

3231 So. Emerald Avė.
Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis,

2026 So. Union Avė.
Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, 

2005 So. String St.
Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 

3612 So. Emerald Avė.
Iždininkas, Jonas Šaulys,

2152 W. 24th St.
Kasos globėjai: 1) "Domininkas čepela

2) Jonas Arlauckas, 
Kontrolės rašt.

Aleksandras Garbašauskas
Susirinkimai laikomi trecią pėtny- 

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

snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. I 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.

SIUNČIAME TAVORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.
DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 

AMERIKOJE. 
Valdyba 1920 metama.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdybą 1920 nu
Pirmininkas, J. Grakauskis,

Pirm. Ant. Margcvičla,
1923 S. Union Avė. 

Padėj. Juoz. Valantiejus,
619 Wcst 14lh Place. 

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

Fin. rašt. Iz. Vcdeckis,
712 Rarber St.

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barbcr St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

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

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

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

moterimi ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Žmonių bažnyčios paslorio 
pačiutė, ponia Preston Bradley, 
turinti kuo pasidžiaugti. “Nuo
širdžia malda” ji išgelbėjus save 
ir kitus nuo nelaimės — ežere. 
Buvę taip. Užvakar ponia Brad
ley ir du kiti “geri žmonės” pa
siėmę valtį ir pasileidę ežeran. 
Jų nelaimei, valties motoras su
gedo ir vėjas pradėjo nešti juos 
olin į ežerų. Ponia Brandley la
la atsiklaupusi ir ėmus nuošir
džiai melsties. Meldusis tol, kol 
<uos pamatė pakraščio sargyba 
’r išgelbėjo.

Išlipusi krantai! ponia Brad
ley reporteriui atsirekomenda- 
vo:

—Tamstą) drąsiai gali parašy
ti savo laikraščiui, kad tatai įvy
ko tik ačiū mano nuoširdžiai 
maldai. Kitaip mes būtume pra
žuvę.

CHICAGA MAISTO TURI PA
KANKAMAI.

Bet spekuliatoriai kelia kainas 
ir vis dejuoja, kad stoka 

maisto.

Gautomis žiniomis, Chicagos 
sandėliuose sukrauta apie už 
vieną bilioną dolerių įvairių 
maisto reikmenų. Juose, pav., 
randasi apie už penkiasdešimts 
milionų dolerių kiaušinių, už 
septyniasdešimta miiionųį cuk
raus, vienų milionų dol. sūrio ir 
daui^ kitų dalykų.

Visa tai maisto spekuliatoriai 
ten laiko tikslu dar labiau su
kelti jau ir taip augštas kainas

Padėjo bonmbą.

Nežinomi piktadariai vakar 
padėjo bombą prie negrų kliu- 
bo ant Grang bulvaro. Triobė- 
sis gerokai apgriauta, bet žmo
nių nesužeista. Piktadariai iš
truko.

Kėsijnosi sumušti šoferį.

4508 So. Paulina St. 
Vice-pirmininkas, J. Ragatiskis,

4435 So .Wood St.
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,

3259 So. Union Avė.
Finansų Rašt., S. Stankus,

6418 So. Justin St. 
Kasierius, A. česna, •

4509 So. Paulina St.

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

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.

Įpykusi minia užvakar kėsi
nosi sumušti šoferį William 
Mellon, kuris pavojingai sužeidė 
šešių metų mergaitę, Mary Ur- 
banovič. Mergaite nuvežta li- 
gonbutin. Gal pasveiksianti.

Pirndn. Simonas Bružas, 
Box 344, Melrose Paik, 111.

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

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Mayvvood, III. 
Fin. raštin. FranciŠkus Knzakauskas,

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

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

L. Ashmanta, nut. raštininkas,
810 W. 19 St.

Frau. Girdwainis, fin. rašt. •
2000 S. Halsted St.

M. Yamilaitis, kontr. rašt.
H44 N. Hoyne Avė.

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

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

Tskroass Psllmaa
DB. P. P. ZALLYS

Lietuvis DentisUs
11617 Michlgaa Avtk, Roselaat.

Valtndos: 9 Ik! • vakar*.
n ■»■■■■—I. . ................. .. , uiar

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

Pagrūmojo nedavimu diplomo, 
bandė nusinuodinti.

Box 681. Mcbose Park, III. 
Kasierius FranciŠkus Lapinskas, 

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

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

Box 514, Melrose Park, III. 
Maršalka Stanislovas Poška ,

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

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

2053- Bingham SI.
J. Kalainc, Nutar. Rašt.,

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

Kad mokytoja jai pagrūmojo 
neduosianti diplomo, mažoji 
Leonora Openheimer slapta pa
sigavo motinos nuodų ir išgėrė 
juos. Gal pasveiks.

Box 403, Melrose Park, III. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

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

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

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

1049 N. Marshficld Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
I)r. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Vvestcrn Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 VVabansia Avė.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEO8 DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.

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

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

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

Telefonas Van Buren 3005 
Step. J. Tverijonas, Finanstf Raštin.

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

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

ncdčldienp kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

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

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

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Babelis, 313 Quince St.

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

Valdyba 1920 i^etams:

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

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

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 15G4 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted St.

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22 St.

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
3114 West 42 St.

Iždininkė, P. Baleckienė, 
3333 So. Wallace St.

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

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

D DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

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

1920 M.

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

kas trecią seredą 8 vai. vak., A. če-

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 Wašclkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjas Petras Daknis.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avė.

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

Ig. Žilinskas, nular. rast.,
2351 Custcr St. 

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

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

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

LITTLE JULIUS SNEEZER
thats Somėtu ing

PO you KN0W~ 
fdow IT IS DONE?

VVELL FIRST
W BOAT
AND ya sail
OUT Ą W7WS-

BY BAKER

i ’ <



NAUJIENOS, Chicago, III
TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA

Kainos kurios tinka bile vieno kiie- 
niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. vyrų ir 
jaunų-vyrų gatavai pasiūti Ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $82.60 
iki $60.00.

Pamanykit 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- 
£au. Vyrų kelinės $4 ir daugiau.

ėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.
Specialia nupiginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nedaliomis iki 6 v, vakare 

S. GORDON,
1415 So. Halsted SU Chicage. ni

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI keli kambariai vyrams, 

mergaitėms ar pačiotai porai; su val
giu: matjti po 6 vai. vakare. Antros 
lubos. •

J. B. 703 W. 21-st PI.

Rendai kambaris ir garadge. Yra 
vanos, šviesa; nėra vaikų; su ar be 
valgio. Kreipties:

5936 S. Talmon Avė.

Lietuvių šeimyna turi nuomai gražų, 
frontinį kambarį vienam jaunam vy
rui. $15 už mėnesį. Kreipties vaka
rais; 2-ras augštis 3415 So. Halsted 
St. _______________

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario Bridgeporto 

apiel. šviesaus, švaraus vienam vai
kinui. Pranešti:

ST. ČEPAITIS, 
4438 So. Mappleyvood Av. Chicago, III.

. .1__ ĮĮ_ .1.'. "*

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
a  g.!.'.'*.'.'—■■■.'.lt J' ..-!!!-■'J.'iriž1VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
L”.1.11.11' 1 . 11 ■

RAKANDAI

Sereda Gegužes 26 d., 1920

NAMAI-žEMfi
VYRŲ PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Pranešimai IŠRENDAVOJIMUI

REIKIA
VEITERKŲ

Trumpos valandos; patyrimo nerei
kia; mes išmokįsime; augštos klesos 
Tea Room;ponų ir ponių lankoma. *

Kreipties
SPOEHI:
172 W. Adams St.

REIKIA
Vyrų darbui scrap iron yarde.
$35 j savaitę. Taipgi vežiko 
prie vežimo.

,711 W. 15th Place.

REIKIA

LEIBERIŲ.

Jas. B. Clow & Sons.
534 S. Franklin St.

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku. arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro. ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

ANT RENDOS Storas puiki vieta 
dėl visokio biznio, ypatingai dėl pir
mos klesos barzdaskutyklos, Gents’ 
Funishings, millinery ar waist shop.

3207 So. Wallase St.

REIKIA MOTERIŠKŲ 
$17 sąvaitei.

Kreipkis tuoj
21-st & Loomis Sts.

Chicago, 111.

REIKIA
TRUCKERIŲ

į Shipping Ruimą 
Kreipties

FRANK McDERMOTT
lst floor

2231 South Purk Avė.

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS. 

GERA MOKESTIS
IR BONUS

Kreipties
WESTERN FELT WORKS.

4115 Ogden Avė.,
Arti 22-nd ir Crawford Avė.,

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

B MIlBnl naujas, 
už $42.S. bįiy ant 10 metų. Taipgi
daugel kitų daiktų 

įNurarl I pigiai parduodamų.
■ 1 lllWlwl I Turime labai gražių H| Rulyg šios dienos ra-

nB kandų seklyčioms
U 111 (parlor). Reikia ma

li ų tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

miestus prisiunčiamo per Č. ’ O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

PARDAVIMUI namas prie 3708 
Emeral Avė., 9 kambarių, mūrinis, 
5-4 kambariai, naujai dekoruoti, kai
na $2250; $500 pinigais, kitus ant iš
mokėjimo pagal sutartį.

M. J. MORAN, 
7952 Carpenter St., Chicago, III.

Phone Wincennes 1195
vertas $165 

Gvarantuotas

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus
*..................... - * D.

STORAGE
2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

North Sidės Draugijų Siryšis ren
gia vakarą nedėlioj, 31 spalio. 1920 m. 
Didžiojoj Schoenhoffen svet. Mel
džiam Socialistų kuopų, Dramatiško 
ratelio ir kitų progresyvu) draugijų 
tą dieną nerengti vakarų.

—Komitetas.

Chicagos Liet. V./’ų choro nepa
prasta repeticija įvyks pėtnyčioj, 
gegužės 28, kaip 8 v. v. Mildos sve
tainėj. Visi dainininkai prašomi at
vykti laiku, turėsime mokintu nau
ją dainą — kapinių <lien:ii pažymėti 
J >t. Taut. kapinėse, sekamą pane- 
dėlį. — K. Vaičiuška, pirm.

North Sidės Dr-jų Sąryšio į viešą
jį Knygyną delegatų susirinkimas 
įvyks ketverge, geg. 27 d., 7:80 vai. 
vakare, Viešo Knygyno svet., 1822 
Wabansia Avė. Visi delegatai atsi
lankykite laiku, nes yra gana svar
bių reikalų. — Sekr. F. Prusis.

Cicero. — L. M. P. S. 43 kp. ren
gia svarbią prelekciją Selfio svetainėj 
kaip 7:30 vai. vakare. Prelegentu 
bus Dr. S. Biežis. Visus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti. — Komisija.

Rrideporto Lietuvių Ko-operatyvės 
Valgyklos susirinkimas įvyks ketver
ge, gegužės 27, Mildos svet., 3142 S. 
Halsted St. (ant antrų lubų. Pradžia 
8 vai. vak. Visi dalininkai ir norintįs 
prisidėti prie įsteigimo ko-operatyvi- 
nės valgyklos, malonėkite atsilankyti, 
nes šitame susirinkime turėsime ga
lutinai nutarti ko-operacijos tvarky
mosi budus. —- Valdyba.

Kun. Mockaus prakalbos ketverge, 
birželio-June 27, 1920. Mildos svetai
nėje. Rengia 1 kp. L. L. Federacipos.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro ex- 
tra repeticijos įvyks pėtnyčioj, gegu
žės 28, 8 v. v., Mildos svetainėj. Visi 
choristai stengkitės pribūti laike. 

—F. Mazola.

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

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI
PAJIEŠKAU savo brolių Vinco 

Šiaudvyčio ir Zidoriaus Šepučio; du 
metai atgal gyveno Chicagoje ant 
Town of Lake. Meldžiu atsiliepti ar 
žinančių juos man pranešti.

PETRAS ŠIAUDVYTIS
321 South St., Westville, III.

PAJIEŠKAU Baltramiejaus Pode
rio; pirmiau gyveno Indiana Harbor, 
Ind. Jau metai laiko, kaip jokios ži
nios iš jo nebegaunu. širdingai mel
džiu žinančių, kame jis randasi, man 
pranešti šiuo adresu:

VERONIKA PODERA1TĖ 
1517 Hamilton Avė,

Grand Rapids,. Mich.
PAJIEŠKAU kaimynų Jono Krū

minio, Aleksandros Bružo, Natalijos 
Bružaitės, Prano Pauliko, Jono Kan- 
čiaus, Stasio Varnos, Kazimiero 
Brazauskio, Juozapo Šiumpio ir An- 
na Brooks. Visi gyvena Chicago, III. 
Meldžiu jų atrašyti laiškus ir pri
duoti savo antrašus, norėčiau susi
rašyti laiškais.

Mrs. BARBORA V. JAKŠTIENE, 
1407—E. —59-th St. Cleveland, Ohio.

S PAJIEŠKAU svainio Jono Giru- 
ličio iš Jurbarko miesto. Meldžiu jo 
aties atsišaukti arba žinančiųjų prar 
nešti man:

KONSTANTINAS RUDAITIS 
Box 304 

Benld, III.’

PAJIEŠKAU savo susėdo Jurgio 
Vanšio Tauragės • apskr., Sartininkų 
valsČ., kaimo Draudenių; yra laiškas 
iš Lietuvos nuo jo tėvo; meldžiu jo 
paties atsiliepti arba žinantįs tegul 
praneša ar yra gyvas ar miręs.

DOMICĖLĖ VAICEKAUSKAITĖ
556 W. 15 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolį Vladis
lovą Krolaitį, paeina iš Lidos apskr. 
Vilniaus rėd. gyvena Chicagoj. Mel
džiu pranešt:

ANTANAS KOFKEL
216 Crane Str., Dayton Ohio.

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.

PARDAVIMUI 3 augščių muro na
mas; 3 pag. po 5 kamb. ir 3 po 6 
kamb. ir medinis namelis užpakaly
je; vanos, toiletai, gazas, elektra. 
Rendos $100 į mėnesį. Parsiduoda už 
$11,500. Pinigais $400. Liekis ant 
mortgedžių. Kreipties į savininką: 

FRANK STAMBERG
1024 W. 20-th St., 3 augštis priekyje.

IŠRENDAVOJIMUI duonkepykla, 
vieta bizniui išdirbta per 16 metų; 
lietuvių apgyventa apielinkėje; kitos 
lietuviškos kepyklos čia nėra. Kreip- 

UCS* AUGUSTAS POREIKIS
118 Midland Avė., Joliet-Rockdale, 

III.

IŠRENDAVOJIMUI dunke- 
pykla.. Kreipties:

Mrs. T. CHUPINSKI 
Steger, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ.

Prie Punch Prešsų, 
Benčiaus ir Assembling.

Darbas nuolat.
Patyrimo nereikia.

Matyti Miss 
JENSEN

VICTOR MFG. & GASKET CO.
7550 Roosevelt Rd.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ.

16 iki 40 metų amžiaus, mes turime 
keletą vietų įvairiuose musų dirbyklos 
departamentuose. $17 į savaitę pra
džiai. Patyrimo nereikia. Gali užsi
dirbti nuo $20 iki $30 kada patyru
sios. Nuolat darbas. Subatoje iki 
12 v. d.

OLSON RUG. CO.
1508 W. Monroe St.

REIKIA

Mergaičių ir Moterų 
Abelnam darbui kepykloje. 

Patyrimo nereikia. Gera mokes
nis. Dienos darbas.

Kreipties:
MOODY & WATERS

1107 W. Congress St.

REIKIA

Moteriškos abelnai namų ruošai. Gera 
mokestis

Pašaukti Miss Jensen Austin 6110 
prieš 5 v. v.

REIKIA 
RUBSIUVYKLAI DARBININKIŲ

Buttonhole M ei kerių
Mergaičių ir Moterų 
Buttonhole Meikerių 
Virš 16 metų amžiaus. 
Gerausiai apmokamas amatas 
šiame mieste.
Puikios darbo sąlygos. 
44-val. į savaitę.
Ateikite tuoj, 
nes skaičius vietų aprubežiuotas.

The House of
Kiiipipeiiilhieimer

Bloomingdale Rd. ir Lincoln 
(Arti Robey)

St.

REIKIA mergaičių 15 iki 30 dar
bui prie smailinimo adatų. Lengvas 
švarus darbas; gera mokestis; puikios 
darbo sąlygos. Patyrimo nereikia

B & H. FIBRE MFG. CO.
35 W. Kinzie St.

PROGA LIETUVIAMS PAR
DAVĖJAMS.

PAJIEŠKAU moteries ac mergaitės 
prie namų darbo 3214 S. Union Avė. 
Labai geras užlaikymas ir gera už
mokestis. Moteris gal būti su kūdi
kiu.

Tel. Boulevard 4344.
Mrs. S. ADOMAITIS.

teikiama 
lietuvių 

40 metų,

REIKIA DARBININKŲ
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 ofisų.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA Furnitūra finifterių, rubhe- 
rių ir sprayerių. Nuolat darbas ir 
gera mokestis.

1051 W. IGth Street.
3 blokai į vakarus nuo Halsted Street

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

1051 W. IGth Street.
3 blokai i vakarus nuo Halsted Street

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avej

PARDAVIMUI
Tur būt greitai parduota 19 kambarių, 
4 pagyvenimų medinis namas. Gera 
vieta bizniui prie 47-tos arti Ashland 
Avė. Geros išlygos. Žema kaina. 
Kreipties į Savininką:

5639 So. Honore St.

FARMOS.
PARSIDUODA keturios farmos 

labai trumpam laike; su budinkais ir 
gyvuliais mašinomis ir su užsėtais lau 
kais. Didumas farmų, viena turi 160 
akerų, o kita 170. Trečia 80 ir ket
virta 70 akerų. Tos farmos randasi 
Sheboygan County, Wisconsin, netoli 
Chicagos. Labai geros žemes ir gra
žios vietos. Kurie manot pirki, tai 
nelaukite, kreipkitės tuojaus.

W. JANULIS
3331 S. Halsted St., Chicago, III.

Įsigauti Didelėn Atsakomingon 
Kompanijon.

Nepaprasta proga 
vyrams, kalbantiems 
kalbą, amžiaus 25 iki
kurie geidžia pasidaryti daugiau 
pinigų. Didelė Organizacija Vi- 
durmiestyje turi vietų padoriai. REIKIA
atrodantiems vyrams, kurie ne- n i • • i • n u .... , , . , . . .. . , Darbininkų prie Punch Pres-sibiio darbo ir kurie siekiasi ko- . x, . . .J . . . x. _ _ , . , sų, Darbas uždaviniu ir bonus,nors atsiekti. Męs turime du , . .T. . . Z .... geros darbo sąlygos.Lietuviu musų Organizacijoje, | 
kurie pasidaro didelius pinigus. 
Kadangi musų biznis auga, 
mums reikia dar 1 ar 2 daugiau. 
Čia turi progą jūsų gyvenime 
lengviu budu pasidaryti $500.00 
į mčnesj. Tai apsimoka truputį 
sugaišti, kad visą šį dalyką pa
tirti ant vietos. I REIKIA — Porterių departa-

Kreipties ir matyti mus as- mentinei sankrovai. Nuolatinis 
meniai jr lengvas darbas. Gera mokes-

68 W. Monroe St, Į tis. 
Room 847 

MR. SOLCH Sales Mgr. 
Nuo 9:30 ryto iki 1 v. d.

D. C. HUGHES & CO.
4642 Ravenšwood Avė.

J. OPPENHEIMER & CO.
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA 
VYRŲ ----------------

Dirbyklos darbams. Patyrimo no- ____________
reikia. Geros sąlygos. 47*6 iki 50c. , . , , , .
valandai pradžioje. Proga uždavu REIKIA tvirtų vyrų darbui
dirbti sutarties kainomis. Samdymo cOld storage. Kreipties: 
ofisas atidaras nuo 7:30 ryto iki 5 v. v.

TT q RTTRRFR co UNITED STATES COLD
2603 Grand Avė. blUKAGL LU.

-------------- 2101 W. 39-th St.

VYRŲ REIKIA, 
į scrap iron yardą. 
Gera mokestis.
Kreipkis į:

PEOPLES IRON & METAL 
5835 S. Loomis Blvd.

co.

REIKIA 
LEIBERIŲ

REIKIA Pagelbininkų ir Lei
berių darbui naujoj dirbykioj. 

(Kreipties į Mr. Moore.
Vidaus darbui dirbykloje.

REIKIA bučeriaus, kuris yra gerai 
apsipažinęs su tuo durbu, turi būti
nai kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Atsišaukite tuojaus:

4901 W. 12-th St.

Gera mokestis ir bonus.
H. W. CALDWELL & 

SONS CO.
Nuolat darbas.
Samdos ofisas atdaras

visą dieną.

HEPPEHS — NELSON 
KOOFING CO.,

4500 Fillmore St.

DARBININKAI
Jeigu norite tureli nuolatinį 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA 
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

REIKIA janitoriaus pagelbininko. 
Gera mokestis, geras kambaris.

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

17-th and Westem Avė.

REIKIA vyro; gera pastovi vieta, 
gera mokestis ir proga iškilti. Atei
ki bi dieną prieš 12 v. d. Room 1009 
54 W. Randolph St. Klausti Mr. C. 
P. Szydlowski, Sales Manager.

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

• 5844 So. Throop St.

REIKIA dviejų patyrusių širmenų į 
scrap geležies yardą.

2034 So. Southport Avė.

AUTOMOBILIAI

REIKIA

Prie Milling Mašinų Operatorių, Gear 
Cutterių, Lathe Operatorių.

Nuolat darbas — aštuonios dienos 
arba naktimis.

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

PARSIDUODA pigiai automobilius 
Maxwell 1917. Gera proga pirmam 
katras pasiskubins. Dirba ir išrodo 
kaip naujas. Kreipties pas:

M. EISINAS
3255 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI

REIKIA 
VYRŲ 

Abelnam darbui 
Kreipties: 

FELSENTHAL—SLEPH CO. 
755—759 w. Taylor St.

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.

PARDAVIMUI groserne ir bu- 
černč. Biznis nuo senai išdirb
tas. Priežastis pardavimo — iš
važiuoju į Lietuvą.

3312 So. Halsted St.
REIKALINGAS barberys. At

sakančiai savo darbą mokantis. 
Darbas ant visados. Atsišaukite 
greitu laiku:

1656 Wabansia Avė.

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.

REIKIA kalvio finišerio prie 
vežimų ir automobilių.

J. MUFLER
158 E. Grand Avė.

PARDAVIMUI
1. Pianas Wurltzer Orchestra.
1. Automobilius 2 Sėdynių.
1. Safe Banka.
36 pėdos geležinės tvoros dėl Loto.
Už pusę kainos, mažai vartoti Prie

žastis: Važiuoju Lietuvon.
STANLEY K. ADOMAITIS

8159 S. Haslted St. Tol. Drover 854
REIKIA patyrusio vyro dar

bui prie pieno. Kreipties:
NESTLE’S FOOD CO.
527 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI rėstoranas. Biznis iš 
dirbtas per 8 metus. Dabar biznis 
yra uždarytas iš priežasties ligos ant 
2 dienų. Parduosiu labai pigiai.

1619 So. Halsted St.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa’.o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moheniš- 
kirusių tr ’ų Šmotų panoro 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 ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

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

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

PARSIDUODA 2 fliatų naujas mū
rinis namas 6 ir 5 kambariai; visos 
vigados, elektra, maudynės; cemento 
apačia drabužiams plauti įtaisymai; 
turi būt parduotas į trumpą laiką; 
reikia įmokėti $1500, kitus, Kaip ren- 
da, kas mėnesį namas randasi Brigh- 
ton Paike; labai gražioj vietoj.

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI namelis 5 kambarių 
su puse akro žemės šalę Chicagos 
miesto.

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

TfiMYKIT!
85 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų 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 pao- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Boadsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

LABAI PIGIAI.
Turime parduoti sekančius NA

MUS: , .
4512 S. Hermitage Av. medinis na

mas, karčema, salė ir keturi pagyve
nimai kaina ..............   $7.000.

Mūrinis namas 434G S. Wood^ St. 
šeši pagyvenimai už....................$8200.

5012 S. Morgan St. medinis dviejų 
pagyvenimų už .......................... $2700.

8427 Kerfoot Avė. medinis dviejų 
pagyvenimų su septynesdešimts pėdų 
pločio kampinės žemės už ......  $4,200.

927 W. 54-th St. medinis štorelis ir 
penkių ruimų flatas už ........ $3200.

1708 W. 47-th St. dviejų flatų, ant 
biznevos gatvės už ................... $8,000

Ir daugybes mūrinių namų gražio
se apygardose.

Kreipkitės pas:
ZOLP & BARČUS

4547 So. Hermitage Avė. Chicago.
Tel. Yarde 145

MOKYKLOS

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel esu priverstas paaukauti sa

vo 6 kambarių dar naujus rakandus: 
seklyčios setas, valgomojo kamb. se
tas, didedlis gramofonas, karpetus, lo
vas ir daug kitokių daiktų. Visus ar at 
skirai. Atiduosiu už bile teisingą pa
siūlymą.
714 W. BOth St., kampas Union Avė.

2-ros lubos.

PARDAVIMUI rakandai trijų rui
mų, visai nauji, du mėnesiai vartoti; 
pigiai, už pusę vertės. Kreipties va
karais po 6 v.

3436 Union Are. 1 aug. priekyje

PARSIDUODA—labai pigiai, beveik 
nauji rakandai. Puikus seklyčios se
tas carpetai, phonografas, valgomo 
kambario setas ir komodos. Kam rei
kalingi rakandai nepraleiskite progos. 
Matyt galima kas diena iki 9 vai. va
kare. Nedėldieniais iki 12 vai. dienoj.

2912 West 49 Place, 1-mas flatas.
————i-1 ji "L't-

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
"’mm turime diliausius Ir geriau- 
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skvrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maži
uos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku- 
"iiuSTER ’dESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų.

NAMAI-ŽEM8

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą uk«

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6295 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Welte St.

137 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

mo, Designing bizniui’ ir na
rnami Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokejimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rublis. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

$275
$425
$550

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

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaurin
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame oro ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la- 

ai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

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

Phone Canal 6296
1404

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

•f Garmeat Designing 
Suit* 328 74 W. Washington Street 

įtikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, plr- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 rytu 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
Iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED 8TM CHICAGO




