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Bolševikai veržiasi Persijon Paveikslai iš Lietuvos
HERRERO SUIMTAS.

Carranzos užmušėjas pasidavė. 
Vilią reikalauja augštos vietos.

True translation filed with the post- 
master at Chičago, III. May 27, 1920 
as reųiiircd by the act of Oct. 0,1917

Reikalauja amnestijos

Persijos valdžia bėganti
KRASINAS VYKSTA 

NAN.
LONDO-

Bolševikai atsiėmė daug 
telių iš lenkų.

mies-

LONDONAS, geg. 26. Bol
ševikų spėkos tebesiveržia į 
Persiją ir užėmė Rešt, iš kurio 
anglų kareiviai pasitraukė į To 
geran, Jiko Daily Sketch, kuris 
užginčija tikrumui gautų žinių 
apie padėtį rytuose.

Laikraštis sako, kad nežiū
rint užginčijimų, indusai karei
viai tapo išsodinti Batume, o 
po jų, kaip tik bus transportų, j 
seks kiti kareiviai.

Kalindamas apie atvykimą į 
Londoną Persijos užrubežinių 
reikalų ministerio princo Fi- 
rouzChan, Skech saiko, kad per
sai pasitikį atstumti bolševikų 
įsiverž mą, su pagelba pisiųsto 
į Tegeraną anglų štabo, ir pra
šo paskolos, už kurią ketina 
duoti didelių gvarantiįų.
Tarsis su Rusija apie Persiją.
Laikraštis priduria, kad Ang

lijos valdžia mano apsvarstyti 
su laukiamu č:a bolševikų pir- 
klybos komisaru Knisimi, visą

26. — Pasak šiandie gautų ži
nių, Rusijos sovietų valdžia su
koncentravo didelę armiją iš 
(k),(MM) kareivių Baku apygardo
je, Kaukaze ir daromi yra pri
sirengimai iš tos vietos įsiverži
mui į Persiją.

Nežiūrint karinio spaudimo 
prieš Lenkiją šiaurėje, Maskva 
nuolatos gabenasi daugiau ka
re v ių į Kaukazą.

Sakoma, kad bolševikai mo
bilizuoja Kaspijaus jurų trans
portus dviejuose Persijos per
tuose Enzeli ir Rešt. Tikimasi, 
kad Enzeli ir Rešt bus naudo
jami kaipo buzos, jei bus pada
ryta ataka prieš Tegeraną.

Anglijai gręsia sukilimas 
rytuose.

PARYŽIUS, geg. 26. — Pa
sak vėliausių žinių, taip giTitas 

t ir taip nuolatinis yra sovietų 
spėkų besi veržimas šiaurėje 
Persijoje, kad už kelių mėnesių 
gali pagimdyti didelius sukili
mus Anglijos imperijoje.
Didelis sukilimas Indijoj skai

tomas yra tikru, jei Anglija 
greit nesuteiks tai šaliai neprik
lausomybės.

Angljos kariniai ekspertai 
mano, kad jei kiltų kartu suki
limas Persijoje, Indijoje, Egyp- 
te Mesopotamijoje, tokio suki
limo negalima butų užgniaužti.
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Vyras iš stuomens ir liemens.—Lietuvos valstiečio vaikas su skranduke, pertaisyta iš tėvo 
kailinių, jo vienatiniu drabužiu, kurį jis dėvi irmokykloje ir bažnyčioje. Jam labai patinka, kad 
ir jo, kaip kokio žymaus žmogaus, imama fotografija. • /

ŲUERETARO, Meksikoj, geg.
26. Gcn. Rodolfo Herrero, 
kurio pidiepjmais Meksikos pre
zidentas Venustiano Carranza 
1‘ko užmuštas, šiandie pasidavė 
Coyulta, Pueblo valstijoj ir yra 
gabenamas j Mexico City, kad 1 
jis papasakojo ką žino apie 1 
Carranzos mirtį.

Kareivių draugija reikalauja su
teikti amnestiją visiems politi
niams ir karės prasikaltėliams.

[Eederuotoji Presai.
WASHINGTON, geg. 26. — 

Rauk and File Veterans Asso- 
ciation, Ine., pasiuntė laišką 
prez (lenini Wilsonui, raginantį 
jį suteikti amnestiją visiems 
žmonėms, nuteistiems karinių 
teismų už peržengimą militarių 
tiesų ir taipjau nuteistiems už 
peržengimą špionažo įstatymų. 
I fiiške sakoma:

“Bank and File Veterans. As- 
sociation, per savo išrinktąjį 
pildomąjį komitetą, naudojasi

MEX1C() CITY, geg. 26. - 
Komisija, tyrinėjusi apie u 
mušimą prezidento Carranzos, 
jau užbaigė savo darbą ir išda
vė raportą. Ji sako, kad pats 
Herrero užpuolime ant Carran
zos nedalyvavo, bet prezidentę 
užmušė pastatyti ant sargyboj 
Herrero kareiviai. I žpuolimas praįytj augšč'ausios inie-
buvo iškalno suplenuotas ir ka- 1-^irdystės sekamiems žino- 
da užmušta pčezidėntą, kelis su 
juo buvusius žmones priversta 
pasirašyit po raštu, kad Car- 
ranza buk pats nusižudęs. Keli 
suimtieji Carranzos / 
kurie buvo kartu, kada jį už
mušta, dabar tapo paliuosuoti, 
bet kiti dar laikomi kalėjime.

į nems:
“1. Žmonėms, nuteistiems ka

rinių teismų už peržengimą mi- 
1 tariu teisių, išėmus žmones,

• Pa“ 
liečiančias moralį nedorumą.

“2. Žmonėms, nuteistiems už 
peržengimą karės laiko špionažo 
įstatymų.

”Rank and File Veterans As-

draugai, nuteistus už piktadarybės,

EL PASO, Tex„ egg. 26.
Vilią suėmė ir laiko du ameri- 80c ation, atstovaujanti buvu- 
kiečius, American Smelting & sjus paprastuosius kareivius, jau 
Rcf ining Co. darbininkus. Tuo 
pačiu laiku jis pasiuntė naująjai 
Meksikos valdžiai reikalavimą, 
kad jis butų paskirtas Ch’hua- 
hua valstijos kariniu konian-

ofi

skiedžiamos bolševikų pro|ia- 
gandos.

Tikrinama, kad valdžia sutiks 
atnaujinti pirklybinius ryšius su 
Rusija tik tada, kada sovietų 
valdžia duos patenkinančias 
gvarantijas apia Persiją ir kitas 
šalis toje apygtfrdoje.

Karė su lenkais.
Pasak gauto iš Maskvos

cialio pranešimo, miestas Reži- 
ca, ant dešiniojo kranto Dniep
ro upės, 125 mylios į šiaurę nuo 
Kijevo1} tapo paimtas bolševikų 
spėkų, kurios taipgi eina prie- 
kyn fortifikuotame Bobruisko 
pakraštyje, ant Berezina upės.

Mūšiai siaučia 16 m. į šiaur
ryčius nuo Kijevo ir lenkų ir 
ukrainiečių kareivių atakos į 
pietryčius nuo Kijevo, palei Ki- 
jevo-Poltavos geležinkelį, tapo 
atmuštos.

LONDONAS, geg. 26. — Ry
tuose karė tarp bolševikų ir 
talkininkų jau veik prasideda 
tikrai. Daily Sketch sako, kad 
sovietų spėkos užėmė Rešt, di
delį šilko centrą šiaurinėj Per
sijoj. Anglų kareiviai skubina
si į Tegraną. Prancūzų indusų 
kareiviai tapo išsodinti Batu- 
me.

l’rue translatinn filed wifh the post- 
master at Chicago, III. May 27, 1920 
as reųuired by tbe act of Oct. b. 191 j

PERSIJOS ŠACHAS BĖGĄS 
NUO BOLŠEVIKŲ.

aukštutinę dalį Herezi- 
na upčs, sovietų spėkos užėmė

vakarius nuo Dokčica ir 16 m. į 
vakarus nuo Berezina. Šitame 
fronte mūšiai siaučia 40 mylių 
ilgio linijoj.

Kariaujančios Minsko fronte 
lenkų spėkos gavo sustiprini
mų ir atkakliai grumiasi prieš 
lM)lševkų besiveržimą.

Bblševikų pranešimas dali
nai sako:

“Rusijos bolševikų kareiviai 
priėjo iki pakraščių fortifikuo- 
to miesto Bobruisko.

“Lankų kareiviai, sustiprin
ti pagelbos, atkakliai priešinasi 
musų besiveržimui linkui Min
sko. Lokali mūšiai siaučia 16 m. 
į šiaurryčius nuo Kijevo. Mes 
atmušėm priešo besiberžimą 
Poltavos geležinkeliu, į pietry
čius nuo Kijevo.

“Rusai užėmė miestelių 16 
mylių į šiaurryčius nuo Disnos 
(Vilniaus gub).
kranto Dauguvos 
ėmėm miestelių 
nuo Svintiansk
Mes paėmėm miestelių 50 my
lių į šiaurryčius nuo Molodeč
no ir palei 40 m. frontą ant 
augštsnės Berezina upės.”

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
26. — Persijos valdžia bėga į 
kalnus, kadangi Persijos sostinė 
Tegeranas yni pasirengusi pe

reiti bolševiką pusėn.
Sovietų spėkų užėmimas di

desnės dalies Persijos esąs da
lyku tik kelių dienų. Sovietų 
kariuomenė, pasak vėliausių ži
nių, privertė bėgti anglų spėkas.

True tranai ation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 27, 1920

Kaip veikia teismai
LEVERIO AKTAS DALINAI 

NEKONSTITUCINIS.

Taip nusprendė teisėjas Ander
son, kasyklų savininkų naudai.

INDIANAPOLIS IND„ geg. 26. 
—Federalis teisėjas, kuris laike 
angliakasių streiko, pasiremda; 
mas Leverio aktu, išdavė prieš 
angliakasių viršininkus injunc- 
tiontį ir pasistcnįęe tuo sulaužy

ti angliakasių streiką, dabar pri
sipažino, kad trįs dalį-s to Leve-
i4o akto yra nekonstitucinis ir stoti į te?smą Indianapolis’e an- 
neveikiančios.
Tokį nuosprendį jis išnešė da

bar prirengianioj prie tardymo 
byloj angliakasių viršininkų ir 
kasyklų savininkų, kaltinamų

džius anglių trukumą ir tuo iš
kėlus kainas ant anglių. Taigi 
Leverio aktas yra konstitucinis 
tada, kada jo pagelba galima 
laužyti streiką, ar bausti orga
nizuotus darbininkus, bet kur 
j?s veikia prieš organizuotą ka
pitalą, ten jis darosi nekonstitu- 
ciniu.

Smerkia teisėją Anderson.
WILKESBABRE, JPa., geg. 26 

—Antracito angliakasių kon- 
vericijti šiandie prifimC rezoliu- 

ciją, pasmerkiančią federalio 
teisėjo Anderson pašaukimą

STREIKLAUŽIAI UŽPUOLĖ 
STREIKIERIUS.

Du ar daugiau streikierių pa
šauta streiklaužių.

intusver ai vmcago, ui. May z/, j ..„.m.,
as reųuircd by tnc act of Oct. 6.1917 j konspiiac tjoj sumažinti anglių

GAL PERTRAUKS RYSIUS.

Ant kairiojo 
upės mes pa- 
23 m. į rytus 
(šventėnų?).

60,000 bolševikų armija esanti 
prie Baku.

KONSTANTINOPOLIS, geg.

PARYŽIUS, geg. 26. — Prisi- 
bijoma, kad diplomatiniai ry
šiai tarp Lenkijos ir Čecho-Slo- 
vakijos bus pertraukti. Padėtis 
Teschene pasiekė labai rustų 
laipsnį.

True translation filed witn tbe post- 
master at Chicago, III. May 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ALBANIJOJ SIAUČIANTI CI- 
VILĖ KARĖ.

LONDONAS, geg. 26. — Iš 
Rymo pranešama, kad Duraz- 
zo žinios sako, jog Albanija yra 
apimta civilės karės, kurios pa
sekmių dar negalima permatyti.

Atidėjo Martenso tardymą.

iškasimą ir pakelti 'kainas. Viso 
prieš juos išnešta 18 apkaltini
mų.

Angliakasių advokatas, buvęs 
augščiaus'ojo teismo teisėjas 
Charles Hughes, pareikalavo, 
kad visas apkaltinimas butų pa
naikintas, nes ir pats Leverio 
aktas yra nekonstitucinis ir ne
aiškus.

Teisėjas Anderson pripažino, 
kad dalis aklo yra tikrai nekon- 
stitucinė ir panaikino 12 iš 18 
kaltinimų.

Bet panaikintoji akto dalis 
yra kaip tik atkreipta prieš ka
syklų savininkus. Ji nustato 
bausmes už suokalbius mažinti 
produkciją tikslu pakelti kai
nas. Ta dalimi įstatymo ir buvo 
apkaltinti1 kasyklų savininkai ir 
dabar pripažinus nekonstituci- 
niu tą dalį, kasyklų savininkai 
lieka paliuosuojami ir bus tei
siami veik vieni angliakasiai, O 
juk kaip tik kasyklų savininkai

gliakasių prezidentą Lewis ir 
vice-prezidentą Hurray, “šiuo 
kritišku momentu,” kada eina 
svarbios tarybos tarp antracito 
anglakasių ir kasyklų savininkų 
ir gręsia kilti naujas angliakasių 
streikas. Tai esą ganėtinu priro
dymu reikalingumo rinkti fede- 
ralius teisėjus ir neilgesniam 
terminui, kaip šeši metai. (Da
bar federaliai teisėjai yra ski
riami prezidento visam amžiui).

PANAMA, geg. 26. - -----Trįs
negrai tapo nuteisti pakorimui 
už užmušimą parako “sandelio 
sargo.

CHICAGO. — Nedėlios vaka
re sustreikavo Frcd A. Snow 
Co., 1942 Kiužio St., darbinin
kai. Tečiaus keli pasiliko streik- 
laužiauti. Juos kompanija ap
ginklavo ir pastatė “daboti’” 
dirbtuvę/Kada užvakar vakare 
l>ux*elis streikierių atSjo prie 
dirbtuves perkalbanti streiklau
žius mesti darbą, du streiklau
žiai išsitraukė revolverius ir pra 
dėjo šaudyt į streikierius.

Pašaukia policiją, bet ir j po
liciją streiklaužiai paleido ke
letą šūvių ir policija pašovė vie
ną streiklaužį.

Vienas streikieris Jobu Shka- 
lat, 655 N. Ashland Avė. tapo 
mirtinai sužeistas ir veikiausia 
mirs. Kitas streikieris kek leng
vai! sužeistas. Manomas kad ir 
daugiau streikierių sužeista* 
bet policija negalėjo jų surasti.

Du šaudę streiklaužiai yra 
sulaikyti ir tardomi.

WASHINGTON, geg. 25. — 
Deportavimo tardymas Rusijos 
atstovo Martenso tapo atidėtas, 
iki birželio 8 d., prašant Mar-1 ir mažina ir dabar tebemažina 
tenso advokatui. , anglių iškasimą, • kad pagini-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 26 •<!., užsienio pinigų 

kaina, perkant įų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.85
Austrijos 100 kronų .............. 0.85

/ Belgijos, už $1 -----  frankų 11.95
Danijos 100 kronų ........... $16.45
Finų 100 markių ............... $ 5.35
Francijos, už $1 ....... frankų 12.12
Italijos, už $1 ............... lyrų 16.60
Lietuvos 100 auksinų ........... $3.30

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

Lenkų 100 markių .............  $0.85
Norvegų 100 kronų ......... 4 $18.25
Olondų 100 guldenų ........... 36.50
švedų, už $1 ............ frankų 5.50
šveicarų, už $1.............frankų 5.60
Vokiečių 100 markių ........... $8.30

True translation itled with the post- 
rnaster at Chicago, III. May 27, 1920 
as reųuired by tbe act of Oct. 6,19r

Vengrijos darbininkai nėra 
persekiojami?

BUDAPEŠTAS, geg. 24. — 
Anglijos darbo partijos pasiųs
toji delegacija ištirti žinias, kad 
Vengrijos valdžia persekįoja 
darbininkus, šiandie praneša, 
kad ji atrado, jog užrubežyje 
skelbiamos žinios, kad buk val
džia žudo žmones, esančios ne
teisingos. Delegacija sakanti, 
kad ji negalėjo rasti nė vieno, 
kas butų buvęs užmuštas. Ištir
tieji atsitikimai didžiumoje bu
vę vietiniais kivirčiais.

KETURI NUTEISTI SUŠAUDY
MUI.

MADRIDAS, Ispanijoj, geg. 
26. Augščiausias karinis teis
mas patvirtino nuteisimą 7 
žmonių, kurie buvo kaltinami 
išmušime civilės gvardijos na
rių Barcelinoj. Keturi jų yra 
nuteisti sušaudymui, o trįs vi
sam amžiui kalėjimam

GABENA DAUGIAU KAREI
VIŲ AIRIJON.

LONDONAS, geg. 26. — Dar 
daugiau kareivių tapo pasiųsta į 
Airiją, kad kovojus ten su siau
čiančiu nuosavybės naikinimu 
ir panašiais judėjimais. Netik 
didinama kariuomenę Airijoje, 
bet stengiamasi jaunuosius ka
reivius pavaduoti senesniais, 
labiau disciplinuotais. Taipjau 
atsargoje laikomi R batalionui, 
kurie bite valandą gali būti pa- 

siųsti Airijon.

čia, kad didysis siekinis, už ku
rį mes kariavome, tapo ats’ek- 
tas,i r primena savo prašime 
pasigailėjimo militariems ir po
litiniams kalinėms nenvršta- 
mus Lincolno žodžius, “nepyk
dami ant nieko ir su mielašir- 
dyste dėl visų,” pas:tikėdama, 
kad jus paskelbsite generalę 
amnestiją.

“Didžiuma dalyvavusių pas
tarojoj karėj valstybių jau pa
sekė seną paprotį ir paskelbė 
amnestiją visiems savo paliti- 
niams kaliniams. Amerika netu
ri būti pralenkta jokiame žings
nyje, kuris parodo kiltą dvasią 
dielio pergalėtojo. Žmonės, ku
riems to prašoma, nė kiek ne 
mažiau tikėjo, kad jie daro ge
rai, kitaip ir tie, kurie padarė 
augščiausį pasiuukavimą bai
sioj mūšio skerdynėj.”

LONDONAS, geg. 25.— Dub- 
line prasidėjo geležinkeliečių 
streikas; jiems atsisakius gaben
ti į gilumą Airijos traukinius su 
amunicija dėl Anglijos * karei
vių. Tada kareiviai iškrovė a- 
niuniciją Dubline ir išgabeno ją 

l rokais.

PINIGAI LIETUVON
JAU NUEINA

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
gavo iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
iš Kaulio telegramų, kad pinįgai, kurie buvo 
žmonių išsiųsti per Naujienas juto 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. % x
Siunčiant pinigus j vietines Lietuvos pastas 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, tad apsaugojus Naujienų draugus nuo iš
naudojimo. Taigi mainant ar siunčiant pinigus 
Lietuvon visuomet kreipkitės į Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Si., Chicago, Į1L J

IMPERFECT IN ORIGINAL



GUY DE MAUPASSANT

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvergas Geg.' 27 d., 1920

Ura! Visi Į Kardo Vakarą Kanalija
Mahometas

(Pabaiga)

Bus Panedėlyj (Decoration Day) peg.-May 31,1920 
Meldažio svetainėj, 2244 W. 23-rd Place

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 75 centai

Šisai vakaras bus gana įdomus, nes kun. Moc
kus žada pasakyti vieną iš bedieviškiausių prakal
bų kokią kad jis yra pasakęs Chicagoje.

Taipgi, jo malonybė kunigas Bimba pasakys bai
siai graudingą pamokslą apie krikščioniškos žmo
nijos ištvirkimą ir įvairius neenatos griekus. Taip
gi bus įdomios deklemacijos ir t.t.

Rengia 1 kp. L. L. Federacijos.

Važiuokite į Lietuvą
PER

.t

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

•MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOM ISr - 
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ

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

Sustabdęs arklį Mahometas 
atsake jam taipgi arabiškai:
9 — Tai tu užmušei anglų ke
liauninkų?

Aga ištarė garsiai:
— Tu man ne tardytojas.
Apie mus tarsi audra siautė. 

Arabai bėgo iš visų pusių, supė, 
spaudė mus, rėkavo.

Ilga lenkta nosis, liesas veidas 
su išsikišusiais kaulais ir pla
tus, plevėsavę prie kiekvieno 
pasijudinimo drabužiai pridavė 
jiems išžiūru plėšriųjų paukš
čių.

Mahometais numaukęs turba
nų ant šono, šypsojos ugniniu 
žvilgsniu; ir aš mačiau kaip vir
pėjo iš užsiganėdinimo jo kiek 
nukarę, nėsingi ir raukšlėti vei
dai.

Griausmingu balsu, nuslopi
nusiu visų riksmą, jis sušuko:

— Mirtis tam, kas užmušė!
Ir ištiesė ranką su revolveriu 

prie siauro agos veido. Aš ma
čiau, kad iš vamzdžio išlėkė de
besėlis durnų, paskui iš agos 
kaktos ištriško krauju nudažy
ti smegenjs. Jis parkrito pa
kirstas mirties, išplėtęs rankas, 
pakėlusias, tarsi sparnus, plevė
savusius jo drabužius.

Aš tikrai maniau, kad atėjo 
mano paskutinė valanda,—toks 
baisus sumišimas '‘pasidarė apie 
mus.

Mahometas išsitraukė kardą. 
Mos pasekėm jo pavyzdžiu. Pa
skui, gindamasis kardu nuo tų. 
kurie labiau už kitus puolė ant 
jo, jis sušuko:

— Pasigailėjimas tiems, ku
rie pasiduos. Mirtis visiems ki
tiems!

Ir pagriebęs į savo herkutesi- 
nį kumštį artimiausį arabą, jis 
permetė jį per balną, surišę 
jam rankas ir garsiai . sušuko 
mums:

kitę tuos, kurie priešinsis!
Į penkias minutes mes sugau- 

dėm apie dvidešimt arabų ir 
tvirtai surišėni jiems rankas. 
Baskui pradėjome gaudyti Į>a-

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMA

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas* 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslaib- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTKRIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku-

dėjo bėgti, pamatę ištraukius 
kardus. Atvertėme dar trejetą 
desėtką žmonių.

Visu kloniu matėsi bėgančios 
baltos figūros. Moterįs vilko 
su savim vaikus ir baisiai stau
gė. Geltoni, panašus 
šunjs lodami lakstė 
rodydami baltas iltis.

Mahometas, tarsi' 
džiaugsmo, urnai
arklio ir pagriebęs mano atneš
tą virvę, tarė:
t — Ei, vyrai, dar dvejetas! nu-

į šakalus, 
apie mus,

pašėlęs iš
nušoko nuo

|l)abar įtrina rie tik norite būti sveiki ir
tvirti tai naudokite SALUTES B1TTERI ir juin suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekosc, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, Šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. 85.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekosc ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacluring Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskitc tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUJ’ECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st St., Chicago, 111. Tel. Boulevard 7351

j Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- L* A & IHI 
’ ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. V A □ H 
I nuW * 1 O. SACKHEIM & CO.
į Utarniukais, Ketvertai* 1335 MILVVAUKEE AVĖ.

Ir štai jis padarė baisų ir juo
kingą šposą: retežių iš belaisvių, 
arba, tikriau, retežių iš smo
giamųjų. Jis tvirtai surišę ran
kas pirmo belaisvio, paskui už
nėrė jam ant kaklo kilpą iš tos 
pačos virvės; paskui vėl suri
šę ja rankas kilto ir vėl užnėrė 
kilpą jam ant kaklo. Greit vi
si musų penkios dešimt belais
vių buvo surišti tokiu bildu, kad 
mažiausias bandymas pabėgti 
vieno jų, butų užsmaugęs ir jj 
patį ir du jo kaiminus. Visokis 
jų judėjimas tempė kilpą ant 
kaklo ir jiems pasiliko eiti t'k 
lygiu žingsniu, nepasiliekant 
nė ant colio nuo vienas kito, su 
baime tą pač’ą minutę likti už
smaugtu, kaip zuikis ■siųstuose.

Kada tas keista^ darbas buvo 
pabaigtas, Mahometas pradėjo 
kvatoti begarsiu juoku, nuo ku
rio drebėjo jo pilvai, nors iš 
lupų nėjo joks garsas.

— Tai arabiškas retežius,— 
patsakė jis.

Bet ir mes patįs raitėmės iš 
juoko, žiūrėdami j išsigandu
sius pagailėtinus veidus belais
vių. Į
/— Dabar, vyrai, — sušuko 

musų vadas, pririškite kuolą 
iš kiekvieno galo.

Mes įkalent po kuolą kiekvie
name gale to kaspino baltų bc-

laisvių, išrodžiusių į dvasia*; 
jie stovėjo nesijudindami, tarsi 

I suakmenėjo.
— Ihibar gi pietausime,—ta

rė turkas.
Mes sukūrėm ugnį ir iškepėm 

laviną, kurį patįs ir supjaustė™ 
į šmotus. Paskui gėrėm pieną 
ir valgėm rastus šėtrose fini
kus; taipgi ipasiėmiėm keletą pa
bėgėlių palikių sidabrinių grož- 

inų.
Mes ramiai baigėm pietauti, 

kaip urnai aš pamačiau ant ki
tos kalvos kokį lai keistą susi
rinkimą. Tai buvo los pačios 
moterįs, kurios tik ką išsigel
bėjo bėgimu—vienos moterįs. 
Juos bėgo į mus. Aš parodžiau 
jas Kanali jai-Mahometui.

Jis nusišipsojo ir pasakė:
— Tai desertas!
O, taip; tai buvo desertas!
Jos bėgo kaip pasiutę ir greit 

į ni'us pasipilė akmenis, kuriuos 
jos metė bėgdamos, nesustojant. 
Mes pamatėm, kad jos apsigink 
tavosios peiliais, šeirį/ kuolais 
ir senais indais.

Mahometas sušuko: “Ant ark
lių!“ Mes užšokome kaip tik į 
tą laiką. Ataka buvo baisi. Jos 
norėjo pali nušiurti belaisvius ir 
perpjauti virvę. Suprasdamas 
pavojų turkas įšėlo ir sušuko:

— Kirskite! Kirskite! Kirski- 
le! *

Ir,matydamas, kad mes sto
vi mie nesijudindami, sumišę 
nuo to naujo paliepimo ir neiš- 
drjsdami žudyti moteris, jis 
puolė ant atakuojančios minios.

Jis vienas atakavo tą bata
lioną moterų skuduruose ir pra
dėjo kapoti jas, žudeika, kapoti 
kaip padūkęs, su tokiu pašėli
mu, su tokiu įtūžimu, kad su 
kiekvienu mostelėjimu rankos 
viena iš baltų figūrų krisdavo 
mt žemės.

Jis buvo taip baisus, kad nu
sigandusios, nioterįs pabėgo taip 
pat greitai, kaip ir atėjo, palik
damos ant vietos apie tuziną 
užmuštų ir sužeistų, kurių krau 
jas trišlko raudonomis dėmė
mis ant baltų drabužių.

^ahometas su sujudintu vei
du grįžo pas mus, kartodamas:

— Bėgkim, bėgkim, mano 
vaikai! Jos vėl 'sugrįš.

Ir mes pasitrankėm, nusives
dami su savim pamaži žingsnia
vusius belaisvius; baimė, likti 
užsmaugtais paraližavo juos.

Ant rytojaus lygiai pusiau- 
lienyj mes su"musų retežiu 
smaugiamųjų, atvykome į Bo
ja rą. Kelyje mirė viso šešetas. 
Bet prisiėjo labai tankiai atlei
di kilpas visame retėžiuje, ka
dangi kiekvienas stumtelėjimas 
užtraukdavo kilpą visam 
k u i belaisvių.

‘ Kapitonas nutilo. Aš 
neatsakiau. Aš mąsčiau
nepaprastą šalį, kur galima nia 
tyli panašius dalykus; irt aš žiu
rėjau j nesuskaitomą daugybę 
blizgančių tamsiame danguje 
Žvaigždžių.

nieko 
apie

.. —— —-**

Pastabėlės.
.Lietuviški komunistu} labai 

neapkenčia tokių veikėjų, kurie 
itoja už reformas. Bitliba, Veli
jamas ir Ko. sakydami “pra
kalbas“ ypač kolioja d. Grigai
tį ir kilus ve'kčjus, kam jie rei- 
kalau’ja jau dabar darbinin
kams pagerinimo būvio kad ir 
reformų keliu.

Nesenai įvyko A. C. W. of 
A. unijos suvažiavimas. Suva
liavę delegatai nutarė reikalau
ti rubsiuviams 40 valandų sa
vaitėj dirbti. Tai yra reforma, 
ir ne, ponai komunistai? Jeigu 
komunistai laikysis savo pro
ginio, tai jie turėtų kovoti 
prieš A. C. W. unija, nes ji rei
kalauja reformų.

Į Ponas A. Bimba praneša, kad 
lietuvių rubsiuvių delegatai, su
važiavę konvencijon, laikę su
sirinkimą. Bimba labai nudžiu
gęs, kad lietuvių delegatai už- 
gyrę “Darbo” pakraipą.

Well, jeigu visi tokie delega
tai buvo kaip iš Baltimorės, 

,nemokantjs lietuviškai skaityti, 
tai, žinoma, ka:p Bimba gramo, 
taip jie šoko. Bet ponas Bimba 
nesavam vežimėly} sėdi.

— Zigmas.

_ ___ !_ _

Dalivaus Apie 
30,000 žmonių

Aštuntame Apvaikščiojime 
Lietuvių Tautiškų 

Kapinių

Panedelyje, 
Gegužio-May

Kapinių Puoši
mo Dienoje 

[Decoration Day]

Programas Prasidės 10 vai’ 
ryte ir Susidės iš Prikalbu 
tam tinkamo Dainų ir Muzikės
Programe dalyvaus geriausi 

Amerikos Lietuvių Kalbė= 
to jai, puikiausi Chicagos 
Chorai ir geriasia Muzikė

Kviečiame dalyvauti Chicagos ir 
apielinkių draugijas ir pavienius 
ypatas tame skaitlingame Lietuvių 
Tautiškų Kapininų Apvaikščiojime.
Po Programo Piknikas Naudai Ka
pinių LEAFY GROVE = Blinstnipo 
Darže.

Kviečia Rengimo KOMITETAS

Laiškai iš Lietuvos
Iš Daržbalio, Krakių vai., rašo 

Antanui Liutkui į Chicago:
Prašvito jau pas mus pava

saris, pradeda žaliuot pievos ir 
medžiai. Paukščiai savo links
mą balsą leidžia laukuos ir miš 
kuos, tik raiboji gegutė neku
kuoja. Oras nuo pavasario pra
džios labai puikus, šilumos ir 
lietaus pakanka. Rugiai pui
kiai užžaliavo, gal vargo žmo
nėms šiais metais bus lengviau 
ir pigiau gauti duonos.

Dabartiniu laiku ir darbiiyh- 
kams atsiranda daug brolių, ku

rie pirmiau į juos nei pažiū
rėt nenorėjo, o dabar tai jau ro
jų žada. Šių metų balandžio 11 
dieną kun. Milvidas iš sakyklos 
paskelbė, kad busią krikčšionių- 
demokratų prakalbos. Po pa
maldų pašventoriu susirinko tū
kstantinė minia žmonių. Pasi
rodo V. Bičiūnas, “Laisvės“ re
daktorius. Išpradžių kalba apie 
reikšmę Steigiamojo Seimo, 
kaip reik balsuot ir t.t. Paskui 
ėmė peikti kairesniųjų partijų
kandidatų sąrašus, krikščionių-1 kratams mažuma.—

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIB'ADVOKATAS 

29 SO. LA SALE STREET 
CHICAGO, ILL. 

Telephone Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

Subatomisi 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu 

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmą Mortgečių ant lengvi 
sklypu.
West Side ofisu atdaru vaka

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

Phone Boulevard 41/1
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

4537 S. Ashland
Are., Chicago. III.

AuksybS, Columbijos 
Gralonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

demokratų net į padanges kelti. 
Jam baigus kalbėt, B. Girtau
tas, Socialdemokratų partijos 
kandidatas davė keletą klausi
mų. Bičiūnui atsakius, žmones 
nei delnų plijomu nepritarė. 
Kalbėjo ir B. Girtautas, ir pra
kalbos tęsės beveik keturias va
landas, iš abiejų pusių. Bet žmo
nės visuomet pritarė socialdemo
kratams, o krikščionims-demo-

ORKESTRĄ--BENĄ!
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS >
1414 So. Mth Coart 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roselpnd 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

MU ■

MESERVEY, 1A. — Du žmo
nes liko užmušti traukiniui už
bėgus ant vežimo.
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SO. SIDE, OMAHA, NEBR.

Visuotinas streikas siaučia 
Šv. Antano parapijoj.

Vietinis klebonas kun. Olek- 
ninvičius išgirdęs, kad parapl- 
jonai ir parapijos komitetas su
rašė visus jo griekus iš pereitų 
kėl ų mėnesių, o ypatingai pe
reito velvknakėio, ir ketina veši 
sveri pas vyskupų, štai ką jis 
sugalvojo: išspausdino atviru
tes varde parapijos komiteto, 
kviesdamas t:k savo šalininkus 
į cxtra parapijos susirinkimą 
balandžio 25 d. 1920. Apie 7-tą 
vak vak. minėto] dienoj ant 
33-čios ir S. galv. susitinku bū
rį lietuvių einančių parapijos 
susirinkimai). Sako> “Einam 
visi.’* Atsakiau, kad nesu kvies
tas. Didžiuma jų atsiliepė sa
kydami, kad “ir mes nevisi 
kviesti, o einam, dėlto, kad pa- 
rapijonai esam, o parapijos ko 
mitetas kviečio.”

Nuėjome. Atėjus į pobažny- 
linę svetainę pamačiau pilną 
žmonių, nė vietos nebuvo kur 
sėst. Po trumpos valandėlės įei
na ir kun. Oleknovvičius. Atsi
sėda ant pryšakinio suolo, užsi
dega popirosą, gerokai apsidai

ro ir sako: “Bodos kviečiau per 
laiškus, o čia matyt susirinkę 
ii* nekviestų. Bet tai dar ge
riau.” Tolinus aiškino tikslą su
sirinkimo: Šis susirinkimas, esą, 
sušauktas pasitarti su kaikuriais 
pavapi jonais apie parapijos sto 
vį ir jos tolesnį vedimą. Nes da
bar žmonės į bažnyčią neiną ir 
pinigų neduodą, o skolų esą 
daugybės.

V. Išdavinis kiaura: “Kas 
ta susirinkimą šaukt!?” Kun. 

atsakė, kad parapijos komite
tas. Užklausus komiteto, ar jis 
šaukęs šį susirinkimą, Klijunas 
sako: “Vakar vakare Petručio- 
nis telefonavo man klausdamas, 
kas šaukia parapijos susirinki
mą; aš atsakiau: nežinau nie
ko.”

Dabar pasirodo, kad abudu 
parapijos komiteto nariai apie 
šį susirinkimą nežino nieko.

Petras Kerdeikis, Šv. Antano 
Dr-lvs pirmininkas, pasiprašęs 
balso sako: “Mes pirmiau tu
rim padaryt tvarką ir vienybę 
tarpe parapijonų. kurią kunigas 
išardei. .Jeigu musų vadovas 
blogai elgiasi, ko norėt, kad 
mes butume geri. Pereitų Vely
kų naktį, kaįp ir kitais metais, 
šv. Antano Dr-stė buvo išrin-

Ka-tik išėjo iš spaudos
26 d. Gegužio»-1920 

naujas iliustruotas laikraštis (žurnalas) 

‘ŪKININKŲ ŽINIOS’
Jame miestietis kaip ir ūkininkas ras labai daug naudin

gų žinių, pamokinančių ir linksmų pasiskaitymų.
Nusipirkite ir užsirašykite

Pavienis num. 15c. Metams $2.00. Užrubežyj $3.50 
Adresas: “ŪKININKŲ ŽINIOS”; Scottville, Mich.

kus narius, kurie stovėtų prie 
grabo; žmonių prisirinko ir ne
sulaukė kunigo ateinant miš- 

paro laikyt ir pamokslo; nuei
nu į kleboniją paragint,x nugi 
atrandu kunigą girtą. Sugrįžęs 
paaiškinau susirinkusiems, kad 
pamaldų nebus, ir užrakinom 
bažnyčią. Kitais metais inplauk- 
davo Velykų dienoj trys ir ke
turi šimtai, o šįmet nė šimti
nės nebuvo. O kas kaltas, ar 
ne kunigas? Jeigu musų vado
vas blogai elgiasi, lai ko norėt, 
kad mes butume geri?”

Užbaigus P. Kerdeikiui, kili 
dar karčiau pradėjo kunigui akis 
spirgyt, taip kad jis turėjo pa
bėgt iš susirinkimo.

Kunigui pabėgus paliepta ko
mitetui užimt pirminipko vie
lą, ir susirinkimas varyta to
liaus. Advokatas Uvickas per
skaitė kopiją rezoliucijos, ku
rią Šv. Antano Draugystė buvo 
šilinius pas vyskupą. Rezoliuci
ją priima, išsk iriau] vieną Zig
mantą priešingą. Išrinko ketu
ris vyrus važiuot pas vyskupą 
reikalaut, kad kun. ()leknowi- 
čius būt kuogreičiausiai iš šv. 
Antano parapijos pašalintas.

Sekantis susirinkimas toj pa
čioj svetainėj 2-rą d. gegužės, 
6:30 vai. vak.

Tuoj po sumos kunigas Olek- 
nowičius susišaukia savo šaliniu 
kus ir davatkas, skaičiuje 26 
ypatų, protestuoja prieš perei
tos nedėlios nutarimus ir renka 
komisiją važiuot pas vyskupą 
atšauki, kad visi nutarimai bu
vę nelegališki. (Kurgi bus le- 
gališki, kad jį ir jo gaspadinę 
nutarė pašalint). Kunigo šali
ninkams baigus, laikas artinos 
parapijonų susirinkimui. Ape 

6:30 vai. vakaro būrys žmonių 
stovėjo prie bažnyčios, nes į 

skiepą ineit negalėjo; mat ku
nigas buvo užrakinę*! duris ir 
nedavė rakio. Susirinkus dides
niam burini, žųiones patįs duris 
atsidarė. »■

VELTUI! DEVYNI DAIKTAI VELTUI!

The 
rfFor
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• .".urėjote tokio gero pasiūlymo, kokį męs šiandien teikiame. Laikrodėlis, kurį jus matote 
paveikslėlyje yra geriausio darbo. Kad davus progą kiekvenam įsigyti šį laikrodėlį, kuris tarnaus jums 
keliems metams, męs teikiame specialiai žemą kainą už jį ir bėgije sekamų 30 dienų męs parduosime jo ver
tės kainomis, šis auksuotas laikrodėlis, vidutinio didžio, esti tyro nikelio, turi tikrus akmenis ir gvaran- 
tuotas. Laiką geriausiai laiko, šitie laikrodžiai skaitoma geriausiais pasaulyje, ir kiekvienas įsigijęs tokį 
laikrodį neatiduotų nė už $100.00, šitas tekainuoja tik $22.00. Bet kad skaitytojus supažindinus su geriausia 
Amerikos darbo laikrodžiais, męs nutarėme parduoti juos dirbyklos kainomis, t. y. už $12.95.

DOMĖ. Delei šio 30-dienų išpardavimo, mes turime paskyrę 2,000 šitų laikradžių šia žema kaina; męs 
norime, kad patarti skaitytojams, kad pasiskubintų su savo užsakymu ir kiekvienas pirkėjas prie to gaus dar 
veltui sekančius daiktus: 1) Automatišką paledą, su kuria jus galėsite siūti batus, plėškės; j! siuva kaip 
mašina; duoda dvi siuli iš abiejų pusių; 2 adati ir 25 jardai drato duodama su kiekviepa paleda. 2) Šilko pa- 
koreklis laikrodžiui. 3) Automatiška mašina kirpimui plaukų; su ja gali kiekvienas nusikirpti plaukus. 4) 
Gražios kišeninės šukos. 5) Auksuotas žiedas su jūsų vardo raidėmis. 6) Patentuotas retežėlis raktams. 7) 
Naujas ir pagerintas žiūronas, kuris mažiausius daiktelius padidina iki jų natūraliai didumui; prie to duoda 
ma 50 paveikslų. 8) Tyro gintaro cigarnyčia. 9) Barometras, naujausio išradimo, kuris parodo atmainas oro, 
koks bus ryt ar už kelias (lenas. Esti panašus į namelę, kurioje gyvena vyras ir motere; kada gražus oras 
tai išeina laukan motore; jeigu tur būti lietus, tai moterė pasislepia namelm, o vyras išeina su skieteliu. 
Ar tai nebūtų gražu ir įdomu turėti jūsų name tokį barotemrą?

Nei vienas šitų 9 daiktų negal būti parduotas pa- _____ _____________________ ________________________
skyrium už jokius pinigus; męs turime juos, kad r~ GVAKANTIJOS KUPONAS.
davus dovenų kiekvienam, kuris perka iš musų laik- Tamistos: — Meldžiu man prisiųsti laikrodėlį,
rodį. Męs nereikalaujame pinigų iš kalno, tik iš- parduodate dirbyklos kaina už $12.95 ir 9
kirpk šį kuponą, paduoki savo teisingą adresą, jde- daiktus, kuriuos jus teikiate veltui per sekančias
damas 35 centus už pnsiuntimą, o užmokėsi kaip 30 dienks; uftai aš įdedu 35 centus už prisunti-
daiktai ateis. Męs gvarantuojame pilną patenki n už daitkus aš užmokėsiu juos priėmęs,
nimą, kitoniškai su grąžįsime jums pinigus. Rašyk W, o uz daitkus as užmokėsiu juo j ę
šiandien. Vardas ..... . .................................................................

UNION SALES CO. Adrcsas .......................
2029 W. Chicago Avė. Dept. 82 Chicago, III. Ų ....................................... ........................... J

GVAKANTIJOS KUPONAS.
T am i stos: — Meldžiu man prisiųsti laikrodėlį, 

kurį jus parduodate dirbyklos kaina už $12.95 ir 9 
daiktus, kuriuos jus teikiate veltui per sekančias 
30 dienas; už tai aš įdedu 35 centus už prisunti- 
mą, o už daitkus aš užmokėsiu juos priėmęs.
Vardas ..... „.................................................................
Adresas........................................................................

Dr. A. R. Blumenthal

, Gyvenimai yra
t tnščiai, kada pra 

regėjimai 
Mes vartojam 

pagerinta Oph- 
jp thalmometer. Y« 

patinga doma at 
■ < kreipiama | vali

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 8. Ashland av. kamp.47 it. 

Telephone Yards 431J 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
G*ral lietuviam* linotnaa p. r 33 n*> 

tq kaipo patyrę* gydytoja*, ahlrarga* 
ir akuLrl*.

Gydo aitria* tr ehroniikaa liga*, vy- 
nj, moterų ir vaikų, pagal naojauata* 
metodą* X-Ray ir kitokiu* alaktroa pris
tatau*.

Ofisą* ir Labaratorija t 1*3* W.
■t. netoli F i* k 81.

VALANDOS: Nuo 10—U pietų, tr 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal 
8110 arba 867

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

OTVKNTMAS: >413 8. Halated Street 
VALANDOS: 8—• ryto, tiktai,

Telephonafi

j svetainę, šiai ir vėl 
kol buvo šviesu, susi
ėjo kaip iš pypkės, o 
temt, nebuvo šviesos, Dienos nuotikiai

Aš, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE. 
IKas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris.

Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas 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 

tT pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
X* Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipias pas: 
•H SALUTARAS CHEMICAL INST.J. Baltrėnas, prof.
O 1707 Halsted St., CHICAGO, ILL.

Užlaikome žoles nuo visokių ligų.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Dr. Charles Segal
Persikėlė | savo naują ofisų 
pn. 4729 Sa. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ly val
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmety], nuo 2 iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
dėliojus 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

TIK ŠIS LAIKRODIS YRA TIKRAS LAIKRODIS
šis universalia laikrodis yra tikrai naudingas 

kiekvienam, nes yra taip sudarytas, jog rodo lai
ką ne vien jūsų vietos, bet ir laiką didžiausių 
Amerikos ir viso pasaulio miestų.

Tokiu budu prie pagalbos šio universalio lai
krodžio jus žinosite skirtumą laiko tarp New Yor- 
ko, Chicagos, Washingtono ir San Francisco, tai
pogi Pietinės Amerikos, Azijos, Afrikos, Austra
lijos ir kiekvienos pasaulio dalies, šis laikrodis 
yra vidutinio dydžio Amerikos išdirbystės, labai 
tvirtas ir sunkus nikeliuotas kevalas, su nesu
daužomu ciferblatu, kuris netruks numetus ant 
žemės arba net koja užmynus.

Tai esti geriausia laiko rodyklis ir kainuoja 
tik $5.00. Visiems, kurie pirks jį dabar, mes 
duosime veltui dovaną, būtent gražų retežėlį ir 
kišeninį peiliuką, kurie bikurioj sankrovoj kainuo
ja $1.50.

Jus nereikalaujate siųsti pinigų; prisiųsk tik 25c stampomis sykiu __ 
šiuo paskelbimu, ir mes tuoj prisiusime visus tris daiktelius; likusius pi
nigus jus užmokėsite krasininkui. Jeigu tai kas musų šakume nebūtų 
teisinga arba jeigu jus būtumėte nepatenkinti laikrodžiu, tai grąžink į 15 
dienų, o mes sugrąžinsime pinigus, arba apmainysime kitu laikrodžiu, kuris 
labiau atsakys jūsų reikalavimui. Adresas:

EUROPEAN VVATCH CO.,
316 E. 53rd SI. Dept. 17. New York, N. Y.

su

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Dvasia

nelaimė: 
rinkimas 
pradėjus 
nes norint turėt svetainėj švie
sos, reikėjo eit į bažnyčią atsuk 
t i, o bažnyčia užrakinta. Būnant 
gudrių žmonių, liko bažnyčia 
atdaryta ir šviesos atsuktos. Su 
sirinkimas varyta toliaus. Nu
tarta kunigui ir jo gaspadinei 
nuo 2-ros d. gegužės algų nemo
kei. Antra, kad parapijos komi
tetas pasiliktų tas, kurį parapi- 
jonai išrinko metiniame susi
rinkime. (Nors parapija renka 
komitetą iš gabesnių žmonių, 
kurie moka ir supranta para
pijos vedimą, bet kunigas nu
važiavęs pas vyskupą užtvirti
na tokius, koki jam patinka)-. 
Trečia, kad visos •inplaukos ir 
išlaidos butų valdomos komite
to. Ketvirta, pranešt bankui, 
kad nė vienas centas nebūt iš
mokėtas kunigui be parašo ko
miteto.

Aš esm? tokios nuomonės, 
kad patyrimai yra labai geras 
daiktas. Be juoko. Tatai galiu 
jums priparodyti kad ir pats sa
vo nuotikiais. Nors turiu prisi
pažinti, kad savo gyvenime aš 
turėjau daug įvairių priepuolių. 
Buvau biznierium, nepavyko,, 
ir daugiau biznierium būti ne
noriu. Vis dėlto atsiminęs savo 
praeitį matau, kad ji buvo pra
leista neveltui. Anot tos patar
lės, gyveni žmogus ir mokiniesi. 
Turėjau biznį — vieną ir kitą— 
nubankrutinau. Bet nesigailiu, 
nes jau žinau, kad biznierių bū
ti man nedera. Ir biznierium jau 
neesu.

Skaudėjimas 
strėnose

labai dažnai paeina nuo kokio nors 
inkstų suirimo. Tokis apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
domos į tai, kad inkstai ir puslš ne
veikia kaip reikiant. Atsidšk tam 
tuojaus. Vartok

Severa’s 
Kidney and Liver 
Remedy

(Severos Inkstų ir Kepeni; Vaistą) 
kuris yra patariamas visur, kur 
inkstai ar puslfi reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo puslšs ir inkstų užde
gimo, šlapimo susilaikymo, šlapimo 
sutirštšjimo, skausmingo šlapinimo
si, sutinusių kojų ir skausmo strė
nose, paeinančio nuo inkstinių kliū
čių. Kainos: 75c ir $1.26, su I ar 
6 centais mokesčių visose aptiekose.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodo-, tartum kas 
| gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

rarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų.

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

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Reikalaukit tikrojo IRON PILLS
Grynų Daržovių. ")

Komisija išduoda raportą nuo 
vyskupo, kad vyskupas pir
miau, negu pašalinsiąs Olekno- 
vvičių nuo vietos, norįs truputį 
laiko turėt dėl ištyrimo. Išrink
ta .komisija ir vėl važiuot pas 
vyskupą.

Tą vakarą naujam parapijos 
tvarkymui sumesta $25.70. Ka- 
sierium išrinkta Maslauskas. Nu 
tarta ant 15 d. geg. bazariukas. 
Bazariukas buvo p. Janavičie
nės name du vakaru, 15 ir 16 d. 
geg., iš kurio liks pelno apie 
500 dolerių.

Nutarta dabot, kad minėti 
pinigai nepatektų į kun. Olek- 
lovvičiaus rankas. Neduot pini

gų tol, kol nebus kitas kunigas 
ir /geresnė tvarka parapijoj. 
Taipgi nutarta į bažnyčią neit, 
o kad ir kas eitų, tai pinigų ne
duot.

9-tą d. gegužės ir vėl buvo su
sirinkimas. Po susirinkimo ko
misija nuėjo į kleboniją pasa
kyt, kad* algų kunigui nė gas
padinei nemokės. Kunigas už
trenkė duris. j

Kas atsitiks toliau, pranešiu.
— Parapijonas.

SKAITYKIT IR PLATINKI!

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

Tele Yards 6492

AKUšERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimų 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kudi- 
kj laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, II)

Ekspertas Akių, Ausų
■ ir Gerklės. -

Ar turite galvos skaudėjimą?
Gal būti jūsų akįs yra 
to priežastis. Gal jūsų ą
nosis yra užsikimšusios. Į
Gal kas kenkia jūsų 
gerklei ar ausimis. Yra 
daug priežasčių skau- 
dėjimo galvos; todėl pri^^^^MR£ 
valote kreipties į Dr.
F. CARTER, Chicagos 
specialistą — Akių 
dytoja, kurio speciališkumas gydyti a- 
kis, ausis, nosis ir gerklę — ir kuris 
gali pasiliudyti šimtais patenkintų pa
cientų iš visų Amerikos dalių. Jau 23 
metai kaip jis nuolat praktikuoja prie 
State gatvės Chicagoje ir yra plačiai 
žinomas gydytojas, kuris laiko keletą 
expertų pagelbininkų. Reikia savo a- 
kis, nosį, gerklę ir ausis laikyti tvar
koje, kol nebus per vėlu.

Dr. F. 0. Carter
120 So. State St., 2 augštis Chicago, III 
Pirmas Budinkas į šiaurę nuo “Fair”.

Vai. 9 iki 6 vai. vak. Nedėliomis nuo 
10 iki 12 vai. dieną.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

Telephone Yardg 6032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta

Ir nuo S iki 8 vakare.

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampasOfisas: 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 dienų
3ESXSSXSZ33XZS3Ea33XZ3XC)

DR. YUšKA 
; 1900 S. Halsted St 
i Tel. Canal 2118

Andai turėjau kitą priepuolį, I ■ 
ir iš jo pasimokinau. Trumpai I F" 
•lakant buvo taip. Važiuoju gat-1 Į_ 
vekariu ir skaitau labai vožnąl — 
apgarsinimą. Garsinimas taip I . 
filozofiškas ir taip patraukiau-1 
lis, kad jį beskaitydamas nei ne-1 
pasijutau kaip mane kiti išstu-1 
tne iš gatvekario. Atsipeikėjau Į 
tik atsirėmęs į didelę popierinę I 
dėžę, kurią tūla gražiai pasirėd-1 
dusi ponia nesvietiškai sergėjo. I 
Kilo dideliausia, taip sakant, re-1 
voliucija. Ponia pradėjo šaukti, I 
kad aš, kaip koks sutvėrimas, I 
užlepojęs ant jos tik-ką misi-1*
pirktos skrybėlės. Teko išklau-1 kuriame jis sakosi visai nebuvo 
syti įvairių poniutės kompli Į patekęs. Mat mano draugui kas 
tnentų ir galų gale eiti su ja po-1 tai pataręs įstoti kapucinų par- 
licijos nuovadon. Bet ačiū nia-ltijon, kurios vyriausia užduotis 
no prigimties gabumus aš spė-Įyra niekinti kitų partijų žino
jau pasprusti — žinoma, be tei-1 nes. Mano draugas, norėdamas 
sėjo pagalbos. Įsivaizdinkite, I pildyti savo partijos programą, 
kas butų buvę, jeigu man butų pradėjęs sekti niekinimų litani- 
reilkėję aiškinties prieš teisėją. I ją. Tik kartą pasijutęs, kad 
Moterįs sako, kad jų pavasari-1“jau bus bloga.” Kas daryti? 
nes skrybėlės dabar nesvietiškai I Nugi ėmęs ir užsigynęs tos savo 
brangios. Galiu iš anksto tikrin- partijos! Kada pasirodė dėdė, 
Ii, kad man butų prisiėję paklo- mano draugas jiems trumpai 

Iii kokią porą dešimtinių. O da- Į pareiškė: aš, tamstos, ne kapu- 
bar nors ir buvau nelaimėje, cinas ir dacol. O kad jis ne ka- 
vis dėlto džiaugiuosi ja. Džiau-1 purinas, tai dėdės jo nebeėmė, 
giuosi, kad išlikau sveikas. Ir Į O šitą patyrimą mano draugas 
ateity jau žinosiu, kad gatveka-1 gavęs iš kitos panašios, partijos, 
ry filozofiškuosius garsinimus I kurios nariai taip jau užsigynę 
skaityti neišpuola. Į savo vieros.

Apie savo priepuolius jums Į Vadinasi, nelaimės nors ir 
gali papasakoti ir mano drau- nepageidaujamas daiktas, bet iš 
gas, kuriam taipgi laimingu bu-j jų gauti patyrimai visai neblo- 
du pavyko pabėgti iš kalėjimo, gi. ,—žvalgas.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja ai dykų.
Jūsų galvos skaudė- 
jimus ir negalė ji- 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser'g ofise ant 3 labg
Ji49 8o. Morgan St

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS - 

LIETUVIS DENTISTA8 
3201 W. 22nd & So. Learitt Sto.

CHICAGO.
Valandos! 9:30 ryto iki 12 dienų, 

nuo 1 po pietų Iii I vakare. 
>■ - , '......... ,

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Tolephone 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 pi et 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chlrargaa 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

Nedėliomis 9 iki 12 dienų. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

DR* I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą* 
Rgselanda: 10900 S. Michigaa Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3189 
Chicagos ofisas: 4511 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 6:39 
—7. TelM Yarda 723.

Telephong Boulevard 2161
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—13 ryto 
3—9 vakaro

IMS S. Mergas 8t Chieage, UI.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ1 St. kampJUrahfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki 

4 Ir avo 7 iki 9 vakare, 
Tai. Proapeet 1111

Telephone Yards 5834
Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak* 
3325 So. Halsted StM Chicago?
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Pnblighed Daily aseopt Sunday by
ilie Lithuanian Nove Psb. Co« Ine.

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tslsphsas Caaal IBM

Bnbaeriptioa Ratas:
S6.00 per year in CJiicaMO.
Š5.00 per year outside of Chicago.
17.00 per year in Canada.

2c per eopy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, I1L ander the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidiia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St~ Chicago, 
III. —• Telefonas: Canal 1506.

Uiaisakomoji Kalnai 
Chicago j« — paštas

Metams .................................
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Vokietiios kairieji 
komunistai ir 
junkeriai.

tas derybas su komunis
tais; bet tai išrodė taip kei
sta, kad nesinorėjo tuo ti
kėti. 0 dabar pasirodo, 
kad tai buvo tiesa. Apie tai 

| praneša oficialia spartakų 
orgnas “Die Rote Fahne".

Musų skaitytojai jau ži
no, kad Vokietijos Komuni
stų Darbo Partiją yra Vo
kietijos komunistų atskala. Į 
Jau pernai jie atsimetė nuo 
spartakų centro, kadangi 

I jisai buvo jiems perdaug 
“oportunistiškas”; ir paskui 
susiorganizavo į atskirų par 
tiją. Šita naujoji komunis
tų partija stoja už “proleta
riato diktatūrą" tokioje for 
moję, kaip ją skelbia Rusi
jos bolševikai, t. y. už sovie
tų valdžią; atmeta dalyva-i 
vimą parlamentuose; prie
šinasi darbininkų Aisivieni- 

Ijimui politikoje ir net skal
do darbininkų unijas.

Reikia pasakyt, kad to-1 
kia buvo pradžioje visų Vo
kietijos komunistų taktika. 
Bet laikui bėgant rimtesnie 
ji komunistų vadovai supra 
to, kad ji yra klaidinga, ir 
ėmė kirpti vis labiaus prie 
socialistiškos pozicijos. Žing 
snis po žingsnio jie pripaži
no reikalingumą veikti su 
kitomis darbininkiško judė
jimo srovėmis unijose, tar
ties su jomis svarbesniuose 
politikos dalykuose, vesti: 
kovą konstitucijos ribose ir 
tt. Šiandie tie vadovai, kon 
troliuojantįs Komunistų 
Partiją (Spartako Sąjun
gą), kaip jau žinome, yra 
nutarę dalyvaut reichstago 
rinkimuose ir kovot už tai, 
kad butų įsteigta jungtinė 
visų socialistinių partijų 
valdžia.

jungos delei menamo jos opor- 
tunistiškuino), kad jie flirtavo 
su reakciniais oficieriais tik
slu pradėt naują maištą prieš 
valdžią, kurio pasekmėje butų 
susidarius tam tikra nacionalis- 

tiškai-bolševikišika kombinaci
ja; tie kaltinimai buvo paskelb
ti po to, kai buvo padaryta k ra 
tos pas kaikuriuos šitų suokal
bininkų balandžio 15 d.

Kuomet susiorganizavo Ko- 
I munistą Darbo Partija, tai ji 
tuojaus pareiškė, kad ji stoja 

I iiž Trečiąjį Internacionalą ir 
esanti vienintėle tikrai revoliu- 
cioniška partija Vokietijoje. 

[Bet dabar pasirodė pranešimas 
Vokietijos Komunistų Partijos 
organe, “Die Rote Faline,” kad 
Maskvos Internacionalo sekre- 
tariatas Vakarų Europoje atme 
tė tos naujos partijos aplikaci
ją, ir tai dėl sekamų priežasčių:

“Komunistų Darbo Partijos 
pozicija pastaromis savaitėmis 
buvo tokia:

“1. Ji užmezgė ryšius su 
Kapp’o oficieriais ir tuo būdu 
pagimdė pavojų, kad gali kilti 
maištai, išprovokuoti šnipų.

“2. Ji, sutartyje su Kapp’o 
oficieriais, vėl padarė koncesijų 
nacionalistiškam bolševizmui ir 
rėmė nacionalistiško bolševiz
mo judėjimą, priimdama į sa-I 
vo eiles tokias grupes, kurios 
yra žinomos, kaipo nacionalis
tiško bolševizmo rėmėjos.

“3. Ji stoja už individualį 
terrorą ir individualį sabotažą.

“4. Ji skaito vienu svarbiau
siųjų savo uždavinių kovot vi
somis priemonėmis, net pagel- 
ba terroro, prieš Vokietijos Ko
munistų Partiją (Spartako Są
jungą), kuri yra susivienijus 
su Komunistų Internacionalu.”

par-

kac 
tau-

Reading , Pa. — James H. 
Maurer, Pennsylvanijos valsti
jos Darbo Federacijos preziden
tas tapo socialistų nominuotas 
kandidatu į valstijos legislaturą. 
Jis jau buvo tris kartus legisla- 
turos narys, visados ant socialis
tų tikieto išrinktas.

ko, dabar susilaukė valdančio
ji partija Pažanga. Dabar 
žmones gauna progą persi
tikrinti, ką gali duoti Lietu
vos liaudžiai klerikalinės 
tijos.

I Prie šito reikia pridurti, 
negeresnis likimas ištiko ir
tinę Santaros partiją, nes ir ji 
negavo nei vieno atstovo. O 
Amerikos tautininkai kaip tik ir 
rėmė tas Lietuvos partijas, ku
rios visai subankrutijo.

Ir jie nuolatos laikėsi vienam 
bloke su klerikalais, o dabar 
pasakoja hpie savo priešingu
mą klerikalams 1

Socialistų Partijos 
Konvencija.

KLAUSIMAS KUN. MIRONUI.

“Keleivis” rašo, kad kun. Mi
ronas, kuris nepersenai atva
žiavo iš Lietuvos, visai nėra 
valdžios atstovas, kaip apie jį 

I skelbė klerikalų spauda. Sako:
Žmonės šneka, kad ta par

tija (“Pažanga”) buvo pa
skolinus iš Prekybos ir Pra
monės Banko 200,000 auksi
nų rinkimų agitacijai, bet 
neturėdama iš ko tų pinigų 
atiduoti, atsiuntė kun. Mi
roną čionai aukų parinkti. 
Tegul jis paaiškina, ar tai 
tiesa, ar nę?
Bet “Keleivis” veltui tikisi, 

kad kun. Mironas pasakys tie
są. Sakyt tiesą ne kunigų spe- 
ciališkumas.

Mas-

Atkreipiame skaitytojų 
domę į Federuotosios Pre- 
sos žinią iš Berlino, išspaus
dintą šios dienos “Naujie
nų” Apžvalgoje.

Toje žinioje pranešama, 
pagal Vokietjos Komunistų 
Partijos oficialį organą, 
“Die Rote Fahne", kad ne
senai susiorganizavusioji I nistų krypimas prie socia- 
Vokietijos Komunistų Dar- listiškos pozicijos ir buvo ta 
bo Partija tapo nepriimta į priežastis, kuri atstume nuo 
Trečiąjį Internacionalą. Jos jų “kairiuosius" elementus 
aplikaciją atmetė maskvinio komunistų eilėse. Jie ėmė 
Internacionalo sekretoria- Lvis smarkiau kovot prieš va 
tas Vakarų Europoje. dovus ir pagalios, kaip sako

Skaitytojų žiniai reikia “Die Rote Fahne”, ėmė var- 
pastebėti, kad keletas mene- tot net terrorą prieš juos, 
šių atgal Vakarų Europos antros pusės, tie “kai 
komunistai įsteigė atskirą rieji” elementai, nepajieg- 
sekretoriatą, kaipo Trečio- darni atsiekt savo tikslo 
jo Internacionalo atžalą, v*en savo jiegomis, ėmė da- 
idant galėjus pasekmingiaus ryt sutartis su junkerių va- 
vesti propagandą Europoje, dovais ir veikt išvien su šni- 
kadangi Maskvos centrui Pais- 
yra sunku tiesiog susisiekti Ar ne panašiai pasidarė 
su Vakarų Europos šąli- ir su komunistais Ameriko- 
mis. Taigi šitas sekretari- Je 
atas ir nutarė nepriimt į Mūsiškiai 
Trečiąjį Internacionalą Vo-

“TĖVYNĖ” NENUSIMENA, , 
KAD LIETUVOS KLERI

KALAI LAIMĖJO.

Šitas rimtesniųjų komu-

lietuviškieji, 
vadovaujami 

Jkietijos Komunistų Darbo I “Laisvės”, pritaria lygiai to 
Partijos. kiai taktikai, kokią vartoja

Da įdomesnės tečiaus, ne “kairieji” komunistai Vokie- 
gu pats faktas nepriėmimo, rijoje. Jie irgi griežtai at- 
yra tos priežastįs, dėl kurių meta dalyvavimą parlamen- 
buvo atmesta Komunistų tuose ir stoja už spėkos var- 
Darbo Partijos aplikacija, tojimą ir už sovietų val- 
'Ta partija, pasirodo, bu- džios formą.. O tuo tarpu 

vo užmezgus ryšių su jun- randasi tokių neišmanėlių 
kerių gauja, kuri dvejetas lietuvių, darbininkų, kurie 
mėnesių laiko atgal, vado- įsivaizdina, kad tie gaivalai 
vaujama Kapp’o, mėgino es3 nosakųs revoliucionie- 
nuversti valdžią ir atgai-1 riai! 
vint monarchiją Vokietijo
je. Komunistų Darbo Par
tija norėjo sujungti atža- 
gareiviškųjų nacionalistų ir 
bolševizmo šalininkų jiegas 
ir tuo tikslu darė sutartis 
su Kapp’o oficieriais.

Ar tai nenuostabus daly
kas? Didžiausi “revoliucio
nieriai” 
siais reakcionieriais, kad iš 
vien padarius revoliuciją!

Kuomet d;t Kapp o maiš- (VgrU8jO8 Komunistų Darbo Par

“K A IRIEJI” KOMUNISTAI 
SUSIDĖJO SU KONTR
REVOLIUCIONIERIAIS.

Berlin. —. Trečiojo (inask-
susidčjo SU didžiau- vinio) liitcnmdiohido vjršinin-

kai, matoma, rimtai paėmė sa
vo domėn kaltinimus prieš kai
kuriuos vadovus nesenai susi-

s nebuvo likviduotas, ėjo 
skalų, kadkontr-revoliueio

tijos Vokietijoje, (frakcijos, ku
ri pasitraukė iš Spartako Są-

“Tėvynė”, pusiau-oficialis 
tautininkų partijos organas, ne
nusimena, kad Lietuvos kleri
kalai laimėjo rinkimus į Stei
giamąjį Seimą. Nors klerikalai 
turi didžiumą atstovų, bet jij 
neturi jų tiek daug, kaip jie ti
kėjosi. Antra, klerikalai da
bar, gavę didžiumą vietų Sei
me, bus priversti parodyt savo 
tikrąjį veidą žmonėms, nes ant 
jų puls atsakomybė už Seimo 
darbus ir valdžios politikų; jie 
nebegalės slapstyties už kitų 
partijų nugaros. “Tėvynė” sa
ko:

Juk dabartinę Lietuvos 
centralinę valdžią sudaro vie
ni dešinieji elementai, pasi
slėpę už Pažangos partijos ir 
bepartyvumo uždangos, te
čiaus šita valdžia nekartą bu
vo priversta išpildyti progre
syvių partijų reikalavimus ir 
panDainyti savo nutarimus. 
Didžiausias smūgis buvo kle
rikalinėms partijoms, tai pa- 
iViikinimhs karo stovio ir su
teikimas tpisčs kariškiams 
aktyviai dalyvauti St. Seimo 
rinkimuose. Šitos permainos 
suardė klerikalų planus ir iš
mušė jiems iš rankų ginklą, 
su kurio pagalba jie rengėsi 
galutinais Lietuvos viešpa
čiais tapti. Nors jie gerai ži
nojo ką reiškia tokios per
mainos, tečiaus jie negalėjo 
nestiskai'tyli su progresyvių 
partijų reikalavimais, kuo
met jiems buvo pareikšta, 
kad progresyvės partijos iš
trauks visus savo žmones iš 
yaldiškų įstaigų, jeigu vald
žia neišpildys jų reikalavimų. 
Ir valdžia išgirdus tokį pa
reiškimą tuojaus nusileido ir 
išpildė minėtus reikalavįmus.

Jeigu taip dalykai, ėjo, kuo
met ir Valstybės Taryboje ir 
Ministerijoj vienas dešinysis 
elementas viešpatavo, tai ką 
ir bekalbėti dabar, kuomet 
beveik pusę Seimo atstovų 
sudaro progresyvės partijos! 
Pagaliaus dabar klerikalai 
gauna progą parodyti savo 
tikrąjį veidą ir jeigu lik jie 
mėgins suvilti liaudį ir neiš
pildyti savo prižadų, kokius 
padarė žmonėms prieš rinki
mus, tai sekančiuose rinki
muose jie susilauks to palies,

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas. •

RUSIJA.
[Federuotoji Presai.

Maskva. — Laikytame
kvoj trečiajame visos Rusijos 
profesinių sąjungų kongrese da
lyvavo 1,588 delegatų, reprezen
tavusių viso 4,328,000 narių.

Maskva. — Įvykusioje Mask
voj gegužes 2 dieną trečiojo in
ternacionalo konferencijoj, Bu- 
charinas, Radck ir . Zinovjcvas 
tapo paskirti komisijon, kuri 
spręs apie priėmimą kitų parti
jų į komunistų internacionalą, 
Konferencija, be to, pripažino 
reikalingumą parlamentinės ak
cijos tiek, kiek ji tarnauja revo
liucinės propagandos reikalui.)

AUSTRIJA.
[Federuotoj i Presą 1.

Paryžius. — Seinos departa
mente ( apskrity]; jame yra ir 
Paryžiaus miestas) įsikurq Jun
gtinis Moterų Darbininkių Są
jungų Komitetas, susidedąs iš 
įvairių tame departamente 
esančių sąjungų delegatų. To 
komiteto vyriausias tikslai bus 
vesti propagandą ir organizuo
ti moteris darbininkes; be to, 
jis užsiims studijavimu tokiij 
socialinių klausimų, kaip moti- 
nybės apdrauda, kūdikių apsau
ga, vaikų darbas, ligos įsigija- 
mos tam tikruose darbuose, gy
venamųjų namų problemos etc.

VOKIETIJA.
[Federuotoji Presą].

Gruenberg. — Del anglių sto
kos, pasidarė taipjau didelė sto
ka dirbtinių trąšų. Iš 200 fabri
kų, kurie normaliais laikais dir
bdavo trąšą vadinamą “kaili,” 
80 visai uždaryta, o 120 dirba 
dalį laiko. Ką tatai žemės ūkini 
reiškia, galima numanyti iš šitų 
skaitmenų: 1914 metais bulvių 
derlius buvo 53,000,000 tonų; 
1919 metais 24,000,000 tonų; 
1914 metais cukrinių burokų 
užauginta 21,000,000 tonų, 
1919 m. lik 8,000,000 tonų.

o

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Kooperacijų judėjimas. 

[Federuotoji Presą].
New York. —- Broęklyno 

miesto daly vadinamoj Bro.wns- 
ville darbininkai steigia didelę, 
su visais naujausiais įtaisais, ko 
operatyvinę kepyklą, kuri pa
reis apie 400,000 dolerių. Toj 
miesto dal^ yra kelios kitos ko- 
operatyvinės kepyklos ir visos 
turi gero pasisekimo.
New Yorkas.—The Ncvv York

šauti Amalganicilų organizaci
jai, gavo iš valstijos čarterį ban
ko operacijoms daryli. Ta or
ganizacija steigia kooperatyvinį

Kaito Č. A. HEKMAN 
LSS. Delegatas S. P. Konvencijoj.

I. Atidarymas.
Socialistų Partijos Konvendi- 

ja, kuri tęsėsi astuonias dienas, 
atsidarė panedėly, Gegužio 8-tą, 
apie 11-tą valandą prieš-piet. 
Prasidėjo su Rand Scbool or
kestrus sugniežimu Internacio
nalo, Marselietės ir Rusijos lais
vės himno. Delegatuose ir pub
likoj^ buvo didelio entuziazmo; 
laike muzikos griežimo visi dai
navo. Po muzikos programo, 
drg. O. Branstetter, Partijos 
Sekretorius, formaliai atidarė 
konvenciją. Pakilus uždangalui, 
ant estrados buvo galima ma
tyti didelis pieštas paveikslas 
drg. E. V. Dėbso. Pasipylė gar
sus delnų plojimas ir apsireiš
kė didelis susijudinimas: vėla 
dainuojama Internacionalas, 
Raudonasis Vėlokas, Marscketė 
ir kitos dainos.

Delegatų atvyko 142. Be tų 
da buvo apie 20 broliškų dele
gatų nuo įvairių unijų. Delega
tų buvo ir nuo sekamų sociali
stų svetimkalbių federacijų: Ce 
kų, Italų, Lietuvių, Slovakų, Šuo 
mių, Vokiečių ir Žydų. Unijų ir 
svetimkalbių federacijų delega
tai neturėjo balsavimo teisės.

II. Darbas.

šioje Konvencijoje buvo ga
na daug laiko išaikvota mažos 
vertės diskusijoms, vienok dar
bo buvo atlikta daugiau negu 
kurioj pirmesnėj koiivendijoj. 
Be įvairių paprastų, konvenci
jose atliekamų, reikalų, šioje 

buvo priimta keletas svarbių 
naujų tarimų.

Vienas tokių tarimų, tai pri
ėmimas Partijos Principų Dek- 
laraciijos. Dokumento išreiš
kiančio partijos principus iki 
šiol stokavo. Pirmiaus partija 
tenk indą vos tiktai priėmimu 
platformos ir programo. ši kon 
vencija pamatė, ka<Į platformos 
(apreiškimo savo politikos, ku
ri žadama pravesti gyvenime) 
kr programo -(sutraukos būdų, 
kuriais manoma įvykinti plat
formoje apreiškiamoji politika) 
neužtenka ir todėl priimta dek- 
leracija principų (pamatinių dė
snių, kuriais partija visuomet 
turi vadovautis). Platforma ii r 
programas keičiasi sulig besi
mainančiomis visuomenėmis- 
ekonominėmts aplinkybėmis ir 
todėl nepastovus. Stoka pasto
vaus partijos pakraipos nusa
kančio dokumento privedė prie 
priėmimo minėtos deklaracijos. 
Jos priėmimui buvo daugiau 
negu kuriam kitam klausimui 
laiko praleista.

Platformos ir programo pri
ėmimui (irgi daug laiko pralei
sta. Kiek teko girdėti iš delega
tų, turėjusių progos lankyti^ vi
sose, pirmesnėse partijos kon
vencijose, ir ;iš pašalinių žmo
nių galinčių spręsti apie daly
ką, tai priimtoji platforma ir 
programas žadanti daugiau ge
rų pasekmių negu kad kuri pir
mesnė.

Sekantis eilėj svarbus nuoti- 
kis konvencijoje, tai nomina vi
lnas kandidato į Prezidentus. 
Delegatui drg. Edward Henry, 
iš Indianos valstijos, sakant no- 
minavimo prakalbų, žodžiais 
bepiešiant drg. E. V. Dėbso iš
likimą tarnavimą darbininkų 
klcsai ir pasiaukojantį pasišven 
t imą kovoti už pavergtosios 
liaudies išliuosavimą, daugeliui 
delegatų, jmšalinių žmonių ir 
net kai-kurių laikrašti rinkų aky 
se pasirodė ašaros ir pasigirdo 
tylus raudojimo šnabždėjimas. 
Pasibaigus nominad’jos prakal-

sa-

no- 
iš

tę, Rusijos Laisvės Himną ir 
kitas dainas; moterys ir mergi
nos mėtė gėles Į Dėbso paveik
slą, stovintį an| estrados pa

grindų. Vos viena daina buvo 
pabaigta dainuoti, kaip nauja 
vilnis delnų plbjimo užpildė vi
są salę. Ęaž-kas pradėjo šauk
ti: “Debs, Debs, Debs! We Want 
Debs!” ir visa salė pradėjo tą 
patį riteriškai kartoti. Dar kiti 
pradėjo maršuoti ir vėla visa 
salė pasekė. Po maršavimo ir 
vėla delnų plojimas, dainavi
mas, šiauksmas “Hiurrah for 
Debs!” delnų plojimas ič tt. Pra 
bėgo pusė valandos pirma negu 
pirmininkui pavyko tvarka 
lėj įvesti.

Į Vice-Prczidentus buvo 
minuota drg. S. Stedman,
Ghicagos. Kai-kurie delegatų 
buvo instruktuoti nominuoti 
drgę. Kate Richards O’Hare, ir 
už tai pirmu balsavimu jai bu
vo duota 26 balsai. Bet sekan
čiu balsavimu Stedman vien
balsiai tapo nominuotas.

Organizacijos reikalais nutar
ta, kad Young Peoples Socialist 
League, kuri pernai buvo išlei
sta iš po partijos globos, turi 
būt vėla po partijos globa.

Svetimkalbių federacijų klau 
simu priimtos svarbios taisy
klės ir apie jas teks kitą kartą 
plačiau pakalbėti.

Konvencija .instruktavo Pild. 
K-tą rūpintis organizavimu ne
grų Socialistų Partijon.

Internacionalo klausimu nu
tarta pasilikti prie Maskvos In
ternacionalo, bet tąja sąlyga, 
kad nuo prie jo prigulinčių par 
tijų nebūtų reikalaujama išpa
žinimas formalios “proletaria
to diktatūra formoje sovietų,” 
ir nutarta, kad partija turi imti 
dalyvumo judėjimuose, turin
čiuose tikslo sutverti Interna
cionalą vienijantį visas tikrai 
socialistines partijas.

Įvairus kiti partijos reikalai, 
kaip va, organizacijos, propo- 
gandos ir finansų klausimai, dėl 
stokos laiko pavesta Pildoma
jam Komitetui atlikti. Priimta 
daug rezoliuaijų įvairiais klau
simais.

apie “proletariato diktatūrą” ir 
“sovietų valdžios formą.” Po 
ilgų diskusijų tasai mažumos 
projektas 103 balsais prieš 33 
balsus tapo atmestas. Pana
šiai atsitiko ir su jų paduotuoju 
projektu platformos ir progra- 
mo.

Nors laike diskusijų buvo ir 
gana aštrių susikirtimų, vienok 
mažuma, pralaimėjus^ nesijau
tė nuskriausta. Tiesa, savo pro
jektą principų deklaracijos ji 
leis narių referendumui kartu 
su didžiumos projektu, bet savo 
projektą platformos ir progra
mo, kad išvengus partijos rin
kimų kampanijos trukdymo, ji 
referendumui neleis. Taigi pas 
'tą nųižumą neapsireiškė ob
strukcini) izmo dvasios ir, kaip 
jos gabiausia narys I. St. John 
Tucker išsitarė, ji pilnai pasi- 
duosianti partijos narių didžiu
mos norui.

V. Pasiryžimas darbui.

III. Reikalavimas paliuosuoti 
politinius kalinius.

Konvencijoje buvo dėta dide-' 
les svarbos ant reikalavimo pa- 
iiulosuoti politinius kalinius. 
Konvencijos pradžioje buvo pa
skirtas konfitetas, kuris' turi pa 
duoti Teisių Miinisteriui, Karės 
Ministeriui ir Preaidentui reika
lavimą paliuosuoti politinius 
kalinius. Kad padarius dides
nio įspūdžio, tai nutarta, kad 
visa konvencija važiuotų į Wa- 
shingtoną ir eitų į Whitc 
House. Taip ur padaryta.

Konvencija paėmė specialį 
traukinį ir subatoje, Gegužio 
15-tą, pirmą valandą po pietų, 
pribuvo Washingtonan. Deloga 
tai numaršavo į White House

rezidenciją) ir suėjo į prezi
dento privaliojo ?sekretoriaus 
raštinę. Neesant prezidentui na-’ 
mie, jo privatiniam. sekretoriui, 
Tumulty, buvo įduotas amnes
tijos reikalavimas. Po tam va
kare, salėje, buvo atlaikyta pa
skutinė konvencijos sesija.

Tasai Socialistų Partijos Kon
vencijos atsilankymas šalies so* 
stinej liks gana svarbus istori
nis įvykis. Buvo tai pirmas at
silikimas Jungt. Valst. istorijo
je, kad politinė konvencija bu
vo laikyta Washingtone. Paga
lios, patsai atsilankymas į Whitc 
House padarė didelio įspūdžio.

socialistai išdrįsę įeiti ten ir da 
reikalauti, o ne melsti’, amnes-

W. 
(iš 
(iš 

pro

ir salėje sujj.žė didžiausi ovaci
jų audra. Prasidėjo delnų plo
jimu; greit buvo pradėta dai
nuoti Internacionalą, Marselic-

IV. Radikaliais Sparnas.

Įvykusioji konvencija turėjo 
ir savo radikalioj sparną, vado
vaujamą dd. J. L. Engdahl, 
F. Kruse, I. St. J. Tucker 
Ghicagos) ir Glassbcrg 
Brooklyno). Jie išstatė savo
jektus principų deklaracijos, 
platformos ir programų. Jų 
principų deklaracijos projektas 
buvo nepavykęs, nes tai buvo 
pakartojimas prie partijos kon
stitucijos esamojo pareiškimo 
su prikergimu prie jo punktų

Baigiau ties Konvencijai, pas 
visus draugus buvo matyti di
džiausio'pasiryžimo dirbti par
tijos naudai ir laimėjimui. Tą 
pasiryžimą tuolabiau sulvirti- 
ųo, kuomet unijų atsiųstieji bro 
l/iški delegatai vienas po kitam 
prižadėjo savo organizacijų pa
ramą Socialistų Partijai. Pri
tarimai ir prižadėjiilmai remti 
partiją ateinančioje kampanijo 
je aplaikyta ir nuo kitų dide- 
li!ų unijų, kurios savo delegatų 
nebuvo atsiuntusios. Nuošir
džiai partiją remti taipgi priža
dėjo ir per ex-kareiv)i!ų organi
zacija, The World War Vctcr 
rans, kuri turi suvirš 300,000 
narių ir veda priešingą agitaci
ją tai! ultra-patriotinei organi
zacijai, žinomai kaipo Ameri
can Legion.

Delegatų didelis pasišventi
mas buvo matyti da ir tame, 
kad kiekvienoje) aukų rinklia
voje jie daugiausiai aukojo. 
Tokių rinkliavų buvo trįs: pir
mą sykį surinkta $2,700; antrą 
—$1,400; trečią—$900. Pažymė
tina, kad paskutiniame aukų 
rinkime ir laikraštininkai, tarp 
kurių" buvo ir kapitalistinių 
laikraščių reporterių, sumetė 

$29 ir pažymėjo, kad tai “Nuo 
laikraštininkų sovieto.” Prigel- 
bėti jnirtijos iždui, Nqw Yorko 
miesto ir apielinkės delegatai 
konvencijon atsisakė imti par
tijos jiems paskirtuosius $5 į 
dieną ir net keliones lėšas.

Buvo tai konvencija pilna en
ergijos, pasišventimo ir pasiry
žimo. Konvencija atliko savo 
darbą kaip geriausiai ji išma
nė. Dabar mums, draugai, kiek
vienam reik stpti darban.

C. A. Herman,
< LSS-gos Delegatas Sociali

stų Partijos Konvencijoj.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vUokiaa reikaUu, kaip krimtnaliikaoM 
taip ir civiliikaott ttiimuott. Dara 

vUokius doknnunttu irpopitraat
Mieato OfiMit

127 N. Bearbim St.
1111*11 leityBUs.

Tel. Central 4411

Namų Ofisas: 
2122 S. Hilited St 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

JOA. P e T R A TI g 4^ V- "TOglgM

A. PETRATIS Šito.
■ V ■'Jv , (J*

Mortgage* Bank 
REAL ESTATE-INSURANCE | 

Europiam American Burfau 
Siunčia Pinigu* Parduoda Laivokortaa 

notarijušas
3249 So Halsted Street. Ch.cafoAljįinoi^ 

T E LEPHONE SOULEVARP SlĮZdr

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietaria Gydytojas ir CMrargaa 
25 E. WashinKtos 8L 
Manhall Fteld Assss 

18th fl. Roimas 1827 
Phons CsatrsJ UB2 

Valandos: nuo 19 iki 12 (ryto

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki I vakaro.

B-Spfndslial. Phone Armitafs 2B1B
Rezidencijos telef. Albany 8710

^Ull .............. .....  .....
Telaphona Drover B0B2

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 Iki B va! vaka 
re. Nedėliomis pagal ištarimo. 
S261 80. Halsted St. Chicago, UI.
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Lietuviu Rateliuosei

WEST SIDE

šis-tas.

Ir vėl pavasaris, ir vėl vvest- 
si d iečiai “nori pasilsėti’* Drau
gijų susirinkimai tokie neskait
lingi, pramogos retėja, “tautiš
ko veikimo** negirdėt. Negirdėt 
nė tų, kur kadaise labai rūsčiai 
grūmojo Nvestsidicčiams: “pa
skelbsime jūsų pavardes, jeigu 
nepirksite bonų**...

Je, westsidiečiai moka “apsi- 
rokuoti”: vieną sezoną veikia
me, kitą—silsimos... Gal tai ir 
gera, o gal ne, bet pats būda
mas westsidiečiu visa tai smerk 
ti nedrįstu.

—kad nesuteikus jiems kanki
nių vardo. Ir gerai. Dabar bent 
nieks nemanys, kad socialistai 
atliko “budelio” darbą: buvę 
“žmonės” mirė “sava smerčia.”

------o------
Sekamą nedėldienį įvyks ne

paprastas LSS. 22-ros kuopos 
susirinkimas. Visi nariai (ir no- 
rintįs įstoti kuopon) privalo at
silankyti. Reikės apsvarstyti 
kai kuriuos neatidedamus klau
simus. Susirinkimą^ prasidės 
kaip 10:30 vai. ryto. Draugai 
prašomi nesi vėluoti.

vienas a. a. “kom.” 
komitečikas įsidėjo 
šimto dolerių savo 

ir “buvusiems drau- r

rys. Per kelintą metų jis pri- 
klausč LSS. 22 kuopai ir, be
rods, buvo vienas josios įkūrė
jų. Vėliau persikėlė LSS. 81 
kuopom Kilus musų organi
zacijoj suirutei dg. Ripkevičia 
nenuėjo su “komunistiškais” 
rėksniais. Kada chicagiečiai su
skubo reorganizuoti vietos LSS. 
kuopas, jis ir vėl buvo vienas 
pirmųjų reorganizuotosios kuo
pos narių.

Naujieniečiai ir vietos liet, 
socialistai neteko vieno savo 
draugo. Bet Lietuvos draugams 
taipjau reikalinga naujų paty
rusių darbininkų..

Tatai mes tegalime jam pa
linkėti: sėkmingo veikimo se
nojoj tėvynėj! — Iks.

betgi labai protestuoja, ir sakosi 
kad tai esąs “bcgedingas melas.”

RŪPESTIS ATEIVIŲ REIKA 
LAIS. "

—O—
LSS. 22-roji kuopa pergyve

no “komunizmo krizisą.” Bu
vusieji “žmonės”, kurie jų tarė
si palaidoję, dabar patįs pasi
laidojo. Kartu, suprantama, 

jie “palaidojo” ir apie pušipitį 
kuopos turto. Pradžioj kuopa 
buvo maniusi pareikalauti nu
neštą turtą teismo kebu. Paskui 
nutarei duoti “šventą ramybę”

“Vardan revoliucinio prole
tariato” 
skyriaus 
pusantro 
kišeniun
gams” pareiškė: neduosiu ir da- 
col. Jisai, tur-but, juos dabar 
atiduos “draugams vyčiams.”

— Tipu-Tapu.

“Baisus sumoksiąs”.
Arba laikraštinių strakalų 

pasakos.

BRIDGEPORT

Pralošė bylą, turėsianti užsimo
kėti 250 dolerių.

Juozapas 
Kriščeliunas
Mirė utaminke, 25 d. gegužės, 

1920. Buvo nevedęs, turėjo 31 
m. amžiaus. Ligą gavo būda
mas kariuomenėj, nuo tos ligos 
ir mirė. Paėjo iš Kauno rady
bos, Pumpėnų parapijos, Kulki- 
mų kaimo. Lietuvoje paliko mo
tiną, seserį ir švogerj ir Ame
rikoje paliko seserį ir švogerį. 
laidotuvės atsibus pėtnyčiojo, 28 
d. gegužio, 1920 į šv. Kazimie
ro Kapines, iš namų 4319 So. Ca- 
lifomia Avė. Laidojimu užsiima 
J. F. Eudeikis. Giminės ir pažįs
tami malonėkite dalyvauti laido
tuvėse.

Kiek laiko atgal lietuvis bu- 
čeris, .p Juozas Urba, gyvenan
tis 3324 So. Aubum avė., pat
raukė tiesop p. Elzbietą Plun- 
gienę, 3314 So. Ąuburn avė. By
la prasidėjo balandžio 20 d. ap
skrities korte. Kaltinamosios 
advokatas tečiaus pareikalavo, 
kad byla butų nagrinėjama iš 
naujof Bet gegužė! 22 dieną by
la galutinai užsibaigė — tame 
pačiame korte. Mat teisėjas 
Johnston atmetė p. Phingienės 
advokato reikalavimą ir tuo jis 
patvirtino išneštų balandžio 20 
dienos nusprendi, kad p, Plun- 
gienė privalo užsimokėti du 
šimtu penkiasdešimts dolerių už 
įžeidimų p. Urbos vardo. Kalti
namoji, be to„ turės padengti ir 
teismo lėšas.

—Visą žinąs.

Kaž-koks pabludėlis andais 
paleido porą Šūvių į valstijos 
prokuroro, demokrato Maclay 
Hoyne butų. “Didžioji spauda” 
iš to padarė dideliausią sensa
ciją. Pradžioje ji skelbė, kad tai 
tūlos peštukų gaujos darbas. 
Paskui ėmė skelbti, kad tai esą 
^‘raudonųjų” sumoksiąs. Gir
di, “raudonieji” jau senai ta
riasi nudėti Hoyne’ą ir kelis ki
lus valdininkus. Dabar tie laik
raštiniai strakalos nuėjo dar 
toliau. Kad “priparodžius,” jo- 
gei “raudonieji”, tikrai kėsina-

The Immingrants Commision 
538 So. Dearborn gal, kamba
rys 903), kuri tapo įkurta atei
vių sąlygoms tyrinėti ir turėti su 
jais nuolatinių ryšių, paskelbia, 
kad ji jau padarius nemaža ty
rinėjimų apie švietimo stovį ir 
gyveninio sąlygas pietines I Ui-1 
nois valstijos kasyklų sodybose. | 
Komisija gavo daugybę misis-1 
kandimų, ypatingai dėl atitrau-; 
kimo taip vadinamų mokesčių 
nuo pajamų, kuriuos ateiviai; 
turi mokėti, o taipjau dėl siųstų 
per įvairius agentus į užsienį pi
nigų, kurių betgi jų giminės ne-' 
gavę. Iš lietuvių tečiaus tokių 
skundų gauta mažai. Del visų 
paduotų nusiskundimų komisi-, 
ja daro tyrinėjimus ir rūpinsis 
kad nuoskaudos butų atitaisy
tos. Skundus galima komisijai 
paduoti raštu arba asmeniškai, 
valandomis nuo 9 ryto iki 5 po 
pietų.

FABRIKININKAI DEJUOJA

NAUJIENIETIS APLEIDO 
CJHICAGĄ.

Vakar apleido Chicagą, išva
žiavo Lietuvon, dar vienas se
nas naujienietis, Naujienų knyg 
vedis d. A. Ripkevičia. Važiuo
ja Kaunan.

Dg. Bipkev^ia buvo senas 
chieagictis ir veiklus LSS. na-

Kun. M. X. Mockus kalbės

sekamų laiškų:
“New York, geg. 21, 1920.— 

Pone valstijos prokurore Hoyne 
ir murzinasai šunie Henry Ber
gen, .ir Barnhardte, ir Tbiel 
agentijos Mike Flanneganc— 
mes skaitome reikalingu prane
šti jums, kad musų komitetas 
rado jus esant kaltais dėlei su- 
mokslininkavimo prieš du šim
tu vyrų bei moterų, ir kad to
dėl aš esmi įgaliotas parašyti 
tamstai ir pranešti, kad tamsta 
busi nušautas prie pirmos 
mums parankios progos. Šituo 
mes turime omeny jus visus; 
ypačiai gi murzinąjį sukčių, 
detektyvų Flanneganą. Tai an
trasai musų laiškas tamstai — 
paliuosuokite suimtuosius arba 
jus veikiai busite nušauti. Mes 
turime šnipų kaip kad jų turi
te jus ir mes, taipyat kaipir jus, 
žinome kų jus pienuojate.

“Jeigu bėgiu sekamų dešimt 
dienų jus nepaliuosuosite areš-

Darbininkų rinka mažėja, sve
timšaliai apleidžia Jungtines

Valstijas.
hl. ■ l. .1

Chicagos ir kitų “vidurinių 
vakarų” fabrikininkai labai su
sirūpinę. Susirūpinę tuo, kad 
“laisvųjų rankų” skaičius dar
bininkų rinkoje sparčiai mažė
ja. Svetimšaliai dideliais būriais 
apleidžiu “vidurinių vakarų” 
industrijos centrus. k Gi naujų 
“laisvųjų rankų” neatvyksta, 
arba palyginamai maža teat- 
vyksta. Jei šitaip dalykai eisią ir 
toliau, taigi jeigu išeivių skai
čius viršysiąs ateivių skaičių, 
fabrikininkanls busią “blogi 
laikai.” O tai dėlto, kad nesant 
pakankamai “laisvųjų rankų” 
už dirbtuvės vai'tų darbininkai 
įgiją daugiau drąsos — strei
kuoti !

Gudrus vagilis.
“ Ponia Mary Kelly, 3821 Pine 
avė., didelė teatro mylėtoja. 
Vakar naktį ji sutiko eiti teat
ru n su tūlu Charles Herman, ne
tolimu josios kaimynu, Kaimy
nas, išeinant, pasisiūlė užrakyti 
duris ir palaikyti jos raktų. Su
tarta padaryta.. Ties teatru ge- 
rasai Charles pasitiko “kitą 
frontą”; pasisveikino su juo ir

Ketverge, Geg-May 27 dienų, 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 paminėtą dieną!

Rengia 1 kp. L. L. Federacijos.

JUST KIDS—tommy’t Vlewpoint!
t
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Stern’s Dept. Store
3442-44 South Halsted Street

Specialiai Barginai Paminėjimo 
Memorial Dienos

T

60x33 col. Amerikoniška $1.50 
Vėliava Specialiai

Sweateriai — labai geri nešioti 
laukuose.

; __ ______ *

Męs turime visokių audeklų Vė
liavoms taipgi ir mažų vėliukų.

Moteriški ranka išsiuvinėti marš- 
kiniai taipgi razgyti ' $3.98 
marškiniai

Šilko Sweateriai puikiose $9.98 
spalvose

Vilnų Slip over $7.98
Sweateriai

Vyrai: Papuoškite savę gerais mar 
škiniais; S2.95
3.50 vertės . *

Georgette Crepe Weistės $7.50 
15.00 vertės

Gražų* Plaunami Kakloraišiai sy-

Voile (Razgytos) Waistės $1,50 
visos vėliausės mados

kius su marškiniais 75c, 50c, 35.
Vaikams Bliuzės $ 1.25
Specialiai

Nori samdyties streiklaužių.

Miesto taryba didžiuma bal
sų priėmė tokį patvarkymų, ku
ris “esant reikalui”, miesto val
džiai leis samdyties “ekstra dar 
biitnkų.” Jisai reiškia ve ką. 
Kilus streikui miesto valdžia 
galės visai nesi tarti su savo dar
bininkais, bet jų Vieton samdy
ties streiklaužių, šitaip tiesiog 
ir pasakė vienas miesto tarybos 
narys.

Vis dėlto, tarybininkai nesi
tiki, kad šitų jų patvarkymų pa
sirašytų majoras Thompson. 
Jis, girdi, perdaug žaįdžiųs, sų, 
statančialis šerį darbininkais— 
reikalaujančiais didesnių algų.

ta kilus šeimynoj ar draugų ra
tely ginčams arba dėl pačių ne
atsargumo — valant revolverius 
ir tt. Didžiuma tečiaus nužudyta 
piktadarių. \Vieni žudeikų jau 
pagauti ir laukia teisino, kiti 
vaikšto laisvi.

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

Padidino telefonų operatorėms

Chicagos telefonų kompanija 
pranešė, kad ji padidinanti ope
ratorėms algas. Padidinanti po 
tris dolerius savaitei. Beito, kom 
panija žadanti priimti darban 

.dar. “kokį..tuksiantį naujų ope
ratorių.” Taigi kostumcr’ai galį 
tikėties' “greito iiAtcisingo patar
navimo.’’ '

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

SANBORN COMPANY
51 Sanborn Bldg., 
Eagle River, Wis.

Ir tokių tėvų dar esama.

Tel. Yards’ 3654 1

. Mrs. A. Michniewich į 
AKUSERKĄ Į4

Baigusi Akute-1 
rijos kolegiją; J 
ilgai praktika- S 
vusi Pennsilva-j 
nijos hospitalė-fl 
se, Pasekmių- 5 
gai patarnauja? 
prie gimdymo. ■ 
Duoda rodą vi-a 
šokiose ligose I 

moterims iri 
merginoms.

3113 So. Halsted St. Chicago, Ill.t

Apvogė džiovininkų sanatoriu- 
mą.Mary Ignatovič, 6600 Mary- 

land Avė., patraukė tieson savo 
vyrų, Sfinon Ignatovič. Reika-. 
lauja divorso. Sako, kad ji ne
begalinti su juo gyventi, nes jis 
norįs “auklėti” savo kūdikius 
“kaip nesutverimus.” Pirmoji 
“auklėjimo” įmonė, kūdikiui 
nusižengus, esanti tokia: “priri
ša prie kojų virvę ir traukia 

palubiu.”
Moters advokatas

reikalauti, kad teisėjas š'itų

Kaž-koks nedžentelmeniškas 
vagilis vakar naktį aplankė Chi
cagos džiovininkų sanatoriumą 
ir - pavogė keturias statinaites 
“geriausio ruginio alkoholiais.” 
Šiandie sanatoriume nėra “nė 
lašelio alkoholiaus.” .

gams pasakyti paskutinį sudie. 
Mes žinome, kad bankininkai

1 įduoda jums pinigų, idant jus su- 
kišlumėt mus kalėjimuosna.

“Nacionalinio pildomojo ko* 
mitet įsakymu,

“Baker, Lingrand ir Bakin.
“A. Wagenknecht, ekzckuty- 

vinis sekr.,
(pasirašyta guminiu antspau

du.)
“Tai paskutinis jums perser

gėjimas.”
Viena iš dviejų: šitą laiškų ga

lėjo parašyti arba koks atatin
kamosios įstaigos agentas ar pa
bludėlis. Tatai liudija tasai keis
tas pasirašymas. To nevezint 
“didžiosios spudos” strakalos 
pučia dideliausią sensacijų. x

Labai galimas daiktas, kad 
tuo “kas nors” nori pasidaryti 
gražaus politinio kapitalo. Tūli 
buvo bepradedą kalbėti, kad to į ..... ........................ ..

“kapitalo” norįs pasidaryti pats visa eile medžioklių ir užgricb- 
valstijos prokuroras. Pastarasai ta daug svaiginamųjų gėrimų.

leso “frentas” ir vėl čia. Dar 
kartų pasisveikino ir persiskyrė. 
Atėjus prie ponios Kelly buto, 
Hermanas grąžino jai raktų ir 
nuėjo savais keliais. Įėjusi bu- 
tan ponia Kelly tečiaus pasige
do “įvairių brangenybių” už 
apie penkis šimtus dolerių. Tuoj 
nuėjo policijos stotin ir smul
kmeniškai išpasakojo savo prie
tikius. Policija suprato kame 
dalykas ir nieko nesakiusi apsi
lankė pas gerąjį ponios Kelly 
kaimynų. Paslaptis išsiaiškino. 
Hermano sveikinimas reiškė 
ve ką: besisveikindamas su sa
vo “f rentų” jis padavė jam rak
tų ir kol jiedu džiaugėsi puikiu 
teatru, “frontas” iškraustęs po
nios Kelly butų.

Nuo 6 iki

paties Ignatovičio.

žadąs pa- 
‘ex- 
ant

Areštavo sukčius.

Federalės valdžios įsakymu 
areštuota trijų krutamujų pa
veikslų teatrelių savininkai. 
Bandę apsukti valdžių — nemo
kant jai priklausomųjų mokes
nių.

Priešinsis padidinimui kainų 
telefonams.

Miesto valdžia sako, kad ji 
panaudosianti visų galimų įmo
nių, idant neprileidus padidinti 
kainas telefonams. Girdi, kom
panijos skundimus^ kad ji nebe
galinti “daryti reikiamų biznį” 
esąs prasimanytas.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearbom St, Chicago. 
Room 206.

Sunaikino aliejaus sandėlį.
ginasi pavogti jo moterį. Taip 
bent sako valstijos prokuroras 
Hoyne. v

Ki lęs gaisras vakar sunaikino 
didelį Ilolland Corc Oil kompa
nijos sandelį prie 46 Avė. ir Vau 
Buren gaivūs. Nuostoliai dideli.

LOS ANGELES, Cal. — Gar
sus krutoniųjų paveikslų akto
rius Williant S. Hart, lošiant 
nukrito nuo arklio ir išsgans- 
dintas givulys sumine jį po sa- 

• vo kojomis, sunkiai Hariu su- 
žiesdamas.

Nužudę 89 žmonės,

BY BAKER

Nito sausio 1 <1., 1920, ik h šiol 
Chicagoj nužudyta aštuoniasde
šimta devyni žmonės. Vienus

Dalrymple dar veikia.
Majoręf Dalrymple agentai vei

kia išsijuosę. Vakar surengta
i IIS Tise Su IT » ------

Tų žudeikų sėbrai, kurie nu 
žudo paskilbusį Chicagos un:

BE



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvergas Geg. 27 d., 1920
TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA

.Kainos kurios tinka bile vieno kiše
nių!. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olaelio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvfo styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musą specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mitino aerge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir val
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 
Cau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau

ilino serge kelinės $5.50 iki $17.50. 
Specialis nupigininoas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuria turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną Iki I 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai 
vakare. Nodiliomis iki 6 v. vakare 

S. GORDON, 
1415 So. Balated St. Ckieaga, m

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
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 pranešk

ANTANAS KOFKEL
216 Crane Str., Dayton Ohio.

REIKIA DARBININKŲ
n- ■ *«|ini ■ 'i..... ..

MOTERŲ

REIKIA 
VEITERKŲ

Trumpos valandos; patyrimo nerei
kia; mes išmokįsime; augštos klesos 
Tea Roomjponų ir ponių lankoma.

Kreipties 
SPOEHR 
172 W. Adams St.

Pranešimai
North Side. — Vaikų draugijėle 

“Bijūnėlis” rengia šemynišką vakarė
lį gegužės 31 d. kaip 4 vai. po pietų 
Liuosybės svetainėje 1822 Wabansia 
Avė. Programą ' išpildys draugijėlės 
nariai. Beto vakarėly kalbės Naujienų 
redaktorius d. P. Grigaitis. Visus 
kviečiame skaitlingai atsilankyti.

—Komisija.

Man reikia draugės 18—30 metų 
amžiaus ir turinčios kiek pinigų. Esu 
26 metų; vartoju 5 kalbas, ttiriu kėlės 
tūkstančius dolerių;- manau važiuoti 
Lietuvon; uždėti tenai biznį; meldžiu 
prisiųsti savo paveikslėlį antrašu:

Mr. S. C.
1020 /State St. Yongston, Ohio.

PAJIEŠKAU gerų kąrpindierių prie 
namų statymo ( tik namų, o ne ko
modų dirbimo). Mokestis gera, dar
bas 9 vak dienoje. Taip pat reika
lauju furmoną, kuris galėtų vesti 
darbą prie statymo namų. Atsiliep

dami praneškit kiek norit algos, 
kur ir kaip ilgai dirbot. Kreipkitės 
antrašu:

S. RADAVIČIA,
130 Wooster Avė, Akron, Ohio.

REIKIA MOTERIŠKŲ 
$17 sąvaitei.

Kreipkis tuoj
21-st & Loomis Sts.

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ 
“VYRŲ

RAKANDAI NAMAI-ŽEME
VYRŲ PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

REIKIA 
LEIBERIŲ

REIKIA
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

Vidaus darbui dirbyklojef 
Gera mokestis ir bonus.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

Nuolat darbas.
Samdos ofisas atdaras
visą dieną.

HEPPERS — NELSON 
ROOFING CO.,

4500 Filhnore St.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 j dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18tli St. 
NATIONAL LEAD CO.

L. S. S. 22 kp. nepaprastas susi
rinkimas įvyks nedėlioj, gegužės 30, 
kaip 10:30 vai. ryto M. Meldažio sve
tainėj. Visi nariai prašomi atsilanky
ti ir laiku. Turėsime pasitarti dėl tū
lų svarbių reikalų. Be to, nariai, ku
rie yra paėmę pardavinėjimui Soc. P. 
1 geg. tikietų. būtinai privalo atsineš
ti neišparduotus tikietus ir pinigus 
gražinti. — Valdyba.

PAJIEŠKAU apsivędimui merginos 
arba našlės, kad ir su dviem vaikais 
nesenesnės 32 metų amžiaus; meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

J. DUMBLAUSKAS
3404 S. Morgan St., Chicago, III.

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.

Dr. Vinco Kudirkos Dr’jos mėne
sinis susirinkimas bus subatoj, gegu
žės 29, kaip 8 v. v. Meldažio svetai
nėj. Nariai prašomi atvykti laiku.

—Valdyba.

PAJIESKAU savo brolio Juozo An
tanavičiaus iš Ąuškadamių kaimo, 
Lukšių parapijos. Trįs metai atgal 
gyveno Pliens, Pa. Kame dabar ran
dasi nežinau. Meldžiu atsiliepti arba 
žinančiųjų pranešti man:

ANTANAS ANTANAVIČIUS 
Box 87, » Fleming, Ky.

REIKIA 
VYRŲ

Dirbyklos darbams. Patyrimo ne
reikia. Geros sąlygos. 4714 iki 50c. 
valandai pradžioje. Proga u^davu 
dirbti sutarties kainomis. Samdymo 
ofisas atidaras nuo 7:30 ryto iki 5 v. v.

U. S. RUBBER CO.
2603 Grand Avė.

REIKIA patyrusio vyro dar
bui prie pieno. Kreipties: 

NESTLE’S FOOD CO.
527 W. Roosevelt Rd.

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

4901 W. 12-th St.

Cicero. — L. S. S. 138 kp. susirin
kimas bus subatoj, geg. 29, kaip 8 
vai. vak. J. Neffo svetainėj, 1500 So. 
49-th Avė.

Draugai kviečiami ateiti laiku, nes 
turime svarbių reikalų. Reikės pasi
tarti dėl Socialistų Partijos “Presos 
picnic’o”, birželio 13 d. Riverview Par
ke. — Valdyba.

-i. - • ■ • ■ - -

SIŪLYMAI kambarių
Rendai kambarį s ir garadge. Yra 

vanos, šviesa; nėra vaikų; su ar be 
valgio. Kreipties:

5936 S. Talmon Avė.

REIKIA
Mergaičių plovyklai — prie kalnie- 
rių; taipgi prie rankovių ir apikak- 
lių prosijimo; patyrusų; augšČiausi 
mokestis; nuolat darbas.

CHICAGO LAUNDRY CO. 
4243 Cottage Grove Avė.

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

5844 So. Throop St.

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.

Nuo- REIKIA dviejų patyrusių širmenų į 
scrap geležies yardą.

2084 So. Southport Avė.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugystės mėnesinis susirinki
mas įvyks geg. 30 d., kaip 2 vai. po 
pietų J. Neffo svetainėj 1500. So. 49- 
th Avė.

Draugai ir Draugės, ateikite.laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų.

—. A. Liutkus, sekr.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS vienam vaikinui 

geras švarus kambarys. Geistina, kad 
butų su valgiu. Atsišaukite greitai.

L. L. SCHUTTRECK 
73Ž So. Kilboum Avė.

REIKIA
REIKIA

IŠRENDAVOJIMUI

Liet. .Mechanikų ir Amatninkų Su- 
sivenijimo susirinkimas bus nedėlioj, 
gegužės 30, kaip 10 vai. ryto, Auš
ros svetainėj 3001 So. Halsted St. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti—būti
nai ir naujų narių atsivesti.

— P. Janavičia.

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

3207 So. Wallase St.

REIK I A DARBININKŲ

Mergaičių ir Moterių 
abelnam kepykloje darbui. Pa
tyrimo nereikia. Gera mokes
tis. Naktinis darbas.

Kreipties:
1107 W. Congress St. 

MOODY & WATERS CO.

Prie Milling Mašinų Operatorių, Gear 
Cutterių, Lathe Operatorių.

Nuolat darbas — aštuonios dienos 
arba naktimis.

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

REIKIA
Vyrų lengvam išdirbystes dar
bui. Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.

GITS BROS. MEG. CO.
1940 S. Kilboum Avė.

AUTOMOBILIAI

MOTERŲ

Šiądien “Birutės” specialis susirinki
mas—lekcija. “Parlamentarės teisės”. 
Skaitys p. A. Petratis Mark White 
Sųuare park’o svet., 8 vai. vak. Visi 
birutiečiai bukite. — Komisija.

REIKIA

REIKIA
Dešimties mergaičių dienos 

darbui prie vaisių. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.
North Sidės Draugijų Sąryšis ren

gia vakarą nedėlioj, 31 spalio. 1920 m. 
Didžiojoj Schoenhoffen svet. Mel
džiam Socialistų kuopų, Dramatiško 
ratelio ir kitų progresyvių draugijų 
tą dieną nerengti vakarų.

—Komitetas.

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ.

Prie Punch Pressų, 
Benčiaus ir Assembling.

Darbas nuolat.
Patyrimo nereikia.

REIKIA moteries namų darbui. Ge
ra mokestis, atsakančios darbo va
landos. Atsišaukit tuojaus:

M. CIMERMONAS 
4240 Archer Avė.

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 motini ii nau
ją dainą — kapinių dienai pažymėti 
J ?et. Taut. kapinėse, sekamą pane- 
dėlį. — K. Vaičiuška, pirm.

Matyti Miss 
JENSEN

VICTOR MFG. & GASKET CO.
7550 Roosevelt Rd.

REIKIA kambarinės.
BIEDMONT HOTEL 
6236 So. Halsted St. 

Klauskite M r. Steinberg.

North Sidės Dr-jų Sąryšio į viešą
jį Knygyną delegatų susirinkimas 
įvyks ketverge, geg. 27 d., 7:30 vai. 
vakare, Viešo Knygyno svet., 1822 
Wabansia Avė. Visi delegatai atsi
lankykite laiku, nes yra gana svar
bių reikalų. — Sekr. F. Prusis.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA 
VYRŲ 

Abelnam darbui 
Kreipties: 

FELSENTHAL—SLEPI! CO. 
755—759 W. Taylor St.

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

M. EISINAS
3255 So. Lowe Avė.

REIKALINGAS' barberys. At
sakančiai savo darbą mokantis. 
Darbas ant visados. Atsišaukite 
greitu laiku:

1656 Wabansia Avė.
-e (

. - 4 -------- -..............  - ---------

PARDAVIMUI automobilius White- 
limozinas, 8 pasažierių, modelio 1912. 
Viskas gerame stoVyjb — išrodo kaip 
naujas. Parduosiu už $400

D. PETRAVIČIA 
3147 So. Union Avė.

PARDAVIMUI

REIKIA kalvio finišerio » •
vežimų ir automobilių.

J. MUFLER
158 E. Grhnd Avė.

prie
PARDAVIMUI groserng ir bu- 

čemš. Biznis nuo senai išdirb
tas. Priežastis pardavimo — iš
važiuoju į Lietuvą.

3312 So. Halsted St.

Brideperto 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-operaęijos tvarky
mosi budus. — Valdyba.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ.

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

OLSON RUG. CO.
1508 W. Monroe St.

iki

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

REIKIA
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. Auburn Avė. 
Darbininkai malonėkite susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų......— Valdyba.

Mergaičių ir Moterų 
Abelnam darbui kepykloje. 

Patyrimo nereikia. Gera mokes
tis. Dienos darbas.

Kreipties:
MOODY & WATERS

1107 W. Congress St.

Pa j ieškojimai
'asmenų JIEŠKOJIMAI

GERA PROGA merginoms, kurios 
norėtų susipažinti su manim, mylin
čios dorą gyvenimą. Aš pajieškau ap- 
sivedimui merginos jaunos nuo 20 iki 
25 metų amžiaus arba senesnės. Aš 
esu 24 metų, turiu gerą darbą ir gerai 
užrdirbu; myliu dorą gyvenimą; buki
te malonios atsišaukti laiškais su pa
veikslu. Kožnai duosiu atsakymą. Ar
ba pati atvažiuokite. Jos. Yodelis, 
4856 So. Bishop St., Chicago, III,

REIKIA

Moteriškos abelnai namų ruošai. Gerą 
mokestis

Pašaukti Miss Jensen Austin 6180 
prieš 5 v. v.

Reikalingas patyręs knyg- 
į 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.

VYRŲ
2 Watchmonų $110—$125 į mėne

sį, 8 vai., nedirbama nedėliomis; Ode
riu — nereikia patyrimo; pečkurių ir 
pagelbininkų 60—70c valandai; jani- 
torių $115—$125 į mėnesį; nakti

mis ar dienomis, 8 vai.; Mašinistų ir 
pagelbininkų 60—80c į valandą; kal
vių ir pagelbininkų; cinių; Senyvų 
vyrų lengvam darbui $5.50 dienai; plo
vėjų automobilių $36, nėra nedėldie- 
nių; vyrų prie elevatorių; karpente- 
rių ir pagelbininkų. Visokiems dar- 
dams hotelyje ir restorane $70—$85 
į mėnesį; shaufferių; darbininkų prie 
punch pressuų $6.00 dienai; milling I 
Wrightų ir pagelbininkų. , 

MOTERIŠKŲ
Moteriškų trumpoms darbo valan

doms:
Bar 6 v. v. iki 11 ar 12 v. n.
7 v. r. iki 12 v. d.
9 v. r. iki 4 v. d. j
5 v. r. iki 10 v. n.

12 v. d. iki 4:30 v. v. j
12 v. n. iki 5 v. r. .
Cake packerių $21 ir valgis, 8 vai. 

nėra nedėldienių. Mergaičių ir mote
rių darbui vasamamuiose arti Chica
gos; $70 i mėnesį, kambaris ir val-

SOUTH PARK EMPLOYMENT į 
AGENCY Į

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North Ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai). į

nis darbas; gera mokestis; vs 
nuo 4 iki 12. Kreipties:

N. K. FAIRBANK CO.
225 W, 18-th St.

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS. 

GERA MOKESTIS 
IR BONUS

Kreipties
WESTERN FELT W0RKS.

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

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

1619 So. Halsted St.

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

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

REIKIA
Darbininkų prie Punch 

sų, Darbas uždavimu ir bonus, 
geros darbo sąlygos.

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

PARSIDUODA krautuvė, gausiai ap 
gyventa vieta Lietuvių apielinkėj. 
Krautuvė yra pilna daugybe visokio 
tavoro — smulkių aprėdalų, mokyk
loms įrankiai, saldainiai ir t.t. Prie
žastis, pirkau kitokį biznį.

1805 W. 46-th St.
Phone McKinley 6024

Pres- PARDAVIMUI grosernė ir bučemė 
labai geroje vietoje. Bizinis cash— 
be knygučių. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

4901 W. 12 St.

PARDUODU grosernę labai pui
kioj vietoj, ant kampo ir labai dide
lė; galima uždėti ir bučernę, nes arti 
tokio biznio nėra; priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

S. A. KANAPECKAS 
2958 Lowe Avė. Chicago, III.

REIKIA — Porterių deparįa- 
mentinei sankrovai. Nuolatinis 
ir lengvas darbas. Gera mokes
tis.

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

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

PEOPLES IRON & METAL 
5885 S* Loomis Blvd.

CO.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai trijų rui

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

3436 Union Avė. 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 40 Place, 1-mas fintas.

^PARDAVIMUI rakandai (furnitu- 
re) dėl 5 kambarių. Rakandai tik 
dviejų metų senumo. Jei kas pirks 
sykiu visus, parduosiu už $400.

D. PETRAVIČIA 
3147 So. Union Avė.

PARSIDUODA geri rakandai už pi
gią kainą; gera proga pasinaudoti rei
kalingam; atsišaukite greitai.

STANISLOVAS MALAKAUSKIS 
3228 So. Halsted St., Chicago, III.

Deimanto adata Ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 

i phonographas, kaip
j feį ' į naujas, vertas $155 

už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 

I moliui 11 (lauKnl kitų daiktų 
I parduodamų.

įjjJIIĮįjjl I Turimo labai gražių M sulyg šios dienos ra-
nV kandų seklyčioms

(parlor). Reikia ma
li u tyti, kad apkainavus. 
“ Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
........................ “D.

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.

miestus prisiunčiamo per Č. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURN1TURE
STORAGE,

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

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo 

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar* 
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurui, lempos, duvenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Ta i p-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa-o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir molarnJš- 
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 didel 
Cabinet fonografai verti $150 už $89, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-West Saniple FUrn. Storage. 

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

TĖMYKIT!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 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 pho- 
norraphų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

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. 30th St., kampas Union Avė. 

2-Yos lubos.

NAMALŽEMĖ

Pardavimui

Ant Bridgeporto

Du mūriniai namai, 2 augščių, 
po 2 pragyvenimu ir po 6 kamba
rius.

Vienas namas už $2,^00.00.
Antras namas už $2,500.00.

Turi būti parduota greitai. Pa-
sinaudokite proga.

A. PETRATIS & CO.
3249 S. Halsted St.

PARSIDUODA Farma 40 akrų že
mes, geri budinkai ir žemė už $1800.- 
00 ant lengvų išmokėjimų; įmokėti 
$400.00, o likusius per 9 metus. Taip 
—galima pirkti su gyvuliais ir šūdi
nėms. Priežastis, turiu kitą farmą.

Del platesnių žinių rašykite: 
J. SAKALAS 
KendalL Mich.

PARDAVIMUI 2 aug. naujas mū
rinis namas po 6 kambarius, garu 
šildomas, naujoviniai inrengimai, Kai 
na $8.6Ū0. Kreipties 1 sankrovą: 

JUOZAS KENTRA 
5420 So. Spalding Avė.

FARMOS.
PARSIDUODA keturios farmos 

Ulbai 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 žemės ir gra
žios vietos. Kurie manot pirki, tai 
nelaukite, kreipkitės tuojaus.

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

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

A. CHERNAUSKIS 
3225 So. Auburn Avė. Chicago, 111.

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų dviem 

pagyvenymafs murini namą ir taipgi 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 

knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elekt
ros įvedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindįs basemente cementinės. Ga
ru Šildomas visas namas, Suros 
naujausio įtaisymo. 1-mas pagyveni
mų — pirmos klesos knygynas ir 
cigarų krautuvė, kampas 47-tos ir

Wood gatvės. Grindįs muro, durjs 
langai aržuoliniai, 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto, kati išvažiuoju į Europą. 
Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ. 
1757 W. 47 gatvė. Chicago, III.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 4 pagyvenimų: 4-4-4 ir 5 kamb. 
Cemento skiepai; landre, elektra, ga
zas. Du flatai apšildomi su furnace. 
Vanos ir karštas vanduo. Viskas įreng 
ta pagal naujausią madą. Renda $160 
mėnesiui. Kaina $14.800.

Dideli-’ lotas 50x150 ant 71 gatvės ar 
ti St. Layvrence. Dar keletas gerų 
namų ir pigių; mažų ir didelių.

Z. S. MICKEVICZ 
3301 So. Halsted St. Chcago.

2
PIGUS NAMAI BRIDGEPORTE 
fliątų porinis namas ...... $2,100
pagyvenimų ..........................
flatų mūrinis namas ........... $3,700
pagyvenimų mūrinis namas $6,500 
Visus galima pirkti su maža suma

2
7
pinigų; kitus mokėti kaip rendą.

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

PARDAVIMUI 12 kambarių na
mas: 4—-4 -—4, 3 sinkos, 2 toiletai, ga- 
sas, šiltas vanduo. Kaina tik $1200. 
Pinigais arba ant lengvų išmokėjimų. 
Savininkas turi apleisti miestą urnai.

711 W. 46 PI.

PASKOLOS,
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis. MAKER KRAUg>

1924 W. Chicago Avenue 
Atdara vakarais. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turinis didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing Ir siuvimo 
skvrlus, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTEI DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnleka. Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kąmpas Lake SU ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos JungL Valstiloae. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui Ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už 810 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garmant Designing 
Suite 828 74 W. Waahington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.
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