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True translation fllec! with the post-master at Chicago, III. June 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Anglijos darbininku delegacija 
peikia Rusiįbolševiky valdžią

Lenkai apleidę Kijevą

Bolševikų valdžia vėl nuversta

Vokietijos neprik|ausomiej socialistia reik- 
kalauja 'grynai Socialistinės vaizdios

ANGLIJOS DARBININKŲ DE
LEGACIJA PEIKIA BOLŠE

VIKŲ VALDŽIĄ.

Skurdas ir betvarkė viešpatauja 
šalyje. Reikalauja nuėmimo 

blokados ir pripažinimo 
Rusijos valdžios.

LONDONAS, birž. 11.— šian
die viešai paskelbta pirmas ra
portas Anglijos darbininkų de
legacijoj kuri ką tik sugrįžo 
tyrinėjusi padėtį sovietų Rusi
joje.

Ji atvežė laiškų nuo Lenino, 
kviečiantį Anglijos darbininkus 
sukilti. Laiškas sukėlė sensaci
jų-

Delegatai pareiškė, kad juos 
labai sujudinusi ta betvarkė ir 
dizorgani^acija, kokių jie rado 
Rusijoje, balsus nuskurimas 
žmonių ir didelis valdžios kliu- 
dimas asmeninei laisvei. Ra
portas esąs vienbalsis.

Smerkia lenkų karų.

Raportas sako, kad blokada 
pažeidžia visų pasaulį ir yra 
baisiausia nelaimė Rusijai. Ja
me primenama apie didelį siau
timų ligų, kurios pasibaisėtinai 
plėtojasi delei stokos muilo ir 
vaistų, nors dedama milžiniškų 
pastangų sanitarijoje.

Kalbėdamas apie lenkų ka
rų raportas sako:

“Kvietimas tveriamam ’ dar
bui dar sykį turi būti atidėtas, 
kad atsišaukus į karinius entu
ziastus, kada naujos karo sąly
gos pagimdo naujus pretekstus 
varžyti asmeninę laisvę ir neda- 
leisti laisvės svarstymo.”

Visus vienija karas.
Raportas sako, kad karas su

jungė visas partijas gynimui 
šalies. Jis pabrėžia suįrimų pra
monės delei stokos žalios mede- 
gos ir ragina tuojaus pripažinti 
Rusijų.

Raportas tapo atvežtas į Ang
liju įteikimui darbininkų kon
gresui Scarbough.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III. June 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LENKAI APLEIDĘ! KIJEVĄ.

Bolševikų besi veržimas privertė 
lenkus apleisti Ukrainos 

sostinę.

LONDONAS, birž. 13 — Sun- 
day Observer sakosi sprendžiąs, 
kad lenkų armija evakavo Uk
rainos sostinę Kijevu pėtnyčio- 
je, delei pavojingo bolševikų 
besiveržimo, kuris grųsino at
kirsti lenkų pasitraukimo linijų.

Iš kur jis paėmė tų žinių, 
laikraštis nepaduoda.

Bolšešvikai perkirto svarbų 
geležinkelį.

VARŠAVA, birž. 12. Pasak į rybų yra neteisinga. Iš augšto'ja nežino kas daroma i 
žinių iš fronto, Rusijos bolševi- autoriteto patirta, kad tarybos ginklais ir negali imti atsako- 
■ i i I i .. i..._______ u. •  •_ 1 invbni ioi io vrn nu nzlnkų kavalerija, besisiekianti ap- slenka normaliai apie nieku- 
supti Kijevą, perkirto keliose (rius svarbiausius dalykus su
virtose geležinkelį tarp Kijevo tarties, kaip pa 1 mosavimas be- 
ir Berdičevo ir keliose vietose laisvių ir k. Krasinas jau gavo
prasiveržė per lenkų frontą.

Bolševikai turį apie 40,000 
kareivių. Vienas skyrius kavale
rijos siekia 9,000.

Tas palieka lenkams tik vie
nas geležinkelis į Kijevu. Belo 
Kijevo-Korostcn linijai gręsia 
bolševiktj divizija, kuri perėjo 
Dnieprą į šiaurę nuo Kijevo.

Smarkus mušis siaučia abejo
se miesto pusėse, taipjau palei 
visų frontą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 14, 1920 
as reųiiired by the act of Oct. 6,1917

DENLKINIECIAI UŽĖMĖ DU 
UOSTUS.

Gen Vrangel skelbia savo 
laimėjimus.

KNOSTANTINOPOLIS, birž. 
11. — Pranešama, kad pirmas 
gen. Vrangel (kuris užėmė gen. 
Denikino vietą ir komanduoja 
jo kareiviais Kryme) spėkų di
desnis ofensyvas, buvo gana 
sėkmingas.

Birž. 4 d. dideli pulkai Vrail
gei io kareivių išplaukė Feodo- 
sijos ir birželio 6 dieną išlipė 
Berdianske ir Mariampole, A- 
zovo jurų uostuose. Gen. Vran
gel spėkos nebuvo užpultos ka
da jos plauke Kerč siauruma. 
Jos rado tik mažų pasipriešini
mą ir užėmė porins lengvai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 
TROCKIS UŽMUŠTAS, LENI

NAS PABĖGUS.

Gen. Brusilovas nuvertęs bolše
vikų valdžių, sako Vladivostoko 

žinia.

TOKIO, bįrž. 10. — Laikraštis 
Asahi Shimpen cxtra laidoje 
išspausdino žinių, kad bolševi
kų valdžia Maskvoje tapo nu
versta, kad karo minirieris Le
onas Trockis liko užmuštas ir 
kad premieras Nikolai Lėni n 
pabėgo. Ta žinia paeinanti iš 
Vladivostoko valdžios.

Maskvoje esanti įsteigta nau
ja valdžių vadovaujama gen. 
Brusilovo.

True translation filed w!th the post- 
master at Chicago, III. June 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

DAUG GANDŲ APIE RUSI
JOS ANGLIJOS TARYBAS.

Tarybos dar tebisitęsia.

LONDONAS, birž. 12. — Vi
sokios rušišes visokiausių gan
dų vaigšto apie bolševikų pa
siuntinio Krasino tarybas su 
Anglijos valdžia.

Vieni} žinia sako, kad tarybos 
tapo galutinai pertrauktos ir 
kad Krasinas prašė leidimo 
paskelbti apie tai spaudoje.

Žinia apie pertraukimų ta- 

nuo savo valdžios užtikrinimą 

sulaikymo nuo ] 
įteikė tai Anglijos valdžiai. Jis 
nebuvo atmestas ir dabar yra 
atidžiai peržiūrimas.

Krasinas kasdie bevieliniu 
telegrafu sužino su Rusijos val
džia.

Sekama konferencija su Auga
lijos valdžios atstovais yra pas
kirta sekamai sąvaitei.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III. June 14, 1920 
as re<|uired by the act of Oct. 6,1917
VOKIETIJA NEBESURANDA

KAS SUDARYTŲ NAUJĄ
KABINETĄ.

Neprilkausomieji socialistai) rei
kalauja grynai socialistinės 

valdžios.

PARYŽIUS, birž. 13. — Vo
kietijos kancleris Herman Mu- 
eller atsisakė sudaryti naują 
kabinetų, užėmimui vietos pre- 
miero Brauno kabineto, kuris 
rezignavo birž. 8 d., sako Berli- 
no žinia. Mueller atsisakė lodei, 
kad nepriklausomieji socialistai 
išreiškė jo sudaromam kabine
tui opoziciją. (Mueller buvo ap
siėmęs bandyti sudaryti kabine
tą ta sąlyga, jei sutiks įeti mi- 
nisterijon ir nepriklausomieji 
socialistai). *

Preziidentas Ebertas pakvietė 
nuosaikų konservatyvų Heinz 
sudaryti ministeriją. Braun ka
binetas laikinai pasilieka vie
toje.

Reikalauja socialistinės valdžios
BERL1NAS, birž. 13. — Kan

cleris Mueller, kuris buvo pra
šytas prezidento Išberto sudary
ti naują kabinetą, kreipėsi prie 
neprik'iausamųjų socialistų, 
kaipo antros stipriausios parti
jos reichstage, kviesdamas 

juos dalyvauti valdžios sudary
me. Bet nepriklausomieji so
cialistai pakvietimų atmetė.

Christien pasakė, kad partijos 
uždaviniu yra “neatiaidi klesi- 
nė kova liksiu pašalinti kapita
listinės ir militaristines klesos 
viešpatavimų.” Jis sakė, kad 
nepriklausomieji socialistai 
svarstytų tik apie grynai socia
listų valdžią, kurioj jie turėtų 
didžiumą ir prendžiamųjų 
įtekmę^

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 14, 1920 
as reųuired by the nei of Oct. 0,1917

22 MOTERIS REICHSTAGE.

BERLINAS, birž. 13. — Vokie
tijos nacionalio susirinkimo 
pirmininkas ; Konstantin Fah- 
renbach paskelbė, kad jis mano 
naująjį reichstagų sušaukti bir
želio 24 d.

Naujame reichstage bus 22 
moteris. Nacionaliniame susi
rinkime jų buvo 38.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 14, 1920 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917
Bulgarija neduodanti bolševikų 

priešams ginklų.

SOFIA, geg 19 (suvėlinta). — 
Bulgarijos valdžia gavo telegra
mų nuo Rusijos bolševikų užru- 
bežinių reikalų ministerio, pro
testuojančių prieš menamų Bul
garijos davimų ginklų ir amu
nicijos bolševikams besiprie
šinančias spėkoms.

Bulgarijos užrubežinių rei
kalų ministeris atsakė, kad visi 
Bulgarijos ginklai ir amunicija 
liko konfiskuoti franeuzų ir 
todėl ji negali niekam suteikti 
ginklų. Jis pridūrė, kad Bulgari- 

su jos

mykė j, jei je yra naudojam.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

nronaflandos ir True translation filed with the post- 
. .y. . ... master at Chicago, 111. June 14, 1920

as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Rusijos bolševikų 
atsišaukimas

Kviečių vigu šalių darbininkus 
padėti atremti lenkus.

(Fedrruotoji Presą].
MASKVA, birž. 12. — Sovietų 

valdžia bevieliniu telegrafu pa
siuntė sekamų atsišaukimų visų 
šalių darbininkams:

“Musų vakariniame fronte 
vėl prasidėjo karas. Dar sykį 
dideli plotai žemės yra terioja- 
mi karinio veikimo. Rusijos 
darbininkų klesos vėl yra pri
verstos stverties ginklo. Lenkai 
pradėjo karų tikslu apiplėšti 
Ukrainos valstiečius ir atimti jų 
žemes dėl Lenkijos dvarininkų. 
Lenkija veda karų, kad užėjus 
jau ant sunaikintos talkininkų 
kapitalistų Rusijos milžiniškų 
kontribucijų.

Už šį karų yra kaltos talki
ninkų šalių valdžios. Visos jos 
mažesniame ar didesniame laip
snyje remia Lenkijos žygį. Tpd 
nuo jus, visų šalių darbininkai, 
priguli, kad karas užsibaigiu 
greičiausiai galimu laiku su vi
sišku sumušimu kapitalistų ir 
dvarininkų.

“Francijos, Anglijos, Italijos 
ir Amerikos darbininkai, gele
žinkeliečiai, transporto darbi
ninkai ir jurininkai: Nedaryki
te nė vieno šautuvo, nė vienos 
kulkos; nesiųsk i t amunicijos ar 
maisto Lenkijai, eikite į gatves 
ir surengkite demonstracijas ir 
streikus obalsiu: “Jokias para
mos Lenkijos baltų jai gvardi
jai”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 14, 1920 
ai reųuired by the act of Oct. 6,1917

ITALAI PROTESTUOJA
PRIEŠ GABENIMĄ KAREIVIŲ 

ALBANIJON.

RYMAS, birž. 13. — Demon
stracijos ir didelės riaušes įšti- 
kę Trieste ir apielinkėje, kaipo 
protestas prieš siuntimų Italijos 
kareivių į Albanijų. šautuvų ir 
revolverių šūviais apsimainyta 
ir bombų mesta. Daug žmonių 
sužeista.

Vėlesnė žinia sako, kad Tries
te ramu ir kareiviai išvažiavo 
Albanijon be tolimesnių nuoti- 
kių.

Iš Avlonos pranešama, kad 
sukilėliai pagelba nuo italų at
imtų kanuolių ir kulkasvaidžių 
užpuolė miestų ir priėjo visai 
prie jo. Kontr-atakojc sukilėliai 
paliko 200 užmuštais.

(Pėtnyčioje gautos iš Albani
jos žinips sako, kad albanai su
ėmė italų generolų ir kad italai 
bombardavo Cuzati miestelį. Ki
ta žinia sako, kad ištrauktieji’ iš 
Černagorijos italų kareiviai at
vyko į Albanijų).

True translation rnea wnh the post- 
master at Chicago, UI. June 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJA APLEIDO ČERNO- 
GORIJĄ.

RYMAS, birž. 13. — Italijos 
kareiviai evakavo visus černo- 
gorijos miestus, įskaitant Anti- 
vari, Dulcigno ir Scutari, delei 
jugo-slavų priešinimos, sako 
Tempo. Italai taipjau evakavo 
Santi-Quaranti laivyno bazų.

. Streikieriai laužo mašinas.

ESSEN, birž. 11. — Kruppo 
darbininkai sustreikavo, reika
laudami pakėlimo algos. Direk
toriai reikalavimų atmetė. Dar
bininkai ardo ir daužo mašinas 
Ir verčia pasilikusius darbinin
kus apleisti dirbtuves. Nuosto
liai siekui milionus.

True translation fileo wtth the post- 
master at Chicago, III. June 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 0.1917

Skerdikas nori 
dar dėkingumo 

* - -
Anglas, kuris išskerdė 379 indu- 
sus dar reikalauja dėkingumo.

LONDONAS, birž. 12.—“Am- 
ritsar skerdikas’’ gen. R. E. H. 
Dyer mano, kad Anglijos val
džia, visa imperija ^r net visas 
pasaulis jam turi būti dėkingas, 
kad jis paliepė savo kareiviams 
paleisti 1,650 šūvių į 20,000 be- 
g nklių Indijos žmonių, kurie 
buvo susirinkę aikštėje, kurioje 
buvo vos keli išėjimai.

Gen. Dyer mano, kad ta sker- 
dynė, kurioj jis į 10 miničių nu
žudė ’ 379 žmones ir sužeidė 
1,200, ir jei negalėjo daugiau 
išskersti, tai vien todėl, kad pri
truko amunicijos, tai buvęs “ak
tas miela širdystės.”
Tai atsidengė veik po melų slė

pimo, paskelbimu raporto ma
žumos Hunter komisijos, kuri 

(ant vietos tyrinėjo tų skerdynę. 
Tekstas to raporto taipjau pasa
ko kodėl ta žinia taip ilgai buvo 
slepiama nuo žmonių.

Indusai tyrinėtojai, kurie at
sisakė prisidėti prie anglų balti- 
nime gen. Dyer pesiclgimo, sa
ko, kad jis turėjęs 4 vai. ap
svarstymui savo žingsnio.

Kartu yra priparodoma dau
giau panašių nuožmumų, ko
kių papildė anglų oficicriai In
dijoje.

Pvz., lieul. pulk. Johnson 
vienoje apygardoje paskelbė il
gų karo stovį ir išleidinėjo pa
liepimus, kuriuos jis vadino 
“smagiomis sniegenų vilnimis.” 
Viena iš tų “smagių vilnių” bu
vo daryti studentų vardašaukį 
4 sykius į dienų ir versti 1,000 
indusų studentų vaigščioti kas
dien dideliame karštyje po 16 
mylių. Jis Viešai prigrųsino, 
kad jeigu nors vienas jo karei
vių bus sužeistas bombos, jis 
toje vietoje padarys 100 yardų 
diametro ratų ir visus žmones 
tame rate išžudys ir namus su
griaus.

Gen. Dyer prisipažino, kad jis 
moka puikiai plakti ir sušaudy
ti žmones. Balandžio 13 d., 1919 
jis išleido proklamacijų Amrit- 
sare, draudžiančių susirinkimus 
ir procesijas gatvėse. Bet jis ne
pasirūpino tą proklamaciją tin
kamai paskleisti ir jos nebuvo 
aikštėje, kur pirmiau buvo lai
komi susirinkimai.

Gen. Dyer nuvyko į tą aikštę 
4:30 vai. po piet ir pamatė aikš
tėje laikomą didelį susirinkimą 
indusų, tarp 15,000—20,000 
žmonių.

Jis pastatė 50 kareivių prie 
įėjimo į aikštę ir neperspėda
mas žmonių, ir be jokio palie
pimo išsiskirstyti, tuoj paliepė 
kareiviams pradėti šaudymą.

'Susirinkusieji žmonės pradė
jo bėgti per likusius mažus iš
ėjimus, bet kareiviai nesustojo 
šaudę į beginklius žmones, kol 
nepritruko amunicijos. Viso bu
vo paleista 1,650 šūvių.

Generolas liudymuose pripa
žino, kad minią galima buvo iš
vaikyti be šaudymo.

Gen*. Dyer apleido vietą tuoj 
po šaudymo, visai nesirūpinda
mas pašalinti užmuštuosius, ar 
apžiūrėti sužeistuosius.

“Tai buvo ne mano dalykas,” 
aiškinosi jis. “Ligonbučiai buvo 
atdari ir sužeistieji galėjo 
kreipties į juos pagelbos, bet jie 
nedarė to todėl, kad jie butų 
buvę suimti.”

PARYŽlŪŠTbirž. 13.šian
die po piet Albanijos studentas 
prie Continental viešbučio čia 
nušovė gen. Essed Paša, buvusį 
Albanijos prezidentą. Studentas 
areštuotas.

W. M. Hardine 
nominuotas

REPUBLIKONAI NOMINAVO 
HARDING KANDIDATU Į 

PREZIDENTUS.

Į vice prezidentus nominuotas 
Coolidge. “Juodasis arklys” 

laimėjo.

CHICAGO. — Republikonų 
nominaciją laimėjo “juodasis 
arklys,” 1. y. nežimus kandida
tas, parinktas ir pervarytus vien 
partijos bosų. Nė Wood, nė- 
Lowden, nė pagalios Johnson 
nominacijos negavo. Ją laimėjo 
senatorius Warren Gamaliel iš 
Marion, Ohio. Laimėjo jis de
šimtame balsavime, subatos va
kare.

Per visą balsavimą Wood, 
Lovvden ir Johnson tvirtai lai
kėsi, bet vis stovėjo ant vietos, 
tai laimėdami keletą balsų dau
giau, tai vėl pralaimėdami. 
Taip buvo iki bosai nepadavė 
ženklo, kad jie skiria senatorių 
Hardingą. Tada Wood ir Low- 
den balsai nupuolė ir Hard ng 
tapo nominuotas.

Pradėjus penktam balsavi
mui subatos ryte, Harding gavo 
vos 78 balsus, 8-kune balsavi- *
me gavo 133^> balsų, 9-tame 
jau 374VL»» o dešimtame 674.7 ir 
liko nominuotas. (Nominavi- 
mui buvo reikalinga gauti 493 
balsus). Visų kandidatų balsai 
žymiai nupuolė paskutiniame 
balsavime, išėmus vieną LaFo- 
llette, už kurį visą laiką balsavo 
Wisconsino delegacija (24 bal
sai).

Nominavus Hardingąl kandida
tu j prezidentus, prasidėjo no- 
ininavinias kandidato į vice pre
zidentus. Buvo tik vienas balsa
vimas ir Massachusetts guber
natorius Calvin Coolidge, kuris 
pernai sulaužė Bostono policis- 
tų streiką, tapo nominuotas 676 
balsais.

Harding buvo nežymiu kan
didatu į prezidentus. Keletą 
mėnesių atgal jis išstatė savo 
kandidatūrą, bet tik dviejose 
valstijose — Indiana ir Ohio, 
dalyvavo nominacijos balsavi
muose, ir abejose jis pralai
mėjo. Net savo valstijoje jis pa
siliko, toli užpakalyje kitų trijų 
kandidatų. Rodės, kad jokių 
progų patekti kandidatu nebu
vo, bet republikonų bosai kitaip 
sprendė, ir jis tapo nominuotas. 
O kadangi, kaip galima tikėties, 
šįmet republikonai laimės, tai 
jau galima jį skaityti busiančiu 

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

..................................................... .. ■■■ . . .............. ii i ^9

True translation iiled with the post- 
maater at Chicago, III. June 14, 1920 
es reųuired by liję act of Oct. 6,1917

Albanija pasiduoda
Jugo-Slavijai

Essad Paša nori pasilikti amži
nu gubernatorium.

BYMAS, birž. 10. — Tempo 
šiandie išspausdino žinią, kad 
buvęs laikinis Albanijos prezi
dentą® Essad Paša padarė sutar
tį su Jugo-Slavijos valdžia, su
lig kurios jis pavartos savo 
įtekmę Albanijos Jugo-Slavijos 
naudai.

Už tą Jugo-Slavija rems alba
nus ir paskirs Essad Pašą Alba
nijos gubernatorių iki gyvos 
galvos. Po jo mirties valdžia ant 
Albanijos pereis Jugo-Slavijai.

(Vakar pranešta, kad Essad 
Paša tapo nušautas Paryžiuje).

PRALAIMĖJO STREIKĄ.

eOPENHAGEN, birž. 13. — 
Jurininkų, laivų pečkurių ir do
kų darbininkų streikas užsibai
gė. Sutartis tapo padaryta va
kar. Dar nemažai laiko pra
bėgs iki jurininkai ir pečkuriai 
užims savo vietas ant laivų, 
nes apie 150 laivų, valdonių 
savonoriais streiklaužiais yra 
išplaukė j kitas šalis. Streiką 
darbininkai pralaimėjo.

MEXIC0 CITY, birž. 13. — 
Brazilija pripažino laikinę Mek
sikos valdžią, kurios prezidentu 
yra Adolfo de la Huerta.

Jungt. Valstijų prezidentu. Pre
zidentiniai rinkimai bus lapkri
čiu 2 d.

Hardin yra nedidelio laikraš
tuko Marion, Ohio, Star leidėjas 
ir gana iškalbus žmogus. Politi
koje jis buvo kraštutinis atga- 
leivis, stovintis už priėmimą 
taikos sutarties ir tautų lygos 
su nedidelia s Lodge susilaiky
mais. Tik imąsi, kad net dešinie
ji Amerikos Darbo Federacijos 
elementai, kaip Go m persas., ir 
tie priešina s Hardingo kandi
datūrai. Tas duoda vilties de
mokratams.

Dabar rengiasi konvencijon 
demokratai. Jų konvencija 
įvyks pradžioje liepos men., 
San Francisco mieste. Ką jie no
minuos, negalima spėti, kadan
gi jie visai neturi žymių kandi
datų. Daugiausia pas juos kal
bama apie generalį prokurorų 
Palmerį, Wilsono žentą Mc- 
Adoo ir New Jersey guberna
torių Eihvards. Pastarasis siu- 
lomaą šlapiųjų. Bet ir apie juos 
labai mažai kalbama. Tad ir pas 
juos turės būti nominuotas 
“juodasis arklys.”



UIDA. > VcrtČ K. Baronas

Jaunoji kankinė.
(Tąsa)

r Saugumas ” 
I Patarnavimas

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

jus žinote, jog tai yra 
I visiškai saugus, nes y- 
I ra dabojamas gerai 

patyrusių, atsakančių 
I direktorių ir taip-gi 
I per valstijos saugos 
I ofiso viršininkus.
I Ir atminkite štai ką, 

jog mes siunčiame pi- 
) nigus j visas svetimas 

šalis.
Ateikite ir matyki

te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa- 

I gelbėti.
I The
I STOCK YARDS 
Į SAVINGS BANK
I 4162 So. Halsted St., 

C h i c a g o

Galų gale ji pastate ant savo. 
O Silvija Dolabclla skaitė ją 
šalta ir keista ir sakydavo jai:

— Tu tarsi bronzine stovy- 
lele, mano širdis plyšta.

Tą naktį nė ji, nė mergaitė 
nemiegojo. Jos vis laukė, kad 
tėvas gali ateiti, kad pasigirs 
žingsniai gatvėje, lengvas pa- 
brazdinimas į langines; bet jos 
girdėjo tik ūžimų bėgusio nuo
vadomis į sodną lietaus, čirškė
jimą artišokuosc žiogų ir mu
šimą mieto laikrodžio.

Paima su nekantrumu žiurė
jo į užverktas motinos akis. Jos 
veidas buvo labai išblyškęs, bet 
raiškė nusisprendimą. Ji 
rengėsi ketvirtą valandą eiti į 
kelionę ir jau apsivilko namie 
austais panašiais į sermėgėlę 
drabužiais; pasiliko tik prisegti 
varsuotą žiurstą ir parišti gal
vą didele, geltona skarele, kad 
išrodyti į kaimo mergaitę. Jos 
kostumą dapildė medinės kimu 
pės. Su savim ji ėmėsi duonos 
kepalėlį ir bonką vyno. Biskį 
nekantriai ji išsisukę iš mo
tinos glėbio ir su drėgnu nuo 
motinos, bet ne nuo savo, aša
rų veidu, išėjo per kiemo var
telius, kurie vedė į grįstą larp- 
gatvį.

Paima buvo laiminga, kaip 
išleistas ant laisvės belaisvis! ba
landis ir drąsi, kaip tie trįs ba
landžiai, kurie laike mūšio prie 
Lenjano padegė miestą ir savo 
baltais sparnais išgąsdino dagi 
patį Barbarossą. Ji suras sa-

vo tėvą; ji pamatys žydintį ste- 
PQ- 1 .

Miestas dar buvo apsuptas ta 
intrin, kokia būna prkš austant. 
Nė tarpgatvyj, nė gretimoj aikš 
tėj nebuvo nė gyvos dvasios. Ji 
be ktiučių išėjo per artimiausius 
miesto vartus ir nuėjo pažįsta
mu jai keliu į Gradanaską. 
Laika nuo laiko Paima susitik
davo kokį-nors jaučių vežimą,

KĄTTJnW)S. Chicatf*. HL. „ - . .________ ______ _______ taneaslis, Birželio 14, 1920

Važiuokite į Lietuvą
PER

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 KALBOMIS:
! LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ- 
! KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
I SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

DRAUGIJOS 
IR ORGANIZMŲ

EVOLIUCIJA-

I *

I

Parašė Arthur M. Lewis 
Vėtė A. J. Karalius

TURINYS
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamark.
3. Darwino “Gamtiškas Parinkimas”.
4. Weismann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”. f

Kropotkino “Savitarpinė Pagelba.’ 
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer'io “Socijalis Organizmas.” 
Spencer’o Individualizmas.

10. Civilizacija — Ward ir Dietzgen,
Puslapių 187 

Kaina 50c.

6.
7.
8.
9.

Kiekvienas darbininkas privalėtų perskaityti 
Šią knygelę ir įgyti daug pamokinančių ir žingei
džių žinių. Rašykit tuojau, .

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

BHHHH

prikrautą vaisių, šieno, pieno 
puodinėmis ar šilojų šluoto
mis. Bet niekas neatkreipė ati
dos į mažą mergaitę geltonoj 
skarelėj.

Kada pradėjo aušti, ji buvo 
toli už miesto; bet saulė jau 
skaisčiais spinduliais nušvietė 
retežių Lombardijos Alpų, kada 
ji pamatė pirmą krūmelį šilojų. 
Ji atsiklaupė, persižegnojo, su
kalbėjo “Tėve musų” ir pabu
čiavo mylimą augalą, kurio taip 
senai nematė.

Aplink, kiek akis galėjo už- 
matyt, skleidėsi stepas su žalio
mis rausvomis, baltomis ir rau
donomis vilnimis, begalinė, 
kaip jura, ir tik labai toli ap
supta snieguotomis Appeninų 
kalnų viršūnėmis. Paima go
džiai traukė aštrų, saldų aro
matą. Be skaičiaus bitės pri
pildė orą zvimbimu. , Augštai 
padangėse plauke dideli balti 
debesiai, ir vanagas juodu taš
ku reiškėsi žydriose dausose.

Mergaitei pasirodė liūdna ir 
ašaros s novomis bego jos vei
dais. Ji stovėjo iki juostos iš
sišakojusiuose šilojuose ir bu
čiavo juos, bučiavo be galo. 
Paskui ji susivaldė ir pradėjo 
j ieškoti takelio, kuris vedė prie 
pilies griuvėsių. Ji ėjo atsar
giai slėpdamosi tankioje žolėje, 
kaip slepiasi zuikis, putpele, ku
rapka, kas ir abelnai kiekvie
nas {baidytas, ujamas žvėrelis.

Žmonių ji nesusitiko, bet ir 
suprantama: dar ne laikas bu
vo pjauti ir vežti, šilojus ar me
džioti. Toli toli, į visas puses 
matėsi tik šilojai, vilniuojami 
lengvutis vėjalio. Paima pirmą 
sykį buvo čia viena; iki šiol ji 
visada vaikščiojo su tevti,-kurio 
žinojo stepą nuo kūdikystės. 
Dabar jai reikėjo reni ties ant 
savo atminties, kadangi stepas 
buvo beveiki taip-pat vienodas 
ir be žymės, kaip Afrikos tyras. 
Su kūdikio naivumu ji neįsivaiz 
(tindavo sau sunkumo kelionės, 
kol pati tame nejsitikrino. Ji 
niekad nepastebėjo kokioj pu
sėj yra griuvėsiai, o visada be- 
rupestingai ėjo paskui tėvą.

Kur-tai tolumoje matėsi senas 
rudas bokštelis. PallYia atsimi
nė, jog tėvas pasakojo jai, kad 
tas bokštelis kadais buvo ba
landinė, o dabar joj suka liz
dus daugiausiai paukščiai. Pri
siminė ji taipgi, kad bokštelis 
visada pasilikdavo į kairę, kada 
jie eidavo į savo mylinius griu
vėsius, bet tik toli. Tuo remda
mosi ji nuėjo į dešinę ir į prie
šingą pusę nuo balandinės. Ji 
stengėsi pergalėti savo silpnu
mą ir slinko krūmais, atkakliai 
pastojančiais jai kelią. Dabar 
ji suprato, kaip sunkus buvo 
jos uždavinis. Pilis buvo į de
šinę balandinės ir beveik tiesioj 
linijoj su ja — tai viskas ką 
Paima žinojo ir kuo galėjo va- 
dovauties.

Jei su ja butų nors šuo! Bet 
jų pudelis, keturiais metais vyx 
resnis už pačią Painią, padvėsė 
greit po arešto tėvo. O jeigu 
butų gyvas mielas senas Muri
no, jis surastų kelią geriau už 
ją! Platumas, tyla ir margu
mas varsų žydinčio stepo, išsi
driekusio į visas puses, pradėjo 
užpildyt jos sielą neaiškia bai
me.

Ji vis ėjo ir ėjo, kol nepradė
jo labai skaudėti kojos ir kol 
žingsniavimai nepasidarė svy
ruojančiu. Vietomis pakliūda
vo kieti ir aštrus krūmai; skleis 
dama juos, kad padarius sau ke 
lią, Painia susidraskė rankas. 
Saulė dagi per skepetaitę sinar- 
kia’l kaitino ir jai pradėjo skau
dėti galva. Kada ji sėdėjo lo
voj, jai rodės, kad tai niekis su
rasti tėvą stepe, bet tikrenybėj 
pasirodė, kad tai labai sunku. 
Pagalios, ji dar nesuprato, kad 
ji galutinai nuklydo nuo kelio.

DABAR vyrai nori pilnos Ir teisingos 
vertės. Jie gauna Fatlmoj. Ne auksinius 

tipsus, ne brangius bakselius, bet 
geriausj tabakų — ot tai ką jiems duoda 
Fatima. — Ir Fatimos pardavinėjimas di
džiausias iš visų dideles vertės cigaretų — 
parodo kur Fatima stovi su rūkytojais.

✓

Turi Daugiau
Turkiško Tabako Negu 
Kiti Maišyti Turkiški Cigaretai

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; ru-. 
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, III Puritan Salyklos Sunka su 

Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystes. 
Reikalauk Puritan. Visos ge
resnės aptiekos jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

Saugok akių regėjimą Dr. F. 0. Carter

tėvai tėmykite.
4 

|i ■ I ■■ ■■■<

Jūsų vaikai ir mergaitės 14 
metų amžiaus ir senesni turėtų 
užsiregistruoti DABAR vakaci- 

jos darbui, taip kad kaip tik 
mokslainė užsidarys butų pasi
rengę prie darbo. Yra visokios 
rųšies darbų. Ofisuose, arba 
mokintis amato. Registravimas 
dykai.

SOUTH PARK 
EMPLOYMENT AGENCY 

1193 So. Halsted St., 2-nd floor.

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI 
į Lietuvą. Su gražiausiomis eilutė
mis ir pasveikinimais, pas Tėvus, Mo
tiną, Brolį, Seserį, Gimines ir t.t. 40 
gatunkų. Kaina $1 už tuziną su kon. 
vertais ir su prisiuntimu. Rašyk į 
Knygyną.

J. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolia žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties i 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 

’kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums goriausi patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA <
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

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

Duokit Okulistui Pritaikinti.. 
Akinius Jūsų Akims

Akis
Ausis

Jūsų akis gal reikalauja gydy
mo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą.
Aukso Filled $4, $5, $6, $7, $8, 

$9, $10.
čysto aukso $6, $7, $8, $9, $10, 

$11, $12
Apsibuvęs ant State St. per 23 

metus.
Ištaisau žvairumą. Gydau viso 

kias akių ligas. Išpjaunu tonsi- 
lus. ualkM

Nosis
Gorkio

Ji pasilsėjo Imk utį ir suvalgė 
duonos, kad sustiprinus savo 
spėkas. Vyno ji nelietė ir laikė 
jį tėvui. Netoli bego mažas, 
bdt tyras upelis; ji pasisėmė 
vandens rieškučiomis ir atsigė
rė. Apie ją dūzgeno rinkusios 
iš šilojų kvietkų medų bitės. 
Pas malonus linksmas užimąs 
vaikė jos baiųię. Oro tyla bu
vo ardoma tik to dūzgėjimo. 
Dangus ir lyguma rodės neapi
mamais. Miesto bokštas ir sto
gai jau senai pasislėpė už ho
rizonto, o Šiaurėje aiškiui ba- 
’avo sniegu padengti Alpai.

(Bus daugiau}. 1

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
ma Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name plikime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
launų-vyrų gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, Ir konservatyvio styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatyldt musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino sorge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų Ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
Mėlino serga kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
»*!. vakare. Subatomfs iki 10 vai. 
rakate. Nedaliomis iki O ▼> vakare.

S. GORDON, 
<415 Rn. Halsted SU Chfeaga. DL

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Gcometrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomon$; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustiiiavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla —- seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimui

Delei dfdesnffs naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.
3001 South Halsted Street

Franklin O. Carter, 
M. D.

120 So. State St
Valandos nuo 9 iki 6.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dantistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dien»
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Patėmykite Savo Kraują
kuomet geležis jame sumažėja.

Tąsyk Grąsla Jums Pavojus 
lygiai taip, kaip ir kad gyvsidabriui 
nupuolus mes žinome, jog bus šaltis.

Kaip padarius ištyrimą, kuris pasako

Tikrieji kraujo ištyrimai parodo, 
kad baisiai didelis žmonių skaičius, 
kurie yra silpni ir serga, neturi gele
žies savo kraujuje ir kad jįe serga 
ne dėl kokios kitos priežasties kaip 
tik dėl geležies stokos. Kraujo tru
kumas suparalyžiuoja sveiką, stip
rų veikimą, traukia žemyn visą or
ganizmą ir susilpnina visą sistemą. 
Išblyškęs veidas, nervuotas, aržus 
palinkipias, stoka stiprumo ir iš
tvermės ir negalėjimas statytis su 
stipriais, tvirtais žmonėmis gyveni
mo lenktynėse — tai prasergčjimo 
ženklai, kuriuos Gamta paduoda kuo 
met kraujas skysta, blykšta, vande
nėj® ir tiesiog miršta dėl geležies 
stokos. Jei gerai nežinai, kaip su 
krauju yra, eik pas gydytoją, tegul 
jis apžiūri ir pasako, kaip su .la
vina yra, arba padaryk 
šitokį ištyrimą: Pažiūrėk kaip 
ilgai gali dirbti, arba kaip toli gali 
nueiti nepailsęs; po to imk po dvi 
penkiagranes plokštis Nuxated Ge
ležies tris kartus į dieną po valgiui 
per dvi savaiti. Paskui išmėgink 
savo stiprumą vėl ir žiūrėk kiek 
laimėjai. Pagausindama kraują ir 
sutverdama naujus raudonus kraujo 
narvelius Nuxated Geležis stiprina 
nervus, pataiso susilpnėjusius audi
nius ir pagelbsti įdiegti atnaujintą 
energiją ir pajiegą visai sistemai.

Nuxated geležis ne taip kaip se
nesnieji geležies produktai — ji yra 
lengvai supanašinama, nepakenkia 
dantims, nepadaro jų juodais ir ne
sugadina vidurių. Išdirbėjai užtik
rina geras ir pilnai patenkinančias 
pasekmes kiekvienam pirkėjui, ar
ba jie sugrąžins jums pinigus. Ji y- 
ra pardavinėjama visose gerose ap- 
tiekose.

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

WAUKEGAN
pharmacy;

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

į KORESPONDENCIJOS
PHILADELPHIA, PA.

* Rubsiuvių streikas.

Kartų Naujienose minėjau, 
kad čia kilo rubsiuvių streikas. 
Sustreikavo brolių Pinkų kom
panijos darbininkai. Dirbtuvė 
yra ant 10 ir Filbar gatvių. Gan 
didelė ir joje daugiausia dirbo 
lietuviai. Jau septinta savaitė 
kaip kovojame. Mat samdytojai 
ant žut-but ryžosi išardyti uni
jų. Darbininkai tečiaus nutarė 
nepasiduoti. Streikininkus dabar 
šelpia unija. Vcdusiems duoda 
po dvylikų dol. savaitei, neve- 
dusiems — dešimt. Supranta
ma, prie dabartinės visa ko 
brangenybės tokia pašalpa sta
čiai sunku verstis. Tūli rubsiu- 
viai todėl eina dirbti į kitas imi 
jines dirbtuves, suprantama, su 
unijos žinia. Bet rytais ir vaka
rais visi turi eit prie savo dirb
tuvės — pikietuoti.

Streiklaužiai daugiausia ita
lai. Bet mažai jų sugaudoma; 
naudos simidytojams jie, ma
tyt, nepadaro jokios. Jie ten ba 
stosi tik todėl, kad nupuldžius 
streikininkų ūpų ir sulaužius 
jų streikų. Bet tatai jiems ne
pavyks, nes darbininkai yra 
griežtai nusistatę tęsti savo ko
vą iki galo. Kaip greit pasibaigs 
“siekas” ir samdytojai turės 
daugiau užsakymų, jie norint 
nenorint turės nusileisti. Vis 
dėlto, šitoji kova mums yra gan 
sunkiu Todėl j s J privalo remti 
visų kitų vietos dirbtuvių dar
bininkai. Padėkite mums! Tai 
kova yra kartu ir jūsų, draugai, 
kova.

Areštų būna kone kasdien. 
Birželio 2 d. buvo suareštuota 
net šešiolika streikininkų. Bet 
užsimokėjus po $7.50 visi pa- 
liuosuota. Areštuojama be jokio 
matomo reikalo. Pakanka to, 
kad streikininkas rūsčiau pasi
žvelgia į besivelkantį gatve 
streiklaužį, ir jis areštuojama.

taip pavadinti) p. Bimba delei 
to labai supyko. Darbo 20 num. 
tas “redaktorius” rašo “pasta
bą” lokalams. Duoda vėjo, kad 
nieks nerašinėja “Darbui” ko
respondencijų apie rubsiuvių j u 
dėjimų. Naudodamasi proga jis 
dar pastebi, kad, girdi, “tūlas 
Garliauskas šlamšte Naujienose 
kolioja organo redaktorių, kad 
jis buk nerašąs apie buyusį (ši
taip?? G.) vienoj Phil. dirbtu
vėj” streikų ir tt. FSsą tas “redak 
torius” “dvasia šventa” apie tai 
sužinoti negalįs, nes nieks ne
parašąs. Girdi, “ir kur to žmo
gelio protas.” Tikrai, kur to> “re 
daktoriaus” protas? Nejaugi ji 
sai ir to nesupranta, delko 
“nieks nerašo”? Galiu jam pa
aiškinti. Į organų nieks nenori 
rašinėli dėlto, kad Philadelphi- 
joj nieks nesutinka su dabarti
ne musų organo pakraipa. Bub- 
siuviai nenori jį skaityti, ka
dangi jisai užpildomas vien 
šmeižtais. Jis tarnauja kokių 
ten “komunistų” sektos reklia- 
mavimui, o ne darbininkų rei
kalams aiškinti. Šmeižti pasižy
mėjusius darbininkų darbuoto
jus ir jų organizacijas — ve kas 
rupi tam neva redaktoriui.

Rubsiuviai visa tuo čia nepa
tenkinti. Bet delei to nereikėtų 
tylėti. Privalome užprotestuoti 
ir pareikalauti, kad musų pini
gais leidžiamas laikraštis mums 
r tarnautų. “Komunistai” turi 

savo plakatų, Brooklyno Lais
vę. Tegul jie elgiasi su juo kaip 
tinkami, bet nuo rubsiuvių or
gano — šalin rankas! Su darbi
ninkų organizacijų skaldyto
jais mums nepakeliui.

---- Stverk., A. A. Garliauskas.

Waterburio streikinin 
kų atsišaukimas.
Ar laimėsime streiką.

Dr. A. R. Blumenthal

SPECIALISTAS 
samlBBoja Dykai

Gyvenimas yra

ERA spauda 
erą naudą nešą.

Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesnė ir 
pigesnė už prastą.

Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

O O mes spausdiname 
viską, kas tik .galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuve 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

. pykslM ) rjrd>"
Mm vartojam 

V Jr pagerinta Oph- 
P thalmometer. X- 

patinga dona® at 
■ kreipiama I vale 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4449 8. Aahland av. kamp.47 aL 

Talephone Yards 4812 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
•«rai lietuviam* llnomaa per 33 m.

Gydo aitrias ir ehronilkaa liaaa, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujauelae 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pria* 
taisos.

Ofisas ir Labaratorlja: ĮSU W. UtS 
Bt. Meteli Ftok 8L

VALANDOS: Nae 1S—11 pietą •> 
nue 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: >411 8. Halsted Stnet 
VALANDOS: S—1 ryte, tiktai.

Telephenall

Dr, Charles Segal
Persikėle | mvo liaują Hfiaą 
ps. 4729 Sd. Aaland Avė, {Jb 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nutf 19 |k| 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tek Drexel 2880.

— O —
Pranešdamas apie šį streikų 

buvau suminėjęs, kad rubsiuvių 
organizacijos organas “Darbas” 
paversta įnagiu jo redaktoriui 
nemėgiamiems asmenims ir or
ganizacijoms šmeižti. “Darbo” 
redaktorius (jeigu galima jį ši-

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe* 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai Įmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dėl t ogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai

-11
K ifr p.

/T
T

M
* -

H

žmonės sergantį* taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, 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.

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

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

Pirmutine Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ I n c.

A. BARTKUS, Pre*.
1619 W. 47th SL TeL Boulevard 1892. Chicago, DL

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A S 1P 
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 23 11
Atneškite arba atsiųskite i t n q p
Atdara kasdien nuo 9—4 
Utarninkais, Ketvergei* . 1885 MILWAUKER AVĖ.
ir Subatomls 9—D tarp Paaliaa ir Wood Sto.

FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemes, Farmas ir Visokius Na

mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.
666 W. 18th Street, Chicago, III.

Kas dirba sunkiausius dar
bus? Kas gyvena prasčiausiuo
se namuose? Kas neturi kuo ap 
sirėdyti? Kas maitinasi pras
čiausiu maistu? — Mes, darbi- 

liiiukui, kurie dirbome po 10— 
13 valandų į dienų. Dėlei nuo
vargio ir neturto mums buvo 
neprieinama mokslas ir apšvic- 
ta. Delei sunkaus ir ilgo darbo, 
mes be laiko paliekame senais 

ligoniais. Kasdien prieš mus 
stovi pavojus; bedarbės, ligos, 
sužeidimo — sveikatos neteki
mo. Kas mus laukia senatvėje? 
— Ubagnamiai! Delei neturto, 
mes negalime išauklėti savo vai
kučių sveikais stipriais, negali
me duoti jiems apšvietus — 
mokslo, negalime juos išauklė
ti naudingais sau ir prispaustai 
darbo žmonių klesai. Delei 
bieduystės darosi visokios sui
rutės musų šeimynose ir plėto
jasi jų tarpe nesutikimai-— bar 
iriai.

Delei neturto, milijonai dar
bininkų paskendę varguose, o 
tuomi pat laiku saujalė dyka
duonių* turčių gyvena pertek Ii li
ję, godulystėje, ištvirkime. Jie 
išnaudoja mus darbe, mokėda
mi mums tik du penktadalius 
to kų mes uždirbame, jie api
plėšia mus, keldami negirdėtai 
augštas kainas ant visokių gy
venimui reikalingų daiktų. Kei
čiami namų randas, žodžiu sa
kant, mes esame apiplėšiami ir 
išnaudojami ant kiekvieno žing 
snio.

Saumylybėje paskendę tur
čiai, norėdami mus išnaudoti ir 
toliau, užlaiko gaujas visokių 

dykaduonių, apgaudinėtojų, ku
rie ant kiekvieno žingsnio dar
bininkus persekioja, ardo musų 
vienybę. Kurie j kiekvienų pa
reikalavimo teisybės — geres
nio gyvenimo, visada atsako tik 
melais, gąsdinimai^, provokaci
jomis, persekiojimu ir vis nau
jomis priespaudomis.

Saujalė dykaduonių galėjo 
pavergti ir taip begėdiškai iš
naudoti milijonus darbininkų 
tik todėl, kad darbininkų tarpe 
nebuvo vienybės ir supratimo 
savo klesos reikalų. Jų spėkos 
buvo išsiblaškę. ■ Darbininkai 
tarpe savęs kovojo už “tautas”- 
srioves. Dalinosi j profesijas ir 
tt. ?

Susipratę darbininkai, visose 
šalyse, kįla, vienijasi, kovoja, 
kad padaryti galų išnaudojimui 
priespaudail. ir darbininkai lai
mės, nes jų milijonai, o turčių 
dykaduonių tik saujalė!

Ir mes savo streikų laimėsi
me; nes prie mus prisideda vis

kai. Streikas virsta visuotinu. 
Streikuojant mašinistams kes- 
teriams iv tt., greitai turės užsi
daryti dirbtuvės dėl stokos “Sta- 
ko” ir mekaniško mašinistų 
darbo. Streikas neša didelius 
nuostolius godiems turtuoliams. 
Streikas silpnina juos kovoje 
už prekybos rinkas. Iš priežas
ties kįlančio darbininkų susi
pratimo ir darbininkų stokos, 
darbdaviai negali gauti streik-

Turčiai gerai supranta kas 
juos laukia, jeigu nebus išpil
dyti teisingi) darbininkų reika
lavimai. Jie dreba prieš kįlan- 
čių minių balsų, bet jie atidė
lioja musų reikalavimų išpildy
mų, tik dėlto, kad jie tikisi, jog 
mes sugrįšime atgal į darbų ant 
senųjų sąlygų.

Bet kaip greitai jie persitik
rins, kad jau ištikrųjų Water- 
burio darbininkų tarpe išaugo 
nepergalima vienybė, kad jau 
ištikrųjų Waterburio darbinin
kai nesutiks toliau būti alka
nais, vergais, — taip greitai jie 
išpildys musų reikalavimus.

Broliai darbininkaiI Ar mes 
badausim, ar busime areštuoja-

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

8149 S. Morgan st, kerti 82 sL 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS f

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedėliomis nu* 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687.

i. , m. i ... ........... ■■—■m .............i !■!*»■ i -j

Ai ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted St, Telephono Canal 8417. Chicago, DL

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
SI 07 S. Morgan st Chieage

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytą

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandom nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich 
AKUMERKA

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

moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.
— — — ..nnr-innnrir. r_r~i — — j—i.n —r—1

JOHN KUCHINSKAS

mi, persekiojami, baudžiami 
— visuomet stovėkime visi kaip 
vienas, kaip akmenine siena! 
Ne vienas negrįžkime į darbą. 
Darykime* viską kas tik galima, 
kad patraukti į musų pusę tuos 
darbininkus, kurie dar dirba. 
Visi bukime nariais Unijų. Vi
si dirbkime kų kas tik galima 
ir kaip galimaj kad laimėti pra
dėtų kovų. Niekas kitas už mus 
nedirbs, niekas nieko geruoju 
mums neduos. — Mes galime 
savo gyvenimų pagerinti tik per 
musų visų darbininkų vienybę 

j ir kovų! Tad dirbkime visi be- 
perstojimo.

Lai gyvuoja darbininkų vie
nybe !

Lai gyvuoja kova už darbo 
žmonių teises!

— Streikierių Spaudos 
Komisija.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“NAUJIENAS”

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684 

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

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmą Mortgečią ant lengvą 
sąlygą.
Weat Side ofįsas atdaras vaka

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S, Michigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*.

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

nuo 1 po piety iki 8 vakar*.

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

----------- ------

DR. YUsKA 6
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 114 h
S3SS3X£SX

DR. M. T. 8TRIK0US
Gydytojai ir Chirurgai 

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

Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 
po pietą; 6:30 iki 8:30 vak.

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

Tel. McKinley 268

DR.
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Rogelande: 10900 S. Michlgaa At*. 
Telefonai, Pullman 342 Ir HM 
Chlcagos ofisas: 4511 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo l:M 
—7. TeL. Yards 728.

MAKARAS

Telephone Boulevard 21M

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-12 ryto

8818 B. Hergan SL Chieage, 111.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1887 WJ1 SL kampjfanhfleld av
Valandos: Iki • ryto; nne | Iki 

4 Ir nae 7 IM • vakare.
Tai. Proepeet 1182

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted St„ Chicago?
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NAUJIENOS
tWE LITHUANIAN DAILY N£W8
POIUheJ Daily «xe«pt Snnday by 
th« Lithuanlaa Nava FSib, Ca, Ine.

nagų vadelės Lietuvoje, ne
žiūrint to, kad jie nesidro
vėjo vartot bjauriausių prie 
monių, verždamiesi prie ša
lies vairo.

Mitai P. Orifaitlf

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS, 

TelapbaM Caaal 15H

Babaeriptioa Ratai;
16.00 per year in Chicaio.
95.00 per year outside oi Chlcago.
17.00 per year in Canada, 

2c per copy.
Entered as Second Glau Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III, andec the act of 
March Ird. 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedeidieniua. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1729 S. Halated St, Chicafo, 
111. — Telefonas: Ganai l>09.

Uiaiaakomejl Kalnai
Chlcagoje •—■ pabta;

Metame .... .......................... ..
Pusei metu ..........................
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams •••<•••«
Vienam mėnesiui

96.00
8.50
1.85
1.45
.75

Chlcaffoje — per nešiotojui
Viena kopija . ............................
Savaitei ............................... .
Mėnesiui ........

02
12
50

Buvieaytoee Valstijose, na Chicagoj, 
pešta:

Metama ...............  »•.« 95.00
Pusei metu..........................  3.00
Trims mėnesiams .......... « 1.65
Dviem mėnesiams • •><••.s 1.25
Vienam mėnesiui .65

Lietuvon ir kitur uidenluoso!
(Atpiginta).

Metams ............................... .. 97.M
Pusei metu............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus* reikia slyst Palto Money
Orderiu, kartu su užsakymo.
K

Lietuvos kleri
kalų bSdos.

Kaip mes ir spėjome, Lie
tuvos klerikalai nedaugiau- 
sia pelnė savo laimėjimu
rinkimų į Steigiamąjį Sei
mą. •

Turėdami tiktai keleto 
balsų didžiumą Seime, jie 
negali perdaug smarkauti 
ir eiti be jokio atsižvelgimo 
prieš darbo žmonių norus. 
Laikinoji konstitucija, apie 
kurią buvo rašyta šioje vie
toje, rodo, kad klerikalai 
buvo priversti nusileisti net 
tokiam svarbiame dalyke, 
kaip religijos ir sąžinės lai
svė.

Iš laikraščių, kurie dabar 
atėjo iš Lietuvos, matyt te- 
čiaus, kad klerikalams grū
moja pavojus susilaukti a- 
teityje da ir daugiaus ne
malonumų. Štai ką rašo 
“Socialdemokratas” 5-ame 
savo numeryje:

“Krikščionys-Demokra- 
tai nepasitiki ir savo dar
bininkais — darbo federa
cija. Jai ketvirtą dalį at
stovų teduoda. Mat dar
bininkas vis darbininkas. 
Ir kr.-dem. darbo federa
cijoj būdamas jis gali rei
kalauti, kad krikščionys- 
demokratai išpildytų visa 
tai, ką žadėjo, ir ko išpil
dyti, ištesėti krikščionys- 
demokratai nenorės, ne
mokės ir negalės. Jie pa
tys tai gerai žino. Per 
maža jie tam turi tikro 
noro ir dar mažiau gerų 
galvų.”
Jeigu bent dalis tų atsto

vų, kurie tapo išrinkti dar
bo federacijos sąrašų, pasi
šiauš prieš klerikalus, tai 
šie neteks didžiumos Seime.

Klerikalai galėtų gal įgy
ti talkininkų lenkų atsto
vuose, kurie yra palinkę j 
atžagareivių pusę. Bet gir
dėt, kad lenkų grupė (3 
žmonės) ketina pasitraukti 
iš Seimo, ar net jau pasi
traukė.

Taigi, kad kokios, klerika
lams gali greit išsprūsti iš

Republikonai 
pabūgo žmonių.

Vienas sąmojingas žmo
gus jau senai prilygino ka
pitalistų partijų platformas 
gatvekario platformoms: 
jos yra daromos ne tam, kad 
stovėtum ant jų, o tiktai 
tam, kad galėtum įeiti į vi- 
dy.

Republikonų arba demo
kratų politikieriai rašo plat
formas tuo tikslu, kad pri
traukus balsuotojus, o ne 
kad išpildžius įdėtuosius į 
jas prižadus. Todėl pagal 
tas platformas negalima nu
manyt, kokią politiką ves ta 
partija, į kurios rankas pa
seks valdžia.

Bet platforma turi kito
kios reikšmės. Kaipo prie
monė pagauti piliečių bal
sus, ji turi būt daugiaus ar 
mažiaus pritaikyta prie jų 
ūpo ir nuomonių. Taigi par
tijos platformoje, net ir ta
da, kada jos autoriai nėra 
pasiryžę laikyties jos, dides
niam ar mažesniam laipsny
je atspindi plačiųjų minių 
protavimo stovis.

Šituo žvilgsniu yra įdomi 
republikonų partijos plat
forma, priimta Chicagos kon
vencijoje.

Pastebėsime Čionai tiktai 
du dalyku. Skyriuje apie 
pramonės ir prekybos tvar
kymą pasakyta:

“Mes prižadame, kad 
musų partija tuojaus at
naujins prekybos santy
kius su kiekviena šalim, 
su kuria mes esame taiko
je”.

Suv. Valstijos yra taiko
je su Rusija (kadangi jos 
niekuomet nėra paskelbusios 
jai karėH), todėl, pagal tą 
augščiau paduotąjį punktą, 
turėtų būt tuojaus atnaujin 
ti prekybos santikiai su ja. 
Ir republikonų vadai paskel
bė viešai, kad jie šitokioje 
prasmėje ir parašė tuos 
platformos žodžius.

Kitoje platformos dalyje 
skaitome:

“Nuodugni fyzikinio au 
klėjimo sistema visiems 
vaikams iki 19 metų am
žiaus, kartu su tinkama 
sveikatos priežiūra ir pa
mokomis sveikatos daly
kuose, pataisytų tas sąly
gas, kurias iškėlė aikštėn 
ėmimas vyrų į kariuome
nę, ir prisidėtų prie eko
nominio ir industrinio tau 
tos sustiprinimo. Reikės 
nacionalio vadovavimo ir 
paskatinimo, kad paragi
nus valstijas priimti išmin 
tingą fyzikinio lavinimo 
sistemą.”
Šitie migloti sakiniai ro

do, kad republikonai norėtų 
įvesti verstiną karišką muš
trą mokyklose. Bet jie ne
drįsta aiškiai pasakyti tatai. 
Republikonų partija iki šiol, 
be to, varė per savo spaudą 
smarkią agitaciją už visuoti
ną verstiną kareiviavimą ; 
bet platformos autoriai ne
turėjo drąsos apie tai nei 
vienu žodžiu užsiminti.

Kodėl to plėšriausiųjų ka-

pitalistų partija žada atnau 
jinti taikos santykius su Ru 
sija ir slepia savo militaris- 

' tiškus palinkimus? Todėl, 
kad kitaip ji atstumtų nuo 
savęs balsuotojų minias.

Jeigu minios, t. y. visų- 
pirma darbininkai, butų ge
naus susipratusios ir susior 
ganizavusios, tai šios šalies 
atžagareiviai turėtų visai už 
sičiaupti.

Fraina—Šnipas.
Komunistų vadas buvo apmoka
mas teisingumo departamento 

šnipas-provokatorius.

(Tąsa.)

“Kuomet! p. Pc torso n pareiškė 
man pirmu kartu, kad jis pas
tebėjęs teisingumo departa
mente tokių dalykų, kurie aiš
kiai rodo, jog Fraina yra šnipas, 
tai aš tik nusijuokiau ir visai 
nenorėjau klausyties apie tai.

“Ir daugiau apie tai nebuvo 
kalbėta iki to laiko, kol Peter- 
son vėl pranešė man, kad jis 
matęs Frainą New Yorko tei
singumo departamente. Frainos 
buvimas ten aiškiai liudijęs, 
kad jis turįs ryšių su tuo de
partamentu.

“Bet, kaip jau pirma sakiau, 
būdamas atsargus ir bijodamas, 
kad tai nebūtų nauja machina
cija apdumimui man akių,/ — 
aš da ir tįsyk neatkreipiau di
delės domės. Tai, dariau da ir 
todėl, kad laikinus tos nuomo
nės, jog mus visai neprivalo 
apeiti Frainos veikimas.

“Vienok neužilgo po to Frai
na atvyko musų ofisan ir pareiš
kė, kad jis manąs vykti Rusijon. 
Jis prašė Martenso duoti reko
menduojančių jį Rusijos valdi
ninkams laiškų ir suteikti ata
tinkamų patogumų pasiekimui 
Maskvos. Net ir tada mes nenu- 
žiurėjome Frainos. Tečiaus ke
lioms dienoms prabėgus išėjo 
aikštėn, kad teisingumo depar
tamentas gavo tas informacijas, 
kurias mes suteikėme Frainai 
kas dėl susinėsimo su Maskva 
Tos informacijos niekam nebu
vo žinomos, apart musų ofiso 
vedėjų.

“Ant teisingumo departamen
to čekių pasirašyta ‘L. Fraina.”

Tolinus Nuortcva sako, kad 
I^etcrson karią jam pranešęs' 
apie tai, kad jis matęs New Yor
ko teisingumo departamente su
grįžusį išmokėtą čekį, ant kurio 
buvo du parašu: D. Fraina ir 
George Lamb, tyrinėjimo depar
tamento viršininkas.

“Aš padariau tyrinėjimą,” sa
ko Nuortcva, “ir ūmiu laiku iš
ėjo viešumon daug lokių daly
kų, kurie rinitai priverto mus 
nužiūrėti Frainą.”

Po kiek laiko Fraina pranešė 
Nuortcva i, kad neparmatytos 
kliūtys verčiančios jį tūlam lai
kui atidėti kelionę į Rusiją. Po 
to jis nebesirodė iki lapkričio 
pabaigos. Tuo pačiu metu Pe- 
terson pranešė, kad teisingumo 
departamentas Frainai išrašęs 
da keletą čekių. Kuomet Fraina 
sugrįžo, jis pareikalavo, kad 
jam butų išduotas pasportas.

“P-nas Palmer savo raporte,” 
sako Nuortcva, “nuduoda ne
suprantąs, kodėl mes susidomė
jome Frainos veikimu, tuo pa
čiu metu pareikšdami, jog 
Jungtinių Valstijų komunistinis 
veikimas musų neapcina. Bet 
juk tame nėra nieko nuosta
baus.

“Mums, o lyginai ir musų val
džiai Rusijoj, buvo ytin svarbu 
patirti, kad po priedanga sim
patijos ir draugiškumo neįsis
kverbtų į Rusiją pavojingas šni
pas ir provokatorius. Tik tąja 
mintimi vadovaudamiesi mes ir 
domėjomėsi Louis Fraina.

“P-nas Martens griežtai atsi
sakė išduoti Frainai rekomen
duojančių laiškų tol, kol jis ne- 
prirodys, jog jis nėra šnipas, 
O tame alvėjyj, jei Fraina ban
dysiąs važiuoti be sovietų Biu
ro rekomendacijos, Martens 

grąsino pranešti Rusijos val
džiai apie jo Čionykštį veikimą.”

Tą sovietų įgaliotinių pasiel
gimą.Palmer vadinu “tardy
mu.” Bet tai buov niekas dau
giau, kaip tik bandymas sužino
ti, kas per žmogus yra L Fraina/ 
Kalbėdamas apie komunistų ju
dėjimą Jungtinėse Valstijose, 
Palmer pareiškė, kad Komunis
tų Partija ir Komunistų Darbo 
Partija esančios vienodos.
Palmer aiškina “painumus.”
“Grupė, sudaranti Komunis

tų Partiją,” pareiškė Palmer, 
“reikalavo, kad Martens pildy
tų jos valią, o ne klausytų Mas
kvos paliepimų. Tai grupei va
dovavo Fraina, kurs, žinoma, 
buvo priešingas Martensui. Ko
munistų Darbo Partija rėmė 
Martensą lame nusistatyme, 
kad jis imlų paliepimus iš Mas
kvos.

“Kadangi Fraina buvo vy
riausias oponentas, tai, žinoma, 
Martenso biurui rūpėjo diskre
dituoti jį komunistų judėjime. 
Nuortcva liek susidomėjo įtari
mu Frainos šnipavimu, kad pa
siūlė Petersonui $1,(XX), idant 
pastarasis išgautų iš musų de
partamento reikiamų liudijimų, 
kurie prirodytų, jog Fraina tik
rai buvo šnipas. Jis išmokėjo 
Petersonui $160, o kitus Mar
tens žadėjo duoti vėliaus.”

Palmer išaiškina “painumus” 
komunistų judėjimo Frainos 
“tardymu.”

“P-nas Palmer turi tiesos, 
kuomet jis sako, kad Frainos 
draugai rinkosi dalyvaujant p. 
Martcnsui, man, p. Wensteinui, 
p. Hartmanui ir Dr. Ilour- 
wich*ui iš Rusijos Sovietų Biu
ro, kad patyrus kaltinimų tei
singumą,” pareiškė Nuortcva.

“Mes suvedėme Frainą su 
Petersonu. Fraina visais budais 
stengėsi užginti ‘ Petersono 
tvirtinimus. Iš kitos pusės, Pe- 
terson keliais atvejais pakarto
jo, kad Fraina buvo teisingumo 
departamento šnipas.

“Nors tas (‘tardymas* neįtiki
no Frainos draugus, kad už
metimai yra pamatuoti, iš kilos 
nisės, jis neįtikino musų biuro 
narių, kad Fraina yra nekaltas. 
Ir kadangi Fraina griežtai pa
reiškė, kad jis važiuosiąs Ru
sijon nepaisant nieko, lai p. 
Martens rado reikalingu pra
nešti Rusijos valdžiai, kad ji ap
sisaugotų nuo Frainos.

“Laike tardymo Fraina tvirti
no, kad jam gręsiąs pavojus iš 
valdžios pusės. Esą jį norį areš
tuoti.

“Turint omenėj p. Palmerio 
pareiškimą, kad jis esąs prašęs 
svetimų valdžių sugrąžinti Vrai- 
ną atgal, kadangi jis (Fraina) 
esąs reikalingas Darbo Depar
tamentui, ir kad jis busiąs de
portuotas, jei tik kada nors sug- 
rįž į Jungtines Valstijas, — ne- 
noroms prisieina manyti, kad 
Fraina buvot gavęs specialių pri
vilegijų iš p. Palmerio agentų, 
nes priešingame atvėjyj, jis bu
tų buvęs areštuotas da gruo
džio mėnesyj.

(Bus daugiau.)

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

DELEI III INTERNACIONALO

Šveicarijos Socialdemokratų 
Partija prisidėj‘o prie 'III Inter
nacionalo (Tai, yra "klaida. Švei
carijos Socialdemokratų Parti
ja neprisidėjo prie Trečiojo 
Internacionalo, tik jos centrfc 
komitetas nutarė, 20 balsų prieš 
18, paduoti įnešimą partijos su
važiavimui, kad ji prisidėtų. 
Pernai tokį1 įnešimą centro ko
mitetas buvo nutaręs paduoti 
beveik vienbalsiai; ir suvažiavi
mas buvo priėmęs jį milžiniška 
balsų didžiuma, bet partijoj 
referendumas atmetė jį kone 
dviem trečdaliais balsų.—Red.), 
kartu pasilikdama sau teisės 
savo veikimą tvarkyti taip, kaip 
tatai ji matys esant reikalingu, 
- taikantis prie savo šalies ap
linkybių. Tą patį apdarė ir Ame
rikos Socialistų Partija.

Dabar kįla klausimas: ar 
Trcčiasai (komunistų) Interna
cionalas jas priims, ar ne? Jei
gu priims, tai ką tuomet turės 
daryti suminėtosios partijos?

Mano nusimanymu, jeigu ko
munistai jų nepriimtų, tai tuo 
jie lik parodytų, jogei jų inter
nacionalas yra niekas daugiau, 
kaip šovinistų internacionalas. 
Reikalauti, kad tos partijos clj 
gtųsi taip, kaip kad elgiasi ko
munistai, butų neišmintinga. 
Rusų komunistai savo ranokse 
turi valdžios mašineriją. Jiems 
lodei nieks nekliudo elgtis taip, 
kaip jie nori. O ar gali šitaip el- 
gties Šveicarijos ir Jungtinių 
Valstijų socialistai? Supranta
ma kad ne. Mes čia, Jungtinėse 
Valstijose, teturime tik keletą 
dišimčių tūkstančių susti pratu
sių darbininkų — socialistų. 
Profesinės sąjungos (unijos) 
dar tebėra atžagareivių kontro
lėje. Jos, taip sakant, seka pas
kui demokratus ir rcpubliko- 
nus. Vidurinė tų sąjungų tvarka 
senai atgyvenusi savo dienas. 
Vis dėlto, ir šito tų sąjungų na
riai dar nepajiegia prašalinti. 
O ką visa tai parodo? Nieko 
kita, kaip tai, kad šios šalies 
darbininkai apie pakeitimą esa
mosios tvarkos kita geresne 
tvarka mažai tegalvoja. Rei
kės daug darbo, kad juos ap
švietus ir įskiepijus jiems nau
jo geresnio gyveninio idealą.

Akyvaizdoje to, Socialistų 
Partija negali elgtis taip, kaip 
jai užsimanytų diktuoti tie, ku
rie šioj šalyj negyvena ir to
dėl tikrosios dalykų padėties 
gerai įvertinti nepajiegia.

Tatai, jeigu tasai Internacio
nalas, prie kurio žada, dėties 
šios šalies Socialistų Partija, 
jos nepriims, tai paslarąjai ne
liks nieko kita, kaip steigt socia
listų Internacionalą. O tas ko
munistų Internacionalui neis 
ant naudos.

Tai viena.
Kitas ^klausimas yra toks. Ar 

komunistų Internacionalas yra 
pastatytas tvirtais pamatais? Ar 
ilgai jis galės gyvuoti?

Man regis, kad didžiuma dar
bininkų į tki atsakys ve kaip. 
Kaip greit puls Rusijos komu
nistų valdžia, taip greit susmuks 
ir jų Internacionalas.

Bet ar loji valdžia puls? Jei
gu reikėtų spręsti apie ją sulig 
to, ką apie tai kalba musų ko
munistai, tai ji niekuomet ne
puls. Pasak komunistų, toji 
valdžia esanti taip tvirta, kad 
ją nieks nepajiegs nuversti. 
Apie tai jie mums diena iš die
nos duoda naujų ir naujų “fak
tų.” Bet tai yra tik jų faktai. Jie 
daugiausia kalba pic bolševikų 
pergales karo lauke — su išlau- 
kinais priešais. Gerai, o kaip 
bus tuomet, kada prieš juos su
kils savieji -r- ūkininkai ir dar
bininkai? Labai suprantamas 
dalykas, kodėl rusų kareiviai — 
ūkininkų ir darbininkų sūnus— 
kovojo prieš tokius rusų liau
dies neprietelius, kaip Kolča- 
khs, Denikinas ir kiti. Bet kovoti 
prieš savuosius, prieš ūkininkus 
ir darbininkus jie vargiai pa
norės... Tuomet gi dabarliniems 
Rusijos valdonams nebus kito 
išėjimo, kaip pasitraukti, ati
duoti valdžios vairą į rankas tų, 
kuriuos parinks liaudis.

Ar gera, ar bloga bus toji 
valdžia^ man čia visai neapeina. 
Man rupi ve kas. Pasitraukus ko 
munistams, jų įtekmė minioje 
labai nupuls. O kartu su tuo tu
rės susmukti ir jų Internaciona
las. —Laisvėj Mylėtojas.

TA PATI SENA ISTORIJA.

Rodos, kiek čia senai musų 
komunistai visais galimais 
budais šmeižė socialistus. Pir
miausia jie socialistus apšaukė 
“netikrais revoliucionieriais,” 
paskui “darbininkų reikalų iš
davikais”, dar paskiau “reak
cionierių bernais*’ ir lt.

Taipybuvo pirma. O kaip yra 
dabar?

Dabar patįs komunistai jau 
ėdasį ir pikčiau negu- jie ėdėsi 
su socialistais. Dabar vieni jų 
pasidarė tokiais, kurie “revo
liucinėj /organizacijoj sukėlė 

kontr-revoliuciją,” taigi pasida
rė kontr-revoliucionieriais. O 
kiti? Jie esą paprasti... žulikai. 
Ar girdėjote, žulikai!..

Ką visa tai rodo? Nieko ki
ta, kaip tai, kad tie žmonės iš 
tikrųjų nežino kur bestovį, Ne 
danbininkų reikalai jiems rupi, 
bet tik nuolatinės tąsynės. Tą
synės, kurios galų gale tuos “ko 
vo tojus” suskaldys į tiek frak
cijų, kičk yra pačių “komuni
stų.” ‘

Ta pati sena istorija, skaldy
mo ir darbininkų vienybės ar
dymo istorija.

Kažin, ar ilgai jie taip dums 
lietuvius darbininkus, kurie, be 
rods, labiausia tapo suklaidint: 
tų r-r-revoliucingų demagogų.

Ex-komunistas.

Dabartiniai karės 
vaisiai.

Karės visados palieku vaisių, 
kurie puola sunkiai ant jas ve
dusių tautų sprando. Iš karių 
tautos pelno neturi, bet žudo vi
sos. Žudol net karėj nedalyvavu
sios tautos, kaip pavyzdžiui, jos 
žudė dėl dabartinės, ką-tik pa
sibaigusios karės, kuri, nežinia, 
ar nepagimdys naują tautų su
sikirtimą, naują karę, kaip kad 
dabartinę karę pagimdė 1870— 
71 metų karė. Kares, kokios ne 
butų, visur gimdo vargą, nusku 
rimą, o naudos vien valdonams 
atgabena. Ir dabartinė milžiniš
koji karė atgabeno neapsakomų 
žmonėms vargų, o jau didžiau- 
sį vargą atgabeno neva išliuo- 
suotoms tautoms, kurios ir pir
ma didelių turtų neturėjo^

i *

Blogas dabar ekonominis pa
dėjimas yra išliuosuotoj Jugo
slavijos valstybėj. Apie tai laik
raščiuose praneša keliavę Kroa
tijoj, Bosnijoj, Hercegovinoj, 
Dalmatijoj ir Spalato pajūriu 
amerikonai. Dar blogiau yra 
svetimu krauju išliuosuotoj Lcn 
kitoj. Išliupsavimas svetimu 
krauju jų tėvynės pakėlė iki ne
galimų ribų lehkų viltis ir ape
titus: jiems dabar rodosi, kad 
svetimi turi lieti savo kraują na 
tenkinimui jų besotybės, paver
gimui ne lenkų. Prie to, žino
ma, ir lenkai turi prisidėti, nes 
kitaip galingesni už juos ne lcn 
kai neprisidėtų, o be tų pagal
bos palįs lenkai nedaug galėtų 
nuveikti — galėtų nužudyti (nef 
tą, ką talkininkai savo krauju 
jiems iškovojo. Todėl jie ver
žiasi į svetimus kraštus, kad 
ant ne lenkų uždėjus sunkų len
kišką jungą. Todėl Lenkijos ka 
rėš nesiliauja. Bet karių be pi
nigų vesti negalima, o kad len
kai jų neturi, tai savo apeti
tams patenkinti turi jų pas ki
tas tautas j ieškoti. Todėl ir sten 
giasi savo besotybės vežiman 
įkinkyti: lietuvius, latvius, balt- 
gudžius, ukrainus. Tie vienok 
gerai lenkus pažįsta, todėl pur
tosi nuo jų geradarybių. Pasko 
lų pas turtingas civilizuotas tau
tas gauti taipjau nelengva. Bu
vo vilties, kad paskolą duos An
glija, bet, kaip rodos, ir tos vil
ties teks išsižadėti, nes įtekmin
guose Anglijos laikraščiuose 
nuolatai telpa persergėjimų 
prieš ekonominį Lenkijos nu
puolimą. ' Vienas įtekmingųjų 
Anglijos politinių organų, “man 
chester Guardian”, nurodyda
mas į lenkų troškimą svetimų 
kraštų, ir kad tokių kraštų už
kariavimas atgabentu visišką 
jų ekonominį nupuolimą, rei
kalauja net, kad lenkams butų 
uždrausta grobti svetimus 

kraštus. Užkariavimai neap
sieina be didelių išlaidų; gi už
kariautuose kraštuose gims 
nuolatiniai žmonių sukilimai 
prieš lenkus, nepaliaujami mai 
štai spaudžiamųjų tautų prieš 
savo prispaudėjus, kuriems mal 
šinli taipgi reikės milžiniškų iš
laidų.

Lenkų laikraščiai, parapinių 
pradedamųjų mokyklų auklė
tinių redeguojami, sten
giasi savo skaitytojams įkalbė
ti, kad lietuvių pasipriešinimo 
nereikią laukti, nes lietuviai vi
sados buvę svetimiems nuolan
kus, buvę ir lenkams nuolan
kus ir greitai pasidavę. Užmir

šta mat tie taip auklėti lenkų 
laikraščių redaktoriai, kad kas 
buvo dėl visokių priežasčių 
senai, to dabar gali visai nebū
ti ir, kaip rodos, nebus. Kad 
lenkams nebus nuolankus nei 
Ukrainai, nei baltgudžiai, nei 
tuo labiau lietuviai, tą tikrai ga 
Įima pasakyti. Žydai gi jau da
bar mėgina priešintis, o seniau 
jie kentė net lenkų “išžibini- 
mus” ir kitokias kiaulystes ir 
necivilizuotus jų žiaurumus.

Dabar Lenkijoj yra jos po
pierinių pinigų net už 11,000,- 
(XX),000 markių, o jų padengi
mui Lenkija neturi nei aukso, 
nei sidabro. Neįstabu todėl, 
jeigu lenkų pinigai ant viso že
mės paviršiaus mažiausią turi 
vertę; žemesnę vertę popieri
niai pinigai turi vien Austrijoj, 
nes ji neturi aukso, žemesnę 
vertę dėl netvarkos turi ir Ru
sijoj. Kitur ant viso žemės pa 
viršiaus popieriniai pinigai že
miau nesrtovi: už 1OO lenkiškų 
popierinių markiu dabar mo
ka 55 centus, kuomet už vokie
čių išleistus lietuviškus mar
kiu^ (auksinus) moka po $2.55.

Tiesa, popierinių pinigų ver
tė, nupuolė visur; nupuolė ir 
vertė franeuzų franko, ir vokic 
čių markio, bet jų vertę pakelia 
tų kraštų pramonė, kuomet len 
kų pramonės beveik nėra. Dirb 
tuvės, kokios Lenkijoj yra, yra 
svetimų, arba lenkų persekioja
mų žydų rankose. Ir savo 
milžiniškas išlaidas Lenkija 
skiria vien užkariavimams ir 
kariuomenės reikalams, kuo
met produktyviškiems ir švieti 
mo reikalams beveik nieko, at- 
ba labai mažai. Nežinia, prie 
tokios politikos, koks bus nud 
lietuvių paveržtas i? ju/ Nuor
ganizuotas Vilniaus universite
tas. Geras jis būti negali.

Šiais metais Lenkijoj laukia
ma 16 miliardų markių defici
to, o sekančiais /metais, prie iš
laidų 20 miliardų markių, defi
citas turės būt dar didesnis, nes 
nuo žmonių mokesčiais suren
kama vos 1,500,000,000 markių.

Kitos tautos, kurias lenkai no
ri sau paglemžti, dėl vieno tik
rai lenkiško, vokiečių pajuokia
mo, ukiavimo budo norėti ne
gali, nes lenkiškas ukiavimas 
joms nieko gera neduodamas, 
užkrautų1 vien nepakeliamas 
sunkenybes. L šernas.

Kliuboį korespondentui, Cice
ro. — Pranešimą gavome kada 
dienraštšis jau buvo atspausdin
tas. Pranešimus reikia siųsti iš- 
anksto. . ;
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE

Musų Draugijų Sąryšis.

pagalios “atsistojo ant kojų.” 
Jisai pasidarė vienintele pažan- 
giojų vietos lietuvių judėjimą 
kontroliuojanti įstaiga. Visa, ką 
northsidieČiai veikia, jie veikia 
per savo Draugijų Sąryšį. Ir 
mato, kad tuo budu veikdami 
jie turi pasisekimo.

Štai du pavyzdėliu. Kada su
manyta įkurti Draugijų Sąryšį, 
tai daugelis “pranašavo,” jogei 
jis “nieko tokia nenuveiks.” Ot, 
girdi, “turėsime dar vieną naują 
sosaidę ir visa.”

Jų “pranašavimas” neišsipil
dė. Kaip greit įkurta Draugijų 
Sąryšis, jo kūrėjai tuoj ėmėsi 
kito darbo — įkūrė Viešąjį 
Knygyną. Apie knygyną sakyta 
tas pat. Netik sakyta, bet' tūli 
blogos valios asmens dagi sten
gėsi pakenkti jam. Tai musų 
klerikalai.

Jų pastangos nuėjo vėjais.

šiandie visi mato, kad jisai ne

Ims nagan saliunininkus.

Gvaizdikas.

Gerai pašlavė.

įvairumai
“Sausieji” susirupimę.

Bandė nusižudyti.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
REIKIA i

BY BAKER
\NELL HOVV
15 I T DONE ?

eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai

5H00T 
THE 
BULL?

Trįs patvirkeliai vakar naktį 
užpuolė p-nią Varliu Kadlee 
2300 So. Robey gt. Piktadariai 
pabėgo. Moteris nugabenta į pa
viečių ligonbulį. Pasveiksianti.

kiek girdėt, yra apie treje- 
deš’mčių dvasininkų lielu- 
kuriuos ir Amerikos kuni- 
ir šiaip katalikų organiza- 

Mokslo

Praeitą pelnyčių automobilių 
vagiliams buvo bene laimin
giausia diena: jiems pavyko pa
sišluoti net dvidešimts septynis 
automobilius.

- Vardai ir pavardės: 
Gidai t Gustai) 
Grztovl Alexander, 
Janiunaicia Ona 
Kanapeckas Stąpanas

563 Krauciimas Povylas 
565 Kripas Antanas 
572 Laudcckas Jurėnas 
571 Lionardui Petrui 
581 Martin Pikelis

623

621
625
626
643

nes nė vienas nenorės šusti 
tvankioje svetainėje.

Aplamai, šis susirinkimas pa
rodė, kad anksčiau ar vėliau 
Bridgeportas vis tiek koopera-

Prohibicijos šalininkai susi
rūpinę. Ir esą “rimtos priežas- 
tjes:” republikonų konvencija 
savo platformoj nieko nesakan
ti apie prohibiciją...

žinios—žinelės.

—o—

WHEN THAT

/ooMngp oveą?|-

INTERNATIONAL CARTOON CO. f
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PAJIEŠKAU savo dviejų brolių Ka
zimiero ir Petro Mikalonių. Jie pa
eina iš Kauno gub., Subačiaus vai. ir 
parapijos, Bakutinių sodžiaus. Abudu 
yra Amerikoj jhu 7 metai, gyveno 
apie Bostonų, Mass., dabar nežinau 
kur. Labai norėčiau su jais sdsira- 
šyti. Mano adresas:

JOE MIKALONIS 
1216 St. Clair Str., Ashland Wis.

Aš Antanas Vaičiūnas pajieškau 
Antanu Eidukaičio, paeina iš Pasnit- 
girių kaimo; ir pajieškau daugiau sa
vo kaimynų. Aš iš kaimo Klevinių, 
Suvalkų gub.
9326 Univcrsity Avė., Chicago, UI.

Pajieškau merginos arba našlės ap
vedimui ne senesnės kaip aš pats. 
Aš esu 27 metų, 5 pėdų 3 colių aukš
čio. Merginos gali būti tik iš Chi- 
ca«os. Su pirmu laišku malonėsit į- 
deti savo paveikslą. Kiekvienai at
sakysiu.

A. J. D.
4441 So. Wood St., Chicago, UI.
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F. A. GOLUBICKIS 
54 metų amžiaus.

Birželio 42 d., 1920, kaip 3 vai. po pietų persisky- 
su šiuo pasauliu.

Laidotuvės įvyks Utarninke, Birželio 15 d., kaip
9 vai. iš ryto iš namų 1432 So. 50-th Court, Cicero, III. 
į šv. Kazimiero Kapines.

Giminės, draugai ir pažįstami kviečiami atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti laidotuvėse.

Lieka dideliame nubudime velionio moteris
—K. Golubickienė.

JUST KIDS—"Lošt Sympathy.

ša didelės naudos. Tos naudos 
nemato tik aršiausieji priešai.

Nesenai Draugijų Sąryšio Mes reorganizavome apardytą- 
pastangoms suburta vaikų drau ją LSS., turime reorganizuoti ir 
gijelė “Bijūnėlis.” Ir čia pasiro- LDLD. —Darbininkas.
dė, kad darbas buvo neveltus. 
Kiek laiko atgal draugijėlė buvo 
surengus pasilinksminimo va
karėlį. Vakarėlis pavyko kuo- 

Bijūnėlis”
to vardo

jaunutė, bet visa rodo, kad lai
kui bėgant musų 
išbujos ir bus verta 
draugija.

Štai kas . galima 
kuomet žmonės veikia 
na i.

nuveikti, 
su tart i- 

——Lapas.

ROSELAND

Reikėtų subru&ti.

Kada pasitraukė nuo scenos 
tie gaivalai, kurie buvo suardę 
vietos LSS. 137-tą kuopą ir ku
rie numarino LDLD. kuopą 
l'iesa, jie dar sakosi, kad pas
taroji gyvuojanti), tai dabar tu
rėtų sparčiau pasidarbuoti reor
ganizuotosios LSS. kuopos na
riai. Jie turėtų sustiprinti netik 
savo kuopą, bet. kartu atgaivinti 
ir pakrikusią LDLD* kuopą.

tarėsi sušaukti LDLD. kuopos 

susirinkimą. Bet iki šiol dar ne
sušaukė. Reikėtų pasiskubinti.

BRIDGEPORT

Kooperatininkų susirinkimas.

Pėdnyčioj, birželio 11 d., 
Aušros svetainėj įvyko Bridge- 
porto Kooperatyvinės B-vės da
lininkų ir pritarėjų susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo ytin 
skaitlingas būrys žmonių. Jeigu 
nebūtų buvę taip šilta, tai jų bu
tų buvę dar daugiau.

Iš komisijos raportto pasiro
dė, kad darbas eina gerai. Komi
sija jau pagaminus reikiamą 
kvitacijų ir atlikus kitų jai pa
vestų darbų. Kvitacijos išdalinta 
paskirtiems pardavinėtojams 
šėrų. Kooperacijos organizato
riai mano, kad neužilgo bus ga
lima pradėti rūpintis apie per- 
samdymą tinkamo valgyklai 
namo ir tt.

Beje, pereitame susirinkimo 
buvo nutarta rengti prakalbų, 
kad tuo budu greičiau suorga- 
nilavus Bendrovę ir atidarius 
valgyklą. Tas nutarimas (ečiaus 
prisiėjo atšaukti. Tai dėlto, kad 
dabar rengti prakalbas nėra

WEST SIDE

Vietos LSS. 22-os kuopos na
riai nejuokais dirbo, kad Pre
sus piknikas butų toks, kokio 
“niekada nebuvo.” Kiek paty
riau, kuopos nariai pardavę 
apie tris šimtus tikietų.

Tai padarė kuopie'čiai, 0 kiek 
čia pardavė naujieniečiai? Drįs
tų spėti, kad nemažiau.

—o—
Kodėl, draugai nepasirūpina 

atgaivinti vietos LDLD. kuopą, 
kurią palaidojo musų komunis
tiški graboriai?

Būtinai reikia tatai padaryti, 
būtinai.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
I n c.

55 S. Dearbom St., Chicago. 
Rnom 206.

LITTLE JULIUS SNEEZER
DON T TA L K so 
FOOLISH JULlUfJ
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Dr. Vinco Kudirkos Draugija 
pereitame susirinkime paskyrė 
a. a. Br. Vargšo paminklo pas
tatymui. 25 dol. Kur kitos musų 
draugijos? —Ne-avis...

RUBSIUVIŲ VARGAI PRA
SIDEDA.

Jau turime nedarbą.

Iki šiol Chicagos rubsiuviai 
neturėjo kuo guostis. Darbai 
ėjo kuogeriausia. Ir rubsiuviai 
tuomet uždirbdavo daugiau nei 
hy kurios kitos industrijos dar
bininkai.

Bet dabar jau kiti laikai. Da
bar ir rubsiuviai privalo apsis- 
varstyti su išlaidomis. Darbai 
sumažėjo, — turime taip vadi- 

kad “taip bus tik menesĮ-kitą.” 
Bet tūli pranašauja, kad tai 
pirmieji ženklai busimojo dide
lio nedarbo...

Pranašu būti nenoriu. Vis del- 

san-

,nes

industrijoj yra labai galimas. 
Apie dviejus melus rūbų gami
nimo industrija ėjo pilnu tem
pu. Kainos rūbams nesvietiškai 
pakilo,, ir jų dabar guli krūvų 
krūvos visose didžiulėse 
krovose ir sandėliuose.

Juos reikės išparduoti 
kitaip firmos pristygs naujų už
sakymų ir kol jų susilauks — 
tūkstančiai rubsiuvių turės pa
laukti “geresnių laikų.”

Daugelis Chicagos rubsiuvių 
jau ir dabar laukia tų “geresnių 
laikų.” Jie neturi darbo. O tie, 
kur jo turi, taipjau pilną laiką 
nebedirba... Dirba po keturias, 
penkias ir šešias valandas į die
na.

C i /

Kas pus? Ar šituo nebandys 
pasinaudoti samdytojai? Tokios 
jiems patogios , progos jie se
nai laukia. Unijos jie nekenčia 
labiau nei ko nors kita.

Jeigu užeis nedarbas, rubsiu- 
vanis teks įtempti visas savo 
jiegas, kad išlaikius tuos laimė
jimus, kurių jie įsigijo ilgu ir 
neatlaidžiu darbu.

Reikalinga budėti ir rungties 
“prie visko.“ O kad rubsiuvių 
veikimas butų sėkmingas, kad 
samdytojai nedrįstų kėsintis ant 
jų organizacijos, tai rubsiuviai 
privalo dar labiau stiprinti sa
vo organizaciją.

Savo organizaciją stiprinti 
reikėtų ypač lietuviams. Savo 
skaičiumi Chicagos lietuviai 
rubsiuviai yra gan skaitlingi, 
lik truputį nerangus. Skyriaus 
susirinkimus lanko visai ma
žas narių skaičius. Prie to, sup
rantama, nemaža prisidėjo ir 
kilusios skyriuje varžytinės. 
Jas reikalinga atidėti. Paskui 
gal bus per vėlai.

—Rubsiuvis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T VE POUND
OUT HOUVTO 
NAKE A COM/ 
A \wiD0W!

Išpuolė per langą.

išėjus į krautuvę, 
Albertas Frcdricks 
Burcn gt. atsisėdo 

kad palaukus mu- 

Motinai 
mažasai 
3135 Vau 
ant lango,
mos. Besėdėdamas vaikas pas
viro ir iššpuolė » pro langą — 
nuo trečių lubų. Nugabentas j 
ligoninę jis pasimirė.

Pabludėlis pašovė policistą.

Tulas pabludėlis, Jimy Grant, 
pelnyčius vakare Lincoln par
ke pavojingai pašovė policistą 
Otlo Kalben. Policistas nuga
bentas į ligoninę veikiausia 
mirs.

Šovikas pagautas. Įpykusi 
minia .kėsinosi jį nulinčiuoli, 

bėjo. Sakoma, kad šovikas jau 
nuo senai keršijęs Kolbenui. 
Piktadarys veikiausia ( jeigu 
pastarasai policistas mirs) bus 
pakartas.

Atsargiau su “ice cream’u.”

Užėjus vasaros kanrščiams, 
daugelis žmonių, nesurasdami 
kitos įmones “prasivėdinimui,” 
perkasi ’‘icc' cream’ą ir “vėdina
si.” Bet tai yra labai pavojingas 
“prasivėdinimas.” Sveikatos ko- 
misionierius Boberson išleido 
viešą persergėjimą, kuriame sa
ko, kad keli tų, kurie šita i j) 
bandę “prasivėdinti,” jau užsi
mokėję savo gyvastimi, — mi
rę plaučių uždegimu.

Federalinio iždo departamen
to viršininkas andai paskelbė, 
kad jis imsiąs nagan saliuninin
kus. Kiekvienas, kuris bus pa
gautas) pardavinėjant degtinę, 
busiąs priverstas užsimokėti 
nuo vieno iki trijų tūkstančių 
dolerių “specialinių mokesčių” 
—tax’ų.

Jauna, septyniolikos melų 
mergelė, kuri pasisakė, esanti 
Mario Ilayes, vakar naktį ban
dė nusižudyti — įšokdama į eže
rą. Ten buvusieji žmonės ją tc- 
čiaus išgelbėjo.

Mergelę nugabenta policijas 
stotim Bet nieku budu nenorin
ti pasakyti kodėl ji tai darė.

Suvažinėjo vaiką.
National Groccry kompanijos 

trokas andai ant vielos užmušo 
šešių metų kūdikį, Sinion Lc- 
vinski, žaidusi ant gatvės ties 
savo butu 3757 W. 16 gat. Tro- 
ko draiycris areštuotas.

IT’S A N EASy 
THlNG- TO MAKE 

A CovVA

“Naujienų” ofise randasi vi- -ADJUSTING
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Laiškai iš Lietuvos Naujienų 
ofise.

adresuotų sekamiems asme
nims:

Domininkui Daugėlai.
Jonui Voniai
Juozapui Juknevičiui
Petrui Jumenui
Stenley Daubarui
Jonui Petreliui
Kostai) t inui Kelpšui
Jonui Budriui
Juozapui Žilei (7 laiškai)
Justinui Bcrecnevičiui
Gasparui Putriui
W. Nok ša i
Vincui Adomaičiui
Jonui Linkui
Jonui Stralkauskui
Antanui Kavaliauskui
Aleksandrui Šepučiui
Brunui Pužauskui 
Antanui Kovalskiui.
Adresai! tai prašomi atsiimti 

tuos laiškus.

Nepristatyti laiškai.

Žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresantų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį: 
No.: -

531
537
511)

615 Shebelskis Jobu
618 Sliukowskas Wm.
619 šidJauskis Leonas 

Skoberskis Jonas 
Skorneckis Joseph 
Slancbauskas J 
Slecbta A Barbora 
Waivada Jonas 
Wilimas Jazefas

Lietuvių kalba Friburgo uni
versitete. — Prūsų Lietuvių 

Balsas geg. 9 d. paskelbia “El
tos” žinią iš Kauno, kad Fribur
go (šveicaruose) universiteto 
valdžia nusprendus) laikinai tuš
čią Indogermanistikos katedrą 
vėl atidaryti ir, atsižiūrint lie
tuvių kalbos, pakviesti lietuvį 
privatdocentą aiškinti lietuvių 
kalbos ir literatūros.

Friburgo universitetas tai ka 

dažniausia važiuoja Lietuvos 
kunigai daugiau .pusi (avint i ir 
mokslo laisnio gauti. Ir dabar 
ten, 
tas 
vių, 
gai 
cijos pinigais
žvilgsniu, ta mokykla stovi že
miau negu kili Šveicarijos uni
versitetai.

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
Ženkliai primokama.

PUIKUS DARŽAS*
Del piknikų ir šiaip šeimyniškų iš

važiavimų. Saliunas ir restoranas: 
visokie gardus gėrimai ir užkandžiai.

WM. RIMEK
Hase and Oakvvood Lyons, III.

Pa j ieškojimai
JIEŠKOJA8.

PASKELBIMŲ KAINA.
Nuo kovo 10 dienos visų, be skir

tumo klasifikuotų, biznierių paSkelbi- 
mų kaina (pasiųlymų ar pajieškoji- 
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

Pajieškojimai giminių—po 70 centų 
už colį. Naujienų Administracija.

I AJIEŠKAU merginos apsivedimui 
nuo 25 m. amžiaus iki 28. Norinti 
linksmą ir dorą gyvenimą vesti, ma
lonėkite rašančios atsiųsti savo pa
veikslą ir aš suteiksiu kožnai atsa
kymą.

K. DOMINIK
909 N. Leavitt St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Povylo Putrimo, pirm 
įstojimo Suvienytų Valstijų į karą, 
gyveno Chicagoj. Iš ten paimtas ka 
riuomenėn ir išvežtas Francijon. Ten 
sužeistas ir atvežtas New Yorkan. Iš 
Lietuvos paeina iš Aknistų dvaro, De
beikių valsčiaus. Utenos apskričio. 
Turiu svarbų reikalą. Jeigu kas pra 
neš apie jį arba jis pats atsišauks 
busiu labai dėkingas.

JUOZAPAS GRAZIS 
2423 Correctionville Road 

SIOUX CITY, I0WA.

7IŠRENDAVOJIMUI
SUSIRINKIMAMS SALĖ ant 

rendos už prieinamą kainą. 
Kampas Archer ir Campbell Avė.

Moterų nuo 25 iki 45 metų amžiaus. 
Proga išmokti ranka siuvamos opera
cijos, su gera užmokestimi. Jeigu esa
te gabios su adata, kreipkite tuojaus 
piję:

ALFRED DECKER & CO.
S W. Cor. Van Buren & Franklin
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NAUJIENOS, Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERQ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ=

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ
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REIKIA DARBININKŲ IR EIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ ===' ' VYRŲ

RAKANDAI.
UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA

MERGINŲ IR MOTERŲ
16 metų ir senesnių generali

niam dirbtuvės darbui. Darbas 
yra lengvas, čystas ir priimnas. 
Darbo sąlygos ir mokestis yra 
geros.

Patyrimo nereikia.
Mes mokėsim ir pakelsim 

mokestį kaip tik apsiprasit su 
darbu.

Pastovus darbas per visą me
tą.

Kreipkities tuojaus į samdy-j 
mo ofisą.

Merginų ir Moterų dirbti ant 
•*’* pajieginių siuvamų mašinų. 
Gera mokestis. Pastovus darbas.

Kreipties prie:
A. L. RANDALL CO., . 
729 So. Wabash Avė.

REIKIA
VYRŲ ir MOTERŲ

Lengvam ir čystam dirbtuvės 
bui.

Patyrimo nereikia.
Gera proga pasigerinimams.
Kreipkitės:

JOSEPH KLICKA CO.
20-th & Califomia Av.

dar- REIKIA

CONTINENTAL CAN CO., Ine.
2221 So. Halsted St.

REIKIA 
Moterų plovėjų 
Moterų plovėjų

Yra kelios geros vietos moterims, 
kurios interesuotusi dirbti gerai 
žinomai firmai, kur darbas 
yra lengvas ir priimnas, 
Atatinkamos aplinkybės: 
Pastovus darbas. AaugšČiausia 
mokestis. Valandos 6 ryto iki 
2 po piet. Nedėliomis dirbti ne
reikia.

Kreipties prie:
THE HOUSE OF KUPPENHEIMER 

218 West Congress St.
ar 

Polk St. & Karlov Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA
Prastų darbininkų į foundry, gera 

mokestis, gera vieta dirbti.
Kreipties į
Samdymo ofisą

WOLFF MFG. CO.
2008 W. Fulton St.

Vyrų — kelių gerų vyrų įvai
riems dirbtuvės darbams.

Mums reikia:*
Huątlerių
Lei bėrių
Truckerių
Eleveitermonų
Patyrimo nereikia.
Pradinė mokestis gera 

pakėlimu kaip tik apsiprasit 
darbu.

Darbas pastovus visą metą.
Kreipkities tuojaus j samdy

mo ofisą.

su 
su

REIKIA
Merginų ir Jaunų moterų dirbimui 

cores. Kreipkitės prie:
ILLINOIS MALLEABLE IKON CO., 

1809 Diversey Parkway

REIKIA
Guzikų skylučių darytojų.

Ant sek koutų ir overkotų.
Ranka

Samdymo skyrius
S. W. COR. FRANKLIN & 

VAN BUREN
ALFRED DECKER & COHN

416 S. Franklin St.

REIKIA
Nuplovėjų (Wash-up) vyrų cilinde- 

rinių presų ir taipgi prie stocko. Pa
stovus darbas. Gera mokestis. Kreip
ties prie

MAGILL-WEINSHEIMER CO., 
1322 South Wabash Avė.

CONTINENTAL CAN CO., Ine.
2221 S. Halsted St.

REIKIA
Porterio spaustuvėj.
Gera mokestis.
Kreipkitės prie:

F. J. RILEY PR1NTING CO.
501 So. La Šalie St.

REIKIA --------------
i Vyrų įvairiems darbams. Turi —----------
skaityti ir rašyti angliškai. Dar- REIKIA '
bas dienomis arba naktimis. Kelių stiprių vyrų darbui mui- 
Darbas ant visada geriems vy- lo dirbtuvėj. Patyrimo nereikia, 
rams. Puiki proga. Geros darbo 44’/8c valandai ir bonusai. 9 val- 
sanlygos. andų diena. Iki pirmai valandai

Kreipkitės prie: Subatoj.
JOSEPH T. RYERSON ALEN B. WRISLEY CO. 

& SONS 925 S. Wells St.
16-th ir Rockwell Strs. ---------- -—

Durįs 3. - ------------
Samdymo ofisas atdaras nedė- ------------ —

liomis nuo 10:30 ryto iki 1 po --------------
piet, taipgi atdaras Panedėlio, ------PAPnAtmTTT-------------------
Utammko, Ketvergo ir Pėtny- Mums reikia kelių gerų vyrų, kū
čios vakarais iki 8 vai. Kitomis rie gali gerai kalbėti ir gerai pažįs- 
dienomis iki 5 po piet. (Snirtt

.... ----------------Saugiausias ir geriausias investini- 
mas. $100.00 ir $500.00 bondsai. Pa
tyrimo nereikia .Greitai parsiduos ju- 

................................ ——-----------------  Sų apielinkėj. Proga pasidaryti daug 
.- pinigų. Daleiskit mums papasakoti 

•............................................ apie musų propoziciją.
“ | FANKLIN BOND & MORTGAGE CO

20 E. Jackson Blvd., Chicago.

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar
petus ir lovas. Mes taipgi turime 35 
fonografus, naujos mados, groja visus 
rekordus. Kaina yra $250 už $65 ir 
$150. Dideli kabinet fonografai už 
$39 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas yra puikus bargenas. Gvarantuo 
jam 10 metų su pristatymu; Liberty 
Bonds priimami. Atiek tuojau.

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

2102 W. 35-th St.
Atdara nuo 10 ryto iki 9 vakare, ne- 
dėldieniais nuo 10 iki 4.

PARSIDUODA rakandai (fumitu
re) 4 kambariam, viskas sykiu arba 
atskirai. Kurie reikalaujate, atsišau
kit tuojau, nes išvažiuoju į farmą.

J. TIČKUS
• 619 W. 18 St.

PUIKI PROGA.

REIKIA
Jaunos moteries. Trumpos 

valandos, prie generalio didžio
jo ofiso Cafeterijoj.

SWWIFFT A CO., 
Samdymo skyrius Didžiojo 

ofiso Union Stock Yards.

REIKIA
DARBININKŲ

Į faundrės darbą
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

REIKIA
Vyrų lengvam dirbtuvės darbui; 

kaip tai: nitavoti (soldering) ir
Geriausia mokestis.
46M valandų sąvaitėj.
Dešimts procentų bonusų.
Kreipkitės nuo 9 iki 11 ryto

Nuo 1 iki 3 po piet.
CURTAIN SUPPLY CO.

350 West Ontario St.

t.t.

REIKIA
Vyrų dirbtuvės darbui
Geros darbo sąlygos.
Pradinė mokestis 47’/i ir 55c. valan
dai, su proga gauti darbą nuo štu- 
kų už gerą mokestį.

Kreipties į Samdymo ofisą:
UNITED STATES RUBBER CO. 

Rockvvell St. & Grand Avė.

REIKIA barberio. Pastovus 
darbas Mokestis geriausia. Geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės grei
tai prie:

3787 Archer Avė.

Jaunoms poroms pradedant gyvenimą.
Mes turime savo krautuvėj 28 pui

kius parloro setus, po 3 šmotus, nau 
jos mados. Taipgi karpetus ir lovas. 
Tiesiog aukausime dideliu bargenu. 
Tie rakandai praktiškai nauji, ir<gva- 
rantuuti. Privalo būti apžiūrėti, kad 
apvertinus juos. Jie bus parduoti pi
giau negu trečdaliu. Mes taipgi au
kaujame didelės vertės fonografų, dy
kai deimanto adata, rekordai ir pri
statymas. Liberty Bonds priimami.

Western Fumiture Storage. 
2810 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare. Ne- 
dSldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

REIKIA
Vyrų wholsale skudurų šapoj.

IIARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

REIKIA
Merginų darbui dirbtuvėj.

32,/fcc. valandai ir premijos 
Atsišaukite prie:

CHICAGO NUT CO.,
2513 W. 20-th St.

REIKIA
Merginų, 16 metų ir senesnių leng 

vam priimniam darbui musų tualeti
nio muilo departamente ir skrynių 
šapoj. Mokėsiu 30c į valandą ir bonus 
mokinanties. Merginos gali uždirbti 
nuo $20 iki $30 į sąvaitę. Valandos 
nuo 8 ryto iki 4:30 po piet. Subatoj 
pusė dienos, 
darbo.

ALLEN 
925

Ateikit pasirengę prie

B. WRISLEY CO.
S. Wells St.

REIKIA atsakančių vyrų dirbtuvės 
darbui. Gera alga ir bonusai.

BIRD and SON 
76 ir Ashland Avė.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA
| Tabako stripperių — pastovus 
darbas—geros sanlygos.

2428 W. — 12-th St.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.
PARDAVIMUI

REIKIA
Moterų prosinimui švelnių drapanų. 

Lengvas čystas darbas. Trumpos va
landos. Puikios sanlygos. Gera mo
kestis.

MATTMILLER LAUNDRY CO 
1687 W. 22-nd St.

REIKIA
Prastų darbininkt; mokinties lieji

mo (moulding). 61c valandai ir nuo 
štukų (piece work). Po kelių dienų 
bandymo, vyrai uždirba $12 į dieną 
šitame darbe. Pastovus darbas 6 

dienos sąvaitei 9 valandų diena. Mo 
kestis kas sąvaite.

AMERICAN BRAKE SHOE & 
FOUNDRY CO.

68 W. Harrison St.

REIKIA
PIRMOS KLESOS FINIŠERIŲ 
puikiam rakandų darbui. Pasto
vus darbas.

Gera mokestis.
DAVID ZORK CO.

726 So. Michigan Avė.

RĖIKIA VYRŲ

NAMAI-žEMe

PEIKIA
Mašinų operatorkų. Merginos ir mo
ters virs 16 metų amžiaus gali pasi
naudoti gera proga. Mašinos pilnai 
saugios ir lengva jas valdyti. Dalbas 
yra pinti šniūrus ir apdengti vielas 
šilkiniais ir bovelniniais siūlais. MašL 
nos eina pačios. Oper-utoriai tiktai 
užstato jau ir pataiso dalis jų. Dar
bai lieną ir naktį. Gera mokes»ia 
pradž’ni ir puikiausia mokestis pramo
kus.

Turi kh'bėti ir suprasti angliškai.
BELDEN MFG. CO. 

2300 So, Western Avė.

REIKIA
Merginų lengvam dirbtuvės 

darbui. 48 valandos savaitėj. 
Ateikit prisirengę dirbti.

Gera mokestis.
Kreipkitės:
C. H. HANSON CO., 

305 W. Erie St.

REIKIA merginos įvairiam stubos 
darbui. Skalbti nereikia.

Gera mokestis.
J. T. CHAFFEE, 

6520 Kimbark Avė.
Tel. Midway 4396

REIKIA
Moterų sortavimui popierų. Pasto

vus darbas, gera mokestis.
CENTRAL IRON & METAL CO.

3650 So. Rockwell St.

REIKIA
MERGINŲ IR JAUNŲ 

MOTERŲ
lengvam assembling ir inspec- 
tion darbui.

Gera mokestis pradžiai.
Kreipkitės prie:

EDISON ELECTRIC 
APPLIANCE CO.

5660 Taylor Streeet.

REIKIA
10 merginų darbui dienomis 

vaisiu ruime. Patyrimo nerei
kia. Kreipkitės:

MOODY & WATERS
1107 W. Congress St.

REIKIA

Merginų ir moterų lengvam dirb
tuvės darbui.

$17 sąvaitei iš pradžių ir bonai už 
lankymąsi. Patyrimo nereikia. Kreip 
ties tuojau s prie:

OLBON RUG CO.
1508 West Monro# St.

REIKIA
Prastų darbininkų.
Gera mokestis ir geros darbo 

sąlygos.
Pastovus darbas.

STREETS CO.,
48-th & S. Morgan Sts.

......... r----------------------------------------------------------------------

REIKIA
Patyrusių darbininkų scrap iron kie

me. Gera mokestis. Pastovus dar
bas. Kreipties prie

LEOPOLD COHEN IRON CO. 
31-st and Homan Avė.r

BARGENAS.
PARSIDUODA grosernė ir saldai- 

■ nių krautuvė, geroj vietoj, kartu ir 
kampinis namas. Priežastis parda
vimo, savininkas važiuoja į Lietuvą.

i M. KEULAKIS,
10801 Edbrook Avė.,

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei- Tel. Pullman 6370
Iria. --------------------------------------------------

Geros sąlygos. FARMERIAMS
47Va iki 52& c. į valandą pradžiai. Kurie turite vištų ir kiaušinių par- 

Proga dėl darbo nuo štukų; liberalė davimu i, arba turėsite vėliau. Malo- 
mokestis. nėkite susižinoti su mumis, apie pri-

Samdymo ofisas atdaras nuo 7:301 siuntimą, o męs užmokėsime tokią kai
ną kokią suderėsime. Rašykit į Nau
jienų ofisą po num. 104.

Parsiduoda namas ir garažius 4 au
tomobiliams. 2 krautuvės, pagyveni
mai, ir trįs lotai, kampas 24-th St. 
ir Coulter St., su groserio bizniu. Lie
tuvių apgyventoj vietoj, 2 blokai nuo 
bažnyčios. Gera proga tik lietuviui 
biznieriui.

JUSTIN MACKIEVICZ, 
2342 So. Leavitt Str.

iki 5 ved. po piet«‘>~>>«- 
U. S. RUBBER CO.

2602’ Grand Avė.

REIKIA
Prastų darbininkų—pastovus darbas. 
—53 Vi c adynai — atmokama kas sa
vaitė.

CHICAGO TUBE & IRON CO.
1469 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI.

PARDAVIMUI — 2 augštų 
medinis namas — 14 kambarių 
—po N()i 539 W. 45-th Place. 
Kaina $2,600. Kreipkities prie:

J. LOFTUS,
4604 Union Avė.,

Tel. Drover 2071

REIKIA
Spring streteherių ant link spring- 

sų — gera mokestis—apmokama mo- 
kf Danties. Nuo štukų po dviejų sąvai-

ENGLANDER SPRING BED CO.
3943 So. Lowe Avė.

Duonkepykla. Pirmos klesos. 
Elektra varoma. Įeigos nuo $400 
iki $500 į savaitę, 
priverstas važiuoti į vakarus.

110 E. 35-th St.

Savininkas

vyrams musų ware-
Patyrimas nereikalin-

PARDAVIMUI medinis namas, dvie 
jų pagyvenimų; Brighton Parke, ne
toli bažnyčios. Platesnių žinių delei, 
atsišaukit prie savininko:

3200 So. Ashland Avė.

REIKIA
Vyrų muilo dirbtuvėj.
Lengvas ir pastovus 

per visų metą.
Geros darbo sąlygos, 

šia mokestis mokama, 
pasikalbėti pas:

N. K. FAJRBANK CO.
225 W. 18-th St.

darbas

Geriau- 
Ateikit

REIKIA

REIKIA VYRŲ
Mes turime liuosų vietų ke

liems 
housėj. 
gas.

Pastovus darbas
Gera mokestis.

Kreipkitės prie
STEEL SALES CORPO

RATION
2419 W. 19-tr St.

REIKIA
Karpenterių
Kreipties prie

WELLS BROS
CONSTRUCTION CO.

pas Whiting Foundry Eqpt Co.,
Harvey, III.

AUTOMOBILIAI
LABAI DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas 
Overland, kitas White. Labai pigiai 
parduosiu iš priežasties išvažiavimo į 
Lietuvą. Atsišaukite:

3159 Emerald Avė.
Tel. Yards 975

PARDAVIMUI namas (bungalow) 
8kambarių, basementas cementinis, 
elektros šviesa; dveji metai statytas. 
Kaina $7.000. $2.500 mortgage, o ki
tus pinigais.

WM. RIMEK
Hase and Oakwood, Lyons, III.

MOKYKLOS

|MA5TER 
SYSTEM

REIKIA
Moterų ir Merginų
Lengvam darbui dirbtuvėj. 

Patyrimas butų gerai, bet nerei
kia.

Šios vietos yra pastovios fr 
bus mokama pagtH- jūsų patyri
mų.

Paimkite Douglas Park L. ar
ba 22-os karus.

ALBAUGH DOVER CO., 
2100 Marsball Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

The House of 
Kuppenheimer

Jūsų pasirinkimui sekančios vietos: 
Vartok savo gabumą geriausiai nau 

dai.

REIKIA
Moteriškų pardavėjų. Pastovių 

Pastovių darbininkių, visą laiką, ar
ba dalį laiko, klouksų ir siutų krau
tuvėj ant Ashland Avė. Pastovus 
darbas visą metą. Alga Ir komisas. 
125.00 į sąvaltę garantuojama, gabios 
darbininkės gali uždirbti ir daugiau.

Telefonuokit: Boulevard 7720

KOUTŲ SAPOSE
K aini ori U kampų siuvSJt*.

F'iniiie rilį
CanvaH beisterių (rankinių)
Armhole Beisterių
Rankovių siuvėjų į nuo štukų)
Ott presserių
Pamušalų (lining) siuvėjų

KELINIŲ ŠAPOJ
Top Beisterių 
Rutton Fellerių 
Arbetter Mašinos

Kreipkitės prie:
Polk St. A Karlov Avė. 
(Arti Crawford Avė.)

Darbininkų patyrusių taisy
me freight-karių. Darbas nuo 
štukių. Pastovus darbas. Gera 
mokestis ir geros darbo sąlygos.

Kreipkitės pas:
STREETS CO.,

W. 48-th St. & So. Morgan.

REIKIA
I

Vyrų prie popierų 
48 valandų savaitėj, 
landai, čėsas ir puse 
me. Pastovus darbas.

Kreipkitės prie:

sandelio.
50c. va-

už overti-

REIKIA VYRŲ 
Scrap Iron Kieme.

PEOPLES IRON & METAL CO.
5835 Loomis St.

BARGENAS.
Parduodu arba išmainau ant auto- 

mobiliaus bučernę ir grosernę, saldai
nių daiktų, cigarų, tabako ir visokių 
daiktų. Apgyventa visokių tautų. Prie 
žastį pardavime patirsi t ant vietos.

W. CHRISTIAN
5718 S. Kedzie Avė.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

COLUMBIAN COLORTYPE CO

REIKIA
Vyrų (coal passers) anglis 

mesti, $65.00 į mėnesį ir kam
barys ir valgis. Kreipkities prie 
Chief Engineer

CHICAGO BEACH HOTEL 
51-st & Cornell Avė.

352 E. 22-nd St.

REIKIA
Dailydžių (Cabinet Makers) ir 

pagelbininkų. Labai 
kestis.

A. L. RANDALL

729 S. Wabash

gera mo

CO.
Avė.

REIKTA
PIRŠTINIŲ SIUVĖJŲ
Ant Jersey auclelclinitj pirštinių. l’n- 

fctovus <lurb»u. Gera mokeatifi. Tai;.j<i 
mokintis to amato. Puse dienos Suba
toj.

LUXOR MILLS, INC.
1716 So. Michigan Are.

2-nd floor arti 18-th St. L. Station .

ALBAUGH DOVER CO., 
REIKIA
NITAVjOTOJŲ (solderers)
Kaip torch, taip ir geležies 

darbui.
PAGELRININKŲ
Štokui ir šiping rumy.
Paimk Douglas Park L. arba 

22-os karą.
ALBAUG HDOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

REIKTA
Prastų darbininkų. Pastovus dar 

bas. 50c valandai.
Kreipkitės prie:

CHICAGO FIRE BRICK CO., 
7612 Jeffery Avė.

REIKIA
Bali Bearing Rače tekintojų (grin- 

ders). Geros darbo sąlygos. Kreip
ties prie:

AHLBERG BEARING CO. 
817-322 East 29-th St.

REIKIA
Pardavėjų (salesmen) mechanikų.
Mes turime vyrą, musų organizaci

joj. kuris buvo tool ir die makeris ilk 
praeiLa-m Ua.x>lcx*ičiiM. Jis pasi
daro $15,000 i metus. Aš vedu Par- 
davimo Mokyklą vakarais, kad paro' 
džius jums kelią kaip to dasiekti. Už 
instrukcijas jums mokėti nereikės, jus 
galite pribūti kokią valandą, kitą va
karais lavinanties pardavimo. Kiek 
pardavimas atneš jums pelno nuo $50 
iki $110. Pardavimo menedžeriai pa
dės jums padaryti galutiną sutartį. 
Ne praleisk šią progą padidinimui 
vo įplaukų.

Pasiteirauk pas:
Mr. S. A. WILLIAMS 
Pardavimo menedžeris 

Room 253—111 W. Washington Str.

ša-

K-, j. i »

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotaa 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamu. 
Turime labai gražių

(parior). Reikia ma
tyti, kad apkainavus.

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

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet

PARDAVIMUI rakandai (furnitu- 
re) dėl 6 kambarių. Pardavimo prie
žastis — išvažiuoju į Lietuvą. Kaina 
rakandų $125. ir Columbia gramafo- 
ną su 21 rekordu už $85. Sykiu už 
$210.

K. JANKAUSKAS 
1745 W. North Avė.

8 floor, ? i

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, 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.

Patiems daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madieon, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIU

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
t ės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių. Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryta 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




