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Kaunas Dega Nepatinka joms bosavfymas An
glijos ir Francijos.
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Graikai puls 
Turkus

A. Stulginskas naujas Lietuvos 
prezidentas

LIETUVOJE PRASIDĖJU- vuhlžių esant “ant ratų.” Pet- 
SI REVOLIUCIJA. į hiros valdžios traukinis jau ke

letą sykių po puolimui Kijevo 
turėjo kraustyties į naujas vie
tas.

Kaunas dega. A. Stulginskas 
ičrinktas Lietuvos prezi

dentu.

BERLYNAS, birž. 21. — 
Iš Kauno pranešama, kad 
Lietuvoje prasidėjo revoliu
cija. Kauno miestas dega.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas ičrinko vieton A. Sme
tonos to Seimo pirmininkę 
Al. Stulginską (klerikalą) 
Lietuvos prezidentu.

Naujas ministerių kabine
tas irgi jau sudarytas. Pre
mjeru paskirtas Dr. K. Gri
nius soc. liaudininkas.

(Suimtoje Lietuvos Atstovy
bė gavo žinią iš Kauno, kad 
Kauno profesinės sąjungos ban-

Bolševikai stumia lenkus.
LONDONAS, birž. 21. — Bol

ševikų pranešimas sako, kad 
jie atmetė lenkus per Dniepro 
upę į rytus nuo Bežica ir nuvi
jo juos atgal linkui Korostcn, 
Ovruč ir linkui Proskurov.

Palei kairįjį Dniepro krantą 
bolševikai sulaužė lenkų prieši
nimąsi ir paėjo linkui Kamenec- 
Podolsk.

PARYŽIUS, birž. 21.— “Dvie
jų didžiųjų diktatorystė turi už
sibaigti čia ir dabar.“

Tokios prasmės ultimatumą 
pasiuntė po slaptos konferenci
jos Paryžiuje panedėlyj Italijos, 
Belgijos ir Japonijos ambasa
doriai premierąms Lloyd Geor
ge ir Millerand. Tame susirinki
me tapo nutarta, kad tų šalių 
valdžios nebepasiduos daugiau 
autokratiniam bosavimui Ang
lijos ir Francijos premierų, 
dalukuose tiesioginiai paliečian
čiuose tų šalių interesus.

Apie tai patirta iš augštų dip-

Pasirodo, kad Italija labai už
sirūstino ant premierų, kadan
gi jie nė nepakvietė jos daly
vauti Hythe konferencijoje,

nuo Polocko tapo atmuštos.

ANGLIJA RENGIASI KARAN 
PRIEŠ TURKIJĄ.

Talkininkai leido Graikijai pra
dėti puolimą ant Turkijos. Ang

lija koncentruoja savo laivyną 
Turkijos pakraščiuose.

Boikotuoja 
Vengriją

DARBININKŲ BOIKOTAS 
PRIEŠ VENGRIJĄ JAU 

PRASIDĖJO.

Vistų parubežinių šalių darbinin
kai dalyvauja boikote ir sustab* 
.dė komunikaciją su Vengrija.

želio 15 d. politiniais tikslais, 
bet tas streikas esą nepavykęs 
ir tai todėl, kad žmonės buvę 
“tautiniai susipratę“ ir nepano
rėję klausyti vadovų, kurių tūli 
nemokėję lietuviškai kalbėti. 
Nors streikas nepavykęs, bet 
valdžia visgi pasirūpino tuoj 
streiko organizatorius sukimšti 
kalėjimam Bet spaustuvių dar
bininkų streikas, irgi politiniais 
reikalavimais, tebesitęsė. Elta 
lx*tgi tvirtino, kad šiaip mieste 
esą n) m u).

Du bolševikų pulkai sunaikinti.

VARŠAVA, birž. 21. — Du 
bolševikų pulkai likę sunaikin
ti mūšiuose prie Dniepro upės

šiaurinis frontas tapo sutvir
tintas. Gen. Pilsudskis griipud- 
ja lenkus naujam kontr-ofensy- 
vui Ukrainoje ir bandys nuvyti 
bolševikus per Dnieprą.

pasakyti apie tuos tarimus tik 
“taip“ ir “amen.“

Japonija "vėl pyksta ant pre
mierų, kad jie vieni nustatė tal
kininkų politiką tolimuose ry
tuose, kuomet Japonijos inte
resai yra ten didžiausi.

Belgija vėl mano, kad Hythe 
išdirbtoji ekonominė politika 
greičiau yra kenksminga, o ne 
naudinga jos šaliai.

Todėl tų trijų salių pasiunti
niai slaptai susirinko ir su ži
nia savo valdžių pasiuntė pre
mjerams viršminėtą notą,
kalaudami, kad ir jiems butų 
leista dalyvauti Boulogne kon
ferencijoje. Po ilgo turimos ga
ilaus paskelbta, kad tai bus “ne- 
fornialis pasikalbėjimas tarp 
penkių šalių,” tarsi talkininkai 
priėjo prie naujo susitaikymo, 
kuomet ištikrųjų yra didžiausio 
pavojaus skilimo tarp tų šalių.

rei-

Viskas neapsakomai brangsta — drabužiai, maistas, nuo
mos ir kiti rčikmenjs, viskas tas darosi darbininkui nebepriei
namais. Ką tad turi daryti darbininkai? Maitinties žole? Bet 
ir ant jos kapitalistai uždėjo savo leteną ir didelėmis raidėmis 

užrašė: “Keep of the grass” (šalinkis nuo žolės).

LONDONAS,'birž, 21. — Grę
sia iškilimas naujo karo rytuo
se. Visas Anglijos Viduržemių 
juros laivynas yra koncentruo
jamas vandenyse prie Turkijos, 
taipjau tapo paliepta visiems 
torpediniams laivams ir kruize- 
riui plaukti į gręsiamo susirėmi
mo vietą.

Skubiai sušaukta premierų 
konferencija Hythe pereitą va
karą padariusi nutarimą leisti 
Graikijos armijai pulti ant Mus- 
tapha Kernai spėkų, kurios grę
sia Konstantinopoliui ir kurias 
sulaiko tik buvimas Anglijos

VIENNA, birž. 20. — šiąnakt 
prasidedąs I internacionalinis 
darbininkų boikotas prieš Ven
griją, atkerta tą šalį nuo viso 
pasaulio, išėmus pasažierių ju
dėjimą.

Visos Austrijos, Rumunijos, 
Čecho-Slavaki jos, Lenkijos ir 
Italijos darbininkų organizaci
jos dalyvauja boikote. Boikotas 
sustabdb geležų ikelius, k rasą, 
telegrafą, telefoną ir gabenimą 
sausuma ir vandeniu į ir iš Ven
grijos. Pasažieriams yra leista 
imties bagažų tik nedidelėj kie
kybėj.

Naujas Geložinkelečiij 
Streikas

Prasideda yafdmenų streikas.
5,000 streikuoja Philadelphijoj.
Streikuoja prieš algų tarybą.

True translatiou foru wna me post- 
master at Chicago, 111., June 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI RENGIASI PRIE 
NAUJO DIDELIO PUOLIMO 

ANT LENKŲ.

Sutraukę prieš lenkus 50 divlzi 
jų. Abi pusės skelbia laimėji

mų.

VARŠAVA, birž. 21. — Bol-

jam puolimui ant Lenkijos. Jie 
dabar atakuoja 1,200 kilomet
rų ilgio fronte.

Kijevui vėl esant bolševikų 
rankose, jie atkreipia <kmię į 
šiaurinį frontą, praėjimą tarp 
Dauguvos ir Berezinos upių, 
per kur jie tikisi pasiekti Mins
ką ir Vilnių ir atidaryti kelią į

LONDONAS, birž. 21.
Lenkijos legacija oficialiai šian
die užginčijo žinioms iš Beribio, 
kad buk bolševikai sumušę len
kus Ukrainoje ir suėmę hik- 
stančius belaisvių.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., June 22, 1920 
as reųuired by the act of Očt. 6,1917

UKRAINIEČIAI PASIDUOS 
BOLŠEVIKAMS.

PHILADELPHJA, Pa.; birž.
21. — Dar neužsibaigė “nelega- 
is” svičmanų streikas, kaip pra

sideda naujas geležinkeliečių 
streikas, kuris grąsina išsiplėto- 
i ir sustabdyti geležinkelių ju-

prižadais duonos negi nusipirk
si.“

Streikas veikiausia plėtosis, 
nes visur darbininkai grąsina 
prisidėti prie streiko, jei taryba 
nieko neveiks. Tečiaus niekas 
neapsiimu spėti ant kiek tas 
streikas plėtosis ir kaip toli jis 
nueis. Tą galima bus pamatyti 
tik už kokių poros dienų.

Baltimofiečiai irgi streikuoja.
BALTIMORE, Md., birž. 21.

žinkelių yardmenų streikas te-

Vakar yardmenai laikė tris 
susirinkimus ir nutarė paskelb-

Nenori daugiau baltgvardiečių 
ir jų karų su Rusija.

DANZING, birž. 21. — Tal
kininkų rateliai su dideliu įdo
mumu svarsto klausimą už kiek 
laiko visa Ukraina pavirs bol
ševikiška. Puolus Kijevui, het- 
mano Pethiros spėka, kuri nie
kad nebuvo didelė, žlugo galu
tinai ir naujas žmogus iškįlo už
imti jo vietą. Ukraina pastebėti
nai mažai nukentėjo šešių me
tų kariavimo veik be jokios pa
liaubos.

Vėliausieji pranešimai paro
do, kad ten eina naujas judėji
mas pasiduoti Maskvos valdžiai 
ir nebeleisti vesti kokių-nors 
kampanijų prieš bolševikus, 
ypač kad ir paskutinis lenkų- 
ukrainiečių ofensyvas pasirodė 
toks pat nepasekmingas, kaip ir 
visi pirmesnieji baltgvardiečių 
juolimai prieš rusus ir tik pa
didino žmonių vargus. Lenkų 
užėmimas Kijevo tik padidino 
ukrainiečių troškimą palikti 
juos ramybėje.

True translatlon filed witn the post- 
master at Chicago, III., June 22, 1920 
as reųuired by the net of Oct. <>.1917

LIEPIA ANGLIJĄ SUSTABDY
TI KARIAVIMUS.

šaliai gręsia bankrutas, jei val
džios avanturos nebus sustabdy

tos, sako Lansdowne.

komisijos vilkinimą su nuos
prendžiu apie geležinkelių dar
bininkų algas. Šiandie streikas

liko labai sutrukdytas. Tečiaus 
pasažierinių traukinių vaigščio- 
jimui nekliudoma. Pennsylva- 
nia geležinkelis grąsina pašalin
ti iš darbo visus darbininkus, 
kurie dar šiandie nesugrįš į dar-

Daily Express išreiškia nuo
monę, kad Anglija turės stoti 
karau prieš Turkijos naciona
listus, jei Graikijos spėkos ne
įstengs numalšinti Turkijos su
kilėlius.

Dar vienas batalionas Angli
jos kareivių gabenamas yra į 
Kostantinopolį, o anglų kariniai 
laivai gabena graikus iš Smyr
nos į Ismid, pakraščiuose prie 
Bosforo.

Maršalas Foch ir field marša
las Wilson skaito graikų pasi- 
šiulyiną suvaldyti Turkijos na
cionalistus esant didelės rizikos 
dalyku militąriu žvilgsniu ir jie 
Hythe konferencijoj priešinosi 
tam sako London Times. Jie

— Boiko- 
paskelbtas

VIENNA, birž. 21. 
tas prieš Vengriją, 
internacionalių unijų delei Bu
dapešto valdžios persekiojimo 
Vengrijos darbininkų, prasidėjo 
šiandie. Krasos ir telegrafiniai 
susisiekimai . su Vengrija tapo

lankai sulaiko vokiečių
siuntinius. 'i

Delei pakartotino vokiečių 
gabenimo ginklų ir amunicijas 
per prieinančią prie Baltijos ju
ros Lenkijos teritoriją, lenkai 
sulaikė visus siuntinius geležin
kelių koridorium į Rytų Prūsi
ją. Vokiečiai delei to sulaikė 
eksplioduojančią medegą Len
kijos kasykloms. Klausimas .ką 
Vokietija gali siųsti galbūt bus 
atiduotas vyriausiai tarybai nu
spręsti.

Padrąsintas paėmimu Kijevo, 
gen. Budenni tebedaro antpuo
lius. Lenkų kavalerija suėmė 
S00 kazokų Radomisl a pydą r- 
doje.

Lenkų komanduotojo gen. 
Rydz Smigly spėkos bando at
sispirti į vakarus nuo Meteren 
upes.

Pažymėtini yra spėliojimai
apie likimą Pilsudskio pripažin-1 metų, radusi savo vyrą pas kitą 
tos Ukrainos respublikos. Prie- moterį, Mrs. Sophie Kuzlie, už- 
šingi Lenkijos politikai Ukrai- puolė jį ir britvą nupjovė galvą, 
noje laikraščiai vadina Petluros J Abi moterįs areštuotos. >

[Federuotoji Presai.
LONDONAS, birž. 21. — Bu

vęs parlamento narys lordas 
Lansdosvne pasikalbėjime su 
Hirst,’sekretorium lygos kelti 
viešąją ekonomiją, persergėjo 
Anglijos kabinetą, kad jis sus
tabdytų 20 ar 30 šalies vedamų 
karų, jei norima išgelbėti šalį 
nuo bankroto.

“Jei karas tęsis, badas plėto
sis ir laivyno ir armijos užlai
kymas pasidarys toks didelis,

5,000 yardmenų, bet prie jų bi
te valandą gali prisidėti nauji 
tūkstančiai geležinkeliečių. A
Nors streikas vos tik prasidėjo, 
bet mieste jau jaučiamas yra 
trukumas niekurių dalykų ir 
maisto kainos tuoj pašoko. Du 
geležinkeliai uždėjo embargo 
ant visų tavorų, išėmus maistą 
ir anglis.

Streikieriai sako, kad jie ne
streikuoja prieš geležinkelius, 
bet tik prieš algų kompanijos 
vilkinimą su nuosprendžiu apie 
algas. Jie išleido sekamą prane-

bę atsitikime jei graikai nutartų 
pradėti kampaniją.

Garikijos premjeras Ven iže
les lankėsi Londone raginda
mas premierą Lloyd George lei
sti graikų armijai Smyrnoje

NERANDA TEISĖJŲ KOMU
NISTUS TEISTI.

CHICAGO. — Jau virš mė
nuo laiko kaip prasidėjo Komu
nistų Darbo partijos narių byla, 
bet iki šiol tik 8 prisaikinticij 
teisėj'ai teišrinkti, nors išegza
minuota jau virš 1,200 žmonių. 
Dabar teismo posėdžiai bus lai
komi ir vakarais. Tarp teisia
mųjų yra ir milionierius komu
nistas Bross Lloyd.

AIRIAI MUŠASI TARP SAVĘS.

7 žmonės užmušti Londondery 
muštinėse tarp dviejų frakcijų.

6 ŽMONES SUDEGS.

galės išsimokėti,“ sakė lordas 
“Mokesčių našta ir dabar yra 
pavojingai augšta. Ir vien tik 
viešojoj ekonomijoj, tai yra 
sumažinime valdžios išlaidų, 
mes galime jieškoti išėjimo.

“Pirmiausia mes turime ven
gti ambicinių avanturų ir ypač 
žygių užjuryj. Nors karas yra 
užsibaigęs, mes neturime taikos 
ir dabar siaučia 20 ar 30 karų.“

“Geležinkelių darbininkai su
streikavo tikslu užprotestuoti 
prieš vilkinimo taktiką geležin
kelių darbo tarybos, sprendi
muose klausime pakėlimo algų, 
kurį ji jau keletą sąvaičių svar
sto. Jie namo streikuoti tol, kol 
taryba neišneš savo nuosprend
žio, nežiūrint kiek tas laiko nė 
imtų. Mes tie ilgai laukėme dė
lei prižadų, manydami, kad vis
gi kas-nors bus padaryta. Bet

LONDONDERRY, Airijoj, 
birž. 20. — Jau nuo kelių dienų 
čia eina riaušės tarp dviejų Ai
rijos frakcijų — nacionalistų, 
stojančių už Airijos nepriklau
somybę ir unionistų, susidedan
čių iš Ulsterio protestonų ir sto
jančių, kad Airija arba mažiau
sia Ulsteris pasiliktų prie Ang
lijos. Bet ypač riaušės buvo 
smarkios vakar, kada susirėmė

“Mes dabar turime Smyrno
je 6 divizijas ir 4 Trakuose ir 
galime pridėti dar tris,” Venize- 
los sakė Anglijos premjerui. 
“Jeigu mes galėtumėm vyties 
turkus už Smyrnos vilajelo, 
mes galėtumėm sutriuškinti 
Mustapha Kernai vieni.“

EGYPTAS TIKISI NEPRIK
LAUSOMYBĖS.

LONDONAS, birž. 21. — E- 
gypto justicijos ministeris Zag- 
lou’i Paša, kuris veda tarybas 
su kolonijų sekretorium Milner, 
pasiuntė • telegramą į Cairo, 
Egypte, išreiškiančią viltį, kad 
netolimoj ateityj jis galės pas
veikti Egypto žmones su jų įgi
jimu pilnos nepriklausomybės.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

VANCOUVER, B. C., birž. 21. 
—šeši žmonės žuvo ir daug 
žmonių sužeista gaisre, kuris 
sunaikino čia didelį apartmenti- 
nį namą.

True transiPtlou filed with the nn«rf. 
master at Chicago, III., June 22, 1920 
as reuuircd by the act of Oct. 6,1917

ITALIJOS DARBININKAI 
SIUNČIA MISIJĄ RUSIJON.

Nupjovė galvą savo vyrui.

PITTSBURGH, Pa., birž. 21. 
—Mrs. Thonias Golovitch, 27

[Federuotoji Presą].
MILANAS, birž. 21. — Itali

jos darbininkų ir socialistų mi
sija, lydima technikų ekspertų, 
išvažiavo iš čia į Rusiją.

Tarp misijos narių yra ir so
cialistų organo Avanti redakto- 

[rius Serrati.

Graikams leista pradėti puo
limą.

BOULOGNE, birž. 21. — 
Graikijai suteikta pilna laisvė 
kariniame veikime prieš Turki
ją. Tas tapo nutarta vakar Hy
the konferencijoj. Premierai 
atrado, kad reikia griebties tų 
priemonių, kadangi pasidarė 
rusti padėtis Mustapha Kernai 
nacionalistų spėkoms pasiekus 
Dardanelius. Francijos ir Ang
lijos kareiviai ir Anglijos laivy
nas bus sukoncentruoti apgyni-

kos. Nors veik visur pastatyta 
kariuomenę, bet tas nė kiek ne
sumažino riaušių, nes jei vienoj 
vietoj kariuomenė sustabdo su
sirėmimą, jis tuoj prasideda ki
toj vietoj.

Per naktį tuose susirėmimuo- • mui Konstantinopolio ir perto
se užmušta penki žmonės, apie 
10 sunkiai sužeista ir gal-virš 
100 sužeista lengviau. Labiau 
nukentėjo nacionalistai, kurie 
buvo menkiau apsiginklavę už 
unionistus.

Riaušės ir susirėmimai dar 
tebesitęsia nežiūrint kariuome
nės pastangų juos sustabdyti. 
DUBLINAS, birž. 21. — 7 žmo
nės liko užmušti mūšiuose šian
die po piet Londonderry. 
gelyj vietų kraujas stovi 
nais gatvėse.

Unionistai yra geriau
ginklavę ir prisibijoma, kad iš 
šių riaušių gali prasidėti civilė (skubiai ginkluojasi, todėl gali- 
karė visoje, Airijoje. Ulsterie-^ma laukai dar smarkesnių susi- 
čiai jau mobilizuojasi į savano- rėmimų. Sankrovos Londonde-

kų.

PINIGU KURSAS.
VAKAR, birž. 21 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant tą na maliau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pianais flatpi

Anglijos 1 svaras ........   $3.98
Austrijos 100 kronų .............. 0.80
Belgijos, už $1 ----- - frankų 11.95

Danijos 100 kronų ........... $16. 90
Finų 100 markių ............... $4.70

Francijos, už $1 ........ frankų 12.49
Italijos, už $1 ............. lyrų 16.40
Lietuvos 100 auksinų ............. $2.70

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

Lenkų 100 markių ............... $0.75
Norvegų 100 kronų ........... $1745
Olandų 100 guldenų ........... $86.95
švedų 100 kronų ............... $21.90
VokSj’ wn$1m»Ai.į"' fnU>kl>4'TO rių Pu,kus ir ren8iasi eiti i Lon- rry užsidarė.

Sąjunga prieš Cįraikiją.

LONDONAS birž. 20. — Mas
kvos bevielinė žinia sako, kad 
Serbija ir Bulgarija sudarė slap
tą sąjungą prieš Graikiją.

4 ŽMONES PRIGĖRĖ.

Dau- 
kla-

apsi-

W1NINPEG, Man., birž. 21.- 
4 žmonės prigėrė automobiliui 
netoli čia nušokus nuo paramo.

donderry. Sinn Feineriaį irgi

Svarbu 
Naujienų 
Skaitytojams
Bus pakelta Naujienų kaina.
Nuo liepos 1 dienos už Naujie

nų pavienius numerius reiks- mo
kėti vienu centu daugiaus: vie
toj dviejų centų tris centus.

Tokio kainos pakėlimo reika
lauja darbo, visokių reikmenų, o 
ypač popieros pabrangimas. Ka
da dabar už laikraštinę popierą 
reikia mokėti 13 centų už svarą 
ir daugiau (o pirmiau buvo tik 4 
centai), tai savaimi aišku, kad 
2 centai už laikraštį nebegali 
užmokėti iškaščių.

Tikimės, kad musų skaityto
jai supras reikalą pakelti laikra
ščio kainą ir mokės taipjau no
riai 3 centus, kaip jie mokėjo 2 
centu.

Metinės prenumeratos kaina 
irgi atsakomai pakelta.

Naujienų Administracija.
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Ulatninkaa birželio 22 d., 1920

Į Kas Dedasi Lietuvoj
VYžANOS, Utenos apskr.

Kovo 26 d. Vyžanose laike 
prakalbų drg. St. Kairys. Kalbė
ta: “Kas reikia rinkti atstovais 
į Steigiamąjį Seimą.”

už socialdemokratus, tikrus de- 
mokratingos Lietuvos kovoto
jus ir darbo žmonių reikalų iš
tikimus gynėju ^.Prakalbos lai
ke susirinkimas skilo į dvi dali: 

kunigų vedamąjį davatkų bure-
Utenos rinkimų apygardoj i Jį, ir vyrų daugumą, aiškiai nu- 

paduota 11 kandidatų sąrašų, j sistačiusių prieš klerikalus. Ku- 
Trumpai apibudinęs, ko darbo Įiigų surikiuoto^ davatkos, ku- Y - _ HO_ A— • _ • -_ 1?__ •____ _•__žmonės gali tikėtis iš “Santa
ros,” “Pažangos” ir jos artimų 
sėbrų — dak-ro šlyžio sąrašo, 
ilgiau sustojo ties krikščioniuis- 
demokratais. Įvertino juos kai
po užsislėpusius monarkinin- 
kus, žmonių valdžios ir darbi
ninkų priešus, kaipo “Dievo var 
do s|x?kuliantus,” kurie savo 
partijos reikalams nesidrovi 
išnaudoti bažnyčios, išpažinties 
ir tikybinių žmonių jausmų. 
Kvietė susirinkusius balsuoti

Perkame
Liberty
Bondsus

nigų signalizuojamos, mėgino 
auksinu ir švilpimu trukdyti 
kalbą, ypač tuomet, kai “krik
ščionims” skaudžiai kliūdavo. 
Pasipiktinę vyrai kelis kartus 
“ramino” įnirtusias davatkas, 
mušdami kepurėmis per galvas 
labiausia įsivariusias^ bet die
vobaimingos moteriškės nenu
sigando nė kepurių. Už tai, kai 
atsistojo kalbėti kun. Lašas, 
vietos kamendorius, pasidarė 
tikras koncertas, dėl kurio jau 
nieko nebebuvo girdėti. Koncer
tas pasibaigė, kaip tik baigė kal
bėti kun. Lašas.

Reikia pastebėti, kad Utenos 
apskrityj krikščionys-deniokra
tai išrado dar vieną laisvę, — 
laisvę švilpti ir šaukti priešin
gų jiems prakalbų laike, bet ir 
toji laisvė, kaip lazda, turi du 
galu, kurių vienas pradeda vis 
skaudžiau ? mušti per galvi 
pačius išradėjus.

[“Socialdemokratas.”]
Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius per
ka Liberty Bondsus 
pagal dienos kurso. 
Kas turi Liberty Bon- 
dsų gali atnešti juos 
parduoti į Naujienų 
Pinigų Siuntimo Sky
rių. Atsiųstus per 
paštą Liberty Bond
sus atperkame pagal 
tos dienos kurso, ka
da jie musų pasiekia.

ČEKIŠKĖ, Kauno apskr. — 
Rinkimai prasidėjo 8 vai. ir ėjo 
ramiai. Apie 10 vai pasirodė, 
kad daugybė atvykusiųjų bal
suoti piliečių, daugiausia darbi
ninkų, neįtraukta į sąrašą ir to
dėl neleidžiama balsuot. Alinio, 
kilo nepasitenkinimas ir triuk-

sekretoris buvo kun. Kutas, 
užuot išaiškinęs atvykusioms

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
B9 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Talephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
, Subatomisi 9 Iki 1 po pietį 

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Etsaminioju Abstraktu 

perkant. , 
arba parduodant name lotą ar- 
ba farmą ir padirbu visokios 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigui 
ant Pirmų Mortgečii ant lengvi 
sąlygą*
West Side ofisu atdaru vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitas Stata Bu
kos, 2201 W. 22nd Street 
Cor. Leavitt. Tai. Canal 2553.

mus duris iš vidaus nieko neįsi
leido ir pati nesirodė. Toks ko
misijos pasielgimas piliečius 
dar labiau įerzino, ir jie pradė
jo grąsinti ir kunigui ir visai 
komisijai. Reikalavo, kad rinki
mai butų sustabdyti, kol kilęs 
klausimas nebus išspręstas.

Viskas suiro. PijieČiai nerimo 
ir grąsino visai komisijai ir ku
nigui atskirai, kuris, kaip ma-

I kolo, visur buvo lydimas zak- 
restijono.

Apie pusę antros vai. po pietų 
į Čekiškę atvyko iš Vilkijos L. 
S. D. P. atstovas drg, Digrys. 
Susirinkusiųjų piliečių vienas 
kitas kreipėsi į drg. Digrį, pra
šydamas patart, kas daryt. Drg. 
Digrio visų pirma buvo paaiš
kinta, kad prie rinkimų buto pa
sikalbėjimai įstatymais yra 
draudžiami ir buvo patarta su
sirinkti visiems už miestelio. 
Susirinkimas įvyko su žinia 
nuovados viršininko. Grąsini- 
mai komisijai pasibaigė, kuo
met susirinkusieji pradėjo skai
tyti papiltus L. S. D. P. 6 Nr. la
pelius. Po to visi 
kirstė.

Rytojaus dieną, 
kalų ministerijai
Kauno kommendantura atsiun
tė į Čekiškę kareivių, kurie ne
žinia kieno nurodymais ir įsa
kymais suėmė sodžiuose 9 
žmones, atvarė į Kauną ir įme
tė kalėjimai!. Kas baudžiama
jam burini areštus darant davė 
nurodymų, nei apskr. viršinin
kas, nei milicijos vadas nežiną. 
Soc. Raitijos atstovo buvo nu
rodyta apskr. viršininkui, kad 
areštuotų tarpe yra žmonių, ku
rie viso to triukšmo laike įr 
miestelyj nebuvo. Kuo-gi re
miantis tie areštai padaryti?

ramiai išsis

Vidaus Rci- 
parcikalavus,

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams 

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

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE

Chicago, III.

lietu- 
rekor-

\ Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir 
viški naujausi 
dąi.
1 \

4537 S. Ashland 
Avė

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistaa

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phonę Cąpal 257
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“Pats nežinau, — buvo viršinin
ko atsakyta — turbūt kas nu
rodė. Rinksime žinias apie areš
tus ir gal pasirodys, kad bus 
galima apkaltinti.” Tik milici
jos vadas suimtųjų nekaltinęs 
ir siūlęs viršininkui juos paleis
ti, bet šis įsakęs varyti kalėji
mai!. '

L. S. D. P. atstovo buvo dar 
kartą kreiptasi į viršininką ir 
gauta atsakymas, kad paleist su
imtųjų jis negalįs, kadangi bijąs 
“načalstvos,” kuri galinti jį, ko 
gera, atstatyti. Viršininkas galų 
gale sutinkąs su atstovu, kad 
laikyti žmones kalėjime, ku
riems neturi jokių apkaltinimų, 
ne visai esą padoru ir teisėta. 
Jis patarė atstovui kreiptis į 
milicijos vadą, kuris turįs tei
sę suimtuosius paleisti.

Milicijos vadas gina “savo in
teresus.” Kodėl, girdi, apskr. 
viršininkas ncpaleidęs rytą, 
kuomet jis, vadas, siūlęs paleis
ti, o pasakęs, kalti, ar nekalti, 
varyti kalėjimai!? Tai dabar jis, 
vadas, nesutinkąs paleisti. Pa
galiau, jei jis paleisiąs, tai visi 
sakys, kad milicijos vadas ky
šį paėmęs.

Vadinasi, baimė, kad gali ne
patikti . “načalstvai,” baimė, 
kad įtars kyšių ėmime, baimė 
kad nukentės vado “unaras” — 
yra motyvai ir pagrindas, kad 
žmonės turi kalėti. Vadinasi, ge
riau lipti į kalną, ne kristi.

Įdomus tas faktas, kad suim
tieji yra 6 Nr. (socialdemokra
tų) šalininkai, o tie asmens, ku
rie nurodė suimtuosius — prie
šininkai..

Apie atsitikimą buvo praneš
ta vice-ministeriui ir po to mi- 
nisteriui Draugeliui, kuris taip 
pat priežasčių, de) kurių negali
mu butų suimtųjų paleisti, ne-

Taip krikščionys-deinokratai 
varo rinkimų kampanijų.

RASEINIAI. — Balandžio 6 
d. čia buvo dvarų darbininkų at
stovų suvažiavimas. Suvažiavi
me dalyvavo Raseinių ir Taura
gės apskričių atskirų dvarų 42 
atstovai ir Socialdemokratų Par 
tijos 2 nariai.

Nutarta įsteigti Raseinių, Tau 
ragės ir Kėdainių apskričių že
mės ūkio darbininkų profes. są
jungą. Išrinkta 5 žmonių komi
sija (Supavičius, Burba, Dig- 
rys, Bielskis ir Samuilis), kuri 
privalo sustatyti sąjungai įsta
tus ir jiems priimti sušaukt dar
bininkų suvažiavimą.

Prieš uždarant suvažiavimą, 
vienu balsu priimta rezoliucija: 
“Kadangi laikinoji valdžia užda
ro profesines sąjungas, areštuo
ja jų vadus ir išsiunčia užsienin, 
padarydama tuo darbininkų luo
mui daug žalos, smaugia socia
listinius laikraščius ir neduoda 
darbininkams laisvai rinktis, tri
jų apskričių ž. ūkio darbininkų 
suvažiavimas reikalauja tuojau 
paleisti iš kalėjimų visus politi
kos nusikaltėlius”.

KOVARSKAS, Ukmergės 
apskr. Velykų pirmą dieną 
Charmanskio dvare buvo apsi
lankęs dr. E. Šukevičius. Sušau
kė darbininkų susirinkimą ir il
goje prakalboje aiškino klasių 
kovą, rusų revoliuciją, dabarti
nę Lietuvos politinę padėtį, Stei 
giamąjį Seimą, politines partijas 
ir t.t. [S-dem.”]

Kunigo Vilūno vargai.
Kunigas Pranas Vilūnas vys

kupo Karevičiaus įsakymu, už
daryta Kretingos vienuolynan, 
kame turėsiąs mokytis teogijos 
ir paskiau laikyti kvotinius. 
Kun. Vilūnas per mjtingą Tirk
šliuose smarkiai susigynė su 
krikšč.-dem. kalbėtoju, Mažei
kių apskr. viršininku Tučkum, 
ir viešai pasisakęs, jog jau 16 
metai kaip esąs kunigu ir socia
listu.

Teatras Kerštinga Meile
Tragedija trijuose aktuose

Statoma scenoje 2 dienas, Seredoj ir Ketverge Birželio-J line 23 ir 24, vakarais nuo 7:30, antras 
lošimas nuo 9:30.

\ Šiame veikale dalyvaus gerai žinomi Chicagos artistai, kaip tai: Stogis, Dundulienė, Misevi- 
čiutė ir kiti. Lošimas invyks

WANDA TEATRE, 3214 S. HALSTED ST.
Chicago, III.

Nepamirškite atsilankyti.
Kviečia KOMITETAS.

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Prannšlmas.

Delei muito mokesčių ėmimo.
Teisingai sakoma, jog visas 

žmonių pelnas paeina nuo darbo. 
Juo daugiau kokių nors prekių 
(tavorų) valstybe išdirba, juo 
aplamai daugiau užsilieka tur
to, daugiau pelno ir pačiai vals
tybei. Todėl rupesnis kiekvie
nos valstybės yra kuodaugiau 
reikalingų prekių pas save paga
minti, kad duoti uždarbio savo 
krašto darbininkams ir pramo
ninkams ir kuomažiau įsileisti į- 
vairių prekių iš svetur, kad ne
nustelbus vienos ar kitos pra
monės šakos pačioj valstybėj.

Kad reguliuoti visą šią tvar
ką ir Lietuvos Respublikoj yra į- 
steigtos prie jos sienų muitinės.

Visos įvežamos į Lietuvos ri
bas prekes ir išvežamos iš Lietu
vos privalo eiti per muitines. Pre 
kės, kurios įvežamos ir išveža
mos vengiant muitinių arba sle
piant jas, skaitomos kontraban
da. (Laikinieji Lietuvos muiti
nių 66 1 ir 6 įstatai). Be to kiek 
viena valstybė sergsti savo sienų 
ir niekam neleidžia be tam tik
rų pasų ar legitamacijos korte
lių pereiti sienos. Visi privalo ei 
ti per įsteigtas muitines, kad 
ir be prekių §§ 7 ir 8). Tokių 
muitinių ar pereinamų punktų 
su Vokietija įtaisyta dabar virš 
20. Be to, jos taisomi ir Latvijos 
ir kitų kaimynių valstybių pasie
niais.

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je gauna nuo lietuvių daug nusi
skundimų delei muito ėmimo už 
jų įvežamas prekes arba daiktus, 
grįžtant Lietuviams savo tėvy
nėn, o kaip kada ir daug rugoji- 
mų, jog tasai mokesnis yra per- 
didelis, o kai-kuriuose laikraš
čiuose, kad ir be tinkamų išrody
mų jau rašomi ilgi straipsniai a- 
pie tai, kaip Lietuvos Valdžiai 
‘lupanti” nuo žmonių skūrą, 
įteikia pastebėti, jog kuomet bu
vo Lietuvos Vyriausybės leid
žiami “Laikinieji Lietuvos mui
tinių įstatai”, tuomet nebuvo 
dar jokių Lietuvos ryšių su to
lima Amerika ir, rasit, delei to 
;uose įstatuose nerandama vieno 
ar kito straipsnio, kursai galėtų 
liesti grįžtančius iš Amerikos 
lietuvius ir galėtų gal pilniau ap
saugoti jų teisę ir kiek daugiau 
Įvairių daiktų parsivežti, o ypač 
instrumentų, ar mašinų, su ku
riomis jie čion yra pripratę dir
bti. Reikia spėti, kad dabar tat 
bus padaryta.

Šiuose įstatuose grįžtančius 
iš Amerikos lietuvius labiausiai 
liečia šie du straipsniai:

33. “Atvažiuojančių iš užsie
nio bagažas ir daiktai, kurie jau 
buvo vartoti: drapanos, skalbi
niai, apsiavimas ir kiti keliones 
daiktai praleidžiami be rinklia
vos ne didesniame skaičiuje, 
kaip jų reikalinga žmogui kelio
nėje. Taip pat be rinkliavos pra 
leidžiami vartoti rankiniai daik
tai, kurie reikalingi žmonėms su- 
lyg jų speciališkumo arba darbo 
(smuikininkui-smuikas, šaltkal
viui — įrankiai ir tt.), bet tik 
ne pardavimui. Nauji daiktai ap 
mokami rinkliavom bendrais pa
matais neatsižvelgiant į jų kie
kybę.”

Iš to išeina, jog drapanos,

,.V

skalbiniai, avalinė ir įvairus ki
ti daiktai praleidžiami be rink
liavos ne didesniame skaičiuje 
kaip jų reikalinga žmogui ke
lionėje. žinoma, čion jau daug 
kas pridera nuo muitinės virši
ninkų, kurie tur spręsti, ar už
tenka tokiam žmogui 2 ar 3 ei; 
lių drapanų, ar daugiau ar jie 
buvo reikalingi kelionėje ir pa
galinus ar vienas ar kitsai garni- 
turas yra tikrai naujas, o gal jau 
buvo kokį kartą dėvėtas ir tt.

Čion sunku yra nustatyti ko
kios nors neužginčijamos taisyk
lės, kurių negalėtų norintieji 
apeiti, ir todėl daug kas priguli 
nuo pačių muitinės viršininkų 
sumaningumo. Reikia spėti, 
kad ir musų jaunos respublikos 
agentai — daugumoj tie patįs 
lietuviai, išvydę grįžtantį savo 
brolį iš tolimos Amerikos, sup
ras, kad jis gal vežtis ne tik kas 
bet ir tą, ką per ilgą buvimą yra 
ten susitaupęs ar papirkęs ko
kią dovaną ir savo giminėms*. 
Svarbiausiuoju dėsniu pasilieka 
tas nusimanymas, jog vežamieji 
tokio grįžtančio daiktai nėra by 
kokiomis prekėmis, kad jis ne
mano jų pardavinėti ir iš to pel- 
nyties.

Žinoma, jeigu važiuojantis 
Lietuvos panorėtų iš čion parsi
vežti ar tat drapanų ar avalinės 
keliems metams, tat toksai no
ras butų ne pilnai teisėtas — 
jis tuomi nutrauktų uždarbį ir 
Lietuvos siuvėjams ir kurpiams 
kad ir pasiryžęs ilgiau ar ant 
visados tarp jų apsigyventi.

Kitsai straipsnis, kur gali lies
ti grįžtančius amatninkus, tat 
yra No. 46, kursai šiaip skam
ba:

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

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt

8ERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoze Seram dėl pri- 

vatišky Ilgy. Francuzišky daktarų gydymas dėl Kraujo ilgy.

Dr. J. Van Paing

IŠTIKIMAS GYDYMASPASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS 

Physician & Surgeon
Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe S't. 
Criily Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, III
DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. I 

po piet.

VUNATIN10 BJMHSTBUOTAS BUBA8 APTUKORIUS ANT BBIDGJSPOB7O
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rtaauoM nuo 18.00 Ir •«« 
Sttlau. Sidabro rimuoto nuo S1.00 Ir 
nekričiau. Pritaikomo akinjua uidyk«. 
Atminkit: Galvos aopSjimaa. norvUktk- 
mas, akių akaudOjimaa. uivilklmaa Ir 
tt yra vaisiais įvairiu Ilsų, kurios sa
li būti praialintoe gerų akinių pritaky- 
mu. Iltyrimas utdykų. Jei poriti ar 

s skauda akis. Jei joe raudonos, Jei gal- 
| va sopa, Jei blogai matai. Jei akis silp- 
| tta, neteisk Ilgiau, o Jieikok pagelbos 

ap tie ko j, kur kiekvienam pritaikoma »- 
kiniai utdykų. Atmink, kad mes koė- 
nain gvarantuojam akinius ir kiokvlo* 
nam gerai prirenka*.

”’\ A M. SOBIBOFF. Skaportas Optikas.
Jei Jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas man*. AJ bjjjan ap- 
tlekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimas DYKAI. G alte £3£yt' bih' kokiui rusilkus raistus. Ai rekomenduoju tik G^UB Raktame. Ai era 
draugas įmonių.

S. M. MesiroH, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja ui dyką.
Jusy galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalintL

Dr. Glaeer a ofise aut 1 labą 
1149 So. Morgan St.

-OUND at LAŠT!
$ELF-ADJUSTING 
rtžfejusPUL 
BRASŠIEPES

“Prekės ir daiktai įvežami į 
Lietuvos ribas, kaip antai: ama 
to instrumentai (įrankiai), ma
šinos, reikalingos statant ir įtai
sant fabrikas ir dirbtuves, pre
kių pavyzdžiai turintieji vertės 
(kommivoiažeriai), keliaujan
čių cirkų dekoracijos ir panašus 
daiktai, muitinės praleidžiami 
išieškant atatinkamas rinklia
vas. Grįžtant minėtos rinklia
vos grąžinamos, pristačius mui
tinės kvitą. Įvežant panašias 
prekes, krovinių turėtojas pri
valo paduotame pranešime pažy
mėti, kad prekės bus grąžina
mos atgal į. užsienį. Praslinkus 
6 mėnesiams muitinės rinkliava 
negrąžinama.”

Tasai straipsnis tu r omenyje 
Įvairius amatninkus, kurie iš 
kitur važiuoja Lietuvon uždar
biauti. Prie Amerikos lietuvių, 
kurie norėtų parsivežti ar tai 
savo .amato įrankius ar kitus ko
kius pabūklus, rods galima būti 
ir netaikinti, bet čion reikalinga 
jau Lietuvos Finansų ir Preky
bos ir Pramones Ministerijos pa 
aiškinimas. Norėdama paleng
vinti grįžtantiems Lietuvon Lie
tuvos piliečiams prie pasiliuo-
savimo nuo muito mokesnio, Lįe- Lietuvos Atstovas Amerikoje 

t ■" . .

tu vos Atstovybė Amerikoje pa
taria pas vietos notarą, ar kitą 
kokią ištikimą įstaigą po prie
saika padaryti visų svarbiausių
jų vežamųjų daiktų sąrašą ir 
prisiųsti jį Lietuvos Atstovybei 
Amerikoje patvirtinimui, jog 
visi šie vežamieji daiktai sulig 
No. 33 Laik. Lietuvos muitinių 
/statų yra važiuojančiam reika
lingi kelionėje į Lietuvą ir nėra 
skiriami jo pardavimui, o instru 
mentai reikalingi sulig jo specia
liškumo. šiuo laiku Lietuvos At
stovybe negali prisiimti laidos, 
jog visi įvardinti sąraše daiktai 
bus paliuosuoti nuo muitinio mo 
kėjimo, nes Laikiniuose Lietuvos 
Muitinių įstatuose apie tokią tei 
sę atstovybių išdavinėti tokius 
paliudymus nėra nieko pasakyta, 
tečiaus pasitikima, jog šie paliu
dymai, po prisaika padaryti, ga
lės padėti ir muitinių viršinin
kams nusistatyti. Už padarymą 
tokio paliudijimo, kaip ir už kitų 
dokumentų liudyjimus, Lietuvos 
Atstovybei reikia prisiųsti 2 do
leriu ir 50 centų.

J. Vileišis,

N°9 150 N9I5 9GD
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Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiie- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
~*sni negu olselio kaina. Vyrų ir 

'• or" :yti siutai ir overkotai; su 
liemeniu, formaliai pritin-

msni 
j aunu-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
derio užsakyti siutai ir overkotal; 
diržais, su 1
kami, ir konservatyvio styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pfcmatykit musą 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 serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikiną ir vai* 
ky siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 
Giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau.

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

nom pirkiniui, kuris turi būti piun- 
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną Rd I 
vai. vakare* Subatomis iki 10 vai. 
vąk|ro* Nedėliomisi iki 6 y. vakare.

S. GORDON,
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Sveikatos Skyrius
NERVŲ SYMPTOMAI PIKTO

JOJ ANEMIJOJ.

Piktoji anemija arba bekrau
jė yra kraujo liga, kurioj svar
biausios permainos ir abnorma- 
liškumas paliečia ypač* raudo
nuosius kraujo kūnelius.

Nervai šitoj ligoj, kaip paro
do II. VVoltmano analyze, pa
remta studijavimu 150 ligonių, 
kurie turėjo nekomplikuotą jo
kiom kitom ligom piktąją ane
miją, irgi lieka žymiai paliesti. 
Medžiaga buvo imama Mayo 
garsiojoj klinikoj ir autorius 
sako, kad nemažiau kaip 80.6 
procentas visų ligonių su pik
tąją anemija turėjo nervų ga
ri inimąsi. Apie 12 procentas 
visų ligonių su piktąją anemija 
tik ir pas daktare kreipėsi dėl 
nervų symptonų, o ne dėl ane
mijos. Pas apie 80 procentą 
ligonių su anemija kojų ir ran
kų apmirimas ir tirpimas (die
gimas) buvo paprastas daiktas. 
Šitas kojų ir rankų apmirimas 
ir tirpimas ligonių buvo mini
mas kaipo “kojos jaučiasia kai 
medinės” arba “kaip pagaliai 
iki klubų”, arba “kojos ir ran
kos kaip suvaržytos”, arba “kaip 
apmūrytos”, arba “kaip kad 
butų pilnos kojos ir rankos ada
tų." Pas tulus ligonis visas

kan-
Viena

ligonis jaučia

everob Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginžis su tuo, kad 
apskrita sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suvirškinimo. 
Jei fctas darbas susilpnėja, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
mes turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butų normalis.

Severas 
Balsam of Life
(Severo* Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vartė yra priparodyta gydanties 
nuo fievirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvahnio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 86c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.

Į 'K.'-J W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

4ALIN DEGTINfi
^Visa Amerika tapo sau 

sa, bet neprivalai nusi
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gėrimą, kuris, mes už
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestu
vėse, krikštynose arba 
šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pa
darydamas keletą ga

lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.
WALTER NOVELTY CO., Dept.. 851 . . iajvraxti
1117 N. Paulina St, ' Chicago, Iii. saKy1 Pel ‘aikrasų.

Utarninkas Birželio 22 d., 1920

kūnas' buvo apmiręs, pas kitus 
tik kokia viena kūno dalis, pav. 
liežuvis. Vienas ligonis skun
dėsi, kad jo klubai yra apmirę 
ir jaučiasi, jog jie didesni už 
normalius. Daugelis1, skundė
si, buk esą šalta visą laiką, y- 

Ipač kojose ir keliuose. Pas 
vieną ligonį šaltis jautėsi apie 
dantis ir dantyse, kas darė jį 
labai nesmagiu. Tūli jautė, 
buk kokie nors vabalai 
da į kojas ar rankas.
moteris visą laiką vertė savo 
dukterį žiūrėt ar nėra stiklo 
trupiniai jos pirštų galuose, nes 
jai rodėsi, kad taip yra. Die
gliai bei nutirpimas pereina 
per didelę kūno dalį, kuomet 
kuri nors kūno dalis paliečia
ma. Kartais
skaudėjimą per juosmenį, kar
tais kaip ir kelių užveržimą. 
Tūli kreipėsi j ieškodami gydy
mo, nes negalėjo rankų bei ko
jų tinkamai valdyt. Blauzdų 
mėšlungis pas nekuriuos darė 
daug nesmagumo. Vienas ligo
nis skundėsi vien tik drebėjimą 
turįs. Viena moteris turėjo tc|- 
kį drebėjimą, kad jai viskas puo 
lė iš rankų ir sunku buvo net 
pavalgyt, 
buvo įvykęs 
kūno pusės, 
dienas.

Kas link 
pas visus ligonius 
anemija pastebėtas atbukimas 
užuodime, skonyj 
me) ir gidėjime. 
įvairus pas atskirus 
vienam viskas buvo rukštus, ki
tam — kartus. Užimąs, spen
gimas ausyse yra labai tankus. 
Tūli ligonys turi svaigulius ir 
net kartais apmiršta.

Tūli ligonys gauna nervų 
symptomus keliais mėnesiais 
prieš apsirginią piktąja anemi
ja, kiti juos išvysto tik sirgda
mi ja, o treti neturi jokių ner
vų symptomų? kol tik numirš
ta, bet kaip pirmiau sakyta, ši
tokių be nervų symptomų ligo
nių yra labai maža dalis.

Piktoji anemija yra mirtina 
tik prie gero gydymo 

galima užtęsti keliais metais 
žmogaus gyvenimą. Ją turi 
daugiau žmonių, negu yra gir- 
džiama ir negu didžiumos dak
tarų yra atrandama, nes be 
kraujo egzaminavimo jos tikrai 
negalima žinot, o kraujas egza
minuojamas tik retuose atsiti
kimuose.

Tečiaus nervų symptomai pa- 
siiodo nuo daugelio kitų ligų ir 
nuo ligų pačių nervų, todėl ner
vų symptomų turėjimas tan
kiausiai nereiškia piktosios ane
mijos. — Dr. A. Montvidas.

Atsakymai į klausimus.

J. M. V. Elm Grove, W. Va.— 
Jūsų klausimus nėra galima at-

Jieva C-nS iš Binghamton, 
N. Y., rašo: “Jau bus 7 mėne
siai, kaip ant mano rankų at
sirado vandeninės pūslelės ir 
daro nemalonų niežėjimą. Vie
tos daktarai sako, kad tai ekzi- 
mą. Kaip galėčiau pasigelbėt?

Atsakymas. — Gali būt, kad 
turite niežų ligą. Tuomet rei
kėtų rankas gerai nuplaut šil
tu vandeniu ir muilu ir tept 
tinkama mostim, kurią dakta
ras užrašys arba aptiekorius pa
tars. Jeigu yra ekzema, kaip 
daktarai sako, tuomet reikia 
rankas laikyt kaip galint šva
riau ir mazgot jas kaip galint 
rečiau. Geras pasilsis, oras, at
sakantis laukan ėjimas, maistas 
su mažai mėsos ir kitos hygie- 
nos priemonės turi būt pavarto
tos. Vaistus gėrimui turi už
rašyti vietos daktaras. Ir pa
tartina nueit pas odos ligų spe
cialistą, tuomet jis tikrai pasa
kys, kas yra.

Žmonių Bankai
Frttlerick C. Howe 
[Federuotoii Presą].

Viename atsitikime 
apmirimas vienos 

kuris traukėsi tris

specialių jautimų, 
su piktąją

(paragavi-
Skonis buvo 

ligonis:

IV
Kokią naudą atneš darbinin

kams bankai.
Žmonių bankai suteiks seka

mų dalykų:
(a) Sustiprins organizuotus 

darbininkus. Samdytojai ir ben
druomenė labiau gerbs organi
zuotus darbininkus, jeigu jie tu
rės savo bankus. Aš ešu įsiti
kinęs, kad ekonominė spėka lo
šia labai svarbią rolę draugiji
niame gyvenime. Nuo ekono
minės jėgos pareina ir politikos 
spėka.

(b) Rankų vedimas permai
nys darbininkų psichologiją. Jie 
įskiepys darbininkams solidaru
mo dvasią. Jie pagimdys ben
drus interesus ir sustiprins jų 
pasitikėjimą savimi. Ret tai da 
ne visa. Draugijoj labiau prasi
platins ekonominiai interesai. 
Patai liudija Europos paskolų 
draugijos.-* Tokie bankai netie
sioginiu budu šviečia žmones.

mainymą aš dedu pirmon vie
ton, kadangi tatai turi labai di
delės reikšmės.

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

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

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 j mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

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

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

(c) Nors mes iškalno negali
me permatyti tos naudos, ko
kią atneš žmonių bankai, vie
nok jais verta susidomėti. Ta 
nauda pasirodys bankams įsi
kūrus. (ravimas lengvomis iš
lygomis paskolų pastatys darbi
ninkų judėjimą į tokias vėžes, 
apie kurias mes dabar ir sva
joto nesvajojame. Apie tai ne
gali būti mažiausios abejonės. 
Imkime pirklybą. Visi pripažį
sta, kad krautuvės, dirbtuvės ir 
kitos rųšies įstaigos,-įkurtos ko- 
operatyviaiis pamatais, yra la
bai geras dalykas. Bet tos įstai 
gos negali sėkmingai veikti, jei 
jos negali gauti reikiamos pa
skolos. Žmonių bankams įsikū
rus kooperatyvis judėjimas ne
įprastai padidės.

Turint tokių bankų, darbinin
kai galės statyties įvairių ap- 
švietos įstaigų, kliubų, etc.

Tokie bankai pagelbės netur
tingam žmogui uždėti kokį nors 
biznį arba užsiimti pramone. O 
tai labai svarbu. Tuo budu žino 
nes, kurie nieko daugiau netu
ri, apart talento, bus “pastatyti 
ant kojų.”

Žmonių bankai gali teikti di
delės paspirties ūkininkų orga
nizacijoms ir jų kooperatyvėms 
draugijoms. Bet ta funkcija ga 
Ii būti išplėtota kiek vėliau.

Pagalios, gal didžiausi tokių 
bankų svarba butų tame, kad 
jie galėtų išplėtoti paskolų drau 
gijas unijose. Tos draugijos 
galėtų priiminnėti iš narių įdė
lius ir prireikus duoti jiems pa
skolą. Kuomet susirinktų pa
skolos draugijose daug pinigų, 
jie butų galima pasiųsti į ban
ką.

Bankų vedimas, kūrimas pas
kolos draugijų ir supažindini
mas narių su finansų reikalais 
pagimdytų unijoms naujų inte-
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Silpnybes, paeinančios nuo porsidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
snstinglmo, Hkausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

DATKT TYDVTTVDTJKi JL J3I M JEi JKt JEš JLi JLi JEa JKm* JL 
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartę dažinojo jo veikiančiu jiegę, daugiaus be jo neapsieiną.
Yra tik vienas Pain-Eipellerls ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra pažeuklintas 
musu vaizbaženkliu

-A-NOMOR, (Įk.ara.8)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus tokio 

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

Dykai

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 13 dieną

nyksta regėjimas 
Mes vartojam 

pagerinta Oph« 
thalmometer. Y« 
patinga doma ai 
kreipiama | vale 

• 9 lyto iki 9 vak.

4949 S. Ashland av. kamp.47 st 
Jplephone Yards 4312

resų. Unijistai noriau lankytų 
susirinkimus; jų viršininkai 
loštų žymesnę rolę bendruome
nės gyvenime. Ir apskritai, tarp 
narių butų daugiau artimumo, 
o tuo pačiu profesinių sąjungų 
judėjimas butų sėkmingesnis.

*Į • "
(Bus daugiau;)

Tie žmonės, kurie pridarė di- 
deliausių nuostolių Lietuvių So- 
calistų Sąjungai, nepraėjo nė 
pro Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugiją. Ir pastarąją jie 
apardė. Kai kur jiems pavyko 
pasigriebti į savo rankas musų 
organzacijos kuopas. Bet išme
tę iš jų tariamuosius socialpat- 
riotus, pagalios, ir jie patįs pa
kriko. Kitur, kur jiems nepa
vyko gauti viršų, jie suskaldė 
kuopas.

Pasekmėje to organizacija ta 
po stipriai apardyta. Tiesa, “ko
munistai” dar ir dabar nesiliau
ja šukavę, kad pas juos esanti 
minia. Bet tai yra pasaka, to
kia jau pasaka, kaip kad jie sa
kė apie savo (komunistų) par
tiją. Del pastarosios jie jau pri
sipažįsta, kad jų gyrimasi buvo 
tuščias. Tų minių jie ten ne
turi. Yra tik atskiri būreliai, vi- 
-:ai neturintįs susisiekimo su mi
niomis ir dagi nenorinti jo tu
rėti. Taip bet sako jų “pože
mius” organas.

Tas pats ir su jų “L.D.L.D.” 
Ten tų minių nėra. Į ją susi
spietė buvusios komunistų par
tijos likučiai. Ir dabar jie ten 
skerečiojasi. Praeis kiek laiko 
ir pamatysime, kad dabartinis 
musų “komunistų” gyrimasi bu 
vo tik muilo burbulas.

Bet dalykai nekaip testovi ir 
su ta dalimi L.D.L.D. narių, ku
rie liko ištikimi organizacijos 
konstitucijai ir pasiliko joje. Di
džiumoje kuopų ‘'‘komunistai” 
išeikvojo visą jų turtą ir prasi
šalino. Visa tai, kas per kelia- 
tą metų sunkiu triūsu buvo su
tausota, dabar ’ sunaikinta.

Naujieji organizacijos nariai 
ir jos pritarėjai dabar stovi nuo 
šaliai ir laukia kuo visa tai už
sibaigs. Tatai tiems, kur sten
giasi musų organizaciją atsteig 
Ii, ir vėl pastatyti ją tvrtais pa
motais, dabar yra labai sunku. 
Jiems tenka grumtis ir su tais 
demoraliza toriais, kurie dar 
stengiasi musų organizacijai pa 
kenkti ir su ta apatija, kuri pa
sireiškė tarp pačių organizaci
jos narių.

Tai yra sunkus darbas ir ne
lengvas nuveikti. Reikės nema 
ža laiko ir energijos išeikvoti, 
kol musų kultūros organizacija 
bus padaryta tokia, kokia ji pri 
valo būti.

Vis dėltp, delei to guostis nė
ra reikalo: mes jau įpratę grum
tis su visomis musų judėjimą 
trukdančiomis klintims. Tatai 
mes pergalėsime ir tas klintis, 
kurios stovi mums ant kelio— 
“komunistų” demoraliza torius 
ir apatija, kuri pasireiškė pas 
tulus draugus musų tarpe.

Tegul musų centro įstaigos 
pasirūpina išleisti vieną-kitą 
veikalą, ir narių mes turėsime. 
Dabar mat daugelis vis abejoja: 
ar mes galėsime “ką nors duo
ti” už jų nario mokestį... Be
rods, centras šituo jau rūpinasi. 
Reikėtų tik, kad jisai apie savo 
veikimą dažniau informuotų na 
rius ir šiaip skaitančiųjų musų 
laikraščius visuomenę.

—Narys.
i

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

Pirmutinė Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.

A. BARTKUS, Pre*.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMfi
Per ilgą laiką aš sirgau 

ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepav* 
veiksiu.

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

Matydafnas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTER1O 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir juras, ku
rie tik norite būti sveiki irDabar Pirma

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abehiai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influcnzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karkiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
81.50; 2 b. 83.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

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

suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 3tst St„ Chicago, 111. Tel. Boulevard 7351

Dr. A. R. Blumenthai
t

............. ....

DR. M. HERZMAN I S RUSU os 
tarai lietuviams linomaa per 22 

tą kaipo patyrei gydytojai, «hfaw*aa 
ir akuieria.

Gydo altrlae ir ehronUkae Hsaa. vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujauaiaa 
metodai X-Ray ir kitokiai ikktroi prie, 
takui.

Ofisai ir Labaratorija: IMS W. ISA 
St. aetoll Flik St.

VALANDOS: Nuo lt—11 pietų, tr 
■ne 6 Ud 8 vai. vakarais.

( Dienomisi Canal 
8110 arba 857

Naktimis Draxal 
950 - Drovar 41M

OTVKNIMAS: MII 8. Hahtod Street

Talaphaaall

Dr. Charles Sopi 
Persikėle į mvo feaują 
pa. 4729 Sc Ailand Avė, |Ha 
gydo ligas vyrjj, moterų Ir vaL 
kų. Ofiso valandos nu# 10 Ud 
12 rytmety j, nuo 2 Dd 9 va
kare ; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tek Drexel 2880.

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

3149 8. Morgan st., kerti 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS!

■ Moterišką ir Vyrišką, 
Taipgi Chronišką Ligą.

. OFISO VALANDOS!
Nuo 10 — 8 po pietą ir nuo 

6—8 vakare. Nedaliomis nuo 
9—2 po pietą.

Talephone Yards 687,

---------------------------------------------------A
TIK VYRAMS. Turime iš Fran- 

cijos Paveikslų'"gražiausių mergi
nų. Prisiųskite $1.00, o gausite 10 
paveikslų. s i

W. M. LABY. P. 0. DRAW B.
Rutland, Mass. !

■

i
1

t 
t 
f 
t 
t 
i

Moralybės Išsivystymas
Parašė L. Krzywicki.
Vertė A. J. Karalius.

Knygelė padalinta į penkis skyrius. Para
šyta labai suprantamoj^ kalboje.

Puslapių 120
“Daug filosofų ir metafizikų sprendė, kad 

trūkstant istorinių faktų, tai ir proto pagel- 
bą, gerai įsigilinus į žmogaus prigimtį, gali
ma prieiti prie istorijos nuo pradžios iki 
tam laipsniui, kokiame ji šiandien randasi.”

Kaina 25c.
Reikalaukite tuojaus.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

L.S. Sąjungoje
>y---------- n.-------------------

LSS-gos Kuopų 
Sekretoriams.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c 
Puslapių 32. t

Telephont Yards 1033

Dr. M. Stnpnicki
1107 S. Morgą* it CMcaga

VALANDOS: Nuo 3 Iki 11 rytą 
ir mo i iki S vakar*.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St

Tel. Canal 114

t 
t 
t

t 
t 
t

S333S3ZXZX

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytoja* ir ChlrargM 

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

Ofiso valandos: 10 ryto Ud 3 
»o pietą; 6:30 iki 9:39 vak. 

Nedaliomis 9 iki 13 di«*4. 
Namai: 3914 W. 49 St

Tel. McKinley 268

Telephoną Boulevard 3169 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

VALANDOS: 9—13 ryto

Kaikurių kuopų Sekretoriai 
da nėra pridavę savo adresų. 
Neturint adresų, negalima toms 
kuopoms prisiųsti LSS-gos ofi
cialių pranešimų, Susi nešimų 
Sekretoriai, kurio da nepridavė- 
le man savo adresų, malonėki
te tai tuoj aus padaryti.

LSS. Administratorius-Iždi- 
ninkas, C. A. Herman,

25 Van Corlear Place, 
New York, N. Y.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą. 
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

UIS B. Marta* Bt Chlcaca, HL

Jelephone 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/

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Are. Chicago, III.

Arti 88-th Street
v
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Takpheaa Caaai 1IM

•5.00 per year outslde of Chicago.
<7.00 per year In Canada.

Entered as Second ClaM Matter 
March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, Ulw ummb the aci of 
UMtch Ird. 1871.

Naugenoa Maa kMdien, Uakirtant 
ŽedAldtonhu. Uidtia Naujienų Ben- 

rovė, 17N S. Halsteg St.. Chicago. 
flh « Telefonai: Canal IKI.

Uialaakoaaojl Kaišai

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

Chieagojo ►— per šėlioto jas | 
Viena kopija  .......... ....
Savaitei ................ .
Mėnesiui *••••»••

•6.00 
>.50 
1.85 
1.45
.75

kų streikus “revoliucijos” 
eksperimentais, — idant pa- 
■len^vinus kapitalistams ir 

I valdžiai spėkos vartojimų 
prieš streikininkus; ir kad 
jisai kursto prie ardymo dar 
bininkų unijų.

Dabar, kada mes žinome, 
kad svarbiausias to progra- 
mo autorius buvo agentas- 
provokatorius, tai kiekvie
nas gali lengvai suprasti, 
kodėl jisai toks yra. Pro
vokatorius pildė savo bosų 
valią ir stengėsi įtraukti į 
pragaištį darbininkų judėji
mą. Bet gaila, kad dauge
lis darbininkų pradžioje to 
visai nepermatė. Jie turi 
daugiaus šviesties, kad kitą 
kartą jų neapgautų tokie 
avies kailiu prisidengę vii- : 
kai.

02 
12
50

m VatotijMB, m Chicagoj,

Kapitalistų 
korporacijoms 
sekasi.

Kadangi jau buvo paaiš
kėję, kad gubernatorius 
Lowden nebegali būt kandi
datu delel skandalo, kuris 
kilo, kuomet tapo patirta, 
kad jisai papirko kaikuriuos 
delegatus, tai minėtoji kon
ferencija nutarė statyt Har- j 
ding’ą, nežiūrint to fakto, 
kdd jisai pradžioje konven-l 
cijos gavo tiktai apie šešias
dešimt balsų iš 984. Anksti 
rytą iš hotelio pasklido ži- 

I nia, kad Harding’as bus no
minuotas, ir po keleto balsa
vimų Harding'as gavo di
džiumą balsų konvencijoje.

Dabar kapitalistų spauda 
sako, kad republikonų kan
didatas esąs geriausias pa
saulyje “amerikonas” ir tik
riausias darbininkų drau
gas. Ir daugelis žmonių 
tuo tiki, — ypač, kad kon
vencija, kurrnominavo jį, < 
buvo palaiminta kardinolo 
Gibbons’o ir kitų vyskupų 
bei kunigų.

niai kairieji socialistai, tiek so
cialdemokratai, kaip lygiai ir vi
sos darbininkų sųjungos stojo 
griežton kovon prieš tij. reakci

nį įstatymų sumanymų ir yra 
vilties, kad dėl energingo ir grie 
što darbo žmonių pasipriešini
mo reakcininkai nedrįs įstatymų 
priimti.

Trims mlnestama 
Dviem mėnesiams 
Vienam mlnasiid

Lietuves ir kitur užalealuoMj 
(Atpiginta),

Metams ............ . o •mucs I7<
Pusei metu............................   f-
Trims mėnesiams 1

Pinigus reikia alljst Pairo Mon 
Orderiu, kartu su užsakymu.

MEMM.UII'I ir—=■

Provokacijos pėd
sakai komunistų 
programe.

III.
Kalbėdamas apie unijas, 

komunistę programas sako:
“Komunistų Partija pri

pažįsta, kad Amerikos 
Darbo Federacija yra at- 
žagareiviška ir kapitaliz
mo stulpas. Faktiškai ji 
yra darbininkų priešas.”
Toliaus tasai programas 

rekomenduoja komunistams 
suvienyti į daiktą industri
nes unijas, atsimetusias nuo 
Federacijos unijas ir “ka
riaujančiąsias” Amerikos 
Darbo Federacijos unijas. 
Kad to pasiekus, komunis
tams, žinoma, reikėtų pir
miausia atplėšti tas “kariau 
jančiasias unijas” nuo Ame
rikos Darbo Federacijos.

Taigi komunistų progra
mas tikrenybėje pataria sa
vo pasekėjams suardyti 
Amerikos Darbo Federacijų. 
Tokį savo patarimų jisai pa 
remia tuo, kad buk A. D. F. 
esanti darbininkų priešas.

Apie A. D. F. pakraipą 
mes galime manyti, kaip 
mes norime (“Naujienos” 
mano, kad ji yra labai blo
ga); bet niekas negali už
ginčyti to fakto, kad A. D. 
F. yra darbininkų organiza
cija; ji yra kone vienintelė 
didelė darbininkų organiza
cija šioje šalyje, kuri pajie- 
gia stoti į kovą prieš milži
niškus kapitalo trustus. Su
griauk ją, ir tuomet trustų 
despotizmui nebus jokios ri
bos.

O komunistų programas 
kaip tik ir liepia griauti tą 
didžiausią darbininkų orga
nizaciją! Jisai liepia daryti 
tą, kas išeitų ant naudos 
darbininkų išnaudotojams.

Tuo budu, trumpai per
žvelgę komunistų programą, 
mes matome, kad jisai skel
bia “neatlaidų šaukimą prie 
revoliucijos”, — kad davus 
valdžiai progos persekioti 
žmones, priėmusius tą pro
grama; kad jisai ragina pa
versti ekonominius darbinin

Chicagos gatvekarių kom
panija vėl pakėlė mokestis. 
Nuo liepos 1 d. už važiavi
mų gatvekarių reikės mokėt 
8 centai. Keletas mėnesių 
atgal mokestis buvo pakelta 
nuo 5 centų ant 6.

Jeigu taip eis dalykai to- 
liaus, tai neužilgio susilauk
sime ir 10 centų mokesties. 
Gatvekarių kompanija, ma-j 
tomą, prie to siekia.

Kaip pirmas, taip ir ant
ras gatvekarių mokesties pa 
kėlimas įvyko su žinia ir 
pritarimu visuomenės nau
dojimo įstaigų komisijos, 
kurios narius skiria guber
natorius Lowden.

Kada p. Lowden’as buvo 
renkamas į gubernatoriaus 
vietų, tai jo šalininkai skel
bė, kad jisai rūpinsis žmo
nių reikalais. Bet dabar 
matome, keno reikalams ji
sai tarnauja.

Kapitalistiškos korporaci
jos nesigailėjo pinigų, kad 
įstačius jį į ofisų. Šiandie 
jisai atsilygina joms šimte
riopai, bet ne iš savo, o iš 
žmonių kišeniaus.

KLAIDOS PATAISYMAS.

18 SOCIALDEMOKRATŲ, 
1 REV. LIAUDININKAS 

SEIME.

“Naujienose” jau buvo minė- 
I ta, kad tarpe Lietuvos Steigia
mojo Seimo narių, be 13 social
demokratų, da yra ir vienas kai
rysis sočiai, liaudininkas. Kau
no “Socialdemokratas”, minė
damas jį, sako:

šis paskutinis, reikia spėti, 
atsisės Seime greta socialde
mokratų.

To kairiojo (arba revoliuci
nio) liaudininko vardas — Ka
zys Lekeckas.

IR TENAI PROVOKACIJA
* * VEIKIA.

Hardingo 
rėmėjai.

Palengva išeina aikšteų 
visos smulkmenos to politi
kierių žygio, kurio rezulta
te republikonų konvencija 
nominavo p. Harding’ą kan
didatu į Suvienytųjų Val
stijų prezidentus.

Jo kandidatūrų pravedė 
senieji partijos bosai, kadan 
gi jie pažinojo jį, kaipo iš
tikimų savo žmogų, pasižy
mėjusį atžagareivį ir kapi
talo tarnų.

Pastatyt Harding’ų ant 
republikonų tikieto buvo nu
tarta slaptoje konferencijo
je, įvykusioje naktį prieš pa
skutinę konvencijos dienų. 
Joje dalyvavo, kaip prane

ša laikraščiai, keletas įtek- 
mingiausiųjų partijos vadų 
ir kaikurie trustų atstovai 
— Daniel G. Reid nuo Wall 
Street, iš New Yorko; Tho- 
mas W. Lamont, J. P. Mor
gano kompanijos narys; 
Henry P. Davison, taip-pat 
Morgano kompanijos narys. 
Ir nuolatiniam susižinojime 
su konferencija buvo El- 
bridge H. Gary, pagarsėju- 
sis plieno trusto galva; jisai 
turėjo pasisamdęs kamba
rius tam pačiam kotelyje, 
kur įvyko konferencija.

Į musų rankas pakliuvo vie
nas numeris “Tiesos”, Lietuvos 

Į komunistų organizacijų centro 
biuro organas. Jisai tur-but yra 
leidžiamas kur-nors Baltarusi jo 
je. Lietuvoje komunistai netu
ri pasekėjų miniose.

Tas laikraštis savo tonu ir tu
riniu labai primeno brooklyniš- 
kę “Laisvę” ir kilus tos pačios 
srovės organus. Svarbiausias 
jo uždavinys, matohia, yra 
šmeižti socialistus. Visas mime 
ris lik mirga “sodial-pardavi- 

kais”, “išdavikais”, “buržuazi
jos klapčiukais” ir “social-bude- 
liais”.

Bet vietomis jame ima ir pra
sprūsta vienas-kitas liesos (ne 
komunistiškos, tikros tiesos) žo 
dis. Jisai, pavyzdžiui sako, apie

Seimo rinkimai parodė, 
kad šalis pasidalinus į du prie

šingu lageriu, buržuazijos ir 
darbo žmonių. Vidurio par
tijos, dabartinės valdžios reiš 

kėjos, nieko nepravedė, čia, 
nors ir labai nevykusioje for
moje, pasakyta tiesa.

“Tiesos” redaktorius nušneka 
taip, kad tarytum vidurio par
tijos, kurioms nepasisekė išrink 
Ii nei vieno atstovo į Seimų (pa
žanga ir santara), atstovaujan
čios ne buržuazijų, o ką-nors ki 
tų. Tai kų-gi jis atstovauja?

Bet jisai pastebi teisingai, kad 
rinkimai parodė, jogei šalis yra 
pasidalinuš į du grieštai priešių

jų “lagerių” yra darbo žmones.

tas. Reiškia, 'Seimo nariai so
cialistai yra darbo žmonių at
stovai; tų pripažįsta pati “Tie
sa”.

elgiasi nedovanotinai, kada ji 
tuos atstovus keikia ir šmeižia.

Vienok iš pačios “Tiesos” ga
lima numanyt, kodėl ji laikosi 
tokios nepadorios taktikos lin
kui socįhlislų. Toje komunistų 
organizacijoje, kuri jų leidžia, 
lošia nemenkos rolės gaivalai,

. panašus į amerikietį Frainą. 
į Štai mes randame “Tiesoje” 

net tam tikrų nuolatinį skyrių, 
įkuriame: garsinu m»» Snijių-provo 
klitorių vardai* Tas skyrių® 
turi antgalvį “Judošiai”. 1 re
čiam© “Tiesos” numeryje eina 
tųsa tos “Judošių” litanijos; pir 
miaus buvo joje paduota jau 
šešių provokatorių vardai, o ši
lainei numeryje skaitome:

7) Skardžius Bronius, Lau- 
kiškių kaimo, Subačiaus vals 
čius, buvo organizacijoj, pa-,

i dėjo Subačiaus milicininkui- 
budeliui žvėriškai nužudyti Į 
dr. Klaniunų ir išdavė lieku- hęa(j jj iejstų tam tikrai darbinin- 
rius draugus, žymės: turi nuskirtai delegacijai keliauti 
lik vienų aki. į Rusijų, idant patiems patyrus,

8) Doringas Oskaras, {IU" kaip ištikrųjų dalykai yra tame 
ne, elektros sl2t^Jc (į* )a’ bolševikų viešpataujamame kra- 
Gnng, slapyvarde Fok, Kau-II S V0« ne.
Ir “Tiesos” redakcija sako, 

kad da “toliaus bus.”
Galima nuamnyt, koks yra pro I [Federuotoji Presą].

tiškus Stovis toje komunistų New Yorkas. — Iš trisdešimt 
organizacijoje, jeigu į jų jinsi- šešių kuri(j buvo pl.aeitų 
rmko tiek daug šitokio gaiva o. mgn medžiok.
Ir tuomet nėra nieko nilosta- \ 1 , .
baus, kad ji varo biaurų atdy- lese lr mg-
nio ir šmeižimo darbų. ,,eslus lalkomi Elbs.Saloje depor

toti, dvidešimt vienas tapo Dar
bo Departamento įsakymu palei
sti, sudėjus po 500 dolerių kau- 

Vakarykščio numerio Apžval I cij°s-. bus Wrinėja*
gos straipsnyje, ‘ paskutiniame ■ma kiek vėliau, 
paragrafe, per klaidų pasakyta 
“davatkiškos akadem profe 
sorius”; turėjo būt dvasiškos 
akademijos profesorius.

Skaitytoju Balsai
[4AC lirutkitaa įlama »kŲriu/a 
nuomones Redakcija neatsako.}

GRĮŽTI l LIETUVA AR NE?

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., June 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

RUSIJA.

Federuotoji Presą

Berlinas, Geg. 20. — (Paštu). 
—Nepriklausomų j ų socialdemo
kratų organas Freiheit šios die
nos laidoj paduoda įsakymų, ku
rį Rusų karo ministąris Trockis 
gegužės 13 dienų išleido į so
vietų kariuomenę, ginančių kra
štų nuo lenkų puolimų. Įsaky
mas skamba:

“Suimtieji ir sužeistieji prie
šo kareiviai visados turi būt 
traktuojami kaipo oponentai, 
kuriems pridera duoti visokios 
apsaugos.

“Jeigu Lenkų baltgvardiečiai 
papildo žmogžudybių, jeigu jie 
žudo ne tik komunistus, bet kiek 
vienų rusų, kurs tik į jų rankas 
papuola, sovietų Rusija laikys už 
tai atsakomingais Lenkų vieš- 
pataujančiasias klesas, o ne dar
bininkus.

Visos Lenkų piktadarybės nu
sipelno tik vieno atsakymo, o tai 
yra: energingas kirtimas Lenkų 
baltgvardiečių.”

Die Freiheit kalbėdama apie 
tų įsakymų, sako, kad “Rusija 
jaučiasi tiek stipri, kad nereika
lauja keršyti suklaidintiems 
Lenkų darbininkams už savo 
vantų ristų piktadarybes.”

a-

Olandija.

[Federuotoji Presą].
Haga, geg. 16. — (Paštu).— 

Kaip ir reikėjo tikėtis, klerikali
nio reakcininko teisingumo mi- 
nisterio sumanytasai įstatymų 
projektas darbininkiškam ir re
voliuciniam judėjimui smaugt 
šųlyj, sukėlė ant kojų visų pro
gresyvinį judėjimų, ir darbinin
kų organizacijos ir socialistai, už 
miršę visus fakcijų ir frakcijų 
ginčus, susivienijo bendram ga
lingam protestui. Tuo įstatymu 
reakcinė valdžia mat norėtų at
kirsti Olandijos darbininkų judė
jimų nuo jo santikių su kitų ša
lių darbininkų judėjimu, pada
rant kriminaliniu prasižengimu 
teikti paramos kitų šalių darbi
ninkams, ar priimtį tokios para
mos iš užsienių darbininkų ju
dėjimo streikuose, ypatingai to-

AUSTRALIJA.
[Federuotoji Presai.

Sidney. — Australijos darbi
ninkų unijų vadai nutarė kreip
tis į savo vyriausybę prašymu,

JUNGTINfiS VALSTIJOS.

Daugelis amerikiečių dabar 
nieko kita ir negalvoja, < kaip 
apie tai, kad kuogreičiausiai su
grįžus į Lietuvų. Kur eini, su 
kuo tik susitinki, pirmiausiai 

išgirsti: “Na, kada manai grįž
ti į Lietuvų?”

Taip ir rodos, kad Lietuvoj 
dabar vieni aukso kalnai.

Bet ar taip yra? Supranta
ma, dkąd ne. Musų žmonės dau
giausiai vadovaujasi jausmu: 
Lietuva liko nepriklausoma vals 
tybe; Lietuva dabar laisva, — 
reikia tad pažiūrėti, kaip ten da
bar visa tvarkosi.

Kiti, kurie turi savo ūkių,— 
juos grįžti kviečia jų artymie- 
ji. Nesu kam žemę dirbtų: dar
bininkai labai brangus.

Pastarieji, suprantama, su
grįžę Lietuvon nepralaimės. Jie 
ras savo ukius ir šiaip taip ga
lės versties.

lę “daugiausiai socialistai”, kaip 
kad klerikalų organas sako, tai 
yra prasimanymas.

Iš gaunamų £iti lailcra&čių 
mes patiriame, kad rinkimų 
kampaiiijios metu tų riaušių 

daugiausia kūl<J patįs klebonijos 
auklėtiniai. Jie kaip įmanyda
mi trukdė socialistų kalbėtojus, 
o kur turėjo galios — įkalino 
Veiklesniuosius socialistų dar
buotojas. Meilias prižadais sa
vo apdumtiems sekėjams ir ne
kultūringais žygiais prieš pažan 
giuosius žmones jie stengėsi įsi
gyti didžiumą vietų Steigiama
jam Seime.

Bet tai, ką jie patįs darė, jie 
dabr stengiasi suversti ant so
cialistų !

Kažin, ar musų “mctodolo- 
gas” žino, kad Kaune yra ytin 
gabių jo “amatui” konkuren
tų? — Skaitytojas.

Gomperso Vargai

New Yorkas. — Sekant “Mo
kytojų teisių paskelbimų,” kurs 
buvo New Yorko viešųjų mo
kyklų mokytojų priimtas 98 
nuoš. balsų, Mokytojų Taryba iš 
leido pareiškimų, jogei “moky
tojai turi tokios jau teisės orga- 
nizuoties savo profesijai pakel
ti ir savo teisėms ir interesams 
apsaugoti, kaip kad ir kiti pilie
čiai.”

Ir galo neųiatyt. — Chicago. 
Iki šiol jau atklausinėta Šeši 
šimtai žmonių, iš kurių renkama 
prisaikintieji sprendėjai bylai 
dvidešimt-keturių komunistų 
darbo partijos narių, kaltinamų 
dėl kriminalinio sindikalizmo. ir 
skelbimo nuversti valdžių spėkos 
pagalba; bet tik aštuoni jų pa
sirodė abiem pusėm priimtini. O 
tardymai prasidėjo gegužės 10 
dienų, taigi jau šešios savaitės 
atgal.

Amerikiečių Legiono savavaly- 
bes išteisinimas. — Cincinnati, 
O. — Lotta Burke ir kiti komu
nistų darbo partijos nariai bu
vo patraukę tieson vietos Ame
rikiečių Legiono skyrių, kurio 
nariai praeitų žiemų, užpuolę 
ant vietos komunistų raštines, 
viskų sudaužė, sulaužė, o visų 
literatūrų išgabenę gatvėn viešai 
sudegino. Įnešę skundų teis
man, komunistai reikalavo 50,- 
000 dolerių- nuostolių atlygini
mo. Tardymas tęsėsi tris savai
tes ir gabaus prisaikintieji 
sprendėjai legioninkus išteisino. 
Toks teismo nuosprendis begalo 
pakėlė legioninkų upa ir dvasių 
ir jų komanduotoj-as išdidžiai 
pareiškė, kad tai “tebūnie per
sergėjimas visiems, jog kursto
miems susirinkimams ir kursto
mąją! literatūrai platinti Cinci- 
nnaties mieste nėra vietos.”

Bet kaip bus su tais, kur savo 
ūkių neturi? Ar jie kartais 

neapsiriks? Ar jiems neprisieis 
ir vėl, padus pasipusčius, dumti 
atgal į Ameriką?

Labai galimas daiktas. Tatai 
liudija daugelis gaunamų iš Lie
tuvos laiškų. Atsiųstieji čia be
žemių ir mažažemių laiškai, kaip 
vienas, sako: “Bloga dabar gy- 
tffcnti Lietuvoj.... ,Visa kas ne
svietiškai brangu, o darbininkų 
algos mažos. Gaunama alga nė 
pragyventi žmoniškai negali
ma”....

Kitas vėl skundžiasi: “.......Jei
gali, atsiųsk laivokartę. Busiu 
labai dėkingas. Nors kartų gal 
pasibaigtų mano vargai”....

Amerikietis sugrįžęs į “savo 
senųjų tėvynę”, suprantama, iš
karto vargo ten nematys; nuo 
;o jį apsaugos čia susitausoti 
skatikai. Bet kas bus paskui, 
kada tie skatikai pasibaigs ir 
nauj ų nebus galima susitausoti ? 
O kad jų susitausoti ten negali
ma, tai žino visi.

Taigi, kas bus tada, kai grįžu
sieji į “senųjų tėvynę,” pasijus 
klimpę į naujų vargo balų? Ge
ra bus tiems, kurie čia turės sa
vo pažįstamų ar giminių. Jie ir 
vėl galės skristi per “jūres ma
res” laimės pasi j ieškotų. Bet 
tie, kurie tokių gerų žmonių čia 
leturės — kas bus su jais?

Mano nusimanymu, su grįži
mu į “senųjų tėvynę” dar reikė
ti palaukti. Palaukti bent iki 
;ol, kol galutinai atsidarys ru
džiai ir bus galimybės nevaržo
mai susinešti su savo artymai- 
siais Lietuvoje.

Juk dar suspėsime!
Amerikietis.

MALIAUSKO KONKURENTAI.

Lietuvos klerikalai leidžia 
savo savaitinį laikraštį, pavr- 

dytų Vienybe. Už leidėjų-re- 
daktorių pasirašo J. Bikinas.

Kas jis do vienas — aš ne
žinau. Bet tai ir nesvarbu. Svar 
ju ve kas. Lietuvos klerikalų

Darbo Laukas
. [Federuotoji Presą],

Minneapolis, Minn. — Cigarų 
dirbėjų unija be streiko išsiderė
jo padinimo algos 20 nuošimčių 
daugiau negu iki šiol cigardir- 
biams buvo mokama.

—Daugiau kaip tūkstantis 
triopų statymo darbininkų metė 
darbų, kdntraktoriams nesuti
kus mokėti 75 centus darbo va
landai. .1 ■:

New YorkoNew Yorkas.
porte streikuoja apie 7000 pajū
rio darbininkų; visu pajūriu iki 
Galvestono streikuoja daugiau

kiuose, kurie turėtų kokių-nors kaip 40,000 prieplaukose dir- 
politinių tikslų. Tiek kraštuti- bančių darbininkų.

Konservatyvioji Amerikos 
Darbo Federacija eina prieš vė
jų. Patyrimai, kurių Federaci
jos nariai gavo bėgiu kelių pas
tarųjų metų, išmokino juos. 
Gomperso mašinai darosi vis 
sunkiau ir sunkiau.

Tatai kuoaiškiausiai liudija 
pastaroji Federacijos konvenci
ja. Nors Gomperso mašina' dar 
yra labai stipri, bet ji nebėra 
taip stipri, kad galėtų visai nug- 
niaušti opozicijų.

Andai telegrafo ogentura 
pranešė, kad konvencija milži
niška didžiuma balsų pareiškė

į valdžios rankas) geležinke
lių.

Šitam reikalavimui senis 
Gompcrsas ir jo mašina prieši
nosi. Ir grųsinančiais žodžiais ir 
įvairiais kitokiais triksais Gom- 
perso mašina ryžosi sumušti 
opozicijų. Veltui. Balsavimas 
parodė, kad tuo klausimu Gom
perso mašinai tepritaria tik 
viena Building Trades unija — 
viena atžagarciviškiausių unijų 
visoje* Federacijoje.

Ir Gompcrsas tapo sumuštas.
Tatai, suprantama, dar nero

do, kad Amerikos Darbo Fede
racija padarė didelį žingsnį į 
“kairę.” Reikalavimas, kad ge
ležinkeliai ‘butų atimti iš pri
vačių interesų ir pavest į vald
žios pankas pats savaimi nereiš
kia radikalizmu. Kartais val
džia sugebi išnaudoti savo dar
bininkus dar labiau nei šiaip 
<okia nors kompanija.

Vis dėlto, tai yra žingsnis 
pirmyn, o ne atgal!

Ir stiprus smūgis Federacijos 
bosui Gompersui. —Sekėjas.

■■■■■■ ■ '7'

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuoM 

tąip ir cMliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopierast

Namų Ofisas!
1121>. laisto lt

Ant trečių lubų
Tel. Drovu 1810

Minto Ofisui
127 I. turtam SI. 

1111*13 InltyBMs.
Tel. Central 4411

'■■S- •

sivadynti Piudynė), , pasirodo, 
vedama lygiai taip, kaip kadai
se vedė Amerikos lietuvių kle
rikalų Draugų pagailėlinos at- 
ninlies kunigėlis, “metodolo- 

gas” Makauskas. Plūsti socia- 
istus — vienybininkai tikri 

specialistai. Į mano rankas pa 
eko vienas to laikraščio nume

ris už (i d. gegužės. Skaitau:
“Rinkimai visoje Lietuvoje 

iraėjo... rainiai ir tvarkiai. Jei 
<ur buvo kokios riaušės, tai jas 
kėlė daugiausiai socialistai”.

To pakako. Visur kitur sočia 
istai jau vadinami “cicilaikais”. 
r kad savo skaitytojams dar ge

riau juos pristačius, tai kleri
kalų organas nesigėdi prikai
šioti jiems ir terorizmų ir kitus 
nekultūringus darbus.

tikrai pasakyti kas ten kėlė tas 
riaušes. Bet, kad jas butų kė-

REAL est®^!91»urance 
European American Bureai

3249 to Maisto Mraal
Telfphone

lii

DR. A. MONTVIO
CHICAGO

Lietavla Gydytojas Ir ChiraTfM 
M E. Wa»hingto» St 
Marchall Fleld Anaez 

18th fl. Kaimai 182? 
Phona Central UI2 

Valandom nuo II iki 12 ryti
i..... .. iii -Į

2121 North We8tern Are. 
Valandos: 6 iki 8 vakaro.

X~gp1 netoli ai. Phone Armitay* tilt 
Reaidencijos telef. Albany 8710
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Lietuviu Rateliuose
Partijos Žinios.

Svarbus susirinkimas.
Socialistų Partijos nominaci

jos susirinkimas įvyks Seredoj, 
birželio 23 d. vai. vakaro, ant 
trečių lubų, 2518 S. Roman Av. 
Susirinkimas šaukiams tuo tiks 
lu, kad nominavus nuo 4-to dis- 
trikto kandidatų į kongresų ir 
nuo 9-to distrikto atstovus į val
stijos centralinį komitetų ir se
natoriuj komitetų.

Visi Socialistų Partijos na
riai, kurie gyvena tuose distrik- 
tuose, malonėkite atvykti susi- 
rinkinian.

— Ethel Beers, Sekr.

Negrų Riaušės.
Du žmogų nukauta; trys sužeis

ta. Abisinijos kliubas.

Nedelioj, apie septintų valan
dų vakare, prie 35 gatvės ir In
diana Avė. įvyko riaušės. Riau
šės prasidėjo sekamai. Negrų 
kliubas, Abisinija, surengė pa
radų. Parade dalyvavo apie 500 
to kliubo nariai. Kada negras 
Furno bandė sudeginti Jungti
nių Valstijų vėliavų, tai policis- 
tas Joseph P. Owens, ir-gi neg
ras, bandė sustabdyti Furno. 
Furnos sūnus šovė į policistų. 
Tai buvo signalas riaušėms. Pa
sigirdo iš visų pusių šūviai. Kuo 
met pribuvo policija ir išvaikė 
riaušininkus, tai rasta du nu
kautu žmogų ir tris sužeistus.

Nukauta:
Ruse, R. L., jūreivis ir Joseph 

White, tabako krautuvės parda
vėjas.

Sužeista:
Joseph P. Omen, negras poli- 

cistas; VVilliam Caster, negras, 
ir trečias nepažįstamas negras.

Abisinijos kliubų įkūręs neg
ras, vardu “Jonah . Tasai Jo- 
nah yra gerai žinomas negrams. 
Keli metai atgal jisai buvo pra
dėjęs kurt tarp negrų okultizmo 
draugijas. Tečiaus jo visas vei
kimas buvo taip keistas, kad 
buvo rasta reikalingu pasiųsti jį 
j beprotnamį. Po kiek laiko jis 
liko paliuosuotas. Pasiliuosavęs 
jis vėl pradėjo vesti agitacijų 
tarp negrų. Jo pastangomis bu 
vo įkurtas abisiniečių kliubas. 
Žymesniais to kliubo darbuoto
jais buvo Furno, pasivadinęs di
džiuoju abisiniečių, ir jo sūnūs.

Kliubo agitacija susivedė prie 
to, jog Amerikoj negrai laikoma 
pavergime. Girdi, kad pasiliuo 
savus iš tos vergijoj esu rei
kalinga vykti į Abisinijų ( Af
rikoj) ii’ kurti ten savo (negrų) 
valstybę. Kliubiečiai 'tai utopi
niai valstybei buvę išrinkę net 
atatinkamų valdininkų.

Prie “abisiniečių*’ judėjimo 
prisidėjo vos nedidelė saujalė 
žmonių. Žymesni negrų dar
buotojai griežtai smerkia abi- 
siniečius”. Robcrt S. Abbott, 
Cliicagjo Defender,io redakto
rius, pareiškė: “Mes norime, kad 
miesto valdininkai prideramai 
nubaustų tuos asmenis, kurie 
sukėlė riaušes. Bet tuo pačiu 
metu mes prašome Chicagos pi
liečių, idant jie dėtų visas pa
stangas, kad musų rasė nenu
kentėtų dėl prasižengimo kelių 
asmenų, kurie savo, spalva pri
klauso mums, bet savo jsitkini- 
mais yra taip jau svetimi mums, 
kaip ir kiliems piliečiams’*.

Dabar policija uoliai j ieško 
riaušių vadus. Iki šiol da jų ne 
pasisekė pačiupti.

Vagia vaikus.
Pereitų pėtnyčių Kedzie ir 

Harrisono gatvių apygardoj ko
ki tai moteris buvo pavogusi 
dvi mergaiti — Viviaro Freisin- 
ger ir Ha Ryan, trijų metų se
numo. Sulig mergaičių pasa
kojimais, moteris buvusi labai 
gražiai pasirėdžiusį. Ji nusive
dusi mergaiti į krautuvę ir nu
pirkusi jomdviem gražių drabu
žių, o paskui įtempusi į kokius 
tai raudonus namus. Po kiek 
laiko abi mergaiti parėjo namo 
gerokai sumuštos.

Dabar policija deda pastan
gų, kad suradus tuos raudonus 
namus, o podraug ir gražiai pa
sirėdžiusią moterį.

Gi tos apygaidos tėvai bud
riai daboja savo vaikus, kad ap
saugojus juos nuo gražiai pasi
rėdžiusios ponios.

Vežėjai nenori streikuoti.
Vežėjai mano, kad streikuoti 

jiems nevisuomet tėra patogu. 
Tatai jie pareiškė Chicagos 
Darbo Federacijos susirinkime.

Restoranų darbininkų atsto
vai smerkė vežėjus už tai, kad 
jie nepaskelbė streiko, idant 
pagelbėjus restoranų darbinin
kų streikui.

Vežėjų atstovai pareiškė, kad 
skelbti streikus iš simpatijos 
esą negalima. Girdi, jei mes 
skelbtume tokius streikus, tai 
mums nebūtų nei kada dirbti, 
nes visuomet reikėtų streikuoti.

DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI 
NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS

SOCIALIZMO 
MINTIES 

BLAIVUMAS

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

Paraše John Spargo.
Verte A. Laiis

Rašyta laiškų formoje darbininkui Jona- 
tanui Edvardui, Pittsburghe. Kiekvienas 
darbininkas privalėtų turėti šių knygų savo 
knygyne. Iš šios knygos daug dalykų pasi
mokins kiekvienas kuris atydžiai perskaitys 
jų. Keletu sykių verta tų knygų perskaityti.

230 puslapių.
♦ *

Kaina neapdarytos 75c
Puikiais audekliniais apd. $1.00

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

Gaso darbininkai reikalauja 
pakėlimo algos.

Kad kokios, tai gaso kompa
nijai bus šiek-tiek sumažinta 
pelnas. Kaip žinia, ji kelia kai
nas gasui. Esą ji turinti per- 
mažai pelno. Bet tuo pačiu me 
tu ir darbininkai nesnaudžia.

Gaso darbininkų unijos pre
zidentas, Thomas C. Campbell, 
įteikė kompanijai naują reika
lavimą — pakelti darbininkams 
10 nuoš. algos. Reikalavime 
pasakyta, kad kovos mėnesyj, 
kada buvo reikalauta pakelti al
gas 20 nuoš., sutikta su 10 
nuoš. pakėlimu lik tūlam laikui. 
Esą dabar susidėjo naujos ąpy- 
stovos, kurios pagimdė naujus 
reikalavimus.

Jei kompanija atsisakytų pa
didinti algą, tai streikas butų 
neišvengiamas.

Ketverge unija laikys savo su 
sirinkimą, kur bus aptarta vei
kimo budai.

Garnys išgelbėjo nuo kalėjimo.

L. R.-K. organe dvasiškas vado
vas turėtų savo kampelį, ar 
kampą, ir kad redakcija jo ne
kontroliuotų. Tuo klausimu kal
bėta ilgai.

Kunigas Kemėšis priešingas 
sumanymui. Redakcija, sako 
jis, vis tiek ima ant savęs atsa
komybę už dedamus laikraštin 
raštus, o todėl ji privalo kon
troliuoti ir dvasiškojo vadovo 
raštus. Girdi, šventas Tėvas, 
kurs sėdi Ryme, kad ir neklai
dingas, o betgi visako įvyksta, 
tai kaipgi mes galime pasitikėt 
vadovu, kurs yra toksjau žmo
gus, kaip ir mes. Tai viena. O 
antra, sako kun. Kemėšis, jei aš 
bučiau redaktorius, tai irgi ne
sutikčiau, kad kas nors mane 
komandavotų,' dėlto kad pagal 
valdžios įstatymus už laikraštį 
visados redakcija turi atsakyti. 
Ve pavyzdys: anais metais, ka
da Grigaitis patraukė “Draugą” 
tieson, ar rašytojas atsakė?....

— No, ne! — atsiliepė kitas:
— “Draugui” ta byla kaštavo 
1503 doleriai.

DRAUGUOS DRAUGUOS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

Sav. Pat Valdyba 1920 metams 
Pirmininkas, S. Danilavičia,

(.. 1617 Winchester Avė.
Protokolų rašt., X, Shaikis, 1557 Gi

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

1547 N. Wood St.
Iždininkas, J. Degutis, 8918 Dlvision 

St.
Fin. rašt., V. Briedis, 

1049 Marshfield Avė.
Kon rašt., J. Ascilla.

4725 W. 12-th Place, Cicero.
Iždo globėjai:

K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

DDRAUGY8TES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m. 
Edvardas Čepulis, pirmininkas, 

4028 Artesian Avė. 
Beni Pasanka, padėjėjas, 

1447 So. 50th Avė., Cicero, III. 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,

2351 Custer St. 
Domlnik Danta, fin. rašt.,

1237 So. 48th Ct., Cicero, III. 
Antanas Tumavičia, kasierius,

1329 So. 50th Ct., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dieni kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 18£1 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Liet avis Dentistas 
10801 S. Michigan Av^ Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

PRANEŠIMAS

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams, 
aitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd. 

iunas, padėjėjas, 
8838 W. Van Buren St.

MOTERŲ PAŠALPIN1O__
Valdyba 1920 metamą. 

Napoleonas Vilemaitis
3154 DougL„ 

Steponas Balčiūnas,_ padėjėju “

Jonas Bareikas, nutarimų rašt 
1381 So. Avers Av.

Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 
20 N. Ashland Blvd.

Mykolas Kaziunas, kasierius,
8959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 8720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

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

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

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Babelis, 818 Quince St.

Lietuviškas Benas Slovan Jaunuome 
nes Lietuvių Amerikoj. Griežiam šo
kius pitnikuose, parodose, vestuvėse, 
apielinkčj ir po kitus miestus. Eindm 
kas kviečia nuo 6 ypatų iki 25. Kreip 
kitės per laišką prie J. Mancius, Box 
551, Slovan Pa.

I, ..II I

Pranešimai
■

LSS 22 kp. — nepaprastas susi
rinkimas įvyks seredoj, birželio 23, 
kaip 7 vai. vak. M. Meldažio svetai
nėje. Visi nariai prašomi susirinkti 
laiku, nes turėsime labai svarbiu rei
kalų. — Valdyba

Benjamin Matusas, 3301 S. 
Morgan St., papuolė bėdon. Jis 
įsitaisė sau degtinės varymui 
aparatą. Jo-nelaimei, policija su 
žinojo apie tai ir padarinyj jis 
atsidūrė pas teisėjų Landis. 
Landis nuteisė Matusą šešiems 
mėnesiams kalėj iman. Kuomet 
artinosi “pakutos” laikas, pra
nešta teisėjui, jog Matusą na
mus rengiasi aplankyti garnys. 
Girdi, Matuso žmona esanti la
bai susirupinusi, kad nebusią 
vyro garnio pasitikimui.

Teisėjas Landis liepė Matu- 
sui užsistatyti $3,500 kaucijos 
ir laukti garnio. Vėliau, po gar
nio atsilankymo, Landis žada 
Matusą pasiųsti pakutai.

Miestas nenusileisiąs gatve- 
karių kompanijai.

Public Utility komisija reika
lauja iš miesto, kad butų su
grąžinta gatvekarių kompani
jai ta dalis pelno, kuri sulig 
kontraktu, randasi miesto ži
nioj. Esą jei tatai bus padaly
ta, tai nebusią reikalo imti už 
važinėj imąsi gatvekariais 8 cen 
tus: pakaksią ir 7!/£c.

Tečiau Ettelson pareiškė, kad 
miestas nemano grąžinti ir ne
grąžins esančių jo žinioj pini
gų. Esą inžinieriai laikosi tos 
nuomonės, kad imant po pen- 
kius centus galima pelningai 
operuoti gatvekariais. Todėl 
miestas dėsiąs visas pastangas, 
kad paėmus miesto nuosavybėn 
gatvekarius.

Iš S.L.R.K. Seimo
Metai po metų keičiasi supra

timas dagi tarp pačių nužemin
tųjų bažnyčios avelių. Tatai te 
ko ypač pastebėti S. L. R.-K. 
Seimo popietiniame posėdy su- 
batoj, birž. 19 d. Šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Buvo laikai, kad 
dvasiniai vadovai, kunigai, su
sivarę parapijonis mitingan da
rydavo su jais, ką tik norėdami. 
Ką tik kunigas, būdavo, pasa
kys, parapijonjs tik galvą nu
lenkia ir tuo nuolankumu tik 
tvirtina: “Taip, taip, taip....” O
dabar? Dabar ir čia -“revoliu
cijos dvasia” įsikraustė, ir bu
vusios palankiausios avelės jau 
visai nebenori būt nebyliu ku
nigo įnagiu.

Posėdy didžiausias užimąs. 
Nėra klausta, kas kokį įnešimą 
paduoda — kunigas ar šiaip de
legatas — jei tik tasai įnešimas 
jiems nepatinka, ar jų suprati
mui priešingas, jie grieštai tą 
savo priešingumą pareiškia. Jie 
nesibijo kad ir kunigą aštriai 
subausti: “Tylėk!” “Sėskis!” ir 
tt.

— Matot? — tęsė kun. Ke
mėšis: — Tūkstantis penki šim 
tai ir trįs doleriai kaštavo!

Kitas kunigas atsistojęs dar 
aiškino apie kitų šalių įstaty
mus. Kuo pasibaigė, nežinau, 
nes aš tuo tarpu apleidžiau sve
tainę. —- Gvaizdikas.

St.

St.
St.

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

1920 M.
J. Daujotas, pįrmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas, 
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.

Fel. Canal 8222.
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTI8TA8
2201 W. 22nd & So. Loavitt StA 

CHICAGO.
Valandos! 1:30 ryto iki 12 tteną, 

nuo 1 po pietų iki 0 vakare.

UETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STES 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė. 

Pagclbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

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

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

Kontroles rašt. Antanas Strolis.
, 2018 So. Peoria

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

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

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimu 
moterių ligose; rū
pestingų! prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
3256 So. Halsted 
St., Chicago, III

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. Ncdėlioms 10—12 dieną

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUSEBKA

Baigusi Akuše
rijos kolegijų;
ilgai praktika
vusi PeDnsilva- 
nijos hospitalA. 
se, Pasekmin
gai patarnauja

šokiose ligose 
moterims ir 

merginoms.
3113 So. Halsted St. Chicago, III. 

(ant antrų lubų)
_ Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v. h

PIRMU KARTU CHICAGOJ.
“Shaw” motor-bicycle 2'/z arklių 

spėkos

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

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union Avė.
K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,

1719 N. Harmitage Avė. 
L»Asbmanta, nut. raštininkas,

810 W. 19 St.
Fran. Girdwainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
M. Yamilaitis, kontr. rašt.

1744 N. Hoyne Avė.
D. Shemaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesi an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
I). Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

Roseland. — LSM. Ratelio susirinki 
mas įvyks utarninke, birželio 22, 
kaip 8 vai. vak. brolių Strumilų sve
tainėje. Visi nariai prašomi atšilau, 
kyti. — J. B. Šimkus, pirm.

Draugai:—
L. S. S. VIII Rajonas išleido Ame

rikos Socialistų Partijos Principų De- 
kleraciją ir Platformą. Knygelė 12 
puslapių. J.abai svarbus dokumentas. 
Išversta labai suprantamoje kalboj®. 
Kiekvienas socialistas, ir socialistams 
pritarėjas privalo perskaityti bent ke
lis sykius Šią Principų Dekleraciją ir 

studijuoti ją. Kaina knygutės 5c.
L. S. S. kuopoms Rajonas nuleis 25% 

Todėl visos L. S. S. kuopos tuojau 
užsisakykit Principų Dekleraciją. Už
sakymus, sykiu su pinigais, siųskit 
vardu A. Zymont, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III. — Organizatorius.

Pa j ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

12248 Emerald
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union 
722 W. 120 St. 
glob., 

12048 Union 
iždo gi., .

859 W. 122

.1/ Gruzdis, ižd., 
J. Riepšas, iždo

Avė.

Avė.

A. Mikalauskas,

Dr, A. L. Graičiunas, kvotėjas, 
3310 So. Halsted

P. Laukis, marš.-durininkas, 
12143 Green

Avė.

St.

St.

St.

CICERO VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

1404 So. 48th Ct., Cicero, III.
Ant. Klainis, Vice-prezidentas

1526 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avė., Chicago, III. 
Telefonas Van Buren 3005 

Stcp. J. Tverijonas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 

Marijona Bartkienė, Iždininkė
2001 So. Cicero Avc., Cicero, 111.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metamą:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
8231 So. Emerald Avė. 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis, 
2026 So. Union Avė. 

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, 
2005 So. String St.

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St.

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pėtny
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaicio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

DR-STE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdybą 1920 m.

DRAUGYSTĖS MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.

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

Padėj. Juoz. Valanticjus,
619 West 14th Place. 

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

Fin. rašt. Iz. Vcdeckis,
712 Barber

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

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

St.
St.

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

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

2053 Bingham St.
J. Kalnine, Nutar. Rašt.,

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

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

2121 N. Western Avė. 
Susirinkimai atsib.una pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

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.

Paj ieškojimai giminių—po 70 centų 
už colį. Naujienų Administracija.

PAJIEŠKAU savo tikrų brolių: Pet
ro ir Jurgio Žylių, Kauno gub., Tau
ragės apskr. Trakiškės sodos. Keli 
metai kaip Wisconsino valstijoj. Ma
lonėkite atsišaukti, arba kas žinote 
pranešti. Yra labai svarbus reikalas.

Mano adresas:
JUOZAPAS ŽYLIUS, 

927 W. 35-th Place, Chicago, 111.

Pajieškau merginos apsivedimui. 
Vaikinas 30 m. amžiaus nori susipa
žinti su mergina, kuri sutiktų su 
manim apsivesti. Aš nejieškau turtin 
gos, tik mylinčios gerą gyvenimų 
vesti ir ne senesnės kaip aš. Aš tu
riu keletą tūkstančių pinigų ir uždir
bu $250 į mėnesį. Priežastis pajieš- 
kojimo, musų miestelyje nėra Lietu
vaičių. Meldžiu atsišaukti tuojaus, 
nes busiu Chicagoj tik šią sąvaitę. 
Meldžiu su pirmu laišku prisiųsti ir 
paveikslą ant šio adreso.

T. MARTINAS 
2290 Milvvaukee Avė. 

Chicago, III.

Pajieškau Jono Samsono iš Ramy
galos miestelio, Panevėžio apskr. jis 
gyvena Chicagoj kame tai apie 12-tą 
gatvę. Meldžiu atsišaukti, nes aš 
turiu svarbų reikalą.

Rapolas Samspn,
8808 Houston Avė., S. Chicago, III,

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

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p^ 2632 Francis PI. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

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

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

Jei ne tie apie dešimt atbulo
mis apykaklėmis dūšių ganyto
jų, o vėl ne tie poteriai, tai....
Bet kai tik ganytojai pastebi, 
kad delegatai perdaug įsikarš
čiuoja ir kad gali riestai išeiti’, 
tuojau: “Diskusijas uždaryti”; 
ir — poteriai. Poteriai kiek su J 
ramina delegatus ir dalykai iš- 
naujo pradedama — iki sekamų 
poterių.

Paduodama sumanymas, S.

1920 metų išradimas, visas jo su
dėjimas kaip ir motor-cycle, ant len
ciūgo arba diržo. Galima važiuoti 
nuo 4 iki 40 mylių į valandą. Gvaran- 
tuotas ant vienų metų. Parsiduoda 
nuo $115 iki $185. Motorai, kurie 
tinka j kiekvieną bicycle nuo $65 iki 
$95. Geriausia dalykas vežtis į Lie
tuvą. Platesnių žinių meldžiu kreip
tis laišku arba ypatiškai, Faneriniais, 
Seredomis ir Petnyčiomis nuo 4 po 
pietų iki 9 vak. Nedčliomis nuo 7 iki 
11 ryto pas K. B. Alekna Agent.

138 Ė. 114-th str Kensington, 
Chicago, III.

DRAUGIJOJ 
NIZACIJOS

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina 

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,
4435 So AVood 

Nutarimų Rašt., A. Tarviaas,
3259 So. Union Avc.

Finansų Rašt., S. Stankus, 
6418 So. Justin St. 

Kasierius, A. Cesna, 
x 4509 So. Paulina St.

st.

st.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU- 
VIŲ PAšELPOS KLIUBO VALDYBA 

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

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

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

Pajieškau merginos apsivedimui. 
Esu vaikinas’ 27 metų amžiaus ir no
riu susipažinti su mergina, kuri su
tiktų su manim apsivesti ir mylėtų 
dorą gyvenimą. Aš turiu savo namą 
4 pagyvenimų ir mokinuosi inžine- 
riaus amato. Gal bus gera ateitis ant 
senatvės. Kalbu lietuviškai ir ang
liškai, norėčiau kad ir mergina kalbė
tų angliškai ir* keliom kalbom ir 
kad nebūtų jaunesnė kaip 20 metų ir 
nesenesnė kaip aš. Gali būti bile ko
kio tikėjifno, tečiaus neturi drausti 
man skaityti Naujienas. Su pirmu lai 
šku prašau prisiųsti savo fotografiją, 
kuris kožnai bus grąžinamas Ir duo
tas atsakymas.

John Chemauckas,
3400 So. Ix>we Avė., Chicago, III.

RANDAI
Išsirandavoja flatas G kambarių — 

randasi puikioj vietoj — visi kamba
riai šviesus ir švarus — garu apšildo
mi — elektros šviesos — maudynės ir 
visi kiti parankumai. Savininką ga
lima matyti visada.

Mrs. šapkaucki,
6743 Eberhart Avė.,

m.

TAUTIŠKA DR-STfi MYLĖTOJU 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabnsh Avc., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Renslngton Av, Kensington,III. 
Prot. Rast įninkąs, P. Griguįą, 
10149 S. VVentworlh Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. Štato St., Roseland, III,

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

Pinnin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, 

Padėjėjas Bomašius Maziliauskas
Box 1079, Melrose Park, III. 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avc., Maywoųd, III. 
Fin. raštin. ŲranciŠkus Kazakauskas, 

I3ox 681, Melione Park, III. 
Kasierius Franclskus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, UI.
1. Kasos globėjas Myk. Zankcvičia,

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

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

Box 403, Melrose Park, III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, III. 
Savo susirinkimus 1\n. Algirdo 

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

LIET. MOTERŲ D-JOS ATSVIETA 
Valdyba 1920 m.

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

Pirm, pagelb., K. Katkevičiene,
2252 Wešt 22 St.

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

Finansų rašt., J. Jazavitiene,
8114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė,
8333 So. Wallace

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
8810 So. Lowe Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė,
8309 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

st.

St

REIKIA —
Ui..................................

Merginų ir vidutinio 
terų lengvam dirbtuvės 
ros algos ir geriausios 
gos.

amžiaus mo- 
darbui. Ge- 
darbo sunly-

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kveaaras, 
3122 So. Union 

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

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

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

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

— i.......
ADAMS and WESTLAKE 

319 W. Ontario Str., 
______ r

Avė.

Avė.
REIKIA —

20 merginų — žaislų (toy)' 
dirbtuvėj, lengvas darbas, augš- 
čiausios algos. Ateikit prisiren-< 
gę prie darbo.

4114 Ravenswood Avė, AJE



REIKIA DARBININKŲ Į R E IKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ ' MOTERŲ VYRŲ

NAUJIENOS, Chicago, III. ------------- ——■!!5H
REIKIA darbininkų REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

VYRŲ VYRŲ

REIKIA VYRŲ

Utarninkas Birželio 22 d., 1920

NAMAl-žEMfi

Haktmh g Moterims B. STREETS CO
REIKIA —

Grindelių ant žirklių ir peilių 
Kalvių ir pagelbininkų.

NEGIRDĖTAS BARGENAS.
Parsiduoda bučemė ir grosemė už 

žemesnę kainą, negu verta. Pardavi
mo priežastis: pirkau kitą biznį. 
Kas šitą biznj nupirks nesigraudins, 
nes yra labai gera vieta ir biznis ge
rui išdirbtas. Atsišaukite greitai po 
numeriu:

4555 So. Paulina St. Chicago, III.

PARSIDUODA medinis namas 2 
flatų po 6 kambarius, gazas, to i lėtai 
ir maudynės. Taipgi yra ir garažius 
užpakalyje. Namas randasi ant 2748 
W. 47-th St. Yra tai bargenas, tiktai 
$4,000. Savininką galite matyti vi
sada.
4530 So. Sacramento Avė. ant pirmų 
lubų.

7 vai. vakaro iki 5:30 ryto. Penkias naktis į savaitę. Gera mo
kestis, lengvas darbas čystoj, smagioj dirbtuvėj. Kreipkitės 
bile kada.

Prastų Darbininkų

Geros algos ir darbo sanly- 
gos ir pastovus darbas

Kreipkitės prie

50 vyrų darbui musų ware- 
housese. Puikios darbo sanlygos. 
Gera mokestis. Kreipkitės

AMERICAN SAW AND TOOI 
WORKS

2431 W. 14-th Str.

RATHBONE, IIAIR and RIDGEWAY
2279 South Union Avenue

W. 48-th St. ir S. Morgan Str.

2419 West 19 St. ir
408 No. Jefferson Str.,

Steel Sales Corporation REIKIA vyrų čiperių ir grinderių, 
padėjėjų ir darbininkų į faundrę. Ge
ra mokestis, nuolat darbas, New - 
York Central gelžkelis daveža iki pat 
'durių.
AMERICAN STEEL FOUNDRIES 

138 St. ant Michigan Avė., 
Indiana Harbor, Ind.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui marketas, turi būti 

veikiai parduotas. Priežastį patir- 
sit ant vietos. Vieta yra viena iš 
geriausių dėl bizniaus Chicagoj. Vis
kas gerame stovyj Extra Groserius 
ir mėsa duodu oleeiliu restauranams 
Gera proga kas pirma pasinaudos.

Atsišaukite bile kada.
Tel. Canal 3032

2009 So. Halsted Str. Chicago.

PARSIDUODA kampinis namas su 
saliunu. Mūrinis, 3 pagyvenimai ir 
Storas, garažius dviem mašinoms. 
Beizmentas, elektra ir garu šildomas. 
Pigiai tam kas pirks tuojaus. Namas 
randasi po No. 2858 So. Emerald av. 
Savininkas važiuoja į Lietuvą. Atsišau 
kitę.

1082 N. Marshfield Avė.,
Tel. Haymarket 4500

Parsiduoda medinis namas, 3 pagy 
venimų gasai, maudynės ir kiti paran- 
kumai. Puikus jardas. Prie dviejų 
strytkarių. Galima matyti visada. 
Priežastis pardavimo, savininkas va
žiuoja į Lietuvą.

9424 Bumside Avė., Chicago, III.

PRANEŠIMAS
B. STREETS CO

Reikia Prastų Darbininkų Dirbtuvės 
Darbas.

REIKIA —
Merginų ir Moterų 16 metų it 

senesnių. Mums reikia punch 
preso operatorkų, lipintojų, pa- 
kuotojų ir tt. Patyrimo nereikia. 
Darbas yra lengvas, čystas ir 
smagus. Pradinė mokestis ir 
darbo sanlygos yra geros. Mes
išmokinsim darbo ir kaip tik su tę ir daugiau į trumpą laiką. Jei 
juom apsiprasit pakelsime 
kęsti. Pastovus darbas visą 
tą. Atsišaukite į samdym 
są tuojaus.

CONTINENTAL CAN CO Ine
2221 So. Halsted Str.

Šiuomi duodame žinoti mote
rims, kurios dirbo Westem Elec 
tric Companijai, kad paper in- 
sulating skyrius vėl pradėjo dir 
bti dienomis ir naktimis ir kad 
prie šito darbo moterims yra 
gvarantuojama 41c valandai, ar 
ba $20.45 pilnai sąvaitei. Jos 
dabar gali uždirbti $22.00 į sąvai j

PROGA Pastovus darbas Augščiausia mo
kestis: Nėra darbininkų neramumo. 
Guolis dykai jeigu norite.

mo- 
me- 
ofi-

gu jus negalite ateiti pačios, ma 
lonėkite pranešti savo kaimynei.

Samdymo ofisas atdaras visą 
dieną, pfiskaitant ir Subatoj po 
piet. Utaroinkais ir Ketvergajs 
nuo 6 iki 8:30 vakare. 
WESTERN ELECTRIC CO. Ine.

48th Avė. ir 24th St.

Karų taisytojams ir karų tai 
sytojų pagelbininkams ir truckų 
taisytojams ir malevotojams 
dirbti nuo štukių (piece work) 
ir uždirbti didelius pinigus tai
sant freight-karius. Geros dar
bo sanlygos ir pastovus dar
bas.

Kreipkitės:

W. 48-th St. ir S. Morgan St.

REIKIA —

Kelių gerų vyrų įvairiems dirbtu
vės darbams. Mums reikia hustle- 
rių, prastų darbininkų, truckerių, 
elevatormonų ir tt. Patyrimo nerei
kia. Pradedamoji mokestis gera, 
su pakėlimu kaip tik apsipažinsit su 
darbu. Darbas yra pastovus visą 
metą. Atsišaukit tuojaus į samdymo 
ofisą.

AUSTIN MFG. CO.
Harvey, III.

(Imkit L C. R. R. iki 154-th str.)

EXTRA
Į trumpą laiką turi būt parduo

tas klyning Storas (valymo krautu
vė). Vieta išdirbta per 10 metų. 
Darbo yra daug. Parduosiu pigiai.

P. MIKALIUNAS, 
1803 W. 46 Street, Chicago, III.

PARSIDUODA —
Saldainių krautuvė — puiki vieta — 

arti didelio parko — didelio naujo te
atro — geras leasas — 4 kambarių 
flatas. Reikalaujam tik $2000.00 gar 
tavais. Atsišaukite po No.

3349 Madison Str.

BARGENAI
Brighton Parke.

2 fliatų mumis naujas namas, su 
visais įtaisymais 5 ir 6 kambariais, 
augšta cimento apačia, parsiduoda la
bai pigiai, reikia įmokėti tik 1,500, o 
kitus kaip renda kas mėnuo.

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

FARMA IR BIZNIS,

Atsišaukit tuoj aus į samdymo

Continental Can Co., Ine.
2221 So. Halsted Str.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO. 
39th & Stewart

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Bučemė ir Grosemė parsiduoda 

arba išsimaino ant automobiliaus. 
Maišytų tautų apgyventa vieta. Biznis 
išdirbtas per 2 metus, viskas parsi
duoda “cash,” kredito nėra. Pigi ren
da. Kito biznio arti nėra. Priežastis 
pardavimo, savininkas išvažiuoja ant 
farmos.

5718 So. Kedzie Avenue, 
Chicago, UI.

REIKIA
REIKIA —

REIKIA — AUTOMOBILIAI

Dešimts merginų dieniniam 
darbui f rūktų ruime. Patyrimo 
nereikia.

Kreipkitės:
MOODY & WATERS CO.

1107 W. Congress St.

Kafeteria darbininkių Jaunų mo
terų trumpų valandų darbui musų 
ger.eralio ofiso kafeterijoj. Kreipki
tės.

SWIFT and COMPANY 
Employment Division

General Office U. S. Yards
Yards 4201 Ix>c. 136

Reikia Vyrų nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Jeigu jus galite dirbti pa 
stovioj temperatūroj 100 laipsnių, 
mes turime darbo su gera mokestim. 
Tris 8 valandų permainos; permai
nos keičiamos kas savaitė. Turi kal
bėti ir suprasti angliškai. Enemele- 
vimas elektrinių vielų yra augantis 
biznis ir visas darbas yra atliekamas 
mašinomis.

REIKIA — 
driverio važinėti su troku. 

2219 Lake Str. 
Melrose Park, III.

VYRŲ DARBUI MUILO DIRB
TUVĖJ.

PASTOVUS DARBAS VISĄ 
METĄ. ,

LABAI DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas 

Overland, kitas White. Labai pigiai 
parduosiu iš priežasties išvažiavimo 
į Lietuvą. Atsišaukite.

3159 Emerald Avenue
Tel. Yards 975

Parsiduoda didžiausioj Lietuvių ko 
lonijoj. Turėdamas 2 farmas ir bi
znį ir negalėdamas apsidirbti parduo 
du bile kurią farmą labai pigiai ant 
lengvų išmokėjimų. 148 akerių farma, 
65 akeriai dirbamos žemės, apsėta 
rugiais, kviečiais, avižom, dobilais, 

i kornais, bulvėmis, žirniais ir visom 
dai-žovėms, žemė gera viskas gerai au 
ga, 83 akeriai gero miško ir ganevos, 
per kurią bėga upė, kurioj yra daug 
žuvų. Geri budinkai, mažas jaunas so 
das. Vienas blokas nuo R. R. stoties, 
apie tą stotį yra daug vasarnamių ir 
kliubų ir mes padarom labai gerą biz
nį parduodami viską už geras kainas 
ir'atliekam visokius darbus dėl tų 
kliubų. Dabar geriausias laikas pirk
ti farmas, nes galima matyti koki ja 
vai auga ant mano farmų. Platesnių 
žinių klauskite per laišką įdėdami 2 
centų markę.

ANTANAS LESKAUSKAS.
Peacock, Mich. Lake County

BELDEN MANUFACTURING
2300 So. Westem Avenue.

CO.

REIKIA —
Darbininkų darbui 

yarde. Gera mokestis, 
kitės prie .

EDGEWATER COAL 
5627 Broadway,

Call — Edgewater 135

anglių
Kreip-

CO.

GERIAUSIA MOKESTIS.
GEROS DARBO SANLYGOS.
KREIPKITĖS PAS

N. K. FAIRBANK CO
325 W. 18-th Str.

PARSIDUODA — Automobilius 
Oakland 6— touring — vartota 7 mė
nesius, bomperiai iš priekio ir užpa
kalio, Relco steering ratas 5 geri taje- 
rai, uždaromas ant žiemos su plate 
stiklais.

DR. A. A. ROTH
3354 So. Halsted str.

Tel. Drover 9693

PARSIDUODA puikus namas gra
žioj vietoj, po numeriu

1331 S. 49th Avė., Cicero, III.
Tel. Cicero 5343

RAKANDAI

REIKIA—
Merginų dirbti ant punch pre

so taipgi ir lengvam dirbtuvės 
darbui. 48 valandos j savaitę. 
Ateikite prisirengę dirbti.

C. H. Hanson Co.
305 W. Erie Str.

REIKIA —
Merginų ir Moterų.
Musų darbas lengvai išmokamas ir 

ęerai apmokamas. Darbo sanlygos 
puikios. Dirbtuvė užsidaro subatoj 
ant piet. Nekurie skyriai nedirba pa- 
nedčlio rytais. Mes duodame puikios 
kaištos kavos ant piet prie užkand
žio dykai. Aprubeziuotas skaitlius 
vietų. Atsišaukit tuojaus.

MATTMILLER LAUNDRY 
1637 W. 22-nd str,

REIKIA —
REIKIA

REIKIA
Prastu darbiniai! I blusų warehou 

sę. Gera mokestis. Patyrimo nerei
kia.

SHAVINGS & SAWDUST 
23rd & Western A v.

PALIKTA STORAGE’Y
DYKAI,

REIKIA
Patyrusių merginų ant punch Pre

so. $21.56 į sąvaitę.
FITZPATRICK BROS. 

1819 W. 32nd Place
2 blokai į vakarus nuo Racine Avė.

REIKIA 
sąvaitę.Moterų, $17

Kreipkitės tuoj aus 
FRANCES HUGHES CO.

21st & Loomis Sts.

REIKIA virėjos; darbas naktį. Ge
ra alga.

859 East 47th St., 
Chicago, III.

REIKIA —

Merginų, 16 metų ir senesnių, len
gvam ir priimnam darbui musų tua
letinio muilo skyriuje ir baksų šapo- 
je. Mokėsim 30c. valandai ir bonus 
mokinanties. Merginos gali pada
ryti nuo $20 iki $30 į savaitę nuo 
štukių. Valandos 8 ryto iki 4:30 po 
piet. Pusė dienos subatoje. Ateikite 
pasirengusios dirbti. >

ALLEN B. WRISLEY CO.
925 So. Wells Str.

REIKIA —
Moterų sortavimui waste popieros. 

Gera mokestis ir puikios darbo sanly 
gos. 2261 I 
Halsted str.

GUMBINSKY BROS.

REIKIA —
Moterų pardavėjų su patyrimu 

klouksų skyriuje.
Gera vieta ir gera mokestis.

J. OPPENHEIMER
4700 So. Ashland Avė City.

REIKIA moterų sortavimui sku
durų, naujas bovelnos tavoras. At
sišaukite j beizmentą.
WESTERN LEATHER DRAPERY 

COMPANY, 
618 So. Canal Str

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

Reikia Agentu
Vyrų ir moterų išmokti Life Insu

rance bizniaus. Gera proga išmokti 
ir padaryti pinigą. Aš išmokinsiu jus 
to bizniaus. Jums nereikia turėti su- 
Iiratima apie Insurance biznį. Jus ga- 
ite padaryti nuo $100 iki $200 į są

vaitę. Labai geras komišenas.
Atsišaukite į District ofisą nuo 8:30 

iki 11:30 kasdien.
The Provider Life Insurance Co. 

3240 So. Halsted St.
W. S. Koldykowski, Generalis Agentas*  .

REIKIA —
Moterų ir vyrų.
Padidinus musų šapą išdirbimul 

skalbiamų mašinų pasidarė naujų 
vietų prie benčiaus ir mašinų darbo. 
Šitos vietos yra dėl tų kas neturi pa
tyrimo ir su .patyrimu. Vietos yra 
pastovios ir mokėsim pagal jūsų 
patyrimą ir gabumą.

2100 Marshall Boulevard 
ALBAUGH DOVER CO.

Paimkit Douglas Park L. arba 
22-ros karus.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

iiiuikvovin ii pumiuo uv j .
2261 So. Union Avė. arti 22 ir REIKIA _

REIKIA —
/ Merginų dirbtuvės darbui.

32 Va centų valandai ir premijos
Atsišaukite prie:

CHICAGO NUT CO.
2513 W. 20-th Str.

Patyrusio pasažierinio eleva- 
tormono. Pastovus darbas — 
gera mokestis.

J. Oppenheimer and Co 
4700 So. Ashland Avė.

Upholsterių. Labai gera mo
kestis. Pastovus darbas. Kreip
ties : .

DARBININKŲ ABELNAM DAR
BUI.
Kreipkitės prie

JAS. B. CLOW & SONS
534 So. Franklin St.

A. L. RANDALL CO., 
729 So. Wabash Avė.

REIKIA Sargo, vyro apie 45 
metų į holselio namą. 
Pasimatykite su Mr. Peterson

409 So. GREEN STR.

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

PARSIDUODA Farma — 10 akrų 
žemės arti stancijos. Namas, bamė, 
pasėti javai, obuolių sodas, 13c. mė
nesinis tikietas, gali dirbti Chicagoje 
ir gyventi ant farmos. Kaina $3,bUU. 
Kiek rankpinigių, likusius mėnesi
nėmis mokestimis.

MACLORG OFFICE 
1511 First National Bank Bldg.

38 So. Dearbom St.

REIKIA

Prastų darbininkų pastoviam arba 
laikinam darbui musų dirbtuvėj: 
Stockrumy, shippingrumy ir prie truc 
ko.

Paimk Duoglas Park “L”, arba 
22-os gatvekarius

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA
VYRŲ PLIENO ,WAREHOUSE 

PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

JOSEPH T. RYERSON & 
SONS.

16-th & Roc^vell St., Durys 3
Samdymo ofisas atdaras Pa- 

nedėlio, Utaminko ir Ketvergo 
vakarais iki 8 vai. Kitoms die
noms iki 5 vai. išskiriant subatą

REIKIA —

Kelių stiprių vyrų darbui mui 
lo dirbtuvėj. Patyrimo nerei
kia. 44 l/2 centai j valandą ir 
bonai. 9 valandos dienai. Iki 1 
valandai subatoj.

ALLEN B. WRISLEY CO
925 So. Wells Str.

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

WESTERN FURNITURĘ

PARSIDUODA kampinis biznia- 
vas namas. Didelis Storas ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. y isoi 
vigados po naujai madai. Parsiduo
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko.

J. ZAKSAS 
634 W. 35-th St.

Savininką galima matyti kiekvie
ną dieną. 2 floras iš fronto.

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

BIZNIAUS KAMPAS, 100x125 pė
dų. Saliunas ir pašaro krautuve. 
Lietuviais apgyventa vieta. Parsi
duoda pigiai, savininkas nori atsi
traukti nuo biznio.

4201 Archer Avė.

REIKIA —
, Yardmonų ir teamsterių scrap 
geležies yarde.

ALTON IRON & METAL CO 
2122 So. Loomis St.

REIKIA
Prastų darbininkų, pastovus darbas, 

gera mokestis. Kreipkitės j samdy
mo skyrių

B. BUDA CO.
Harvey, III.

Imkit I. C. gelžkelį iki 154th St.

REIKIA —

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kėdzie Avė.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis. MAKER KRAUS>

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

MOKYKLOS

REIKIA—
VYRŲ—

REIKIA —

Mašinistų — 20 — taisymo darbui 
Chicagoj. Pastovus darbas. Mokes
tis kas savaitę. $1 valandai. Kreip
kitės.

UŽLAIKYMO KAINA

68 West Harrison Str,

Męs galime panaudoti kelis vyrus, 
kurie gali išturėti prie karščio ir myli 
pastovų darbą. Vyrai dirbantieji pas 
mus dabar dirba nuo štukų ir uždirba 
gerus pinigus. Patyrimo nereikia. Dar 
bo sąlygos yra puikios. Kreipkitės j 
samdymo skyrių 7:80 vai. ryto su 
darbinėmis drapanomis pasirengę 
dirbti.

VESTA ACCUMULATOR 
CORPORATION, 

2100 Indiana Avė.

Sheet metai vyrų ant patyrusių au
tomobilių viršų (bodies). Pastovus 
darbas. Tiesioginė mokestis nuo 
$2500 iki $8,000 į metus ir šėrą į biz
nį. Ątsišaukite tuojaus.

No. 107 “Naujienos” (Gera

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 85 
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 FURNITURĘ STORAGE 

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

Vyrų ir Moterų RubųKirpi- 
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 maži
uos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

REIKIA —

REIKIA patyrusio barzdaskučio. 
Pastovus darbas. Gera mokestis. 
Geros darbo sąlygos.

Atsišaukite:
4400 So. Hermitage Avė., 

Chicago, III.
I * -

Dailydžių (cabinet makers). 
Labai gera mokestis. Pastovus 
darbas. Kreipkitės:

Smarkiam jaunam vyrui užsidirb
ti $100 į savaitę ir šviesią ateitį. Vy
ras su įtekme tarpe Lietuvių pagei
daujamas. Atsišaukit pasikalbėti a- 
pie tai.

A. L’. RANDALL CO.
729 So. Wabash Avė.

Room 412
111 West Monroe Street, 

Klauskit Mr. Shindler

PARSIDUODA labai pigiai beveik 
nauji rakandai. Seklyčios setas, val
gomojo kambario setas, komodos, ęra- 
mafonas ir karpetas. Kam reikalingi 
rakandai nepraleiskite progos, matyti 
galima kiekvieną dieną 9 vai. vak.

2912 W. 40 pi. las floras.

PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios ir Dining Room Setai — 

misinginė Lova — 88 Notų Grojiklis 
Pianas, Fonografas — Knygypo Sta
las — Florinė Lampa — Rugsai. Pi
giai greitam pardavimui, turi būti 
parduoti iki sukatai.

2106 So. 56-th Avė, Cicero, III,

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos JungL 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, Pirmininko.
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