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Bolševikai veja lenkus
True translation filed with thb post 
master at Chicago, III., July G, 1920 
is reųuired by the act of Oct. tt, 1917
GRAIKAI SUMUŠO TURKUS.

Minskas ir Lembergas paimti?

Vokietija persergsti talkininkus
BOLŠEVIKAI VEJA LENKUS.

Minskas ir Lembergas paimti; 
bolševikų propaganda atėmė 
lenkams kelis regimentus.

PARYŽIUS, 1. 3. — Gauto
mis iš Varšavos žiniomis, len
kų traukimąsi prieš bolševikų 
armijas, *, vadovaujamas gene
rolo Brusilovo, <larosi netvarkiu 
bėgimu. Daugely vietų bolše
vikų armijos perėjo Lenkijos 
rubvžių, ir jos paėmusios Min
ską ir Lembergą. Bolševikai 
veržiasi linkui Varšavos.

šiaur-rytimame fronte, palei 
Dauguvą, keli lenkų kariuome
nės regimentai tapo nugalėti 
bolševistine propaganda, ir jie 
su visais ginklais perėjo pas bol 
šcvikus. Tuo būdu lenkų fron
te padaryta didelė spraga, pro 
kurią generolas Brusilovas me
ta savo kariuomenę tikslu ap
supti lenkus Priepeto pelkėse — 
suvienijant šitą kariuomenę su 
veikiančia pietinėj fronto daly 
kariuomene.

Raudonoji armija gerai 
aprūpinta.

Tuo tarpu bolševikai turi pa
statę prieš lenkus 350,000 ka
reivių, aprūpintų gerais kulkos
vydžiais, kanuolėmis ir orlai
viais, daugiausiai atimtai? iš 
Denikino. Beto, jie parodė ytin 
gero nusimanymo apie inžine
riją, kuomet surengė skubų puo 
limą per Dauguvos ir Berezinos 
upes.

Generolas Brusilovas yra pa
dedamas senojo carizmo gene
rolų — Polivinovo, Akimovo, 
G u toro, Everso ir KJobovskio. 
Jis ytin sėkmingai naudoja 25,- 
000 kardų, priklausančių gene
rolo Budenny kavalerijai.

Foch ir Wilson tariasi dėl 
pagalbos lenkams.

Industriniu žvilgsniu padėtis 
yra labai rusti. Varšuvoje jau 
atvirai veikia radikalieji elemen 
tai. Lenkijos valdžia dar kar
tą kreipėsi j talkininkus prašy
dama pagalbos. Foch ir Wil- 
son ir vėla tariasi, kad suradus 
būdų padėti Lenkijai pergyven
ti dabartinį bolševFKų pavojų.

Stveriasi griežtųjų įmonių.

VARŠAVA, 1. 3. — Lenkijos 
valdžios kontrolė gali būt bus 
pavesta nacionalinei šalies gyni
mo tarybai. Apie tai dabar 
svarsto karo taryba ir nepapra- 
stasai Steigiamojo Susirinkimo 
posėdis.

True translation fned with the post- 
master at Chicago, III., July 6, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA PERSERGSTI 
TALKININKUS.

Nenorinti, kad jai kas diktuotų.

SPA, 1. 4. — Vokietijos už
sienio reikalų ministeris, Wal- 
ther Simons, tūlame pasikalbė
jime, įvykusiame praslinkus 
pusvalandžiui po jo atvykimui 
į Spa, atidengė du labai įdomiu 
dalyku kai dėl jo šalies nusista- 
tyrfto iiš vakariuose pirmosios 
tikros konferencijos su| talki
ninkais. Jie yra tokie:

1. Vokietija nemano įteikti 
savo pasiūlymų kai dėl atlygi- 
nim» nuostolių pirma negu vi- 
sos sąlygos bus apsvarstytos ir 

dėlei to atsiekta visų bendras su 
sitarimas.

2. Dar daugiau. Vokietijos 
delegacija neskaito save esant 
autorizuota padaryti galutiną 
susitarimą delei nustatymo kon 
tribucijos. Tokį galutiną nuo
sprendį padaryti tegalįj tik 
reichstagas-parlamentas.

Nepriims diktavimo.

Imant kartu, tuodu pareiški
mu yra tolygus pasakymui^ kad 
Vokietija nepriims diktavimo ir 
kad vienintelis būdas, kuriuo 
galima atsiekti galutinojo susi
tarimo turėtų būt atidžios dis
kusijos bei bendras susitaiky
mas ant to, kiek Vokietija gali 
mokėti.

Tnie translation filed with the post- Į 
master at Chicago, III., July G, 1920 
as r<K|uired Dy luu act of Oct. 6,1917
IRLANDAI KAREIVIAI, INDI

JOJ, KELIA MAIŠTĄ.

Jie tečiaus numalšinta.

LONDONAS, 1. 4. — Trįs 
ketvirtadaliai irlandų kareivių 
bataliono, esančio Jullundere, 
Punjab provincijoj, Indijoje, 
gavę žinių apie dabartinius įvy- 
aiu hlundijvj sukilo- Apie tai 
praneša Reutcrio žinių agentūra 
iš Simla. Žinia datuota liepos 
2 dieną.

Kada šitos žinios pasiekė So- 
lan’ą, Simla kalnuose, dar vie
nas kariuomenės būrys bandė 
sukilti ir pasigrobti ginklus. Ži
nia pastebi, kad čia sargyba du 
sukilėliu nušovusi, o vieną su
žeidusi.

žinių gauta paštu.

Ž nia sako, kad kada pasta- 
rasai pašto siuntinys pasiekė 
kareivius, pastarieji parodę di
delio sujudimo, ir greitu laiku 
nutarta sudėti ginklus. Vienas 
ketvirtadalis kareivių tečiaus 
liko ištikimi savo pulkininkui.

Kareiviai reiškė, pasigailėji
mo, būtent, kad ilgiau tarnauti 
jie nebegalį. Po to jie sudėjo 
savo ginklus bei amuniciją. Vis 
dėlto, jie parodė kuopilniausios 
pagarbos savo oficieriams ir ši 
tą savo žygį išaiškino tuo, kad 
jų simpatijos yra su jų drau
gais Irlandijoj. Kareiviai atskir 
ti nuo kitų ir atidžiai sergstinti 
anglų kareivių regimento.

Pastik žinios, oficieriai visa 
tai skaito pasekme sinn feinerių 
agitacijos, bet jie reiškia pasiti
kėjimo, kad panaudojus atatin
kamųjų įmonių tvarkai atsteig- 
ti kareiviai galų gale bus pri
versti susitvarkyti.

KANADOS DARBININKŲ 
LAIMĖJIMAS.

Darbo Partija išrinko keturis 
savo atstovus.

WINNIPEG, 1. 5. — Rinki
mai atstovų į Manitoba provin- 
cionalę legislaturą davė šitokių 
pasekmių: valdžios partijai te
ko keturios vietos, kraštuti- 
niems atžagareiviams dvi ir 
Darbo Partijai — keturios. Vi
so dešimt vietų.

Taigi, darbininkų priešai lo
giški turo j1 dar turės vieno balso 
didžiumą.

ATĖNAI, 1. 4. — Graikų puo
limas, kuris prašalėjo birželio 
22 dieną, liepos 2 dieną lapo už
baigtas susų tingimu graikų ka
riuomenės ties Omerkeui, į 
šiaurę nuo Balikesri.

Pradžioj buvo manyta, kad 
visa taii užims nemažiau kaip 15 
dienų. Pasirodė tečiaus, kad 
nacionalistų kariuomenė tapo 
sumušta į vienuolika dienų.

TURKAI APLEIDO ISMIDĄ.
PARYŽIUS, 1. 4. — Gauto

mis šiandie iš Konstantinopolio 
žiniomis, turkų nacionalistų ka
riuomenė apleido Ismidą, apie 
šešiasdešimts mylių į pietry
čius nuo Konstantinopolio.

SMYRNA, I. 2. — Oficialiai 
praneštai, kad graikų kariuome
nė, karo laivų padedama šį ry
tą užėmė Pandcrmą.

True tninslatio.i Givū wi»b tne post- 
master at Chicago, III., July 6, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

OLANDIJA PASKOLINA 
VOKIETIJAI $80,000,000.

IIA AG A, 1. 3. — Olandijos 
parlamentas, neveizint tūlų pir- 
klybos interesų priešinimosi, 
šiandie pa reiškė savo pritarimo 
valdžiai, nusitarusiai suteikti 
Vokietijai paskolą — apie aš- 
tuoniasdešimts milionų dolerių. 
Ministeriai esą užtikrinti, kad 
talkintiikai delei to jokių truk
dymų nedarysią.

True truuslatlou filed with the post- 
master at Chicago, III., July 6, 1920 
as reųuircd by act oi Oct. (5, 1917

JAPONAI APLEISIĄ 
TRANS-BAIKALĄ.

Bet nusitarę užimti Sachaliną.

TOKIO, 1. 3. — šiandie pa
skelbta oficialis pranešimas, 
kuris patvirtina žinias, jogei 
Japonija yra nutarusi apleisti 
Trans-Baikalą. Bet sąryšyj su 
įvykusia Nikolajevskc skerdy- 
ne, Japonija nusitarusi užimti 
“įvairias vielas’’ Bušų provinci
joj Sachaline, kartu su Nikola- 
jevsko miestu.

Japonija, be to, laikys savo 
kariuomenę Vladivostoko ap- 
skrityj ir Chanbarovske, kuris 
yra skaitomas strateginiu punk 
tu kely į Nikolajevską.

CHICAGO. — Automobilių 
vagiliai Vakar turėjo “laimingą 
dieną’’: devyni automobilių sa
vininkai, prisidėj usieji prie 
“džiulajaus” demonstracijų, vė 
liau pasigedo savo “fordų” ir 
“overlandų”.

PRANAŠAUJA NEDARBĄ.

Du milionai darbininkų busią 
išmesti gatvėn.

PITTSBURGH, I. 5. — lavo
ninių vagonų vaikščiojimas vi
sai pairo. Didžiulės geležies 
dirbtuvės nebegauna anglies, o 
kasyklų savininkai nebesuma
no kur bedėti iškasamą anglį.

Jeigu bėgiu vienos savaitės 
dalykai nepagerės, labai gali
mas daiktas, kad daugiau kaip 
du milionai darbininkų, dirban
čių Pittsburge ir jo apielinkė- 
sc (įskaitant ir kasyklas) ne
teks darbo, taigi bus išmesti 
gatvėn.

NUŠOVĖ VIENUOLIKA 
KAIMIEČIŲ.

LONDONAS, 1. 5. — GŠfito- 
mis iš Romos žiniomis, karei
viai malšinantis riaušininkus 
Fano, Italijoj, nušovė septynis 
kaimiečius. Kiti keturi nušauki 
ta Barike. Sinulkmcningesnių 
žinių nėra.

Demokratu Konvencijai 
------ .-------r- 

Trįfįdeši^nts penkis kartus 
balsavo, ir vis negali išsi

rinkti kandidato.

SAN FRANCISCO, 1. 5. — 
Demokratų konvencija turi dau 
g an vargo nei kad republikonų. 
Po to, kaip lapo priimta plat
forma tuoj eita prie rinkimo 
kandidato busimai prezidento 
vietai. Iki šiol jau trisdešimts 
penkis kartus balsuota, bet be 
pasekmių. Diugiausa balsų 
gauna prezidento Wilsono žen
tas, buvęs iždo sekretorius Mc 
Adoo. Po jo seka Ohio valsti
jos gubernatorius J. M. Cox. Jį 
remia neva dabartinės (Wilso- 
no) administracijos oponentai. 
Bet nei vienas nei antras iki 
šiol negauna reikiamo skaičiaus 
balsų. Kad nominavus kandi
datą, reikia, kad jisai gautų ne
mažiau kaip 729 balsus. Tuo 
gi tarpu paskutiniame balsavi
me McAdoo gavo 421 balsą, o 
Cox 391. Devinioliktame bal
savime tečiaus Cox buvo gavęs 
daugiau balsų nei McAdoo, bū
tent 468. Pastarojo šalininkai 
todėl ir dabar dar vis tvirtina, 
kad tikruoju laimėtoju busiąs 
ne McAdoo, o “šlapiasai” Cox. 
Korespondentai tečiaus linkę 
spėti, kad ir demokratai turėsią 
pasirinkti kokį nors “juodąjį 
arklį’’, kaip kad padarė repub- 
likonai.

Vierfas dalykas, pasak kores- 
londentų, jau esąs aiškus: ge- 
nėra Ii h js prokuroras Palmeris 
pralošė. Pirmame balsavime 
jisai gavo daugiau kaip pustre
čio šimto balsų. Dabar jo rė
mėjų skaičius sumažėjęs kone 
ant pusės. O prezidento kėdės 
Palmeris labai norėjęs...

Demokratų konvencija esan
ti <lar nuobodesne nei republi
konų. Apart to balsavimo ir 
retkarčiais surengiamos demon 
stracijelės už tą ar kitą kandi
datą joje nič nieko daugiau.

NEDARBAS JAPONIJOJ.

Dvidešimt tūkstančių darbinin
kų neteko darbo.

OSAKA, Japonija, 1. 5. — Per 
birželio mėnesį šiame mieste 
atstatyta nuo darbo daugiau 
kaip dvidešimt tuks&nčių dar
bininkų, jų tarpe 6,500 moterų. 
Nedairbas plėtojasi. Kituose mie 
stuose taipjau daugelis mažes
niųjų biznio įstaigų uždaryta.

Apsivedė, kad butų 
“lengviau” mirti.

NEW ORLEANS, 1. 5. — 
Žudeika, tūlas Charles Zalenka, 
dabar galėsiąs “lengviau” nu
mirti: kalėjimo viršininkas iš
pildė jo prašymą — le'do jam 
apsivesti su savo sužiedoline, 
luoša šešiolikos metų mergai
te. Po apsivedimui jaunoji po
ra tečiaus tuoj perskirta: jau
navedės liko kalėjime ir laukia 
savo bausmės (jisai bus pakar
tas), o nuotaka pasiųsta pas 
josios tėvus.

PINKUI KURSAS.
Subatoj, liepos 3 d. užsionio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $3.95%
Austrijos 100 kronų ............... $0.80
Belgijos, už $1 ....... frankų 11.15
Danijos 100 kronų ............... $16.70
Finų 100 markių ................... $4.75
Francijos, už $1...........frankų 11.70
Italijos, už $1 ...........*.....  lirų 16.25
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.75

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

Lenkų 100 markių ............... $0.80
Norvegų 100 kronų............... $16.75
Olandų 100 guldenų ........... $35.60
Švedų 100 kronų ...................... $22.10
Šveicarų, už $1 ............. frankų 5.48
Vokiečių 100 markių .................. $2.75 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 1U., July 6, J 920 
as rcųuii'ed by tnc act of Oct. b, 1917

Reikalauja pripažinti 
Rusiją

PARYŽIUS, I. 3. — Paryžiaus 
laikraščiai išspausdino sekamą 
Rusijos sovietų valdžios pasiun
tinio (pirklybos reikalais) ir 
kelių be: susisiekimo ministe- 
rio, Krasino, pareiškimą:

Musų tarybos su Anglija yra 
I arti iširimo, kadangi premjeras 
1 Lloyd George nepajiegia supra
sti, jogei jis yra ne diktatoriaus 
bet apl kanto pozicijoj.

Europai Rusija labiau reika
linga nei Rusijai Europa.

Lloyd George man pasiūlė 
“komercinį pripažinimą”, kurį 
tečiaus ,a« atmečiau, kadangi 
mat tuo pačiu kartu jis reikala
vo gvarancijų dėl grynai politi
nių klausimų, kaip kad Persija.

Pastarasai maino pareiškimas 
talkininkams pirma negu aš, | 
begiu sekamų kelių dienų, iš
keliausiu Rusijon, yra toks: 
“Pilno pripažinimo arba jokio”.

Rusija yra stipresnė nei ka
di/ nors pirma. Lenkų armi
jai besitraukiant revoliucija Var 
šavoj neišvengiama. Gi visose 
sovietinės Rusijos dirbtuvėse 
dabar dirbama su virš laikiu. 
Prieš karą aš pats buvau kapi
talistas, savininkas vienos di
džiausių; Petrogrado dirbtuvių. 
Dabar — aš sovietų miinisteris, 
nes įsitikinau, jogei sovietų teo
rija yra pravedama.

True Irau ai alto u Uled Ule past- 
master at Chicago, III., July 6, 1920 
as vaųigl ud fcūa act uf Oct. 6. UH7

ANGLIJA PASIUNTĖ ULTI
MATUMĄ RUSIJAI.

Bolševikų antagonizmas turįs 
pasiliauti, arba nebus atnaujin

ta pirklyba.

LONDONAS, 1. 3. — Sovietų 
pirklybos komisaras, Leonidas 
Krapinas, vežami su savim Leni
nui, į Maskvą, ultimatumą. Ul
timatumą nuo premiero Lloyd 
George, būtent, kad kiekvienas 
Anglijos imlinis (belaisvis) Ru
sijoj turi būt paliuosuotas ir 
kad bolševikų valdžia prižadėtų 
susilaikyti nuo užpuolamųjų 
operacijų bei propagiandos besi- 
šiaiušiančios prieš Anglijos inte
resus. Kitaip, nebus atnaujin
ta pirklybimiai santykiai sli Ru
sija.

Premjerui nepatinka Krasino 
pozicija kai dėl Turkijos, Len
kijos ir Persijos. Jisai sovietų 
valdžią kaltina už kūrimą karo, 
kuris grūmoja talkininkams, o 
ypatingai Didžiajai Britanijai.

• Krasinas gi sako, kad taip il
gai, kol talki trinkai stengsis ka
riauti prieš sovietų valdžią, da
gi kadir netiesioginiu budu, 
Maskvos režimas bus priverstas 
“paliesti tas opiąsias vietas, ir 
daugiausiai delei to, kad darius 
neramumo talkininkų intere
sams”.

Lloyd George taikosi tos nuo-■ 
monės, kad sovietų valdžia sa
vo karingais žygiais bei revoliu' 
cine propaganda stengiasi pri- ( 
versti talkininkus atnaujinti pir-' 
klybinius santykius su Rusija.'
Taigi jiisai reikalavo, 
sinas painformuotų

kad Kra- ’ 
komisarą

Leniną, būtent, kad šitokiuo bil
du neleistina atsiekti tikslo.

Darbiečfeii kviečiasi Gompersą.

CHICAGO. — Darbo partija 
pakvietė Amerikos Darbdl Fede
racijos) prezidentąj Samuel Gbm-' 
persą atvykti j Darbo partijos ( 
konvenciją. Esą demokratai 
leido jam kalbėti tik 10 min., 
bet čia bus leista jam kalbėti 
kiek tik noi'es.

Skerdžia darbininkų 
vadus

Kompanijos samdomi žudeikos 
užmušo tris angliakasių 

organizatorius.

CHARLES TON, W. Va., 1. 5. 
— Vietos angliakasių distrikto 
prezidentas, C. F. Keeney, čia 
gavo telegramą iš Rodenfield’o 
(McDovvell paviety), kad lenai 
tapo užmušta trįs United Mine 
Workers unijos organizatoriai. 
Užmušta vakar —- “kilus susi
rėmimui su kasyklų sargyba”, 
detektyvais — mušeikomis.

Smulkmenų nepaduodama.

BOMBA UŽMUŠO 150 ŽMONIŲ.

BERLINAS, 1. 4. — čia gauta 
iš Bulgarijos sostinės Sofijos 
žinių, kad viename to miesto 
teatre kaž-koks piktadarys bu-* 
vo padėjęs bombą. Jai cksplio- 
davus žuvo 150 žmonių — tea
tro lankytojų. Ar daug yra su
žeistų, žinia nepasako. Nuo 
mirties vos-vos ištrukęs ir pats 
Bulgarijos premjeras.

REIKALAUJA NEPRI
KLAUSOMYBĖS.

MANILA, birž. 22 (suvėlin
ta). — Šiandie čia buvo sušauk
ta didelis masinis susirinkimas. 
Priimta rezoliucijų prašymu, 
kad Amerikos Darbo Federaci
ja kreiptųsi į kongresą ir reika
lautų idant jis pripažintų pilną 
nepriklausomybę Filipinų sa
loms.

Keturi tūkstančiai dolerių 
už bonką degtinės.

PHILADELPHIA, 1. 5. — 
Abrakam Cohep, “pasiturįs 
kriaušius”, andais nusipirko 
bonką degtinės ir už ją užmo
kėjo nė daugiau nė mažiau, tik 
keturis tūkstančius dolerių.

Jo dirbtuvėn įėjo trįs nepažį
stami vyrai. Vienus jų išsi
traukė bonką degtinės ir man
dagiai alkiau^:

Rasi norėtum įsigyti...
Pasakė kainą. Cohen sutiko 

ir nuėjo prie “seifo”. Daugiau 
jisai nebeatmenąs. Cohen atsi
gavo ligoninėj sudaužyki galva. 
Jisai dabar težino tik tai, kad 
“tie trįs džcnlelmnnai už tą 
vieną bonką pasiėmė keturis 
tuksiančius dolerių’’, taigi visus 
jo pinigus.

EDMONDTON, I. 5. — Vakar 
naktį čia kilo didelis gaisras. 
Viename name sudegė motina 
kartu su keturiais kūdikiais.

Kol Markčs Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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

Nelaimes
Aštuoniolika žmonių užmušta, 

šimtas sužeista. %

SCRANTON, Pa., 1. 4. — Va
kar, apie 7:30 vai., ant Lacka- 
wana and Wyoming Yalley ge
ležinkelio linijos, netoli Pittsto- 
no, susidūrė trįs karai. Aštuo
niolika žmonių užmušta ant 
vielos, o apie šimtas sunkiau ar 
lengviau sužeista.

Nelaimė įvyko prie sekamų 
aplinkybių. Žaibo paliestas te
legrafo stulpas nuvirto ant šė- 
nių. Pirmasai karas spėjo lai
kui sustoti ir nelaimė butų iš
vengta, jeigu už poros minučių 
nebūtų atėjęs kitas karas. Pa- 

‘starojo motormanas apsižiūrė
jo tik tada, kai jau buvo per- 
vėlu. Karas visu smarkumu 
smogė į bestovintį. Dar už ke
lių minučių atūžė kitas karas, 
kuris ir užbaigė <larbiy. Iš visų 
trijų karų liko tik krūva griuvė
sių.

Kelintas sužeistųjų, tur būt 
mirs.

HUMROLDT, la., 1. 4.
Minneapolis and St. Louis kom 
panijos traukinys No. 1 vakar 
įpuolė Bloody Creek upėn, neto
li Arnold miestelio. Aštuoni 
žmonės užmušta, o trjsdcšimts 
sužeista. Sulužo tiltas.

PEOBIA, 1. 4. — Tris mylias 
atstu nut) Peoria vakar susidūrė 
Toledo, Peoria and Western 
kompanijos pasažierinis trauki
nys su prekiniu. Vienas žmo
gus užmušta, o du pavojingai 
sužeista.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 6, 1920 
as re<|uired by the act of Oct. 6.1917 
NAUJAS MINISTERIŲ KABI

NETAS AUSTRIJOJ.

VIENNA, 1. 4. — Šiandie su
daryta naujas minislcrių kabi
netas, susidedąs iš kctuąiolikos 
narių. Naujajame minrsterių 
kabinete partijos atstovaujama 
proporcionaliai, sulig to, kiek 
kuri jų turi savo atstovų Stei
giamą jame Susirinkime.

Susidaužė karaliaus 
automobilius.

BRIUSELIS, 1. 4. — Belgijos 
karalius Albertas andais turė
jo priepuolį: grįždamas iš Švei
carijos, netolij Francijos-Belgi- 
jos rubežiauš jis įvažiavo tūlo 
ūkininko vežiman. Automobi
lius susidaužė, bet karalius iš- 
Iko sveikais. Teko sa indy ties 
kitą automobilių.



A. L KUPRIN.

daktarą gailiomis akimis ir du- 
apa- 

tija,” “anemija” ir “kaulų min-

riame Burmin turėjo užėmęs de- 
e i šinį užpakalinį kampą, ir ilgai

V M 1 K 11 M C jieškojo vietos dėl savo brangių
▼ ijUUuč* kailinių. Bet kadangi visos vie-

-----------  tos buvo drėgnos ir purvinos, 
Uja Samoilovič Burmin tarna- tai jis pasiliko su kailiniais. Ap- 

vo variausiu raštininku našiai- link jį prideramame atstume, an
čių teisme. Kada jis liko našliu, sirinko moterįs — gyventojos 
jis buvo apie penkių dešimtų to paties rūsio ir, parėmusios 
metų, o jo mergaitei — septyni.; rankomis smakrus, žiurėjo į 
Saša buvo mergaitė negraži, lie
si ir mažakrauja; ji menkai au- savo, girdėdamos žodžius 
go ir tiek mažai valgė, kad pie
taujant kiekvieną sykį prisėjo kštėjimas. 
jų gąsdinti vieku, kaminkrėčiu į 
ir miestsargiu. Tarp triukšmo 
ir kunkuliuojančio gyvepimo di
delio miesto, ji išrodė į tas už
džiūvusias žoleles, kurios, Die
vas žino kokiu budu, išauga ply
šiuose senų mūrinių triobėsių.

Karta ji susirgo. Visa jos liga našlaičių teisme visuomet sutik- 
buvo tame, kad ji ištisomis die- ti su kiekvienu viršininku, 
noinis tyliai sėdedavd tamsiame Tuo pačiu laiku jis nusiminęs 
kampelyje, šaltai prie visko at- žiurėjo į viršų į žalius lango stik 
sinešdama, tyki ir liūdna. Kada)lūs ir į apdulkėjusias geranies, 
Burmin klausdavo: — 
tavim, Susenka?” — 
davo gailiu balsu: 
tėvel, man tik nuobodu

- --- . . . . . vi!

Pagalios Burmin nusitarė pa- jūsų dukteriai pietinį pakraštį 
šaukti skersai gyvenusį dakta-j Krymo ir maudynes...
ra. Daktaras atėjo į rūsį, ku- —Je, je, je  Taip, taip 

—Jai reikalingas geras mais
tas, — pasakė aštriu balsu dak- 
ras: — tvirtus bulionas, 
portveinas, švieži 
vaisiai.

senas
kiaušiniai ir

—Je, j e.... taip, taip, — tvir
tino Uja, pripratęs dar pas save

Kas su pamaži džiuvančias surugusiame 
ji atsaky- rūsio ore.
— “Nieko, —Už vis svarbiausia tyras o- 

ras.... Aš ypač rekomenduočiau

f KAPITALAS 
$200,000.00

PERVIRŠIS
$25,000.00

TETYKITE LIETUVIAI!
Visiem žinoma, kad UNIVERSAL STATE BAN
KĄ, yra tikrai Lietuviška Valstybinė Banka, ku
ri visada remia Tautos ir Valstybės reikalus ir 
kaipo tokia Lietuvių Įstaiga širdingai kviečia vi
sus Lįetuvius-Amęrikiečius užmegsti ir palaiky
ti ryšius su šiuom Banku, nes Bankas randasi pa
rankiausioj vietoj, yra atdaras vakarais du syk

SUDĖTI PINIGAI YRA 
SAUGOTI didžiu kapitalu

ir sumaniuVędinAi bankinių reikalų patyrusių vai 
d įninku ir direktorių, v
Jeigu męs neremsime savo Tautos ir viens kito, tai 
svetimi tiktai naudosis iš musų ir Vilios mus pas 
save visokiais daug prižadančiais apgarsinimais, 
kurie musų vardų, kaipo LIETUVIŲ VARDA, ne
pakels. Todėl visi Lietuviai remkite savo teisin
gas įstaigas ir VAISIAIS PATĮS, O NE SVETI- . 
MI NAUDOKITĖS.

DABAR YRA LAIKAS
NUO 1 LIEPOS NESUGADINUS NUOŠIMČIO, 
PERKELTI SAVO PINIGUS J SAUGU IR STIP
RŲ BANKĄ.

PRIDUOKITE savo Bankinę knygutę bile 
Chicagos arbo kiti miesto BANKOS, KURI 
JUS NEUŽGANĖDINA ARBA NĖRA JUMS

- PARANKI—mes sukciektuosime ir perkelsi
me VISUS PINIGUS SU NUOŠIMČIAIS Į 
ŠIĄ >

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government Supervision)

Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių Fi
nansinė jstaiga visoje Amerikoje

Po valdžios priežiūra.
BANKO TURTAS VIRŠ................... $2.490.000.00

Žiūrėkite depozitų augimų:'
1917 Kovo 3 (Dienoje atidarymo).......$16,754.95.
1919 Sausio 1............................................$941,689.40.
1920 Sausio 1........................................ $1,625,997.43.
1920 Birželio 28.................................... $2,121,595.33.

šiame Banke pinigus galima atsiimti ant kiek
vieno pareikalavimo su 3-čiu nuošimčiu.

SIŲSKITE JPINIGUS IR /VAŽIUOKITE j 
Lietuvą per šją Didžiausią Amerikoje Lietuvių 
Agentūrą.

IŠMAINOME kitų šalių pinigus pagal dienos 
kursą '

BANKO SKYRIAI: Taupinimo, Komercijos, 
Paskolos, Apdraudos nuo ugnies, Pinigų ir šif- 
korčių siuntimo.

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai
BANKO VALDYBA:

Joseph J Elias, president,
Wm. M. Antonisen, Vice-

Pres. and Cashier,
Jos. J. Krasowski, Vice-

Pres. *
Stasys V. Valanchauskas,

Ass’t. Cashier.

savaitėje. ŽMON-
KUOPILNAUSIĄI

BANKINĖS VALĄNDOS: 
Panedėliais, Seredomis, Ket 
vergais ir Pėtnyčiomis nuo 
9 vai. iš ryto iki 5 vai. po 
pietų. >-
Vakarais: Utaminkais ir 
Subatomis nuo 9 vai. iš ry
to iki 8:30 vai. vakarais.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILLINOIS 

Kampas 33-čios gatvės.

y

—Ir vinuogių gydymąsi....
—Taip, taip Vynuogių 
—O svarbiausia, pakartoju, ty 

ras oras ir žalumas, Žalumas, ža
lumas........ Paskui, atleiskite.
Labai užimtas.... Kas čia? Ne,
ne.... neimu, nuo beturčių neim
mu....Visados uždyką......Beturi
čius visuomet uždyką.... Sudie.

Jeigu nuo lljos labui jo duk
ters butų pareikalavę duot nu
kirst ranką (bet tik — kairią
ją, dešiniąja jis turi rašyti), jis 
nė sekundai nebūtų užsimąstęs. 
Bet senas portveinas ir — 18 ru
blių ir 83V6 kap. algos,....

Mergaitė menkėj o.
—Na, pasakyk man, Saša, pa

sakyk, mano balandėli, ko tau 
norėtųsi? — klausdavo Uja, liūd
nai žiūrėdamas j dideles, rimtas 
mergaitės akis.

—Nieko, tėveli....
—Nori lėlę, mergaite?” Didelę 

lėlę, kuri užmerkia akis?
—Ne, tėveli. Nuo-bodu.
—Nori saldainių su paveikslė

liu? Obuolėlį? Geltonus čevery- 
kučius ?

—Nuobodu 1
Bet kartą pas ją atsirado ma- 

Žas noras. Tai atsitiko pavasarį, 
kada apdulkėjusios gcranės atgi
jo už žalio stiklo, padengto mar
gomis dėmėmis.

-—Tėveli.... į sodną noriu......
Paimk į sodną.... Ten. lapeliai
žali.... žolelė.... kaip pas krikš
tamočių sodnelyje.... Važiuojam
pas krikštamočių, tėveli....

Ji tik sykį ir buvo sodne, po
ra metų atgal, kada praleido 
dvi dienas vasarnamyj pas krik- 
štamočią, pačią taikos teismo 
raštininko.... Ji, žinoma, nega
lėjo atsiminti, kaip sensacingai 
“raštininkė” metė kuone į veidą 
savo kūmams stiklais su nuger
ta arbata ir kaip tyčiomis gar
siai tonu sceninio apart, murmė
jimo ji už pertvaros apie viso
kius driskius, plikius, kurie ir tt.

—Noriu pas krikštamočių į 
sodną tėveli....

—Gerai, gerai, mergaite, ne
verk, balandėli mano, štai bus 
gražus oras, ir į sodnelį tada nu 
eisi....

Pagalios atėjo iv gražus oras, 
ir Burmin išvažiavo su dukrele 
i viešąjį sodną. Saša tarsi atgijo. 
Ji, žinoma, neišdrįso dalyvauti 
daryjne iš smilčių bulk&ių ir 
skanių piragaičių, bet žiurėjo į 
kitus vaikus su neslepiamu užsi- 
ganėdinimu. Sėdėdama nesiju
dinant ant augšto sodno suole
lio, ji išrodė tokia išblyškusi ir 
liguista tarp tų raudonveidžių, 
sveikų vaikų, kad viena šiurkšti 
ir pilna dama, eidama pro šalį 
jos pratarė,- kreipdamos, mato
mai į seną išsišakojusį liepą:

—Stebiuos, ko ta policija žiu
ri?,.... Leidžia į sodną sergančius 
vaikus.... kokia niekdarybė! Dar
kitus užkrės......

Rūsčios damos patėmijimas 
beabejonės, nebūtų sulaikęs II- 
jos nuo smagumo matyti dar sy
kį dukters džiaugsmų, bet, ant 
nelaiiųės, miesto sodnas buvo to 
Ii nuo Razboinos gatvės. Mergai
tė negalėjo pėsčia praeiti ir šim
to sieksnių, o gatvekaris į ten ir 
atgal abiem atsieidavo keturias- 
dešimts keturias kapeikas, t. y. 
daug daugiųu negu pusę dieninės 
lljos algos. Prisiėjo važinėti 
tik nedeldieniais.

O mergaitė vis menkojo. Tuo 
tarpu iš Burmino minties neišei
davo žodžiai ano daktaro apie o- 
rų ir žalumų. “Ak, jeigu mums 
oro, oro, oro!” — šimtus ir tūk
stančius sykių kartodavo sau 
Ui ja.

Ta mintis pavirto pas jį kuone 
į pamišima. Beveik priešais jo 
rūsį buvo didelė tuštuma miesto 
žemės, kur tai dulkėse, tai purve 
maudiesi miestiečių kiaulės/Pro 
tų tuštuma Uja niekad negalėjo 
praeiti giliai neatsidusęs.

—Na ko čia reikėtų padaryti 
nors visai mažiuką skverų? — 
šnibždėjo jis, linguodamas gal
va. — Vaikeliams gi, vaikeliams 
gi, ponai, tai butų gera!

Su pienu perversti tą tuštumą 
jis, kaip tikras.idėjos fanatikas, 
visur landžiojo. Jį tarnyboje da
gi praminė “tyruoliu.” Kartų 
kas tai patarė 11 jai:

—O jus parašytumėt projek
tėlį ir paduotumėt miesto tary
bai....

»IIIH f — ■«

Chicago Elevated Railroads suteikia publikai saugią ir užsi- 
tikimą transportaciją kiekvienoj valandoj dienos ar nakties. Dar* 
bininkai ant viršutinių kelių yra mandagus ir malonus. Jie yra /
atsargus savo darbe ir jie yra žymiai prisidėję pervirilnimui kitus 
šios šalies kelius apsaugojime pasažierių.

Santikiai tarpe Elevated Railroads ir jų darbininkų visada 
buvo draugiški, dėlto, kad kompanija tiki į tikrų ir teisingą apsi
ėjimo būdą su visais darbininkais, vyrais ir moterimis. Darbinin
kai, kurie tarnauja publikai sugabiai kiekvieną valandą dienos, 
privalo apturėti geras algas.

Pradedant nuo Birželio 1 buvo duotas algų padidinimas, da- 
sickiantis DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ į metus visiems Ele
vated Railroads darbininkams. Padidinimas algų turi būti atmo
kėtas per rėmėjus kelių apsiimant mokėti didesnius kelionės mo
kesčius, nes kompanija neturi kitokio šaltinio {ėjimų sutikimui 
to padidinimo.

• i
Pakėlimas mokesčių absoliutiškai reikalingas sutikimas auk

štesnių algų, ir didesnių kainų materijolo, jeigu gelžkeliai nori ir 
toliau duoti publikai patarnavimą, kokis jai yra būtinai reikalin
gas. -

CHICAGO ELEVATED RAILROAD

..... .................................................... ..II u...............................     Į .............................. ...

AKYSE.
Kas mane išg'elbSjo nuo varginančių Hru ? 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, gargimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet karia aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa- 
sidarC smagu viskas. Per 6 mėnesius ai savo paveiksią nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut goresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrūnas, prof.

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

šitų apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iskirpt ir pasilikt

Y
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LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba ■uhahaaM 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pas pertus

SIUNČIAME TAVOBVB 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių 
macijų rašykite sekesIM 
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mam.

Užrašome Lietavoa laikraNh*.

Wauk8gano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

—Na? — apsidžiaugė ir nusi
gando Uja. — Į dūmų, jus sako
te?

Į dūmų. Pats paprasčiausias 
dalykas. Taip ir taip, būdamas 
miestiečiu.... atsižvelgiant į a-
belną naudą, pagražinimų, taip 
sakant, miesto....  na ir tam pa
našiai.

Projektas buvo parašytas už 
nėnesio, projektas netvarkos be 
sąryšio ir be galo naiviškas. 
Bet, jeigu kiekvienas brūkšnys 
jo dailraštinių raidžių, butų ga
lėjęs urnai prabilti su ta karšta 
viltimi, su kokia juos vedžiojo 
ant ministerinės popieros ' lljos 
ranka, tada, beabejonės, ir mies
to galva, ir valdyba ir tarybinin- 
kat butų metę visus bėgančius 
reikalus, kad tuojaus įvykinus 
tų nepaprastai svarbų projektą.

Sekretorius liepė ateiti už mė
nesio, paskui už savaitės paskui 
vėl už savaitės. Pagalios jis 
metė popierą ko tik ne į pačių 
Burmino nosį ir silriko:

—Na, ko jus lendate? Ko? 
Ko? Ko? Tas dalykas ne jūsų, o 
miesto savyvaldybės!

Uja nuleido galvų “Savyvaldy
bės, — liūdnai šnibždėjo jo lu
pos.... — Tai ve kas, tai savy-
val-dybės!”

Paskui sekretorius urnai ašt
riu tonu paklausė, kur Uja tar
nauja. Burmin nusigando ir 
pradėjo atsiprašinėti. Sekreto
rius atleido ir Burmin,’ sugniau
žęs popierų, greitai išbėgo iš du
rnos.

Bet nepasisekimas neužmušė 
jo veiklumą propagandisto. Tik 
dabar jo galvoj prie paveikslo 
nuolat menkėjančios be saulės 
ir oro Sašos, prisidėjo blyškus 
veideliai daugelio šimtų kitų vai
kų, besi troškinančių, kaip ir jo 
dukrelė, rusyse ir palėpėse. Delei 
to jis atkakliai vaikščiojo su sa
vo projektu ir į policijų, ir į ka
rinę žinybą, ir pas taikos teisė
jus, ir pas pavienius labdarius, 
žinoma, jį iš visur išvarydavo.

Vienas iš draugų tarnyboje, 
kopijuotojas Citronov, skaitėsi 
labai nusimanančiu žmogum, ka 
dangi lankydavosi smuklėje 
“Jug” ir skaitė vienatinį miesto 
laikraštį “Neprogresimi.” Jis 
kaip tai, nė tai pajuokai, nė tai 
rimtai pasakė II j ai;

—štai jeigu apie tą tuštumų 
patraukti feljetone, tai visai apie 
kitokia butų dalykas.... Ar jus
niekad neskaitėt “Skarpiono”. 
feljetonų?.... Kokia plunksna!
Taip tiesiai ir važiuoją: pas Ni
kolajų Nikolajevičių išdidi eise
na ir kairysis petis augštesnis už 
dešinįjį. Kandus ponas!

Sutvirtinęs širdį Uja peržengė 
redakcijos slenkstį ( į durnų jis 
ėjo daug drąsiau F- Dideliame 
kambaryje, atsiduodančiame gu
ma ir spausdinamuoju juodylu, 
už stalo sėdėjo penki ilgaplau- 
vyrai. Visi jie karpė iš didelių 
krūvų laikraščių kokias tai ke
turkampes skivyteles ir kam tai 
lipdė jas ant popieros.

Kaip nė stengėsi, maldavo II- 
ja, kad jam parodytų “Skarpio- 
na,” bet jam nepasisekė.

—Pasakykite pirmiau kam 
jums jo reikia, — kalbėjo jam il
gaplaukiai vyrai: — nejaugi jus 
nežinote, kad bendradarbio pseu
donimas (slapyvardis) yra re
dakcijos paslaptis?

Vienok kad Uja papasakojo 
jiems apie savo projektų, ilga
plaukiai vyrai pasidarė atvires
ni ir prižadėjo Burminui savo už 
tarimą.

O Saša jau nebesikeldavo iš 
lovos ir gulėjo joj išblyškus, iš
tisus, su pasmailėjusia kaip pas 
numirėlį nosike.

—Noriu į sodnelį, tėveli, į sod
nelį, nuobodu man, tėveli, — 
kartojo ji verksmingu balsu.

Galbūt jos liguistas organiz- 
nlas instinktyviai troško tyro o- 
ro, panašiai kaip sergantįs ra- 
chitu vaikai nesąmoningai valgo 
kreidų ir vapnų.

Burmin stengėsi sušildyti buč 
kiare jos liesas, šaltas rankas ir 
kalbėjo jai taip jausmingus žod
žius, kurie darosi taip juokingais 
kitiems kartojant.

Pavasaryj, kada apdžiuvusios 
geranes vėl prasitiesė į saulę, 
Saša mirė. Rūsio moterįs nuplo
vė ja ir aprengė ir padėjo pir
miau ant stalo, o paskui į karsta. 
-Uja tarsi suakmenėjo. Jis never
kė, nepratarė n? žodžio ir nenu
leido akių nuo mažo blyškaus 
veidelio.

Tik laidotuvių dienoj, kada! 
menkutė procesija ėjo pro tuštu-

< Indulkmk i 
Severykus.

Norėdamas gauti smagume, cavo Š: 
skaudamoms, degančioms ir r.iož- į 
tinčioms kojoms ir sustabdyti per- r 
didel| prakaitavimą bei prašalinti tą R 
nemalonų kvapą, indulkink į čave- g 
rykus, panČekas ir kojinius.

Severa’s
Foot
Powder

(Severos Milteliai Kojoms). Jie su
teiks palengvinimą skaudamoms 
kojoms, sugers drėgnumą, užlaikis 
kojas sausomis ir suteiks joms 
smagumą. Gauk jų savo aptiekoje. 
Kaina 26 centai ir 1 c mokesčių.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laiko ligos.
8255 So. Halsted 
SU Chicago, UI

mų, jis kiek atgyjo. Tuštumoj 
knisėsi su špatai* pora desėtkų 
darbininkų.

—Kas-gi čia? — paklausė II- 
ja savo rūsio kaiminės Jakovlev- 
nos, pardavinėjusios prekyvietėj 
silkes.

—Ar aš žinau? — atsakė Ja- 
kovlevna per gausias ašaras.—. 
—- žmonės kalba, kad kokį sod
nelį čia įtaisys. Durna....at
kas ?....

Tada Uja urnai giliai atsiduso 
ir garsus lengvinantis veksntas 
išsiveržė iš jo krutinės.

—Na, ačiū Dievui, ačiū Die
vui, — tarė jis apkabindamas 
Jakovlevna. — Dabar ir pas mus 
vaikelius savo sodnelis bus. Argi 
mums, Jakovlevna, galima gat- 
vekariais važinėti? Juk tai ne 
juokai — keturios dešimt ketu
rios kapeikos ten ir atgal.

— Vertė K. Baronas.

WAUKEGAN
PHARMACY, 

r • /i 11 , f , i ‘f a r ' - .

1005 Marion Street,
Waukegan, HL

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaitbaienklis uireg. S. V. Pat. Ofiso.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tdmyk Įkaro (Anchor) Yaizbafceaklį.

KELIAS LIETUVON Utį 
ATDARAS.

šiuomi pranešam visiems 
kurie rengiasi važiuoti į Lie
tuvą kad nuo vakar dienos 
kelias per Kanadą ir Belgiją 
tiesiog į Lietuvą likos atda
rytas, ir dabar Lietuviai gali 
važiuoti į Lietuvą ir iš Lietu
vos į Ameriką tiesiausiu ke
liu be jokių kliūčių. Del lai
vakorčių kreipkitės j ofisą.
Fcderal L. A. & L. Company 

666 W. 18-th st. Chicago.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORF
Deimantai, 

Laikrodžiai,

AuksybS, Columbijos 
Grafonolas it lietu
viški naujausi rekor
dai.

. 453.7 S. Ashland
Are., Chicago, III.
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Ar Jusu Vidurei Suvirin 
Suvalgitą Maistą?

Ne tas ką suvalgote, bet tas ką vidurei suvirin, duoda 
pasekme jusu kunu.
Giaras, sveikas apetitas ir tam tikras dirbimas virimo 

organu, bus pasekmių po vartojimo

Severą 
Esorka

Pasekmingi vaistai dėl ateinančiu i 
sveikatą ypatų. Labai rekomenduoti 
vaistai dėl nusilpnėtų ir delikatnų 
ypatų. Tam tikras sustiprinimo vais
tas dėl senyvu yptatų.

Kaina 75 centai į 3 centai taksa, 
arba $1.50 ir 6 centai taksa.
Pardavinėtas Aptekose arba 

rašikite iki

W. F. Severą Co.Cedairo*aapid9

—————————————————————

GERIAUSIAS LAIKAS.
Visi kurie interesuojatės Farmomis, tai dabar geriausias laikas 

išsirinkti farmų, nc« visi javai labai gerai matosi, šiemet yra labai 
gražus javai apie Woodboro Lietuvių Kolonijoje. Daug Lietuvių jau 
pirko sau faunas ir dar daugelis pirks. Užtaigi norintieji išsirinkti 
gerą žemę, greitai važiuokite, farmų exkiuršinas išvažiavimui atsi
būva kožną pėtnyčią 8-čią valandą po pietų iš Korporacijos ofiso.

Liepos (July) 15-tą daug chicagiečių važiuoja su automobiliais tie
siai ant farmų. Todėl bus proga kartu važiuoti, bus galima pamatyti 
farmas ir turėti vikeišiną, kur bus galima linksmai laiką praleisti, 
žuvaujant, maudanties ir uogaujant.

Farmos parsiduoda ant lengvų išmokėjimų. Galima pirkti po 40 
akrų ir daugiau. Žemė randasi labai gražioj vietoj arti prie miesto, 
gerų kelių—vieškelių, gražių leikų-ežerų, mokyklų ir kitų visų far- 
meriams parankamų.

Klauskite platesnių paaiškinimų pas:

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
8301 So. Halsted St., Tel. Boulevard 6775

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam b* reikalo kentėti? Mano spe- 

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gy dosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi i» neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu: jiems rodos, tartum kas 
i gerklę kil.% vemt vprčia. valgyt no 
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję. ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tekių simptomų turi, tegul atei
na pas mana: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

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

laiškai iš Lietuvos
---- T—

Apie Lietuvos kareivio padėtį 
vienam čikagiečiui rašo jo brolis 
kareivis:

Kareivių padėjimas Lietuvos 
kariuomenėj ne koks. Kareivis 
į mėnesį gauna 100 auksinų, tai 
prie dabartinio brangumo nei 
tabakui neužtenka; drapanų ka
reiviams duoda labai mažai ir 
daug kareivių nešioja savo dia- 
panomis; valgis ir užlaikymas 
taipgi blogas, dienos davinys 
vienam kareiviui būna: 2 sva
rai juodos duonos, 1 sv. bulvių, 
1/2 sv. jautienos mėsos, % sv. 
kruopų, % sv. žirnių, .10 zolot- 
ninkų riebalų, 8 zolotn. kvieti
nių miltų, 6 zol. cukraus, 6 zol. 
druskos ir 2 zol kavos; iš šitų 
produktų kasdien būna, pusry
tis: juoda kava ir duona; pietai: 
žirniai, bulvės su mėsa; vakarie
nė: kruopai su taukais. Toks 
valgis beveik be permainos. 
I’rotluktni būna prasti, nes žmo- 
nės valdžiai duoda viską pras
tesnį. Disciplina pas mus nėra 
taip sunki kaip rusų armijoj; 
nors kaikurie karininkai nori už 
laikyti aštrią discipliną, bet tas 
ne visur sekasi. Disciplina dau- 
g ausiai priklauso nuo karinin
kų. Ūpas kareivių nupuolęs; jie 
nekenčia dabartinės valdžios ii 
rinkimais į Steigiamąjį Seimą 
balsavo daugiau už sočiai lemo- 
kratus. Kožnas kareivis lau
kia permainos valdžioje, o nesu
laukiant, ne vienas stengiasi iš
trukti iš kariuomenės. Savano
rius, kurie atitarnavo savo me
tus, dabar paliilosuoja ir jie ei
na namo suvargę ir apdriskę, 
nes paleisdama iš tarnystės ge
ras drapanas valdžia atima ir 
duoda senas. Karo dabar Lietu
voj nėra; su bolševikais jau se
nai nebesimuša — su jais eins 
dabar taikos derybos; su len
kais taipjau nėra musių, tik 
kartais musų sargyboms tenka 
su jais susišaudyti.

Kybartų miestelis nedidelis, 
bet šiaip linksmas; griežia mu
zika ir esti šokiai. Boto, čia yra 
graši gelškelio stotis, antra po 
Vilniaus Lietuvoje. Patsai mies
telis labai nukentėjęs nuo ka
ro. Mat čia buvo dideli mūšiai. 
Gyventojų daugiausiai žyiai, 
yra daug ir vokiečių; lietuviai 
gyvena daugiau pakraščiais. Už 
kelių žingsnių yra Prūsų mies
telis Eitkūnai, kuris taipjau ge
rokai nukentėjo nuo karo; bet 
čia jau ant buvusių griuvėsių iš
dygo nauji namai, ir po metų, 
laiko Eitkūnai bus kaip buvę.—.

Pasidėkite
Pinigus
Lietuvos
Bankan

Kas mano važiuoti Lietuvon da

bar ar už metų ar vėliaus, gerai 

padarys pasidėjęs savo pinigus j Lie- 
tuvos Prekybos ir Pramonės Banką.

Pasidėti pinigai Lietuvos Bankon apsi
moka iš daugelio atžvilgių. Dėlto, kad mar
kių arba auksinų kursas kol-kas vis dar kį- 
la, o toliaus irgi rodos turės kilti, tai padėti 
Lietuvos bankon pinigai tuž metų kartais 
gali užaugti į dvigubai didesnius. Dar tik tre 
jetas mėnesių atgal šimtas markių arba 
auksinų kainavo apie $1.25, o dabar šim
tas auksinų yra vertas arti trijų dolerių.

Jiegu Lietuvos ir Vokietijos pinigai toliaus 
taip sparčiai ir nekiltų, tai jie visgi kils 
nors ir palengva. Jų normalė vertė prieš 
karę buvo $23.82 už šimtą markių.

Apart to, kad galima laukti pinigų ver
tės pakjlimo, pasidėjus pinigus Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankan galima gau
ti didesnį nuošimtį negu Amerikos ban
kuose.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS 
BANKOS MOKA Už PADĖTUS PINIGUS 
sekančius nuošimčius:

3%, jeigu panigus padėsi išėmimui 
pirmu pareikalavimu.

5%, jeigu pinigus padėsi išėmimui 
vienų metų.

7%, jeigu pinigus padėsi išėmimui 
dviejų metų ir daugiau.

DR. DICKSON
1645 VVest 47th Street.

Tarp Miirshfield ii Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
N ėdė įlomis nuo 10 iki 12 dieną.

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

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

GELGAUDIŠKIS, šakių apskr.
Vietos klebonas kun. Bučys 

apskundė valsčiaus valdybių dar
bininką S. Staniulį, kad nemoka 
nuomos už užimamą špitolėj bu
tą. Balandžio 30 dieną papra
šė valdybos, kad duotų miliciją 
Staniuliui iš buto iškraustyti. 
Kadangi ir kunigas ir viršaitis 
abudu “krikščioniu” ir kunigas 
V. Tarybos pirmininkas, tai mi- 
liciantas kaip bematant aplankė 
Staniulį. Norėjo jam net kume
laitę suareštuoti, bet kai Sta
niulis pasišiaušė, miliciantas at
lyžo. Byla dėl nemokamo buto 
dar laukia savo galo. I

žmonių sakoma, kad klebonui 
nuoma tik tuomet parupo, kai 
sužinojo, kad Staniulis parinktas 
dvaro darbininkų atstovų Šakių 
suvažiaviman. Pats Staniulis kai 
tas, kad dedasi su cicilikais. Bu
tų “krikčšionis”—butų visokios 
“lockos” pilnas ir čia ir po “smer 
čio”. Bet, kaip matyti iš to at
sitikimo, ir pasišiaušti žmogui 
kartais ne bloga. [“S.-d.]

Genelis.
1 -..................

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigąn Av., Koseland

Valandos: 9 iki 9 vakare.

JOHN KUCHINSKAS

METUVIS ADVOKATAS 
89 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
JEgzamiasoju Abstraktu 

perkant.
arba parduodant narna, lota ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legalitkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigui 
ant Pinui Mortgteių ant lengva 
sąlygą.
West Side ofisu atdaru vaka

rais nuo 7 11d 8 valandos.
Vilium Metropolitan State Bač
kos, 2201 W. 22nd Street.
C*r. Leavitt. Tel. Canal 2551.

“Aušros”

su

po

po

PASIDĖTI PINIGUS LIETUVOS BAN
KON GALIMA PER NAUJIENŲ PINIGŲ 

‘ SIUNTIMO SKYRIŲ.

Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pakviesta Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko tarpininkauti pinigų pasidėjimo rei 
kale tarp Lietuvos banko ir amerikiečių.

Norint pasidėti pinigus į Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banką, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikaciją, kurią išduoda 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kaciją pasiunčiame kiekvienam kas tik jos 
pareikalauja.

Jau nemažai amerikiečių lietuvių yra 
pasidėję pinigų Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankan. Dabar-gi dar daugiaus žmo
nių galės pasidėti visokių sumų pinigų tau
pymui Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
kan, kada pinigų pasidėjime tarpininkau
ja Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

Siunčiamieji pinigai yra išmainomi į 
auksinus lygiai pagal vidutiniško kurso, ka
da jie pasiekia Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus.

NAUDOKITĖS PROGA, KOL DAR MAR- 
KĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pinigus ir 
pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per 
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrių.

Dr. A. R, Blmnthal

Dykai
Gyvenimai yra 

tuščias, kada prą 
ayksts regėjimu 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. T- 
patinga domi at 
kreipiama | vai-

kus. Vai.: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4849 S. Ashland av. kamp.47 *t>
- Telephone Yards 4811 

Boulevard 6437

Mokykloj
Yra šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (pliany pažinimo).

Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 
Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augnstinavičius; Matematikos — V 
Miseika.

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

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.
3001 South Halsted Street

1 ............. » 1 ■

Saugok akly regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerkite 
Jjigos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertč 18-tos gatvės; 3-Čios lubos

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

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

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegijų;
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
nijos hospitalė.
se, Pasekmin
gai patarnauja 
£rie gimdymo.

luodį rodą vi
sokiose ligose 

moterims Ir 
merginoms.

8113 So. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. L H. GINDICH
DENTISTAS

Męs savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, UI. 

Arti 38-th Street

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

LIETUVIS DENTISTAS
3201 W. 22nd A So. Leavitt Bta.

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

nuo 1 po pietą iki | vakare. 
oMSMSHamMeessHMflBeBneinnsBiesMeeseaMeeMeeMssBMssMMMMnee1^

DR. M. HERZMAN
C«rai lietuviams linomM per 33 m*. - 

tU kaipo patyru »ydytoja», eklretna 
ir akulerla.

Gydo aitriai ir ebronilkaa ll«as, ry. 
rq, moterų fr vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray Ir kltolflai elektroe pri*- 
taliue.

Ofbaa ir Labaratorlja i 1IU W. IStt 
lt. aetell Fi«k St.

VALANDOS: Nna 10—11 pieta, te 
nu* 6 iki 8 vai. vakarai g,

( Dienomis t Canal
T.I.ph.aalj -< „*11Q 

j Naktimii Drexel 
’ 980 - Drover 4186

GTVKNIMASt MII B. Hal.te4 Street 
VALANDOS: »—• ryte, tiktai.

Dr, Charles Segal
Persikėlė | tavo naujų bfisą 
pn. 4729 Se. Asland Avė, Jie 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
ką. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

8149 S. Morgan stM kerti 32 st. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALI STASt

Moteriškų ir Vyriiką, 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687,

Telephone Yards 5033

Dr. M. Stiproki
SI07 S. Morgai st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 
ir nuo 8 iki 8 vakaru.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. YUšKA ;
1900 S. Halsted St. S 

Tel. Canal 114
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 į 
vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63 St.
Tel. Prospect 3466

M. T. STRIKOLIS
Gydytoja* ir Chirurgas 

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

Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 
po pietų; 6:30 iki 8:88 vak. 

Nedaliomis 8 iki 12 dieni 
Namai: 2914 W. 48 St.

Tel. McKinley 268

| SERGANTI ŽMONES
I (lydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl prl- 

vatlškų ligų. Francuziškų daktaru gydymas dėl Kraujo Ilgų.

Dr. J. Van Paing ^*^4^

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner • 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted SU Chicago/ I

Naujienų Pinigu Siuntimo 
Skyrius

1739 S. Halsted St. Chicago, III.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
/Kainos kurios tink* bile vieno kiie- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
ma Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kuria dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; sv 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvlo styliaus, 882.50 
iki 160.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po 815, $17.50, $20.06, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi liū
tai po $45 ir $65. Mėlino serga siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir val
kų siutai ir overkotal $6.50 ir dau- 
Sau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau.

ėlino serga kelinės $5.50 iki $17.50.
Specialia nupiginimai 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvienų dienų Dd 9 
ral. vakare. Subatomis iki II vai. 
vakare. Nedėliotais iki 6 y, vakare.

S. GORDON, 
1411 So. ■alpted SU Chleage. HI.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirnrgas 
Roselande: 10900 S. Michigaa Avė. 
Telefonai, Pullman 842 ir 3186 
Chicaįos ofisas: 4518 S. Wood St. 
Tik Kstvergn vakarais nuo i:M 
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skirtumas; bet ministeriai a- 
pie tai tyli.

Šitokį miglotą programą 
naujasis kabinetas veikiau
sia priėmė dėlto, kad jisai su 

I sideda iš įvairių partijų mi
šinio — progresyvių ir atža- 
gareiviškų. Norėjo visiems į- 
tikti. Todėl socialdemokra- 

I tų atstovai, kaipo vienintė- i 
liai nuosakus darbininkų rei
kalų gynėjai Seime, nedavė 
pasitikėjimo balso tam mini- 
sterių kabinetui. Jie nebal
savo prieš, kadangi tai butų 
reiškę, kad jie atmeta ir tuos 
gerus dalykus, kurie yra iš
reikšti deklaracijoje; bet jie 
nebalsavo ir už.

Lietuvos valdžia dabar tu
rės progos parodyti, ar ji 
nuoširdžiai davė savo paža- 
dus šaliai, ir ar ji nori papil- 
dyt tas spragas savo progra- 
me,. kurios matyt jos dekla
racijoje. Neduodami savo 
pasitikėjimo valdžiai social
demokratai pasakė Lietuvos 
darbininkams: ^Žiūrėkite, 
kaip ji elgsis, ir spręskite a- 
pie ją ne pagal jos žodžius, o 
pagal jos darbus!”

NAUJIENOS, CM Utarninkas, Liepos 6 3., *20

Lietuvos valdžios 
Deklaracija.

Irue translatlon filed velti: the po*t 
rnaster at Chicago, III., July 6, 1920 
ns reqtrired by the act of CHi. I. 1917

j SIBIRO SOCIALISTŲ
Naujasis Lietuvos minis- ATSIŠAUKIMAS, 

terių kabinėtas, su Dr. K. ------ :—
Grinium priešakyje, įteikė Paskutiniame “Soviet Russia” 
Seimui deklaraciją, kurioje numeryje išspausdinta atsišauki 
išdėsto savo programą. Joje Į mas “į viso- pasaulio darbinin- 
nėra nieko ypatinga. Skam
ba gana gražiai, žada viso
kių gerų dalykų. Bet politiko 
je dažniausia yra svarbu ne 
tai, ką valdžia žada, o kaip 
ji ketina išpildyti savo paža
dus. O apie tai deklaracija 
pasako labai mažai.

Naujasis kabinėtas, saky
sime, žada aprūpinti žeme 
bežemius ir mažažemius,” 
bet iš kur jisai ketina paimti 
žemės šitam reikalui, nepa
aiškina. Lietuvos darbo 
žmonėms labai butų įdomu 
išgirsti, ar jiems teks dvari
ninkų žemės, ar ne; jeigu 
teks, tai kokiomis sąlygomis. 
Šitą klausimą pilnai išrišti 
gali, žinoma, tiktai Seimas; 
bet valdžia juk yra kontro
liuojama tų partijų, kurios 
sudaro Seime didžiumą, tai
gi ji privalo numatyti, ku
rion pusėn kryps politika Sei 
me. Valdžios yra net parei
ga daryti į tą politiką savo 
įtaką.

Švietimo srityje kabinetas 
žada “remti visokią visuo
menės iniciatyvą.” Tai yra 
labai neaišku. Darbo žmo
nės, be abejonės, laukia iš 
valdžios žodžio, ar jai rūpės, 
kad mokyklos Lietuvoje bu
tų paliuosuotos nuo kunigų 
kontrolės, ar ne.

Toks pat neaiškumas yra 
>su krašto apsaugos reikalu. 
Naujieji ministeriai žada 
“tinkamai aprūpinti kariš
kius žeme” — tai ir visas jų 
programas. Bet kaip tie mi
nisteriai žiuri į krašto apsau 
gos jiegų organizavimą: ar 
jie stoja už nuolatinę kariuo
menę, ar už žmonių apsigink 
lavimą, miliciją? Nuolati
nę kariuomenę valdžios viso
se šalyse panaudoja prieš 
darbo žmones; o miliciją (su 
sidedančią iš visų suaugusių 
vyrų, nešiojančių ginklus, o 
ne tokią, kaip Amerikoje) y- 
ra daug sunkiau panaudoti 
šitam tikslui. Reiškia, tai 
yra didelis ir principialis

i “į viso pasaulio darbinin
kus” delei Japonijos intervenci
jos Sibire. Jį išleido “socialisti-^ 
nės organizacijos Tolimuose Ru
sijos Rytuose”.

Tenai aprašoma, kaip svetimų j 
šalių kariuomenė rėmė kontrre
voliucionierius Sibire ir kaip pa
galios, “sausio 31 d. 1920 m., re
akcinė Kolčako valdžia puolė vi
suose Tolimuose Rytuose, ir lai
kinai įsikūrė demokratinė val
džia, kuri rado suvienytą para
mą ne tiktai tarpe socialistinių 
partijų, o ir tarpe buržuazinių 
grupių”. Atsišaukimas ragina 
pasaulio darbininkus padėt da
bar Sibiro žmonėms atremti Ja
ponijos užpuolimą.

Po atsišaukimo pasirašo “tarp 
tautinis biuras”, į kurį įeina šios 
organizacijos:

Rusijos Komunistų Partijos 
(bolševikų) apskrities komite
tas Tolimuose Rusijos Rytuo
se.

Rusijos Social-Demokratų 
Darbininkų Partijos (menševi 
kų) Vladivostoko organizaci
jos komitetas. •

Socialistų Revoliucionierių 
Pajūrio apskrities komitetas.

Kairiųjų Sųcial^tų Revoliu 
cionerių Internacionalistų Par 
tijos Vladivostoko komitetas.

Socialistų Revoliucionierių 
Sibiro Sąjungos apskrities ko
mitetas Tolimuose Rytuos^:

Maksimalistų Sočiai. Revo
liucionierių Sąjungos komite
tas Vladivostoke.

Suvienytoji Komunistų 
Anarchistų Sąjunga Vladivos
toke.
Tas faktas, kad visos šalies or

ganizacijos pasirašė po augŠ- 
čiaus minėtuoju atsišaukimu, da 
kartą parodo, kaip begėdiškai 
meluoja musų komunistėliai, ka
da jie pasakoja, kad buk Rusi
jos socialistai ėję išvien su Kol- 
čaku.

KOMUNISTAI IR REFORMOS.

Nuo to laiko, kada cine rasties 
Amerikoje tie “kairiaspamiai”, 
kurie paskui, vadovaujami provo 
katorjaus Frainos, susiorganiza
vo į Komunistų Partiją, tai tarp 
jų iš vienos pusės ir socialistų iŠ 
antros prasidėjo ginčai dėl re
formų. Socialistai pripažįsta 
reformų ir kovos už reformas 
reikalingumą, o “kairasparniai”, 
arba komunistai, nepripažįsta.

. Tame apsireškia svarbiausias Ir Taigi yra neužginčinamas fak- 
pagrindinis skirtumas tarpe so tas, kad komunistai atmetė vi- 
cialistų ir komunistų. sas reformas ir kovą už refor;

1 Daugelis, žmonių tečiaus nežį- mas; reiškia, atmetė ir tas refor- 
no šito dalyko, o kiti, kad ir ži-1 mas, už kurias kovoja socialistai, 
no, tai tyčia stengiasi paslėpti 
jį. Ypatingai tuo slėpimu rūpi
nasi komunistai.

.jau pačioje pradžioje, kada 
jie da tik ėmė atakuot socialis
tus, jie pasakojo, kad, girdi, jie 
(“kairiaspamiai”) stoja už revo
liuciją, o socialistai už reformas. 
Tai buvo tiesos iškreipimas, ka
dangi toks pasakojimas reiškė, 
kad buk socialistai nori tiktai 
reformų, o revoliucijos ne; kuo
met ištiesų socialistai stoja ir 
už reformas ir už revoliuciją.

Socialistai užprotestavo prieš 
tą iškreipimą jų pozicijos ir sa-l 
kė, kad revoliuciją jie taip-pat 

| pripažįsta. Tada “kairiaspar- 
| niai”, toliaus tęsdami savo me
lus, ėmė prirodinėt, kad, girdi, 
tą revoliucija, kurią pripažįsta 
socialistai, esanti netikra revo-| 
liucija, nes socialistai nori apsei 
ti be spėkos vartojimo, be dik
tatūros, ir 1.1, čia ir vėl prisėjo 
nurodyti “kairiasparniams”, kad 
jie iškreipia dalyką. Nes spėkos 
vartojimas, diktatūra ir kiti d*/ 
ykai yra ne pati revoliuciją o 
tiktai tam tikra revoliucijos for
ma. Jeigu socialistai atmeta 
vieną revoliucijos formą, o skai
to geresne kitą revoliucijos for
mą, tai juk nereiškia, kad jie 
visai atmeta revoliuciją.

Socialistai sako, kad dabartinė 
I visuomenės tvarka turi būt per
keista iš pat pamatų; vietoje ka
pitalizmo tvarkos, turi būt įsteig 
ta socializmo tvarka; vietoje ka-i 
pitalistų viešpatavimo, turi būt 
įsteigtas proletariato viešpatavi 
mas. Ir jeigu socialistai taip 
skelbia, tai reiškia, kad jie pri
pažįsta revoliucijos reikalingu
mą, nežiūrint kokiai revoliucijos 
formai jie pritaria.

Stodami tečiaus už visišką vi
suomenės perversmą, socialistai 
sako, kad tai yra ne vienintelis 
jų uždavinys. Jie sako, kad rei
kia ne vien kovot už įvedimą 
naujos visuomenės tvarkos, o ir 
už tai, kad išgavus darbininkų 
klesai kiek galint dauginus bū
vio pagerinimų ir dabartinėje 
visuomenės tvarkoje. Nes iki so- 
socializmas įvyks, da praeis eilė 
metų, o darbininkams jau šian
die reikia turėt dauginus uždar
bio, dauginus pasilsio, dauginus 
progos šviesties ir tt. [

Kaip įgyt šitų pagerinimų ? 
Viena, ekonominės kovos keliu 
(susiorganizavimu į unijas ir 
streikais); antra, politinės kovos 
keliu (susiorganizavimu į sociali
stų partiją, dalyvavimu rinki
muose, veikimu kongrese ir le- 
gislaturose ir tt.). čia mes ir pri 
einame prie reformų klausimo.

Reformos yra tokie darbininkų 
būvio pagerinimai, kurie yra į- 
gi jami politinės kovos keliu. Tie
sa, ne visos reformos reiškia 
darbininkų būvio pagerinimą. Įs
tatymas, pagerinantis ūkininkų 
būvį, irgi yra reforma; įstaty
mas, kitaip negu iki šiol sutvar
kantis šalies finansus, taipgi yra 
reforma. Bet jeigu ne visos re
formos reiškia darbininkų būvio 
pagerinimą, tai visi darbininkų 
būvio pagerinimai, išgauti politi
nės kovos keliu, yra reformos; 
astuonių valandų darbo dienos į- 
statymas yra reforma; įstaty
mas, apsaugoj antis moterų dar
bininkių sveikatą dirbtuvėse, yra 
reforma, ir tt. Ir suprantamas y- 
ra dalykas, kad socialistai, kada 
kalba apie reformas, tai turi o- 
menėje visų-pirma šitokios rū
šies reformas, o ne kokias kitas.

O “kairiaspamiai” paniekino 
refonnas. “Naujienose” buvo sa
vo laiku paduota “kairiaspar- 
nių” rezoliucijos£priimtos jų su
važiavimuose ir konferencijose, 
kur jie sako, kad jie nepripažįsta 
jjokių reformų ir net uždraudžia 
savo nariams kame-ųors stoti už 
jas. Toliaus, kada provokatorius 
Fraina suorganizavo tuos elemen 
tus į Komunistų Partiją ir para
šė jiems platformą, tai tenai ta
po įdėta sekamas punktas:

“Jeigu Komunistų Partija įgys 
atstovų parliamente (kongre
se arba legislaturoje), tai jie 
neprivalo davinėt reformų su
manymų arba remti juos.”

— pagerinančias darbininkų bū
vi-

Bet dabar jie jau pradeda už
siginti to! Ir kada jiems prime
ni tą faktą, kad jie nepripažįsta 
darbininkų būvio pagerinimo da
bartinėje visuomenes tvarkoje, 
t. y. reformų, tai jie da plūstasi 
gatviniais žodžiais. Tūlas barš
kalas iŠ Pittsburgh’o, kuris yra 
nemažai prisidėjęs prie tof kad 

Į neprotaujančius lietuvius darbi
ninkus tūkstančiais suvarius į 
provokatoriaus Frainos “parti
ją”, rašo dabar tos “partijos” or 
ganė, kad komunistai, girdi, ne- 
atmetę reformų, kad - jie esą 
“šviesesni” už socialistus!

Ištiesų “šviesus”! Keletas mė
nesių atgal jie garbino Frainos 
platformą, o dabar kratosi nuo 
jos, kai nuo kokios pavietrės; ir 
da stengiasi apmulkinti publiką, 
pasakodami, kad jie nemislijo 
taip kaip pirma rašė ir kalbėjo.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

į ANGLIJA.
Anglijos kooperativai ir gelž- 

| keliečių streikas.
Londono laikraštis “Producer” 

[pasakoja, kokią svarbią rolę su 
lošė Anglijos kooperativai gelž
keliečių streike praeitų metų 
rugsėjo mėnesyj. Jis rašo:

Nacionalinė Gelžkeliečių Uni
ja atisidurė labai kebliame pa
dėjime, negalėdama realizuoti 
savo investavimą ir aprūpinti 

apie porą tūkstančių centrų pa
kankamomis pinigų sumomis, 
kad galėjus įmokėti tuojau strei 
kininkams pašalpų — viso apie 
pusę milijono svarų, čia jai at
ėjo pagalbon Kooperativinė Did 
menų (Wholesale) Draugija. Jos 
spaudos skyrius apsiėmė ir be
matant atspausdino reikalingą 
gausą čekių ir Didmenų Drau
gijos bankas tuos Nacionalinės 
Gelžkeliečių unijos čekius auto

rizavo, kad jie butų visuose 
kooperatyvų skyriuose išmoka
mi. Tuo budu buvo išgelbėta 
streikas nuo susmukimo.

Labai dažnai privatiniai san- 
krovininkai atsisakydavo duoti 
maisto streikininkams. Tatai ši 
ūmi pagalba iš kooperatyvinės 
draugijos, sutikusios priimti 
streiko komitetų išleidžiamus 
čekius niekais pavertė valdžios 
sumanymą badu priversti gelžke 
liečius pasiduoti, atimant iš jų 
maisto porcijų kortas ir neduo
dant jiems maisto reikmenų iš 
valdžios kontroliuojamųjų 
dėlių.

mobilizuoja streiklaužas, mušei
kas, rūpinasi paperkamaisiais de
puty šerifais, šaujamomis maši
nomis kovai su streikininkais ir 
jų organizacija.

šitokių žinių pranešė ką tik at 
vykus į Washingtoną “Močiutė” 
Jonės, kuri dabar lankėsi West 
Virginijoj ir buvo Matewane, ka 
me kompanijų samdytieji žudei 
kos nesenai užmušė keliolika 
unistų anglakasių.

Darbininkai betgi yrh pilni pa
siryžimo ir nusitarę kovoti iki 
paskutinosios.

Charleston. W. Va. liepai 1.— 
Williamson Coal Operatore aso
ciacijai atsisakius tartis su dar
bininkais, Suvienytųjų Kasyklų 
Darbininkų Mingo paviečių, 
Distr. 17, viršininkai paskelbė 
streiką, šeši tūkstančiai anglia
kasių metė darbą.

Streiko paskelbimą išleidžiant, 
unijos raštinėj gauta praneši
mas, kad McDowell paviety sam
dytojai pašalinę iš darbo 350 an* 
gliakasių už tai, kam jie įstojo 
unijon.

Dviem dienom prieš paskelbi
mą streiko, ant Mingo ir Mo- 
dowel paviečių sienos atgabenta 
apie 200 stipriai ginkluotų mu
šeikų. Kompanijos mat išanks 
to ruošiasi. Tuo pačiu laiku gu 
bernatorius Cornwell išleido pa
tvarkymą, kuriuo jis uždraudžia 
pardavinėjimą revolverių, šautu
vų ir visokios šaujamosios med
žiagos.

Mingo pavietyj angliakasiai 
yra 100% organizuoti, bet Mc- 
Dowell paviety visai neorgani
zuoti: kasyklų baronai, su pagal
ba samdytų mušeikų ir savo sar 
gybinių pajiegė nugniaužti kiek 
vieną darbininkų bandymą susi
organizuoti. Skirtumas algų 
tarp organizuotosios srities ir ne 
organizuotosios yra apie 50 nuo 
rimčių.

New Yorkas. — Internacionale 
<arpenterių Unija, kakiurių kitų 
eitų dailydžių unijų padedama, 
pradėjo kampanija už 40 valan
dų darbo savaitę.

Socialistu Partijoje
Į visus socialistus ir jų 

simpatizuotojus.

san-

LENKIJA.,
[Federuotoji Presą]

Varšuva (per Paryžių).—Jau
ni įvairių liberalinių ir tekniki- 
nių profesijų žmohės, o taipjau 
universiteto studentai, priklau- 
santįs organizacijai, kurios tiks
las yra “duoti pagalbos streikų 
metu”, pasiūlė savo “pagalbą” 
dąrbą metusių jų elektros ir ga- 
zo, taipjau gatvekarių ir van
dens įstaigose dirbančiųjų darbi 
ninku streikui sulaužyti.

FRANCIJA. '
[Federuotoji Presą]

Paryžius. — Nacionalinė jūrių 
darbininkų taryba savo laikytoj 
konferencijoj nutarė daryti žin
gsnių, kad visokios rųšies jūrių 
darbininkus sujungus vienon di- 
delėn sąjungom

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotoji Presą]

Washington. — West Virgini
joj vėl prasidėjo karė — ilga ka
rė pavergtųjų anglių kasyklų 
darbininkų už savo teises ir išsi
vadavimą. Kovos laukas yra 
Guyano apskritis. Streiko prie
žastis ta, kad kasyklų savininkai 
atsisakė visai pildyti prezidento 
Wilsono paskirtos Anglių Komi
sijos sprendimą. Ne tik atsisa
kė, bet jie nusitarė visai atsikra
tyti darbininkų unijų, jas su
triuškinti, sunaikinti. Jie jau

Nacionalinė Socialistų Partijos 
Raštinė: 220 So. Ashland Boule- 
vard, Chicago, III. — Nacionalinis 
Sekretorius, Otto Branstetter.

Draiugai! — šalies preziden- 
td rinkimų kampanija prasideda. 
Tai yra proga, kurios mes per 
ilgus trejus priespaudos ir per
sekiojimo metus laukėme.

Laukė jos aplamai ir visa ne- 
sęcialistinė visuomenė. Laukė 
tos rinkimų progos, kad pareiš
kus savo pasmerkimą demorka- 
tų partijos administracijai už 
jos brutalinį trempimą ^politinių 
ir pilietinių žmonių tei
sių ir laisvių, už jos pataikavi
mą ir dagi teikimą pagalbos pel 
naplėšoms, kurie neapsakomu 
begėdiškumu plėšė žmones.

Darbininkų klesa sujudus dėl
to begalo. Tatai Socialistų Par 
tijos priedermė dabar pasirūpin
ti, kad tas darbo žmonių protes
tas prieš demokratų partijos šei 
mininkavimą nenueitų niekais,— 
kad jis nebūtų išnaudotas besą- 
moniškam rėmimui nemažiau re
akcinės republikonų partijos.

Socializmo propaganda turi 
pasiekt plačiausias protestuojan
čiųjų darbo žmonių minias. Rei
kia būtinai, kad visi darbo žmo
nės-pamatytų ir suprastų, jogei 
tarp tų senųjų partijų, demokra 
tų ir republikonų, nėra nė jokio 
skirtumo; kad abidvi jos yra ka
pitalistų partijos ir abidvi sten
giasi išlaikyti kapitalizmo vieš
patavimo sistemą. Mes turime 
atidaryti žmonėms akis, kad jie 
pamatytų, jogei vienintelė jų 
išsivadavimo viltis yra tik revo
liuciniuose Socializmo sieki
muose — visiškame kapitalisti
nės sistemos panaikinime.

Ateinančiais balsavimais lap- 
krįčio mėnesyj nepatenkintųjų 
žmonių balsai turi būt kai kokia* 
audra atiduoti už Debsą ir Sted- 
maną ir už Socialistų partijos 
principus.

Musų uždavinys dabar, per 
tuos keturius mensius iki rin
kimų, pasiekti visus tuos mili
jonus balsuotojų, parodyti jeims 
tiesą ir įtikinti juos. Tai mil
žiniškas darbas, bet ne negali
mas. Nors trijų metų persekio
jimai musų organizaciją kiek su
silpnino, nors kainos popierai ir 
spaudai pabrango dvigubai ir 
trigubai, nprs skelbimai, gelž- 
kelių bilietai, viešbučiai taip
jau pabrango, vis dėlto mes ga
lime tatai padaryti ir turi būt 
padaryta.

Jau dabar musų kalbėtojai ir 
agitatoriai darbuojas keliolikoj 
valstijų. Jau dabai* mes laiko
me mitingus gatvėse, po atviru 
dangum, miestuose ir mieste
liuose, kur per pastaruosius tre
jus metus žmonės nebuvo girdė
ję Socialistų prakalbų. Spaus
dinama milijonai egzempliorių 
Socialistų partijos platformos 
[keletą tūkstančių tos platvor- 
mos egzempliorių lietuvių kalba 
jau išleido L.S.S. VUI-tas Rajo
nas; galima gauti pas Rajono 
organizatorių A. žymontą, 1739 
S. Halsted St., Chicago], taip
jau įvairių kitų propagandos la
pelių.

Darbas pradėtas. Kampanija 
eina. Te stoja darban kiekvie
nas draugas ir draugė, idant ne 
liktų nė vieno kampelio Jungti
nėse Valstijose, kurs nebūtų mu
sų pasiektas ir išjudintas. Mes 
pasitikime jums, draugai ir drau 
gės. Veikite ne tik žodžiu, agi
tacija, bet kiek galėdami aukoki
te patįs ir iš kitų mums simpa
tizuojančių žmonių rinkite au-[ 
kas Socialistų Partijos kampa- 
njos fondui. Stipriai galingai 
kampanijai vesti reikia nemaža 
skatiko.

Kaip į nenuoalsaus kovotojo 
Eugenijus V. Dėbso—musų kan
didato į Jungtinių Valstijų pre-| 
zidento vietą — draugus, kaipo 
į susipratusius darbininkus ir 
kovotojus už šviesią ir skaisčią 
socialinę ir industrinę demokra
tiją mes atsišaukiame į jus dėl 
pagalbos ir parėmimo.

Lygiai taip, kaip jus rinki
mų dieną duosite savo balsą, taip 
dabar duokite, ~ kiek galėdami, Į 
skatiko, idant mes galėtume ves
ti kampaniją vertą musų vėlia
vos nešėjo ir to didžio judėjimo, 
kurį jis atstovauja!

dėl Dėbso ir Socializmo 
James Oneal, 
Wm. H. Henry, 
Bertha H. Mailly, 
Edmund T. Melmes, 
Wm. M. Rrandt, 
Geo. E. Roewer, Jr., 
John T. Hagel,

Socialistų Partijos Nacionali- 
Pildomasai Komitetas.

' Otto Branstetter 
Pildomasis Sekretorius.

Paaukojimai reikia siųsti ad
resu: Otto Branstetter, 220 S. 
Ashland Blvd., Chicago, III.
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Saugumas
Patarnavimas

Kada jus deposituo- 
jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi j 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus. /J

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis. |

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

The 
STOCKYARDS

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St., 

Chicago

—————■ ■! ■
Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vtiokias reikalus, kaip kriminallikaose 
taip Ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierasi

Jūsų

nis

Sveikatos Skyrius
! PROTIŠKAS, STOVIS 

PALEISTUVIŲ.

Nevvport (Virginijos
valstijoj) porto protinių ligų 
tirinėtojas Dr. Paul Martz išeg- 
žaminavo 1£6 moteris, kurios 
liko areštuotos už paleistuvavi
mą ir panašius prasižengimus. 
Egzaminiavime buvo vartoja
ma taip vadinama Binet-Simon 
metodą. Rezultatas parode, 
kad—

53 procentas visų prasikaltė
lių už paleistuvystę ir panašius 
dalykus turi protą, lygų 10 me
tų amžiaus vaikui arba ir ma-

Namų Ofisas:
Slli t. Halsted St

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisasi

127 N. Beartorn ft 
1111-13 Unlty Bldj.

Tel. Central 4411

Siunčia Pihigu^jjP.’ ducoa Laivo*®rt*» 
NO’IARIJISAS

3249 -jo. Hslslcu | St.uel SchiMio. Illinois
Telephone Boui evard t»11 •

A. PCT.AT.S FABIJONAS

A. PETRAT1SI& CO.
Mortgage Bank 

REM ESTAi E INSURANCE

D5L A. MONTVID
CHICAGO

Uetvria Gydytojas ir CkintfgM 
S5 E. Wafihlnrto* St 
ftfarahall Field Abbbz 

18th fl. Raima* 1837 
Phona Central 8M1 

Valandai: nao II iki 12 frUl

15 procentas neturėjo proto 
stokos, bet turėjo proto vienokį 
ara kitokį suirimą.

10 procentas parodė tokį silp
numą, kad pagal esančius įsta
tymus šitokius moteris ir vyrus 
reikėtų laikyti silpnapročių na
muose.

50 procentas šitų moterų ne
pasiekė nei 5 skyriaus pradeda
mose mokyklose.

—Dr. A. Montvidas.

SKAITYKIT IR PLATINKlT

2121 North We*tern Are.
Valandos: S iki 8 vakar#.

K-Spinduliai, Phone Anaitafe 211$
Rezidencijos telef. Albany 8710

T*l«phona Drover I0&2

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos: nuo 10 iki I vėl teks 
re. Nedaliomis pafal sutarimo. 
9261 So. Hahted St Chieaga, tlt

'dr. c. k. kliauga]
Dentista*

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

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

k—-------------------------------

Puritan Salyklus Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios isdirbystės.
Reikalauk Puritan. Visos ge
ros grosernės, delicatessen 
krautuvės ir aptickos jo turi, 
arba gali įsigyti dėl jūsų.



NAUJIENOS, Chioago, UI
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Banditai atėmė $3,000.■ ' . į' parodymų ir įdėjimą kai yra visi organizuoti ir lai-
L!8lUVlll K310111!088 Paveik81°» jau nebebus, — kosi vienybėj. Yra vilties, kad 

kaip tu, kirveli, sakai.
Beje, tame Loaunčs Frainos mėtas, nes darbininkai yra riu- 

agenlų šhuušle yra nukaltas ir sistatę streikuoti tol, kol nebus Leather kompanijos, 1302 N. 
naujas žodis. To stebėtino žod-.................   ** *’ » *-’ «* i..l; i

žio prasmes aš nesuprantu. Jei 
suprasčiau, tai gal ką-nors ir tu
rėčiau iMisakyti. — Gvaizdikas.

trumpu laiku streikas bus lai- John F. Walsh nešė $3,000 iš
mokėjimui Stresau - Becker

BRIOGEFORT

Netoepažjflta savųjų.
An^elijoe istorija — “Prad

žia be pabaigos** — taip sujudi
ni kemunistiiką štabą, kaip 
šluota vapsas. Noroms-neno- 
roms betgi prisieina manyti, ar 
kartais to “štabo” tarpe nėra 
taip jau didžiai “susipratusių“ 
žmonių, kaip Angelija, o ypač 
Petras.

Komunistiškas kirvelis užsi
gina Petro ir Angelijos. Ir man 
drumat ja. MNo, no, Angelija 
na musų plauko; musų tarpe 
takių nira” (Ai pa j ieškosiu. — 
Gv.).

Angelija — “Moterų Balso“ 
bendradarbi, ar ne? Kas šuka
vo net iki pat pabėgimo — “rr- 
revaliucionieriška 1-literatura?” 
Kas •vetainftse prie kiekvienos 
progos platino šnipo Frainos 
•rganą? Ar ne Angelija?

Teėjau tai ne svarbu. Svarbu, 
kaip jis ir ji supranta ir įvertina 
laisvę. Juk juodu, rodosi, labai 
mėgo kitus kviesti prie susipra
timo ir kovoti dėl...

Butų įdomu žinoti, kaip į tai 
žiuri ponai komunistai, o ypač 
komunistiškas kirvelis. O mažu 
“kirvelis“ ir neprastą kirvelį tu
ri, jei pajėgia kovoti su “aplin
kybėmis.” Go ahead, kovokite. 
Eikite tuo pačiu evoliucijos ke
liu. kaipir Angelija su Petru.

Tokių kvailių, kurie man mo

Jie Halsted St., darbininkams algas. 
Banditai jišlraukė iš jo rankų 
pinigus ir paspruko.

NORTH SIDE

Žinios-Žinelės.

Aminis North Sides Draugijų 
Sąryšis buvo* surengęs išvažia
vimą j Jefferson mišką. Svie
telio prisirinko daug, ir nevei
zint to, ten d diena buvo šalta ir 
ūkanota. Be prakalbos, kurią 
pasakė Naujienų redaktorius d. 
P. Grigaitis, dainavo keli cho
rai, jų tarpą ir “Bijūnėlio” Jvai- 
kų draugijėlės) choras. Visa 
pavyko kuogeriausia.

Northsidiečiai dr visi kili, kur 
buvo atvykę, išvažiavimu labai 
patenkinti. Juo nepasitenkino 
tik Loaunčs smalinyčia. Sniali- 
nyčios meisteriai deki to pripa
sakojo įvairių nesąmonių ir dar 
pasigjTe, kad jų Tadukas, girdi.

Riedu i žmonės!
I

—o—
Rubsiuvių unijoj visa “O. K.” 

Tąsynes, rodos, užsibaigs. Tie, 
kur jas kėlė, apsižiūrėjo ir pa
matė, kad “iš to nieks neišeis.’'

Ir gerai. — Aš pats.

NUXATED IRON
PADARO KRAUJĄ RAUDONU 

Tai badas, nuo kurio moteriš
kų veidai skaistus darosi ir 
suteikia spėką, tvirtumą ir 
drąsą vyrams. 3,000,000 žmo
nių vartoja kaipo vaistą įgi
jimai tvirtumo ir kraujo gai
vinimui. Randasi pas visus 
gerus vaistininkus.

W. A. Jonės Foundry and Ma- 
china Co. darbininkai 

streikuoja, ’
šios dirbtuves darbin’nkai jau 

streikuoja trečią savaitę. Strei
kuoja molderiai, čiperiai, pade<» 
įėjai ir mašinistai. Streikas ei
na ramiai. Skebų nėra, išėmus 
keletą iubdveidžiu. Darbinin-

Važiuokite į Lietuvą
PER

Dspositors State Bat
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

JUST KIDS—The Toli oi Friendship. By Ad Carter

išpildyta jų reikalavimai.
ryžusi dėti visas pastangas, kad 
sulaužius kompanijos užsispyri
mą. Kompanija labai naudoda
vo darbininkus, ypač tuos, ku
rie dirbo mašinšapej. Jiems 
buvo mokama 50—70 centų va 
landai. Tokių, kurie gaudavo 
70 centų valandai buvo galima 
ant pirštų suskaityti.

Negalėdami ilgiau gyventi 
gaunamaja alga, darbininkai bu 
vo priversti stvertis paskutinio 
Įrankio — streiko.

Darbininkai yra maišyti) — 
švedai, lietuviai ir lenkai, bet 
visi gerai susiklauso. Nors kom 
panija prisisamdė pulką mu
šeikų, bet iki šiam laikui netu
rėjo progos prisikabinti prie ra 
miai pikiotuojančių darbininkų.'

Kompanija siuntinėja ir laiš
kus darbininkams, ragindama Nepristatyti Laiškai 
juos grįžti atgal. Bot darbinin-i r ♦ J 
kai moja ranka ir sako: “Pa
kanka. ]

JURGI KAVALIAUCKE, 
KUR ESI?

602 Radzukas Ignatus
691 Raudonis Simonas
704 Rydelewskis Wicety
706
716
718
721
724
731
736
740
745 Strumis Abraham
749

Sakalauskis Pranas 
Seleinanovicz Frank 
Šidlauskas Wincentus 
Skender Jozo 
Slamaspajoni Jozapas 
Sopei Wincenty 
Sriubas Peter 
Stockus Tadevus

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMA

Marijona Kavaliauckiutė, po 
vyru Deltuvienė iŠ Busit, III., jie 
ško savo brolio Jurgiio Kava- 
liaucko, 38 metų, kriaušius. Ji
sai paeina iš Prienų parap. In
gavangio kaimo; 8 metai atgal 
gyveno Chicagoje ant Auburn

Prustui Jurgio Kavaliaucko 
atsiliepti šiuo adresu: Marė Jur- 
gelonis, 538 So. Dearbom SI., 
Room 903, Chicago-, III.

Žemiau paduodame sąrašąiciirivcA a.i • i d" * c

Ir taip jau ilgai dirbo- hiiškų, atėjusių is Europos; dėl 
nie už dyką. Mes reikalaujame negero adreso, paštas adresatų: 
< .»> •_ •• „ nesuranda. Kam tie laiškai pri-;

Pats kompanierius su pulku įklauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
nušeikų buvo atbėgęs ant tre-i Hidi puštą, Clark ir Adams gt.

---------- į Reikia klausti prie “Advertised 
- • .......................* - . Window” (lobej nuo Adams
dėjo aimanuoti, kad esąs bied- gatvės), pasakant laiško nume
nąs ir negalįs daugiau mokėti. ■ rl- Laiškus paštas laiko tik ke- 
Bet darbininkai Įkirto: “Mes į hirj°hką dienų nuo paskelbimo, 
nenorime, kad jus mokėtute' Pcr tiek laiko adrosantai ne-1 
daugiau, negu kitose dirbtuvėse 
kad yra mokama. Bet mes no 
rime tokio atlyginimo, kaipir 
kitur.”

Kompanierius ir sako: “Ge
rai, aš mokėsiu jums tiek, kiek 
ir kitur kad moka, — lik grįž
kite į darbą.“ Vienok darbinin
kai nedavė save pagauti ant tos 
meškerės. Jie pareiškė: “Mes 
pašiauksime unijos agentą ir jei 
įųs pasirašysite ant kontrakto, 
tai mos grįšime į darbą.“

Išgirdęs žpdį “unija,“ koni- 
panierius net akis pastalė. Gir
di, jus norite, kad aš mokėčiau 
jums iminės algas? “Taip“, at
sake darbininkai.

žmoniško atlyginimo ir unijos. nesuranda. Kam tie laiškai pri

čios gatves. Mane, kad darbinin 
kai nusigąs ir eis dirbti. Jis pra-

“Aš jums sakiau, kad aš ne- 
loriu nei kalbėti apie uniją...”

“Tai sudie, pone“, juokavo 
darbininkai: “mes ‘prižadams 
letikime ir darban negrįšime, 
kol jus neišpildysi te musų rei
kalavimų.

“Ne, aš nesutiksiu pripažinti 
uniją, nes unijas vadovauja ra
dikalai,“ atsakė kompanierius 
ir nudūlino su mušeikų buriu,

Negaudamas streiklaužių, 
kompanierius pasiuntė mušei
kas, kad varinėtų nuo gatvių 
darbininkus. Bet streikininkai 
išsiskirstė po du ir vaikštinėja 
gatve. Vaikštinėja ramiai, ne
keičiami jokio triukšmo. Mu
šeikos dairėsi, dairėsi aplinkui, 
bet ji ems nebuvo jokios progos 
pria ko nors prisikabinti.' 

r
t Prašome lietuvių nioldcrių ir 
mašinistų neeiti į Jonės dirbtu
vę, 4401—4151 W. 12 St.

Kompanija deda laikraščiuo
se didžiausius apgarsinimus, km 
reikalaujama darbininkų. Tie 
apgarsinimai gali prigauti dar
bininkus. Užtat da kartą per
spėjame lietuvius darbininkus, 
kad neeitų į W. A. Jonės dirb-

— A. Valakas.

Svelnejs Pranas 
Terlevczis Mikola
Tamukevicz Antony 
Turawene Elzbeta 
Urbus Frank 
Vedeckeni Zofija

754
760
762
767
768 Veleczki Jonas
769 Waitkus Peter
771 Wasilauskis Jonas
783 Zeuberis Piters
784
785
78C
787

Zilates Charles J 
Žinion tas KazimeMM 
Zobelai Kaži merai 
Zoslaukas Klam

Laiškai iš Lietuvos Naujienų 
ofise.

atsišaukia ir ncatsiima, laiškai) 
grąžinami į tą šalį, iš kur atėję. 
Atsiimt galima kasdie (išski- 
rinn šventadienius) iki 9 vai. 
vakaro.

504 Adamajtiene Ona
510 Bejuor Domazos
513 Beteckis Juozapas
520 Buraikis N
521 Butowicz Jerosta*

530

533
531
540

Cesnakas John 
Cziesnaka Jonas 
Daukantui Kazimirui 
Daniunas Napolen 
Dina pas Jurgis 
Dyszcs Ana 
Gaudiesius Wilim

5$6 Gonchauskas Stephan 
, 578 Jokūbą uskis Stepanija 

580 Jozepailis P 
581 
582 
584 
586 
587 
589

Latvėnas Petras 
Kelpšas Konstantinas

• Lokoševičia Jonas
Gelgaudą John (2 laiškai) 
žilinskis Feliksas (2 laiškai) 
Berecneviče Justinas
Kandroška Jonas (2 laiškai) 
Petraitis Alex
Budris Jonas
Petronis Kazimieras 
Stralkauskas Jonas 
Pužauskas Bruno 
Selemonavičius Frank (3 laiŠ.) 
Giudvilis Jokūbas 
Sakalauskiutei Rožei
Tumėnas Petras (2 laiškai) 
Vinčauskas Juozas 
Andrikonis John 
Kovaiski Anton
Lendrot C h ai i s
Shidla Peter ,
Josiunas Simonas (2 laišk.) 
Adomaitis Vincas
Piatrenas Jonas 
Herman Mr. 
Miežis Martin 
Dubinski Stanley 
Schelvvis Mr.
Juknis A. '
Jurėnas Waltera
Stanewich Antnony 
Varašius Bronius 
Malonėkite atsiimti.

602
603
616
626
629
631

Kalėta Tony
Karni eck a s F ųt n c i sk a s
Kasinauskis J
Kaspar Pavcl
Kavalauskiui Wicenlui
Kiaunes Karulina
Kiela Antanas
Kimont Leonard
Klikna Joseph
Klikna S
Kraucunas Mikolas
Lapavicus Petras
LiczkuS J
Liutinskis Joseph
Lozauskis Wilims
Malonybei Jo636

638 Marcinauskas John 
Mazeikcne U 
Mikita Pawel 
M'knis Jonui 
Milius John 
Misevcvicz Vincentas 
Mochas Joan 
Paliulis Emil 
Petkus Pi f r 
Petkus Jonas 
Petrai ui John 
Petrą nekas Peter

673 Petrauskiene M 
685 
688 
689 
690

648

661
667

’ 668
671

irNuo liepos 1 d. Roselando 
Kensingtono Naujienų skaityto
jai pirkite Naujienas sekančiose 
stotyse:

Klauda
158 Kensington avė.

M. G. Valaską
11444 Michigan avė.

P. Umbrožiuną
231 E. 115-th str.

A. žalali
114 E. 107-th st.

Bučemėj
10701 State str.

Barbernėj
10500 Michigan avė.

Užprenumeruoti Naujienas
paduoti apgarsinimus galite per

PR. GRYBAS
10500 La Fayette ąve.
Phone Pųllman 3119

ar

Per ilgą laiką aS sirgau 
ir liek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad nei ir gyventi 
buvo akribod^ luuk u i dirb
davau tai visą daktaratus 
ir išmokėdavau, ir buvau 
prtstygęs vilties, kad bepar 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvelio nuslab 
nčjlmas, skilvio ne mali iria* 
ir nervai; skaudėdavo gal- 
v% po krutinę, strėnas Ir tt. 
neturėjau apetito ir neska- 

atsimgėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTEBIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 

. Ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BIITEBIO 
ir dėkavdja jo Geradėjyktei. 

, Taipgi vtfliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES B1TTEBI ir jum suteiks sveikatą, 
audnitina vidurius ir prašalina galvos, pakrutinės ir strėnų skaus 
ma Ir abelaal visus neamafumtis prašalins, Ir suteiks gerą apetitą, 
miegą Ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nno influenaos ir nuo kitų lift. Pertai JI gali visur laikyti ir par- 
davintti, kaip aptiekoaa, karkiamose ir tam panatiose vietose ir jis yra 
tokie pat kaip kad pirtaa bute. Hipiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50: 2 b. $.100; 4 b. $5.25; 6 b. *7.50; 12 bonkų $14.00.

Rcikaiąuklte aptiekose ar tam panašiose vietose, o Jei nęgalt gau- 
Iti, tai reikalauk tiesiai II Saldes Manufacturing Co. Taigi norėda

mi greit aplftikyti siųsk sykiu su užsakymu Ir Money Order dėl 
padengimo lėšų virini nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamltų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g A*. Prlsiųsktte tikrą ir ailkų savo antrašą ir adre
suoki taip: SALUTES MANUFECTURING,

■ . By P. A. BALTRANAS CO.
I 616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351
Imi

NAUJIENŲ’5 STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusioikti.

• VIDURMIE8TTJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Bnrcn ir Wclls. 
Van Buren ir CIdrk. 
Van Buren ir State. 
Harrison ir Wabash, 
18th ir State. NW

Rcz. 1139 Independente 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
Telephono Drover 9693 

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

sw sw 
s\v 
NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON,

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted Si
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulcwski, 3121 Llms St.
Wladh, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3410 Wallace St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikes, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. BarŠkis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortb 

Avė.
J. Ceplinskas, 930 W. 35th PI.

.............................j
Tol. Cicero 5963

DR. A. P. GURSKIS 
Lietuvis Dentistas 

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.
CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 
išskiriant nedėlias ir seredas.

BY BAKEh

Pupka Jurgis
Račkauskas B
Radvausckas Anton

Gatvių kampai 
ir Madison, NW 
ir Jackson, NW 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE

♦mg**-^!** t o  

Pranešimai

__ iimntmaKt

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš. 
mėnesinis susirinkimas įvyks seredoie, 
liepos 7 dieną, kaip 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia avė. 
Malonėkite visi nariai būti laiku. Atsi
veskite naujų narių.

— J. Kalaine, Rašt.

Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
12th ir Jefferson, NE
Halsted ir MaxweJl. SE ir NE
Halsted ir 14th, NE

Halsted ir 18th. SW



NAUJIENOS, Chicago, III. Utarninkas, Liepos 6 d., '20

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

DRAUGIJOS REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. , Paš Valdyba 1920 metams 

Pirmininkas, S. Danilaviėia,
.. 1617 Winchcster Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi-

Vice-Pirm., F. Juozapavičia,
1517 N. Wood St.

Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division 
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 Avc.

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

Antanas Tuinavičia, kasierius,
1329 So. 501 h Ct., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1813 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

MOTERŲ MOTERŲ VYKŲ

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Dou^las Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

8838 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

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

20 N. Ashland Blvd. 
Mykolas Kaziunas, kasierius,

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

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

KENOSHA WIS. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

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

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

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

MERGINŲ ir MOTERŲ 
PER 16 METŲ 

gali gauti gerus darbus 
musų dirbtuvėse

mokestis 
su darbu

Pradedamoji 
$17.35 į savaitę, 
nuo štukių ir pakeltomis 
mokestimis kaip tik pramok
site darbą.

Naujienų ofisan reikia mer
gaitės mokančios gerai rašy
ti rašomaja mašinėle (type- 
writer). Gerai butų kad mo
kėtų ir lietuviškai rašyti, 
bet tai nėra būtina. Ateikite 
Naujienų ofisan išryto nuo 
10 iki 12 vai.

________VYRŲ
REIKIA —

REIKIA —

Paprastų Darbininkų 
ir

Teamsterių
Gera mokestis

Kreipkitės prie

THOMAS MOULDING BRICK CO 
41-st st. and Normai avė. 
ir 7514 So. Racine Avenue

Vyrų nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus.

CORRIDON, MO

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

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skali Sius, 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.

PATYRIMO NEREIKIA 
Lengvas, čystas darbas. 
Priimnos darbo sanlygos

MUMS REIKIA
Press operatorkų
Sorterkų
Pakuotoji], ir tt.
Atsišaukit prie dirbtuvės 

arčiausios nuo namų.

REIKTA —
Merginų ir Moterų

Egzaminavimui baksų, labelia- 
vimui, ir tt. apatinių drapanų dir 
btuvėj. 44 vai. į savaitę. Gera 
pradedamoji mokestis. Vakacija 
su užmokesčiu, čystas lengvas 
darbas Patyrimo nereikia.

MOSES ROSENTHAL CO . 
913 W. Van Buren St.

6-th floor

Mes turime gerai apmokamą 
ir pastovų darbą musų Ename- 
levimo Skyriuje.

Jus turite pajiegti dirbti nuo
latinėj 100 laipsnių šilumoj.

Trįs astuonių valandų per
mainos. Permainos keičiamos 
kas sąvaitę.

Turite kalbėti ir suprasti An
gliškai. Nė neatsišaukite jeigu 
negalite kvalifikuoti.

REIKIA VYRŲ—

$4.80 į dieną. Nuolatinis darbas. 9 
valančių diena Muilo dirbtuve.

Enamelevimas elektriškų dratų 
yra augantis biznis, yra dirba
mas mašinomis ir lengva išmok, 
ti.

Farmos parsiduoda, žemė gera, vi
so 40 akeriu, dirbamos yra 30 akerių, 
o kita ganyklos. Sykiu parsiduoda ir 
gyvuliai su budinkais: 2 geri mulai, 
6 karvės su veršiais, 5 karves dvei- 
gės, 10 kiaulių, 4 kiaulės mažos ir 
geras būrys vištų. Sodnas didelis, 
susideda iš obelių, vyšnių, griušių, 
slyvų, agrastų ir visako. žodžiu sa
kant visako pilna, tik reikia reikalin
go žmogaus. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. Farma su reikalingais budin
kais galima nupirkti už $1700, o su 
visais gyvuliais už $4,000. Apie 1 my
lia nuo miesto Corridon, Mo. Gelžke- 
lis eina pro šalį. Apielinkčje gyvena 
apie 7 lietuvių ūkininku familijos.

Visokiais klausymais Kreipkitės pas 
mane šiuo adresu:

L. KIBARTAS 
1031 N. 9th St. — E. St. Louis, III.

1319 West 32-nd Place, 
2 blocks West of Racine avė.

BELDEN MANUFACTURING 
COMPANY,

, 2300 So. Western Avenue,

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STES 
VALDYBA 1920 METAMS. 

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald . 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald j 

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

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis. 
2018 So. Peoria

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

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

Kasierius, Antanas Antanaitis, 
819 W. 35lh 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.

Avc.

Avė.

St

St

St

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

I Pirmininkas, Antanas Boobcn, 
3231 So. Emerald Avė.

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis,
2026 £>o. Union Avė. 

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

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

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

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

Gonti roerotall Can
Co., Droc

2221 So. Halsted St.
4606 W. Grand avenue 

5411 W. 65-th st. (Clearing)

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

REIKIA —

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas su augštu pakel

tu basementu ir didele bame labai pi
giai iš priežasties savininkas greitu lai 
ku turi išvažiuoti į Lietuvą.

Wm. Wilus
2500 W. 45-th Place Chicago, UI.

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

Valdyba 1920 metama:

Pinte Shop Padėjėjų, Flangerių, 
Flangerių Padėjėjų, Press Padėjėjų ir 
Drill Press Darbininkų.

BLAW-KNOX CO., 
HOBOKEN, PA.

REIKIA —
senyvos ir suprantančios moteries 

pridabojimui dviejų kūdikių, 5 ir 7 
metų; ji gali turėti ir savo 1 kūdikį. 
Gera mokestis, darbas ant visados.

K. Galimskis
3301 So. VVallaco str.

REIKIA —
SKALBĖJŲ

Moterų — prosinimui atletiš
kų apatinių drapanų. Turi būti 
patyrusios su elektrišku ranki
nių prosų. 44 valandos į savaitę.

MOSES ROSENTHAL CO.
913 W. Van Buren St.

6-th floor

REIKIA —

Dirbtuvės

Paprastų Darbininkų

REIKIA —

RIEKIA —
Wheel molderių ir padėjėjų, Papra

stų darbininkų foundrėj ir ant yardo. 
Kreipkitės prie:

GRIFFIN WHEEL CO.
117-th St. ir Cottage Grove avė.

Tel. Pullman 403

EXTRA BARGENAS
IAitas naujoj labai gražioj koloni

joj, vertas $1200, parsiduoda už $975 
lotas 30x125 namas ir tuščias lotas 
5 ir 6 kambarių kaina $4950 6 pagy
venimų po 4 kambarius rendos neša 
75 dol. į mėnesį. Kaina tik $5,800.

P. Zigmunt
4847 W. 14 st.
Cicero, 111. Phone Cicero 39

PARDAVIMUI

Parsiduoda namas pusė muro pusė 
medžio, po numeriu, 3720 So. Eme
rald avė. 2 flatų su 6 kambariais šil
tas vanduo ir vanos. Rendos neša $30 
į mėnesį. Kaina $2600 — $500 įnešti, 
o kitus ant išmokėjimo j rendos vietą.

Atsišaukite prie savininko: 
J. KOSZIS,

' 8008 So. Emerald avė. 1 lubų

TAUTIŠKA DR-STfi MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENS1NGTON, ILL.
Valdyba 1920 m. *

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. NVabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, U. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensington,Ili 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. Wentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St., Roseland, IH.

\V: Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
Ė. Mason, Vice-p., 2632 Francis PI.
F. JuozanaviČia, Rašt.,

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

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

Moterų —
$17.00 j savaitę. Kreipkitės tuojaus 
FRANCES HUGHES CO.

21-st and Loomis sts.

Darbui ant mašinų, prio trucko ir 
tt. Gera mokestis. Pastovus darbas. 
Samdymo ofisas atdaras iki 8 vai. vak 
Panedėliais, Utaminkais ir Pėtnyčio- 
mis.

ACME STEEL GOODS CO.
2836 Archer avė.

PARDAVIMUI bučornė ir grosemė, 
apgyventa visokių tautų. Biznis išdir
btas gerai. Parduodama tik už cash— 
knygučių nėra. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4901 W. 12 str

PARSIDUODA Ice box didelis 100 
svarų ledo įtalpos. Parduosiu pigiai 
atsišaukite greitai.

8238 So. Halsted str.

PARSIDUODA mūrinis namas, ak
meninis frontas 6 flatų po 7 kamba
rius, ant dviejų lotų, Gerame stovyj. 
Neša rendos $150 į mėnesį. Parduosiu 
už $12000. Atsišaukite pas.

A. čieskauskis,
6314 So. Lowe avc. ant 3-čių lubų

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP.. 
Valdyba 1929 metams. 

I.apie, pirm., 12113 Green St. 
Alvinskis, pad., 12020 Halsted St. 
Andruška, tar. rašt., 

12218 Emerald Avc. 
Statkus, fin. rašt., 

12039 
722 W. 
glob., 

12048 
iždo gi

859 W. 122 
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted 
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Green

K

J

A.

J.
J.

A.

Gruzdis, ižd., 
Riepšas, iždo

Union Avė.
120 St.

Mikalauskas,
Union Avė.

PASKELBIMŲ KAINA.
Nuo kovo 10 dienos visų, be skir

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

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

REIKIA— REIKIA —
Merginų—Moterų — 18 iki 451 

metų amžiaus, išmokti rankų siu 
vimo operacijų, kurios apmoka 
geras algas, jeigu esate smagios I Turi būt virš 18 metų amžiaus 
su adata. ir turi kalbėti ir, suprasti angli-
ALFRED DECKER and COHN škai. Suvyniojipias vario dra-

Samdymo Departamentas tų, tai yra vyjimas dratų vienų 
Piet. Vak. kampas Van Buren ir apie kitą su mašinoms. Darbas 

Franklin Sts. yra lermą darantis, bet lengvas
-------------- ir ne sunku išmokti. Yra vietos 

tiktai dieninėj permainoj.

MERGINŲ
REIKIA —

PARSIDUODA grosemė geroj vio 
toj biznis išdirbtas per daugelį metų 
priežastis pardavimo važiuoju Lietu
von. Parduosiu pigiai, atsišaukite 
greitai.

T. Smilga,
Krėslų dirbėjų taipgi medžio išdir-j 3336 Lowe avė.

bėjų -------—-------------------------------------

PASKOLOS. 
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

Atdara vakarais. Utaminkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

Puikios darbo sanlygos 
Labai gera mokestis 
Nuolatinis darbas 
Kreipkitės prie

A. L. RANDALL CO.
729 So. Wabash avė.

MOKYKLOS

PARSIDUODA labai gera armoni
ka gramatika parsiduoda pigiai ma
no adresas:

3231 So. Halsted str.

MA5TER 
5Y5TEM

St.

Si

SI

CICERO VYRI IR MOTERŲ 
APšVIEOS^DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.
Juozapas Takazauskas, Prezidentas 

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

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

7G3 So. Kolmar Avė., Chicago, III, 
Telefonaą Van Buren 3005 

Step. J. Tveriionas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė.. Oak Park, 111. 

Marijona Rartkienė, Iždininkė
2001 So. Cicero Avė., Cicero, III.

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

Aš Ignacas Aprimas pajieškau bro
lienės Veronikos Aprimienės pirmiau 
gyveno Corteney, Pa., o dabar neži
nau kur. Aš turiu labai svarbų reika
lą. Malonėkite atsišaukti pati, ar kas 
ją žino praneškite už ką busiu labai 
dėkingas. Mano adresas:

Ignacas Aprimas,
1746 So. Union avė., Chicago, III.

Belden Manufacturing Co.
2300 South tVestern Avenue,

DR-STE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 nu

Pirmininkas, J. Grakauskis, 
4508 So. Paulina 

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis, 
4135 So AVood 

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

Finansų S. Stankus,
6418 So. J ust i n St.

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

st.

St

LIET. TAUT. D-Ste KUNIG. ALGIL- 
1)0, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pirmin. Simonas Bružas,
B<»x 344, Melrose Paik, III. 

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

Nut. raštin. Antanas Jaslnskas, 
1300 St. Cąnrles Avc., Maywood, III. 
Fin. raštin.' Franciškus Kazakauskas,

Box 681, Mchose Park, 111. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

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

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

Box 514, Melrose Park, III 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park, III 
Teisėjas Julijonas Bindžius,

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

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

DDRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m. 
Edvardas Čepulis, pirmininkas, 

4028 Artesian Avė. 
Deni Pasanka, padėjėjas,

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

2351 Custer St.

Pajieškau savo draugų ir pažįstamų 
Aš paeinu iš Kauno gub. ir pavieto, 
Josvainio ir parapijos, Šaravų kaimo, 
meldžiu atsišaukti greitai. Manau išva 
žiuoti iš šito miesto.

Anthony Rogers
731 West 18-th str., Chicago, III.

Jajieškau savo brolio Jono Karec- 
kio, Kauno redybos, Panevėžio apskr., 
iš miesto Naujamiesčio. Jis pats ar 
kas žinote jo adresą malonėkite man 
pranešti busiu labai dėkingas. Labai 
svarbus reikalas. Mano adresas: 
Panevėžio Komendantūros Komandos

Viršylai Vladui Kereckiui 
Lithuania..

Pajieškau Antano Gedcikio, paeina 
iš Šilalės valsč., Grublių kaimo. Girdė
jau kad yra atvažiavęs Amerikoje bet 
nežinau kur. Meldžiu atsišaukti.

Ant. Brazauskis, 
2331 So. Oakley avė.

Pajieškau Kazimiero Jasučio. At- 
siS*xul<itc patjs, arba lca» Jį žinote 
praneškite, uz ką busiu labai dėkingus

Juozapas Urbonas, 
Antioch, III. R. 2

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —

Merginų, 16 metų ir senesnių, pri
pildymui ir labeliavimui dėželių. $16 
į sąvaitę pradžiai. $18 iki $25 į sąvai
tę, išmokus. Geros darbo sanlygos 
valandos. Pusė dienos subatoje.

K. C. BAKING POWDER CO. 
16-th and Canal sts.

ir

REIKIA —
Moteriškų pardavėjų ant klouksų ir 

siutų.
L. KLEIN

14-th and Halsted Sts.

PRANEŠIMAS
žinomi duodama žinoti mote

rims, kurios dirbo Westem Elec
tric Co., kad popieros insulevimo 
(paper insulating) departamen
tas vėl dirba dienomis ir nakti
mis ir kad moterims gVarantuo- 
jama 41c. į valandą arba $20.45 
už kiekvieną pilną savaitę. Da
bar jos gali uždirbti $22.00 į są- 
vaitę ir daugiau į trumpą laiką. 
Jeigu jau negalite sugrįžti pa
čios, pasakykite jūsų kaimynei.

Samdymo Ofisas atdaras per 
visą dieną kasdien priskaitant ir 
Subatoj po piet. Utarninke ir 
ketverge vakarais nuo 6 iki 8:30.

Westem Electric Co., Ine.
48-th Avė. ir 24-th St.

PARSIDUODA —
| Pirmaeilė skrybėlių krautuvė. Gera 
Lietuvių ir Lenkų apielinkė. Daro ge
rą apyvartą. Gera priežastis pardavi
mo.

3256 So. Morgan str.

PARSIDUODA galiūnas su pianu, 
registeriu ir geležinė šėpa (safe) pi
giai Sena vieta ir gerai išdirbta. Prie 

Šaldyklinių (freezer) vyrų 60c. į va-1 žastis pardavimo patirsite ant vietos, 
landą, 9 pusė valandos į dieną. Ge- 1858 W. 14-th cor. Lincoln st. 

ros darbo sąlygos. Atsišaukite tuojaus.___ _ _ , a M _ ___
AUTOMOBILIAI

REIKIA —

REIKIA —
MERGINŲ ir MOTERŲ

UNITED STATES COLD STORAGE 
COMPANY 

2101 West 89-th str.

ir 
virš

Mes jęn.litne panaudoti patyru- 
sias ir nepatyrusias merginas 

lengvam darbui musų dirbtuvėj. 
Patyrusios merginos gali uždirb
ti dideles mokestis nuo štukių. 
Mes mokame gerą mokestį prade 
dančioms su padidinimu taip 
greit kaip tik pramoksta. Pui- 
/kios darbo sanlygos. Gera tran- 
sportacija iš visų dalių miesto. 
Geros valandos ir pusė dienos su 
bato j.

Kreipkitės prie
Piano and Organ Supply Co.

2100 N. Racine Avė.

Jeigu jus galite kalbėti 
suprasti Angliškai ir esate 
18 metų amžiaus, mes turime 
vietą dėl jus.

Mes turime vietas dieninėj at
mainoj operavimui mašinų, ku
rios apvinioja vario dratus bo- 
velniniais ir šilkiniais siūlais. 
Mes išmokinsime to darbo į trum 
pą laiką, mokėsim jums gerą al
gą mokinanties, ir kada išmoksit 
uždirbsit didelius pinigus.

ndden Manufacturing C!o.
2300 South Western Avė.
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REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ m MOTERŲ

REIKIA —

Paprastų darbininkų. Gera mokes
tis ir bonai. Kreipkitės pas

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden avė. 22-nd and Crawford

REIKIA —
Guzikų prisiuvėjų — guzikų 

skylučių siuvėjų. Kelios geros 
vietos šapoje netoli nuo jus nar 
mų.

Geriausios algos.

REIKIA —
VYRŲ ir MOTERŲ

Gyvenantieji ant West Sidės 
gali įgyti puikią progą dirbant 
musų šapoj ant benčiaus ir ma
šinų. Padėkit numušti augštas 
kainas dirbant reikalingiausių 
tavorų šapoje.

ALBOUGII—DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

Išdirbėjai Butterfly Skalbimo 
Mašinų ir 

Butterfly Centrifūgų.

ALFRED DECKER and COHN
Samdymo Departamentas

S. W. Cor. Van Buren and 
Franklin Sts.

REIKIA — virėjo (cook) vyro ar 
moteries, patyrusių gaminime valgio 
restoranuose. Gera mokestis. Nuolati
nis darbas. Atsišaukite tuojaus. .

Geo. čižinauskas,
716 W. 22-nd st. Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
Parsiduoda nauji ir vartoti auto

mobiliai — Cash arba ant išmokėji
mo.

1918 Nash — 7 pasažierių 
Overland 5 pasažierių Model 90 
1918 Studebaker 7 ęasažierių 
1915 Haynes 5 pasažierių.
Ir kitokių išdirbimų: visi geri, kaip 

nauji. Kaina nuo $400 ir augščiau.
Janušauskas ir Vizgirdas

6445 So. Westem avc., Chicago, Ih

mo ir Desiffning
Musų sistema ir mokymo 

ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato. » ...

Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, liur kiekvienas gauna geros 
Praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jlega.

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

Patterns daromos sulip 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.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar- 

—------------------------------—------------- Į ba paskyriuje. Puikus seklyčios,
___________ valgomojo ir miegamųjų rakandai, 

I kmirai, lempos, davenport ii- kitkns;----------------- visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
..---------------------------------- ie priimtiną pasiūlymą. Taipgi

rftkta — $200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho-
Paprast, darbininkų viduriniam ir ,"kX7’ii’detanto ’atta-

iMautiniam dirbtuvės darbui. Pašto- „riimama N?
vus darbas, gera mokesnis ir premijos. l<>- . Į'į‘,sZS5l. ’J"mama. Ne

Heppes - Nelson Roofing Co.,
4500 Fillmoro str. 1922 So. Kedzie Avė.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

REIKIA —

EXTRA BARGENAS ,
PARDAVIMUI Furriiture rakandai, 

dėl 4 kambarių. Taipgi vargonai. Ati
duosiu už pusę kainos, kadangi išva
žiuoju Lietuvon. Taipgi puikus flatas 
dykai.

P. Petrulis,
1820 So. Spalding str.

Mokinama: angliškos ir Uetuviš- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

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

t

. , PARSIDUODA visai mažai vartoti
Kelių patyrusiu vyrų operavimui ob- forni^įai už labai žemą kainą. Taippat 

liavimo (planing) dirbtuvės mašinų jr vargOnai parsiduoda arba kas norė- 
pastovus darbas — gera mokestis galima butų išmainyti ant grama- 
no unijos dirbtuvė. Kreipkitės prie fono> Kreipkitės prie. 
Lumbermen’s Mills, W. H. Taplin Spt. Kazimieras Krušas,
Robey st. į pietus nuo Blue Island avė 822 w. 34 Place, Chicago, III.

NAMALŽEME
_______________________________ PARSIDUODA kampinis biznia-
RFTKTA __  vas namaa- Didelis Storas ir 8 pa-niuiiYi/v . gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas

Janitoriaus — valandos 12:30 beizmantas, elektriką ir gasas. Visos 
po piet iki 1 ryto. $25 į savaitę Ųgados p? .naujai ,madai- Parsiduo- 
r \ , , * > , da labai pigiai, tiesiog nuo savininko,pradžiai — lengvas ofiso darbas. j. zaksas

MEYER BOTH CO. I . . ,684 W. 35-th St...............
20-th St. and Michigan Avė. |0,X™

Agliškos Kalbos Klesos Privatiškai 
arba viešai.

Pigios mokestjs.
Pradedant anglišku skaitymu arba 

gramatika.
Galima pradėti bile kada ir bile 

valandą. Jau mokinama.
Atsišaukite j Naujienų Ofisą.
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