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Bolševikai paėmė De= 
nikino laivyną

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, 111. May 25, 1920 
as re<|uired by the act of Oct. 6,1917

PRANCŪZAI MALŠINA 
LENKUS.

Lenkai užpuldinėja čechus 
Teschene.

True trnnslntlort filed with the post- 
master at Chicago, III. May 25, 1920 
as rccpiired by Ine act of Oct. 6,1917

Du Rusijos 
paveikslai

RO JUS AR BADAS RUSIJOJE?

.. . ——------ ----------------- ---

miršta, šalies ateitis mirš
ta. Mes kreipiamės į Amerikos 
žmonių protą ir širdis karščiau 
siu maldavimu pagelbėti Rusi
jos vaikams. Mes atsišaukia
me pagelbos į šalį, kuri ne sy
kį praeityje yra veikmingai ir 
duosniai
žmones, ir mes tikimės, kad ir 
šitame atsitikime amerikie

čiai taipjau atsilieps į musų at-

SVARSTO WILSONO 
PASIŪLYMĄ. Gaudo Vilią

Stumia lenkus atgal

Lenkai grasina karu cechams

Wilsonas prašo Armėnijos mandato
BOLŠEVIKAI SUĖMĖ DENIKI- 

NO LAIVYNĄ.
Bolševikai veržiasi prie 

Minsko.

VIENNA, geg. 22. — Pasak 
čia gautų žinių, susirėmimai 

tarp lenkų ir čechų ginčijamoj 
teritorijoj tebesitęsia. Tesche- 
ne lenkai darbininkai vakar už
puolę ir suardę siležiečių kliu- 
bus» išplėšę sankrovas, mušę 
žydus ir paliuosavę suimtuosius 
lenkus. Francuzų kareiviai šo
vė į minia, užmušdami du ka
reivius.

Rusija yra rojus, sako Krasi
nas.

Visas laivynas ir daug karės 
medegos paimta Kaspijaus 

juroje.

LONDONAS, geg. 23.— Bol
ševikų oficialis pranešimas iš 
Maskvos sako, kad po užėmi
mui pereitą sąvaitę Enzeli, bol
ševikų spėkos suėmė visą bal
tagvardiečių Kaspijaus jurų lai 
vyną, susidedantį iš šešių krui- 
zerių ir 7 transporto laivų.

Daug karės medegos Kauka
ze, kur priklausė gen. Deniki-j 
nu i, taipjau tapo paimta bolše-

LONDONAS, geg. 24. — Ne
dėlios sovietų pranešimas skel
bia paėmimą daug miestelių 
įvairiose fronto dalyse. Prane
šimas sako, kad bolševikai da
ro energišką besiveržimą lin
kui Minsko ir daug 
Igunien 
Minsko) 
rankas.

apygardoj 
papuolė į

miestelių 
(netoli 

bolševikų

Bolševikai atsiėmė Kijevą?

Mūšiai su lenkais.
Pranešimas, kuris yra datuo-

LONDONAS, geg. 24. — 
Bevieli nė žinia iš Maskvos skel 
bia rusų bolševikų paėjimą 
šešias mylias į vakarus nuo 
Berezina ujiės. Pranešimas sa
ko:

“Mes paėmėm miestelius pa-
Lenkijos-l’k- lei 12 mylių frontą 6 mylios į 

vakarus nuo Berezinos. Mes 
Taipgi paėmėm daug mieste
lių linkui Minsko. Lenkai pasit-

ševikų kareiviai 
rainos fronte tebedaro progre

Pranešimas sako:
“Musų kareiviai užėmė Ucli- 

linską, 70 mylių į vakarus lino 
Kem. Linkui Pitalovo priešo 
atakos tapo atmuštos.

“Molodečno kriptyj smarkus 
mušis siaučia apie Vseslavino.

"Musų kareiviai perėjo į de
šinę pusę Berezina upės prie 
į bėgimo upės SotuČ ir užėmė 
daug miestelių.

“Mes paėmėm keletą 
vių arti Barisovo (netoli 
ko) ir musų aviatoriai 
harduoja priešo linijas.

“Ingumen apygardoj
karus nuo Minsko) mes paė
mėm Boguševiči ir Dožino 
miestus. Mes paėmėm Luboni- 
či, Bobruisko apygardoj.

“Žvalgų žygiai tęsiasi Kijevo 
apygardoj.

“Kas/pijaus juroj, po užėmi
mui Enzeli (Persijoj), mes pa
ėmėm visą laivyną baltosios 
armijos, susidedantį iš 6 krui- 
zerių ir 7 transportų ir daug 
karės Medegos, kuri buvo eva
kuota iš Kaukazo, kur ji prik
lausė gen. Denikinui.”

vieo- 
Mins- 
bom-

(i va-

ro po išplėšimui Radul ir Lin- 
bač miestelių.”

Nepatvirtinta žinia, gauta 
Vienoje iš Lvovo (Lcmbergo) 
sako, kad Rusijos bolševikų 
kareiviai atsiėmė iš lenkų ir 
ukrainų ITcrainos sostinę Ki

jevą.
Rusai atsiėmė miestą po 6 va

landų bombardavimo; lenkai 
pasitraukė tvarkoje.
Lenkai grąsina Čechij^i karu.

Iš Vienos pranešama, kad 
Lenkija grąsina paskelbti karą

Cecho-Slovakijai, iš priežas
ties susirėmimų ginčijamoj 
Teschen apygardoj.

Techen apygardoj, kur neuž
ilgo turės įvykti plebisrtas, pa
dėtis darosi rusti. Techen dist- 
rikte yra didelės anglių kasyk
los ir ten taipgi subėga Vokie
tijos, Lenkijos ir Čecho-Slova- 
kijos rubežiai.

Lenkija ir Cecho-Slavakija 
sukoncentravo kareivius tuoj 
už zono ir pa trolių susirėm- 
muose pralėta kraujo.

True translation tiled wilh the posl- 
master at Chicago, III. May 25, 1920 
ui re<iu»re<l 0} me act of Uct. h. 1917

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
PAĖJO 100 MYLIŲ.

Lenkai yra keblame padėjime ir 
* turės dar toliau traukties.

PARYŽIUS, geg. 24. (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas William E. Nash). — 
Kuomet lenkai laimi pie
tuose, išrodo, kad Rusijos bol
ševikai taikosi iškirsti jiems 
šposą šiaurėje. Gen. Pil
sudskį atvirai pareiškė, kad tas 
puolimas ant Kijevo yra tikslu 
suardyti didįjį rusų ofensivą, 
bet iš paskiausių žinių darosi aiš
ku, kad jis vien tik suvilkino jį. 
Trockis turbut pasišaukė karei
vius iš Krymo ir Kaukazo, kad 
sustiprinti Kijevo liniją ir nema
žino spėkų apie Vitebską.

šiame dideliame beveik 800 
mylių ilgio fronte strategija yra 
vartojama plačioj skalėj.

Niekurie dabotojai mano, kad 
enkai nuėjo per toli nuo savo 
aprūpinimo bazų. Jie yra mar 
žiausiai už 300 mylių nuo savo et 
nologinio rubežiaus.

Tarp Kijevo ir šiaurinio fron
to yra 300 mylių nepereinamų 
velkių.

Subatoje atėjo iš Varšavos ži
nia, kad daug bolševikų divizijų 
mesta šiauriniame fronte, bet 
cad lenkai sėkmingai priešinasi 
Berezina upės Inijoj. Pastarasis 

sakinis reiškia, kad 
neteko didelio ploto 
Jis galbūt patvirtina 
vos pranešimus, kad
perėjo Dauguvą ir Berezina 
upes, paėmė Polock ir paėjo 
priekyn apie 100 mylių. Tai reiš
kia, kad bolševik ontr-ataka 
neužsibaigė. Jįef siekiasi turbut 

 

didelio miesto Minsko, kuris yra 
strateginiu geležinkelių centru.

Bolševikai sėkmingai veikia ne 
tik vakariniame fronte, bet taip
jau ir kituose Hektoruose. Kry
me jie bando pribaigti likučius 
Denikino armijos, kuria vadovau 
ja gen. Vrangel ir kuri ikišiol iš
trūko nuo išnaikinimo. Nors ne
gauta čia tikrų žinių apie mū
šius, bet manoma, kad baltagvar
diečiai tebelaiko Perekop siauru
mą.

Pietryčiuose bolševikų karei
viai kaip perkūnas įsibriovė Per- 
sijon. o Persija neturi vertos vai
do armijos.

Nuostebai kiekvieno, anglai 
asisakė gelbėti persus. Dow- 
ning St. aną dieną paskelbė, kad 
nėra^ nieko Anglijos-Persijos 
1919 m. sutartyje, kas verstų 
Angliją gelbėti Persiją karinia
me reikale.

STOGHOLM, geg. 10 (Kores
pondencija. — Rusija turi už
tektinai maisto, kad iš maiti
nus Europą per kėlėt metų.

Jeigu Anglija ir Francija pa
rų pus bolševikų valdžiai ge
ležinkelių medegą, nereikės, 
kad “Amerika siųstų nors vie
ną bušelį kviečių, ar svarą mė
sos, tauku ar lašinių į Europą.

Taip tirtina Krasinas, atsto
vas sovietų valdžios ir narys 
misijos, kuri čia tarėsi apie at
naujinimą prekybinių ryšių 
talkininkų šalių ir Rusijos.

Krasinas labai utopiškai pie
šė esančią prie Lenino valdžios 
padėtį.

“Padėtis Rusijoje,” sakė jis, 
“yra stačiai iilealė. 'lai tikra 
palaima yra ten. •
“Darbininkai ir valstiečiai yra 
patenkinti darbu neapnibežiuo 
tomis valandomis dėl bendro 
gerbuvio.. Jie išmoko suprasti, 
kad reikia klausyti visus cen- 
tralinės valdžios paliepimus.

”Aš tvirtai tikiu į bolševiz
mo principus, kurie tapo išban 
dyti ir rasti gerais. Mes nieko 
netrokštame daugiau, kaip gy
venti taikoje su visu pasauliu, 
bet dėl mus negali būti taikos 
su šalimis, kur valdo kapita
lizmai?. Mes esame griežtais 
priešais visokių formų kapita
lizmo, europinio, ar ameriko- 
ninio.”

Krasinas išrodo kiltu. Jo dra
bužiai gražus ir geri^ Jį čia lydi 
pati, kuri yra pasirėdžiusį 
brangiais kailiais ir brangak- 
menais.

Gavusi šjr atsišaukimą p-lė 
Addams pakvietė keletą Chica- 
gos piliečių sudaryti komitetą 
šelpimui Rusijos 
vaikų. Vyskupas 
prof. R. M. Loveli, 
mond Robins ir k. 
Addams pakvietimą 
re organizaciją,
“Amerikos Komitetas Šelpimui 
Rusijos Moterų ir Vaikų.’’

WILKESBARE, Pa. geg. 24. 
—Trijų antracito angliakasių 
distriktų suvažiavimas svarsto 
kasyklų savininkų pasiūlymą 

Rusijos! pakelti algą 15 nuoš. ir forma
liai pripažinti angliakasių uniją, 
taipjau prezidento VVilsono pa
siūlymą paskirti trijų žmonių 
komisiją, kuri išrištų ginčus su 
samdytojais. Jei tie pasiūlymai 
bus atmesti, kils antracito an
gliakasių streikas. Angliakasių 
prezidentas Lewis sako, kad jis 
nesitiki streiko.

MEKSIKOS VALDŽIA PA
SIUNTĖ VILLAI ULTI- 

TUMĄ.

Reikalauja, kad nuspręstų, ką 
jis tolinus darys.

II.
Prašo gelbėti mirštančius 

vaikus.
badu

lenkai 
žemės. 
Mask- 
rusai

Hull 
nuo

moterų ir 
Anderson, 
Mrs. Bay- 
atsilepė į 
ir suda- 

pa vardintą

Francijos prezidentas iškrito 
per traukinio langą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 25, 1920 
as reųuired hy Ine act of Oct. 6. 1917

SOVIETAI KOVOSIĄ SU 
DYKUNYSTE.

Visi turi užsiregistruoti ir 
pasisakyti kur dirba.

PETROGRADAS, geg. 22. — 
Sovietų valdžia griebiasi priemo
nių užtikrinimui pilno sunaudo
jimo industrinės pajiegos ir pa
naikinimo dykūnų, pagelba re
gistracijos visų vyrų nuo 16 m. 
iki 50 metų amžiaus ir visų mo
terų nuo 15 iki 40 metų am
žiaus.

Kiekvienas užsiregistrauojan- 
tis žmogus turi paduoti knyge
lę, paduodančių smulkmenas 
apie savo darbų ir darbo vietų, 
taipjau smulkmeniškų savo apra
šymų.

Jokie kitokie pasportai ateity
je nebeveiks.

Tnie translation filed wi<b the post- 
master at Chicago, III. May 25, 1929 
as reouired by the act of Oct. d. 1917
WILSONAS PRAŠO ARMĖNI

JOS MANDATO.

Sako, Amerikos žmonės norį 
prisiimti tų pareigą.

MEXICO City, geg. 22.
Meksikos de facto valdžia pa
siuntė ultimatumą Francisco 

Viliai, duodantį jam laiko iki 
geg. 25 d. nuspręsti, ar jis bus 
taikoje, ar kariaus su naująja 
valdžia.

as reąuired bv ine act of Oct. 6.1917 
master at Chicago, III. May 25, 1920 
True translation filed vrith the post-

JAPONIJA NEKETINA 
APLEISTI SIBERIJĄ

mušiai

Smarkus mūšiai siaučia.

VARŠAVA, geg. 23. — Ru
sijos bolševikai daro smarkias 
atakas šiauriniame mūšio fron 
te, kad persilaužus per lenkų 
linijas ir atidarius kelią į Rytų 
Prūsiją. Smarkiausi
siaučia IK) mylių ilgio fronte. 
Miesteliai kas dien eina iš ran
kų į rankas ir linijos nuolatos 
tai pasistumia, tai vėl atpuola.

Vėliausia oficialis praneši
mas sako, kad bolševikai tapo at
mušti daugumoj vietų dviejų 
dienų mūšyje, atlaikydami 
didelių nuostolių užmuštais 
kareiviais.

Nuo pradžio bolševikų ofen- 
sivo, jau pažinta 12 divizijų 
tarp nuolatos atvykstančių sus
tiprėjimų. Bolševikų divizija 

siekia apie 6,000 kareivių.
Bolševikų tikslu yra paimti 

Dinaburką (Dvinską), geležin
kelių kryžkelę ant Dauguvos 
upės. Paėmimas Dvinsko ati
darytų bolševikams tiesioginę 
geležinkelio liniją per Lietuvą 
į Rytų Rrusiją.

TOKYO, geg. 20. — Karališ
kas raštas, perskaitytas karalie
nės metiniame susirinkime Japo
nijos Raudonojo Kryžiaus sako, 
kad padėtis tolimuose rytuose 
dar nėra tiek nusistovėjus, kad 
galima butų ištraukti Japonijos 
spėkas iš Siberijos.

Toliaus pranešimas sako, kad 
viso pasaulio padėtis yra tokia, 
kad negalima pasakyti kas dar 
gali būti ateityj.

“Todėl labai pageidautina”, sa
ko pranešimas, “kad draugija 
padvigubintų savo pastangas iŠ- 
dirbime atsakomingiausių laiko 
reikalavimams pienų”.

WASHINGTON, geg. 24. 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
paprašė kongresą įgalioti Jung. 
Valstijas priimti mondatą ant 
Armėnijos.

Prezidentas pasakė, kad jis 
mano, jog Amerikos žmonių no
ru yra. kad Jungt. Valstijos glo
botų Armėniją.

Kalbėdamas apie, vyriausios
( talkininkų tarybos prašymą, 
kad Jungt. Valstijos tuojaus iš
rištų Armėnijos rubežius, pre
zidentas sako, jog jis mano, 
kad jo pareiga yra “priminti tą 
sunkų ir opų darbą”.

P-le Jane Addams iš 
House, Chicagoje, gavo 
Rusijos pravoslavų bažnyčios 
patriarcho atsišaukimą į ame
rikiečius pagelbos badaujan
tiems Rusijos vaikams. Tas at
sišaukimas atėjo iš Maskvos 
ir rašytas ranka paties 

merikos šmonems varde Ru
sijos religinių, švietimo ir lab
darybės įstaigų. Jis sako:

“Deleguotas vadovaujamos 
visos Rusijos patriarcho Ru
sijos žydų rabinų, Rusijos 
Mokslo Akademijos, Dailės A- Į 
kademijos, Rusijos Aktorių U- 
nijos poetų, rašytojų, kompo-
• . j* ' 111 <j ' įTrue translation filed wtth tha pasijų ir pradinių mokyklų, 2,000 lWa4ter ąt Chicago, III. May 25, 1920 
kooreratyvių įstaigų, draugijų 

kompanijų, žmonių ir įstaigų 
įvairiausių politinių partijų ir 
pašvalgų, aš persiunčiu šį atsi
šaukimą:

“Amerikos, piliečiai! Rusi
jos šiaurinėse apygardose vai
kai miršta badu. Kada vaikai

as reąuired by the act of oct. tt, 1917 
Vokietijoj nuimamas karės 

stovis.

BERLINAS, geg. 23. — Pre
zidentas Ebertas išleido prokla
maciją, nuimančią karės stovį 
Berline ir visoj Vokietjoj, iš
ėmus Duesseldorff, Rytų Prūsi
ją, Sileziją ir Saksoniją. Apie 
tas provincijas bus nuspręsta už

SANTA BARBARA, Cal., ge
gužės 24. — W. K. Bauhaus 
liks užmuštas ir jo brolis sun
kiai sužeistas, kada jų aerop-. 
lanas, kurį jie pabūdavau ir 
kuriuo bandė skristi nukrito iš

PASIRAŠĖ PO ALAUS BILIU.
ALBANY, N. X, geg. 24. - 

Gubernatorius Smith šiandie pa- 
sirašė pa Walker biliu, leidžian
čiu išdirbinėti turintį 2^? nuoŠ. j 3,500 pėdų augštumfi. Aviato-
alkoholio alų. rius taipjau sunkiai sužeistas.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 24 d., užsienio pinigų ■ 

kaina, perkant ją ne maliau kaip už j 
25,000 doleriu, banką buvo skaitoma I 
Amerikos pinigais Kaip: 3.00.000 KARO DŽIOVININKŲ

Anglijos 1 svaras ............... $8.881
Austarijos 100 kronų ........... 0.54 iz FRANCI JOJ.
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.95,
Danijos 100 kronų ........... $16.60
Finą 100 markią ............... $ 5.35 I
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ............... lyrų 18.30
Lietuvos 100 auksinų............. $2.60 >

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

įlankų 100 mąrkių •«e«4<fte«fee  eisite $ 0.65
Norvegų 100 kronų ........... $18.25
Olondų 100 guldenų ......  86.50
švedų 100 kronų ••ees••••••>•••• $21.15
šveicarą, Už $1........... frankų 5.62

Vokiečių 100 markių...........$2.60

........ , O.ŪO ■ PARYŽIUS, geg. 24. — Kaip 
frainkų }«in! apskaitoma, trįs milionai žmonių 

.2*60) serga nuo “karo džiovos”, t. y. 
susirgę ta liga nuo karės prie
žasčių — nuodingųjų gasų, blo
go matinimosi, nervų paįrimo ir 
Lt. Mirtingumas tarp iš karei
vių gimusių vaikų yra labai di
delis.

MONTARGIS, geg. 24.
Francijos prezidentas Paid 
Deschanel pereitą naktį netoli 
čia iškrito per per einančio 
traukinio langą ir lengvai susi
žeidė. Jis važiavo iš Paryžiaus 
į Montbrison ir jau buvo atsi
gulęs, bet delei karščio negalė
jęs užmigti. Jam bandant ati
daryti langą ir iškrito per jį. 
Vėliaus jis susirado geležinke
lio darbininką, kuris pašaukė 
automobilių. .

100,000 pesų in Vilios galvą.
EL PASO, Tos., geg. 23.

Chrhuahua valstijos valdžia pa 
skelbė 100,000 pesų atlyginimo 
už užmušimą ar suėmimą 
Francisco Vilią. Tai paskelbė 
šiandien laikinis gubernatorius 
Tomas Camcras, kuris pridū
rė, kad šįryt tapo išsiųsta 
2,000 kareivių gaudyti Vilią.

Nauji streikai Italijoj.

LONDONAS, geg. 23. — Iš 
Milano pranešama, kad nauji 
sumišimai iškilo šiaurytinėj I- 
talijoj. Carnijoj bedarbiai bu
vę įsteigę sovietų valdžią, kuri 
tečiaus gyvavusi tik vieną die
ną, nes atvykę kareiviai įvyki
nę tvarką. Bet kįla protestas ir 
Carnijoj lapo paskelbtas gėne- 
ralis streikas, kuris persimetė 
j Fru i t o.

Veronoj streikas rustėja dė
lei geležinkeliečių prijautimo 
jam. Net ir kaliniai ‘sustreika
vo, reikalaudami 8 vai. darbo 
dienos.

- .... -.... -r—. .. ....
300 kapitonų streikuoja.

NEW YORK, geg. 24. — 300 
kapitonų mažų uostų laivų su
streikavo iš užuojautos jau 6 
suvaitos streikuoja n tie m s uos
tų darbininžarns.

CUTHBURG, Ga., geg. 24. 
—Jos vyrui miegant kitame 

kambaryje, Mrs St. H. Ward 
vakar perpjovė gerkles 4 savo 
vaikams ir paskui pati sau. Vie 
nas vaikas mirė, du sunkiai su
žeisti, bet pati motina ir vienas 
vaikas veikiausia pasveiks.

Vien Carranza užmuštas.
MEXICO City, geg. 24. — 

Nežiūrint pirmesnių žinių, kad 
kartu su Meksikos prezidentu 
Carranza liko užmušta ir dau
giau žmonių, pasirodo, kad tik 
vienas Carranza buvo užmuš-•
tas. Į gen. Obiegono kaltinimą, 
kad kiti buvę su Carranza jo 
draugai, jo negelbėjo, kada už
puolikai jį užpuolė, jie atsakė, 
kad jie gynėsi kiek galėjo, bet 
užpuolimas buvo taip u mus ir 
užpuolikai taip gerai žinojo 

vietas, kad atsilaikyti nebuvo 
galima.

Gen
misiją ištirti
ranzos

Obregon pasiuntė ko- 
nužudymą Car- 

ir laukiama svarbių a-

Šiandie sušaukta nepaprastą 
posėdį Meksikos kongreso, kad 
išrinkus laikinį prezidentų. •

Užtikrina draugiškimą Jungt. 
Valstijoms.

WASHINGTON, geg. 24. — 
Meksikos darbininkų vadovas 
Luis N. Morones šiandie atve
žė j Baltąjį Namą raštą nuo 
gen. Obregono, kuriame tasis 
užtikrina prezidentą Wilsoną, 
kad revoliucinė valdžia steng
sis palaikyti draugiškiausius 
ryšius su Jungt. Valstijomis. 
Morones užtikrino valdžią, kad 
revoliucionieriai tiesioginiai ar 
netiesioginiai neturi nieko ben
dra su užmušimu nuverstojo 
prezindento Venustiano Car
ranza.

PINIGAI LIETUVON
JAU NUĖJO

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

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

negu kas kitas.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda čekius 

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 fia Halsted SU Chicago, IU.
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Gudruolis.
Blero išrodė labai įsimylėju

siu, nenuleisdavo nuo jos akių 
ir jau tėsi, kad j j apėmė neperga 
Minas aštrus troškimas turėti tų

Po to, taip aks du sykiu pe
rėjome Druo gatve link V ode v i* 
liaus ir jau rengėmės atsisvei
kinti, kadangi jis, koip buvo

NAUJIENOS, Chletr^ U L VfanAikflB Ceg. 25 d, 1920

moterį.
Blero buvo mano jaunystės 

draugu, brangiausiu pieteliu; 
Ihis mus nebuvo slėpimo vienas 
nuo kito. Mus rišę gilus dvasinis 
ir nuoširdus draugiškumas, bro 
liškas artumas, neaprulM'žįuo

tas pasitikėjimas vienas kitu. 
Jis dalinosi su manim slaptin
giausiomis mintimis, dagi to
mis savo mažomis nuodėmė
mis prieš sąžinę, kurių mes ne 
drįstame prisipažinti patįs sau. 
Tų patį dariau ir aš.

Jis patikėdavo man visas mei
liškas paslaptis, o aš jam savo.

Kada jis pareiškė man, kad 
jis rengiasi! apsivesti, aš pajau
čiau save įžeistu tokia išdavys
te.

Aš jaučiau, kad atėjo galas 
tam nuoširdžiam ir pilniausiam 
draugiškumui, kuris mus ršė. 
Jo pati atsistos tarp mudviejų.

luti m iškurnąs i guolio padaro 
tarp dviejų asmenų, dagi tada, 
kada jie nustoja mylėję vienas 
kitą, pislaptą ryšį bendrumo. 
Jie, vyras ir moteris, sūdant iš 
savęs du draugu, paniekinančiu 
kitus žmones. Pagalios, tas ank
štus ryšis, sutvirtintas gobluvių 
pabučiavimu, urnai nutruksią, 
nutruksią tą pačią dieną, kada 
pas padą atsiranda meilužis.

Aš atsimenu, tarsi tai buvo 
vakar, visą ceremoniją Blero 
gobtuvių.

Aš nebuvau prie darinio vedi
mos kontrakto, kadangi aš nesu 
mėgėjas tokių prietikių, o bu
vau lik ceremonijose rotušėj ir 
bažnyčioj.

Už kelių dienų po vestuvių ap 
lank au jį.

Jis pasakė man:
Tu neguli sau įsivaizdinti 

kaip aš laimingas. Aš beprotiš
kai m|yliu ją. Pagalios, ji... ji...

Jis nepabaigė frazės, bet pa
lietęs dviem pirštais lupas pada
rė gestą, reiškutį: dieviška, ža
vėjau t i, neturinti sau lygios, to
bula ir daug kitko.

—Nejaugi tai visą? — pak
lausiau aš su šypsą.

Viską, apie ką tik galima 
svajoti, — atsakė jis.

Paskui jis perstatė mane sa
vo pačiai. Ji buvo nepaprastai 
meili, elgėsi su manim draugiš
kai, maloniai ir prašė manę 
skaityti jų namą savu.

Bet visgi aš jaučiau, kad 
Blero daugiau man nebepriguli. 
Musų artimam draugiškumui 
atėjo raiškus galas. Mes dagi 
neradome ką pasakyti vienas 
kitam.

Aš atsisveikinau.
Vėliaus aš išvažiavau keliauti 

po Rytus. Sugrįžau aš per Ru
siją, Vokietiją, Švediją ir Holan- 
diją.

Aš atvykau į Paryžių tik po 
aštuoniolikos mėnesių nebuvi
mo.

Ant rytojau po mano sugrįži
mo aš išėjau klaidžioti bulva
rais, kad pripratus prie Pary
žiaus gyvenimo, vr urnai pama
čiau ėjusį priešais mane žnVo- 
gų, išblyškusį, su išsiuvusiu 
veidu, kuris tiuli jau buvo pana
šus į Blero, kaip sudžiūvėlis ir 
džiovininkas gali būti panašus į

matyt, pavargo nuo vaikščioji*
mo, aš pasakiau:

—Tu blogai išrodai, ar svei
kas?

—Taip, aš biskį sergu, — at
sakė jis.

Jis išrodė į mirštantį, ir aš 
pajaučiau, kad mano širdis pri
sipildo užuojautos tam senam ir 
artimam draugui, vienatiniam, 
kokį kada nors aš turėjau.

Aš jausmingai paspaudžiai 
jo ranką.

—Kas tau? Tu kenti?
—Ne, jaučiuos kiek pavargęs, 

bet tai niekis.
—Ką sako daktaras?
—Jis sako, kad tai nuo ma

žakraujystės. Jis prirašė man 
geležį ir raudoną mėsą.

Urnai manyje gimė nuožiūra. 
Aš paklausiau:

—Ar laimingas tu?
—Taip, labai laimingas.

, — Pilnai laimingas?
—Taip, pilnai.
—0 tavo pati?
— Ji graži, kaip ir pirma, ir 

aš myliu ją daugiau negu kada 
nors.

Bet aš pastebėjau, kad jiis pa
raudo ir išrodė nusiminusiu, tar 
si bijojosi klausinėjimų.

Aji paėmiau jį už rankos, nu«- 
temjpiau į tuščią tuo laiku kavi
nę, priverčiau jį prisėsti ir į- 
temptai žiūrėdamas į jį paklau
siau: *

— Na, mano senas, geras (Irau 
ge, pasakyk man visą tiesą.

-—Bet man nėra ko sakyti,— 
sumurmėjo jis.

Aš nutvėriau:
—Juk tas netiesa. Tu sergi, ir

Blero pati, kurios aš iki tos 
dienos visai nežinojau, buvo au- 
gšta, biskį liesi, graži mergaitė

bės žmogų.
Aš žiurėjau į jį su. neramiu 

nesusipratimu, klausdamas sa-
plaukais, bliškiu veidu ir balto- Vęs: “Ar tai jis?” 
mis rankomis. Ji vaigščiojo pasi v__ r_________  r "
lenkusi, tarsi supdamos! valtyje, praskleidė glėbį. Aš irgi tą patį 
Tas darydavo tokį įspūdį, tarsi padariau, ir mes i>asibučiavome 
ji nuolatos ėdama gražiai pri- i čia pat, ant bulvaro, visiems 
tupia. Į matant.

Jis pamalė mače, šuktelėjoį ir

be abejonės sergi dvasioje ir 
niekam nedrįsti atidengti savo 
paslapties. Koks nors sielvar
tas tave graužia. Bet man tu 
pasakysi, ar ne tiesa? Aš laukiu!

SVEIKATA TAT TURTAS IR LAIMfi
—» * ** V V. •* *•** U

U

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

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas piIvalio nusl:tt>- 
nėjimas, skilvio neinalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abcl- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTER1S ir i 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTE1U0 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

tvirti tai naudokite SALUTES B1TTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo infiueiuos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karkiamose ir tara panašiose vietos* ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

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

| suokit taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st S t., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351
CH

Mes perkame Pergales Boudus pilna parašyta* 
|« verte, ir laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Uterninkais, Kelvergaii

J. G. SACKHJKIM & CO.
1335 MILWAUKEB AVR.
tarp PauliM. ir Woo4 St*.

. _ ■ . uht-h .. ... . u - --

paskui, nugrįžęs galvą, pasakė: 
—Tai kva»ila! Bet dcl manęs 

viskas pabaigta!
Kadangi jis niitįlo, aš spiriau: 
—Tai sakyk gi vjską! ’
Tada jis ištarė grėdai, tarsi 

išfnesdalTfnr'ilar niekam nepa
sakytą, bet spaudžiančių jį 
mintį. •

—Dalykas tame, kad mano pa 
ti mane žudo, štai.

Aš negalėjau suprasti.
Ji daro tave nelaimingu? 

Verčia tave kentėti dieną ir 
naktį? Bet kaip, kuo?

Jis sumurmėjo silpnu balsu, 
tarsi išspažindamas nuodėmę:

—Ne... aš perdaug ją myliu.
Aš buvau nustebintas tokiu 

atviru prisipažinimu, paskui gi
mė noras j nok ties. Pagalios aš 
pasakiau:

•Bet, man rentos, tu galėtum 
mylėti ją... mažiau.

Jis vėl paibato. Pagalios jis 
nusisprendč atidengti man savo 
širdį, kaip ir buvusiais laikais.

—Ne, aš to negaliu, ir dėlto 
mirštu. Aš žinau, kad mirštu, 
kad žudau save, ir man baisu. 
Yra dienos, pavyzdžiui kaip 
šiandie, kada pas mane atsiran
da noras apleisti ją ant visa
dos, išvažiuoti toli, į pakraštį 
svieto, kad tik gyvenus ilgai, la
bai ilgai. 0 paskui ateina vaka
ras, ir aš prieš savo valią grįž
tu namo. Tikiu žingsniu, dvasi
niai visai suįręs, aš pamaži lipu 
laiptais. Skambinu. Ji laukia 
mjanęs, sėdėdama kėdėj. Aš bu
čiuoju ją. Paskui mos sėdamės 
už stalo. Laike pietų mane per
sekioja viena ir ta pati mintis: 
“Išeiti, sėsti į traukinį ir kur 
nors išvažiuoti.” Bet kada mes 
vėl įeiname į svetruimį, aš jau
čiu save tokiuo pavargusiu, kad 
man netenka špokų atsikelti ir 
išeiti. Aš pasilieku... o... pas
kui... o paskui... aš visados 
pasiduodu vylionei.

Aš vėl negalėjau susilaikyti 
nuo šypsos. Jis pa lemi jo tai ir

girdėjai, kaip kalba apie nieku 
riaa moteris: *Ji jau už ti’eČio 
vyro” ? Lr ar netiesa, tu tam 
šypsojo is, kaip kątik juokiais iš 
manęs? Vienok, tas tiesa. Ką pa 
darysi, čia ne jos kaltė, nė mano. 

■Ji tokia dėlto, kad gamta ją to
kia padarė. Pas ją, mano drauge, 
Messalinos teni|HTamentas. Ji 
to nežino, bet aš žinau lai pui
kiai. Tuo bloginus dėl manęs. 
Ji graži, tiki, meili, ji ramia na
tūraliu musų beprotiškus gla
monėjimus, kūne mane išse
mia, artina prie kapų. Ji išro
do į nieko nesuprantančią mo
kyklos mergaitę ir ji, vargšė, iš
tiktųjų nesupranta.

—O aš kasdien darau energiš
kus nuosprendžius. Suprask gi 
tu, kad aš mirštu. Bet užtenka 
vieno žvilgsnio jos akių, vieno iš 
tų žvilgsnių, kuriuose aš išskai- 
tau didelę aistrą, kaip aš tuo- 
jaus pasiduodu pagundai, ra
mindamas save: “Tai paskutinį 
sykį. Aš' nenoriu (jaugiau tų 
mirtinų pabučiavimų.”

—O paskui, kada aš vėl nusi
leidžiu, kaip vakar, aš išeinu iš 
namų, be skirtumo kur, mąsty
damas apie mirtį, mintyse įsi ti
krinęs, kati aš pražuvęs ir kad 
viskas mlan užbaigta.

—Aš taip nuveiktas, taip li
guistos, kad vakar nuėjau į Per- 
Lašez kapines. Aš žiurėjau į 
tuos stovinčius kaip domino ei
les kapų ir mąsčiau: “Greit aš 
užimsiu vietą tarp jų”. Aš su
grįžau namo tvirtai nusisprend- 
dęs pasirodyti sergančiu, vengti 
jos... Neužtekau valios.

—O, tu to negali suprasti. Pa
siklausk užnuodyto nikotinu rū
kytojo, ar jis gali atsisakyti nuo 
savo įpročio, tiek smagaus, bet 
ir mirtingo. Jis atsakys tau, 
kad bandė tai padaryti šimtą sy
kių, bet neįstengė. Ir pridurs: 
Ką daryti, aš verčiau mirsiu. Aš 
irgi toks.

—Kada žmogų apvaldo tokia 
aistra arba tokia yda, jis pas
kęsta joje su galva ir kojomis.

Blero atistojo ir ištiesė man 
ranką.

Nesulaikomia'S rūstumas pri
pildė mane, nepakenčiamas pik
tumas prie tos moteries,'’ prie 
moteries abelna, prie to nesą
moningo, gražaus ir baisaus 
tvarinio.

Aš seg’aus plošČių eiti.
Aš šiurkščiai sušukau jam į

—Velniai imtų, duok jai ge
riau meilužių, negu vesti save 
prie mirties.

.Jis vėl neatsakydamas paspau 
dė pečiais ir nuėjo.

Aš išgyvenau šešis mėnesius 
jo nematęs. Kas rytą aš ren
giaus gauti žinią apie ntirtį, pa
kvietimą į laiidoluves. Bet aš 
nenorėdavau užeiti pas jį iš pik
tumo, paisiibjaurėjimo ir tūks
tančio kilų įvairių pajautimų.

Kartą gražią pavasario dieną 
aš vaikšč'ojau Elisejaus laukuo
se.

Buvo šiltas pusiaudienis, tas 
laikas, kuris gimdo mumyse 
paslaptą džiiuigsmą, priduoda 
blizgėsį akftn\s ir lieja į širdį 
smarkų pajautimą gyvenimo.

Kas tai užgavo man petį, aš 
atsigrįžau —tai buvo jis. Jis iš
rodė puikiai, su sveiku raudo-

man abi rankas ir sušuko:
—Štai tu, gabaus, dezirtire!

—Tu juokies, bet aš užtikri
nu tave, kad tai yra klaiku.

LAIVAKORTES
EUROPON

Jau j Yra Parduodamos 

NAUJIENŲ OFISE 
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kaiatfS ylH sekafltos:

Iš New Yorko į Angliją at FiWdją $71.10
Iš New Yorko į Paryžių .. ^$75.00
Iš New Yorko j Hamburgą $110.00
Iš New Yorko į Danzigą  .......  $128.00

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

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

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties į NAUJIENAS.

— ""t..................   — —.............   "lt
kia, tu nepasiduodi daugiau?

Jis kurčiai sumurmėjo:
—Padeki m, kad aš nieko tau 

nesakiau ir palik man ramybė
je. Bet ar žinai, aš radau tave 
ir daugiau nepaliksiu. Tu eisi 
pas miane pietauti.

Beprotiškas noras matyti jų 
naminį gyvenimą, privertė ma
ne priimti pakvietimą.

Dvi valandas vėliau jis vedė 
mane į savo namą. Jo pati pasi
tiko mus kuomeiliausiai.

Pas ją buvo negudri, graži, 
naivė ir puiki išvaizda, kuri ža
vėjo žvilgsnį. Jos ilgos laibos 
rankos, kaklas, veidai buvo ne
paprastai balti, labai gražus ir 
rodė puikią kilmę. Ir vaigščiojo 
j? vis tokia pat linguojančia ei
sena, tarsi koja prie kiekvieno 
žingĮsnio biskį susi lenkdavo.

Renė pabučiavo ją į kaklą 
broliškai paklausė:

—O Liusjcn dar neatėjo?
—Ne dar, miano drauge,

juk žinai, kad jis visada biskį 
pasivėlina.

Pasigirdo skambaliukas. Pa
sirodė augalotas jaunas žmogus, 
labai siauraveidis, plaukuotas, 
išrodantis į pasaulinį Herkulc- 
są.

Mus perstatė vieną kitam Ji 
vadinosi Liusjen Delabar.

Bene ir jis tvirtai vienas ki
tam paspaudė ranką. Susėdo už 
stalo.

Pietus buvo puikus ir labai 
gyvus.

Renė nesustodavo draugiškai 
su manim kalbėjęs, atvirai ir 
karštai, kaip buvusiais laikais. 
Taip ir girdėjosi; “Žinai, drau
go.. .” “Pasakyk man, drauge”.. 
“Klausyk, drauge...”

Paskui) jis ūmai sušuko:
Tu neįsitikėsi, kad aš džiau

giaus, kad tave vėl radau. Man 
rodos, kad tu prisiketiai iš nu-Į 
mirusių.

ir

tu

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. FrancuziAkų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Palng
ne pasakė, atsikreipęs į pačią:

—Brangioji mano, aš radau 
Pjerą ir pasisavinau jį. Mes ei
sime ]>aplepėti bulvare. Tu atlei
si mums tą mažą dalykėlį. Pa
galinus, aš palieku tau poną De- 
labar.

Jauna moteris nusišypsojo 
ir pasakė ištiesdama man ran- 
kiJ:

—Nelaikykite jo perdaug il-

kv.u ( . duu'. s užlaiko
Heimyhoi sveikatai

J. SHUSHO, Mechanikas
3355 So. Halsted St.w Chicago. Telephone Yards 6492.
SUTAISAU VISOKIUS RŲsIES
KALBAMAS .
SIUVAMAS MASINASSKALBIAMAS

Vacuum Cleaners ir Percolaiors;
Gasiniua ir Elektrikinius Prosus ir t.L

—Bot kodėl, — sukau aš jam, 
— tu neperspe^i savo pačią? 
Jei ji nėra btogii, ji supras.

Jis paspaudė pečiais.
Tau gerai kalbėti! Aš ne

perspėju jos todėl, kad aš ži
nau jos palinkimus. Tu turbūt

nuostebos.
—Na, velniai... sveikinu ta

ve, tu labai persimainiai per 
tuos šešis menesius.

Jis labai paraudo ir kreivai 
nusišipsojo:

Darai ką gali!
Aš žiurėjau į jį su atkaklumu, 

kuris, matyt, varžė jį, ir praby
la u:

—Tai tu... tu išgydytas?
Jis greitai atsakė:
—Taip, pinai. Ačiū.

Paskui, mainydamas tonų:
Koks pasiseki mins, kad aš 

tave 'susitikau, drauge. Dabar, 
aš tikiuos mes matysimės ir 
gana tankiai.

Bet aš neaįsižadėjau savo 
minties, aš norėjau žinoti

—Pasakyk man, — klausinė
jau aiš, — tu žinai... apie tui,

Ir mes po ranka išėjome-ant 
gatvės.

Tada norėdamas kaip nors 
patirti, aš paklausiau:

—Klausyk, kas atsitiko, pasa
kyk man.

Bet jis tuoj perkirto mane ir 
murmančiu tonu ramaus žmo
gaus, kurį kvaršina niekais, at
sakė: ,

■—Vienok, drauge, palik ma
ne ramybėje sd savo klausinėji
mais.

Paskui pridūrė pusiau paš
nabždomis, tarsi kalbėdamas su 
savim, su įsitikvinusia išvaizda, 
žmogaus, kuris padarė protingą 
nuosprendį:

—Galų-gale butų perdaug
kvaila taip sau padvėsti.

Aš nebesispiriau.
Mes ėjome greitai, plepėdami.
Urnai jis šnibšlclėjo man į au-

O kas jei mes nueitume pas 
moteris, a?

Aš nuoširdžiai prasijuokiau.
—Kaiį> nori, drauge. Eina-

mie!
Vertė K. Baronas.

ir
tą.

Jie laikėsi labai padoriai, bet 
man visgi pasirodė, kad jie pora

<ą tu man prisipažinai šešetą , niais.
mėnesių atgal... Reiškia, įeis- * Kaip tik pasibaigė pietus, Re-

Rcz. 933 S. Ashlaoid Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Skaudėjimas 
strėnose

labai dažnai paeina nuo kokio nors 
inkstų suirimo. Tokis apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
doinos į tai. kad inkstai ir pūslė ne
veikia kaip reikiant Atsidėk tam 
tuojaus. vartok

Severais 
Kidney and Liver 
Remedy

(Severos Inkstų ir Kepenų Vaistą) 
Kuris yra patariamas visur, kur 
inkstai ar pūslė reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo pūslės ir inkstų užde
gimo, šlapimo susilaikymo, šlapimo 
sutirštėjimo, skausmingo šlapinimo
si, sutinusių kojų ir skausmo strė
nose, paeinančio nuo tekstinių kliū
čių. Kainos: 76c ir $1.26, su B ar 
6 centais mokesčių visose aptiekose.

vn
B

m
m

m
ra

ra
ni

CEDAR RAPIDS, IOWA

1OUT

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.
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Naujienų B-vės 
šėrininkams.

Sekantieji Naujienų Bendro
vės šėrininkai malonės paduoti 
savo teisingus adresus. Jiems 
buvo pasiųsti Šerų certifikatai 
— pelnas, — bet laiškai sugrį
žo. Malonėkite atsiliepti urnai.

P. Indrelė
P. Januševičius
Socialistų Jaunuomenės Lyga
J. Moslekis
Z. Mileika
Emilija Mileikienė
J. Meškauskas

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE

P. Misiūnas '
A. Mazeitis
J./Makauskas
A. Meldažis
M. Karp
A. Kai ris
A. Karalius
Keistučio Pašelpinis Kliubas
A. A. Kishon
P. M. Kaitis
J. Kraučunas
C. Kachones
K. Klimas
P. Kniška
J. Klevas
J. Nevedomskis
Elena Petrulis
J. Longinas-šalčius
Elz. Sidaravičius
A. Sidaravičius
M. šilkaitis
Sta kenas
S.L.A. 212 kp., Kenosha, Wis.
Socialist Party Lithuanian 

Branch, Melrose Park, III.
P. Sadula
J. Tautvaiša
F. Toleika
L. Godelis
Jurgis žemaitis
Jonas žemaitis

Važiuokite į Lietuvą; per

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

L------- ----------------------------- ■■■ ■...........................  -...................... ■ ■ -i*

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
i gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

/ .... ... ............... . *................. ............. 1 "<

PACIAVIMOSI PASl
ĮVAIRIAS TAUTAS

1 — — , J-
Pagal H. D’Almeras’ų 
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas:

pas muzulmanus; pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Francijoj.
ši knygelė turi 89 puslapius.,

' Kaina tik 20c
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šių 

knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted Street,

\
• ’ \

A. Alekna
J. Andriukaitis
Apšvietei Draugystė, Bum- 

side, III.
John Balčiūnas
P. Baltunis
P. S. česna
P. Dargis
K. J. Daugnaris
Draugystė Lietuvos Balsas, 

Kenosha, Wis.
Dr-stė šv. Petro Num. 1
Draugystė Palaimintos Lietu

vos, Chicago, III.
X

J. Grakauskas
K. Gimbutis
M. Giriunas
J. Aceris
J. Drigintis
S. Dilis
A. Petkevičius
J. H. Rashinski
M. Žukas
A. Rašimas «
J. Šidlauskas
K. Šatkauskas
C. S. Shaltas
A. šakėnas
Helena Petrolewitz
A. Sedaitis
J. Karalius
F. Varanavičia
J. Tumosa
V. Sabastian
D. Sabastian . . v
7VT. J. Sdutis
P. Mickis

P. Ridlauskas
V. Ascila
K. Kairis
A. KniStoft
J. Pruss
M. Stankevičia
A. P. Vilutis
P. Andruliunas
K. Grikšas
J. Markevičius
A. Baublis
N. Bislis
P. Vamauksas
J. Balchas
J. Makauskas
J. šopis ♦
A. Petkus
J. šilkauskas
J. Urbonas
D. Benusis
J. Povilonis ------
J.' Mačionis
Ig. Pučkorius
P. Yadgud
D. Galminas
A. Venckienė
S. Venckus
J. Mačius
P. Kiselis'
S. Meškauskaitė
Z. Meškauskaitė
K. Kazlauskas
A. Longevičia
J. Vilčinskis
Miss S. Mileikaitė
Miss A. Mileikaitė
J. Pašakarnis
A. Elkins
P. Sadula
F. Vizbaras
J. Miškinis
J. Jasinskas
S. Medžiauskaitė
St. Meškauskis
K. Medžiauskas
S. Tiškevičius
S. Skipitis
A. Adomavičius
L. Jucius
J. Kaziunas
J. Tamašiunas
Wm. Norgelis
A. Gezbigelis
J. Eibutis
J. Blužis
L. Andrijauskas
K. Statkus
J. Tunaitis
J. Zakar
K. Karpavičius
A. Karoblis
B. Zelvis
J. Vasiliauskas
J. Vaišvila
P. Ragužis
P. Kamoskis
M. T. Kezes
A. Tamašiunas
P. Stasikelis
J. Piksis
K. Stasiūnas
J. Pakšis
P. Varekojis
M. Varekojis
A. Kazlauskas
V. Valentą
F. D. Chinikas
P. Neverauskas
P. Dubickas

Puiki Naujiena Amerikiečiams!
KNYGA APIE TVĖRIMĄSI LIETUVOS RESPUBLIKOS.

Išėjo iš spaudos knyga, parašyta Lietuvos Armijos vyresnio leitenanto Ladis- 
lavo Natkevičiaus, kurioje aprašoma kaip tvėrėsi Lietuvos Respublikos ginti nuo už- 
polikų (bolševikų, bermontninkų, vokiečių ir kt.) ir kaip susitvėrė Lietuvos Armija- 
Kariuomenė.

Knygoje plačiai aprašoma pirmos dienos tvėrimosi Lietuvos valdžios. Knygo
je yra arti 100 iliustracijų. Tarp tų randasi paveikslai Lietuvos prezidento A. 
Smetonos, Ministerių Pirmininko, pasižymėjusių karininkų ir puikus reginiai visų 
dalių (artilerijos, raitelių, aviatorių, pėstininkų ir kt.) Lietuvos Armijos. Nevienas 
čia gali užtikti ir savo brolių, sūnų ar pažįstamų Lietuvos bemelių-kareivių paveiks 
lūs.

Prie knygos yra pridėta rinkinėlis Lietuvos kariškų dainų su gaidomis.
“Lietuvos1 Kariuomenė” yra. puikiai išleista ir didelio formato.
Tuojaus pasiskubinkite nusipirkti,nes yra labai mažai atspausta ir jau bai

giama išparduoti.
Popieros viršeliais kaštuoja
Gražios odos apdarais ....... .

Agentams duodame didelį rabatą.
Pinigus su užsaikymais siųskite šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
294 — 8-th Avenue, New York City.

Dr. A. R. Blumenthal

sIbuoJu Dykai
Gyvenimas yri 

tuščias, kada pra 
ayksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki D vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4641 8. Ashland av. kam p.47 it 

Talephone Yards 4112 
Boulevard 8437

DR. M. HERZMAN
4

$2.00
. 3.00

A. Name j imas •»
I. Strolis
B. Petraitis
V. Raudzevičius
C. Jokubauskas
A. Kaminskaitė
A. Warkalis
P. Stanušauskis
J. Vanagas
J. Misevičia
K. Krukas
P. Sedula
J. Mekšras
P. čiliuška
K. šešelgis
J. Norkus
A. Trakšelis
P. Raudokas
Chas. Ramutis
E. Bentishis
A. Jurdonas
J. Jasinskas
J. Meškauskas
P. Jokubonis
Lith. Moming Star Pol. Club
A. Kazlauskas
P. Krikščiūnas
Wm. Norvill
P. Dailydonis
J. Drilingas
P. Bataitis
P. Bogušis
J. ff. Chiapas
A. Derkaitis
A. Einikis
D. Grigas
P. Baranauskas
F. Gečas
P. Blumas
J. Gabrys
A. Bileskis
J. K. Bartkus
J. Aneik
P. Brajus
P. Mekenas
J. Degutis
J. Backus
J. Buividas
A. Spetila
J. Balekas
F. M. Bendik
B. Čepelis
E. Gudaičiui
D. J. Aleksis
A. Andriejaustas
K. Dobrowska
P. Guzauskas
Z. Dabrawalskiutė
P. Teruška
K. Glimža

Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsįjno, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai praSalinamos, vartojant

PAINT-EXPELLEBI
((Draugą Reikale”

įmynoB, kurios kartęi dažitiojo jo veikiančiu jiofją, dauf;iaua l>o jo neapsieina.
musu vaizbaženkliu

4* ANOHOR (Įk.arae)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis ners tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po’ 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

Į - ' Į -■ *

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

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

DARBAS
Šią knygą parašė žino
mas franeuzų rašytojas 
EMILE ZOLA. Vertė A. 
J. Uoga. Tai yra puikus 
romanas. Kuris pradeda 
jį skaityti, nepadeda kny
gos į šalį kol neužbaigia 
skaitęs visą knygą. Kiek
vienas vaizdas žingeidus 
—skaitai juos, gėriesi ir 
mokiniesi. Kas dar netu
ri tos knygos, privalo 
tuojau įsigyti. 291 pusla
pis. Kaina tik 75c.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS

1739 S. Halsted Str.
Chicago, III.

Galvos ir Gerklės
Ligos

Dažniausia ligos for
ma, kuri paeina nuo 
užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bū
du išgydo greitai ir 
pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ar skrepliuoji?
Ar visą skauda?
Ar nosis prišašus?
Ar šniokšti miegodamas?
Ar bčga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi?
Ar labai čiausti?
Ar akis silpnos ir ašaroja?
Ar skauda pakaušį?
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytmetyj?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis, užsikemša naktin?
šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

į influcnzą. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytojų prie pirmo apsireiškimo li
gos.

DR. F. O. CARTER
120 S. State SU Chicago.

Besisukamų šviesų iškaba per
23 metus prie State gatvės.

Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

■ " 1
Office Phone Canal 330
Reeidence Phone Garfield 7830

DR. B. G. BERENS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gerai lietuviam* ilnomaa per 33 me
tų kaipo patyria gydytojas, ahlrargaa 
ir akuleria.

Gydo aitrias ir ehronilkaa ligas. Ty
rą, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prto. 
ta t. ui.

Ofisas ir Labaratorlja t MII W. IBtk 
St. netoli Fisk BU

VALANDOS: Nuo 10—lt plotą, te 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis t Canal
8110 arba 857

Naktimis Draxel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 8411 B. Halstod Street 
VALANDOS: 8—• ryto, tiktai.

............ .... ............................. -X

Telephonall

Dr. Charles Segal 
l^or&ifcGlC | savo nauj^ 

pa. 4729 St. Aaland Avė. Jh 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmety j, nuo 2 Iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
lr nuo I iki G vakare.

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

S33SXCEXS3XSXSS33XZESS3

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St. \

Tel. Canal 2118

DR. M. T. STEUKOLIS 
Liatarla 

Gydytoju ir Chirurge* 
Ofisas: 1757 W. 47 St

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

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 4ien«. 

Namai: 2914 W. 49 St.
Tel. McKiniey 263

V. Damijonaitis
L. Dajnbrauskas
P. Gaudiešius
A. Bružinskas
S. J. Dargužis
Bertha Herrmann 
P. Zalnieraitis 
BĮ. Tipshas 
J. Liaudanskis 
Ch. Shumskis 
P. Steponaitis 
Z. Perminąs

Office 1801 S. Ashland Avė.
Vai.: 9—12, 2—5, 7—9.

Pullman 652
APTIEKA 

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Ave^ 
Chicago-Roseland. III.

Telepkond Boulevard 216G
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: G-12 ryto 
2—t vakaro 

Mtl S. Marga* St Chicago, DJ.

Jelephone 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/

Miss S. Mikutaitis
J. A. Masas
F. Budria
J. Karvelis

.. ....... .
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kurie varydavo piktą agita
ciją prieš socialistus. Jiems 
dabar bus uždėta apynas
ris.

Apskritai imant, galima 
pasakyt, kad industrialis
tai šiandie užima išmintin
gesnę policiją svarbiausiuo
se darbininkų judėjimo klau 
Simuose, negu komunistai. 
Tie sudemoralizuoti gaiva
lai, iš kurių susideda liku
čiai komunistų “partijos”, 
da vis skelbia, kad tikriau
sias darbininkų kovos įran
kis esąs spėka; o žiopliausie- 
ji iš visų komunistų, lietu
viški, net stačiai seklbia, per 
savo organą “Laisvę”, kad 
darbininkų išganymas esąs 
kumščioję!

Grįsta prie 
Į barbariškumo.

Pereitą subatą buvo laik
raščiuose tokia žinia iš Port 
land Oregon valstijos:

“Oregono žmonės ban
dė panaikint mirties bau
smę, bet jau rengiasi at
mest tą bandymą. Bal
savimo rezultatai iš sep
tyniolikos pavietų, jų tar
pe ir iš J62 pilnų precink- 
tų Portlande, delei refe
rendumo įnešimo atgai
vint mirties bausmę, yra 
štai kokie: Už 15,000; 
Prieš 13,000.”
Mirties bausmė yra bar

bariškų laikų palikimas. 
Jeigu Oregono piliečiai grįž 
ta prie mirties bausmės, tai 
reiškia, kad jie dabar pasi
darė žiauresni, negu buvo 
pirma.

Tas žiaurumas yra di
džiosios pasaulio karės pa
sekmė.
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Užsisakomoji Kalasi 
Chlcagoje — paltui

Metams .................xc«»<«xa W-00
Pusei metu .......... ...   3.50
Trims mėnesiams 1.85
Dviem menesiams ..«••••« 1.45 
Vienam menesiui .75

Chlcagoje •— per nešiotoju!
Viena kopija . ....................... 02
Savaitei ..................................... 12
Menesiui  ...........  50

SavienytoM ValstijoMt ne Chlcagoj, 
paltą;

Metams     ... .m.« 15.00 
Pusei metu ..........................  3.00
Trims menesiams 1.65
Dviem menesiams 1.25
Vienam menesiai .65 i

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta).

Metams ...............    >7.00
Pusei metu .........................  4.00
Trims menesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money | 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Industrialistai 
atmetč spčkos 

vartojimą.
Dvyliktoji Pasaulio Pra

moninių Darbininkų (L W. 
W.) konvencija, įvykusioji 
Chlcagoje, kaip vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, kad ta 
organizacija nepritaria spė
kos ir prievartos vartoji- 

.vu.myi:r..N^ępai tokią rezo
liuciją buvo priėmus “pra- 
moniečių” generalė pildo
moji taryba. Ji skamba se
kamai:

“Kad padarius musų 
poziciją šitokiuose klausi
muose aiškia ir nedvipra
smiška, mes, generalė pil
domoji Industrinių Dar
bininkų taryba, šiuomi pa- 
reiškiam, jogei šitokia or
ganizacija netiki ir nie
kuomet netikėjo į ardy
mą arba spėką, neskelbia 
ir niekuomet neskelbė to
kių priemonių atsiekimui 
industrinių reformų.

“Viena, dėlto kad to
kiais budais niekuomet ne 
buvo išrištu joks princi-j 
pas.

“Antra, dėlto kad indu
strinė istorija rodo mums, 
jogei darbininkai pralošia 
kovą, jeigu streikininkai 
griebiasi spėkos ir prie
šingų įstatymams prie
monių, nes visos valdžios 
jiegos tuomet esti atkrei
piamos prieš juos.

“Trečia, dėlto kad tokie 
metodai ardo konstrukty
vius palinkimus, kuriuos 
ši organizacija stato sau 
už tikslą remti ir plėtoti, 
idant darbininkai prisi
rengtų užimti savo vietą 
naujoje visuomenėje.” 
Ta pati industrialistų kon 

vencija priėmė da ir antrą 
labai išmintingą nutarimą, 
būtent, kad I. W. W. priva
lo nesikišt į politiškų parti
jų dalykus ir neužsipuldi- 
nėt ant jokių partijų. Šitas 
nutarimas turi ypatingos 
reikšmės dėlto, kad tarpe 
industrialistų iki šiol buvo 
daug anarchistiškų gaivalų,

Vokietijos spar
takai dalyvaus 
rinkimuose.

Reichstago rinkimuose, ku 
rie įvyks 6 d. birželio mėne
sio, dalyvaus ir Vokietijos 
Komunistų Partija, t. y. 
Spartakų Sąjunga.

Vokietijos steigiamojo su
sirinkimo rinkimus sparta 
kai boikotavo. Tuo jie pasi
tarnavo buržuazijai. Ačiū 
tam, kąd spartakai sulaikė 
dalį darbininkų nuo balsavi
mo, buržuazinės partijos lai
mėjo didžiumą vietų steigia
mam susirinkime.

Dabar spartakai jau su
prato savo klaidą.

Bet dąlis Vokietijos komu
nistų da vis eina tuo pačiu 
klaidingu keliu. Kaip “Nau
jienų” skaitytojai žino, jie 
atsimetė nuo spartakų ir su
siorganizavo į atskirą parti
ją. Jie visai nepripažįsta 
parlamentinio veikimo, reiš
kia, eina anarchistų pėdo
mis.

“LAISVIEČIAI” NAUDOJASI
BOSŲ KYŠIAIS?!

Vienas “Keleivio” korespon
dentas nesenai paskelbė, kad 
brooklyniškio komunistų orga
no vedėjai gaudavo iš Bekam
pio “overkotų,” kuriuos jisai 
priimdavo/kaipo kyšius, iš kriau 
čių dirbtuvių bosų. Mes neno
rėjome tikėti, kad tai galėtų būt 
tiesa. Kiekvienas mato, kad 
“Laisvi?’ varo deni orai iza torių 
darbų lietuvių darbininkų judė
jime, bet kad ji butų taip že

mai nupuolus, jogei dalintųsi 
kyšiais, gautais iš darbininkų 
išnaudotojų, tai jau tik, rodos, 
butų perdaug.

Vienok ‘^Laisve” prisipažįsta, 
kad “Keleivio” korespondento 
pranešime yra tiesos, štai kų 
rašei vienas jos bendradarbis 
gegužės 15 d. numeryje:

“Keleivifo” korespondentas 
iš Brooklyno, tvirtinantis, 
kad laisviečiai “šiur” nešioja 
Bekampio pristatytais “over- 
kočiais,” matomai nusimanąs 
ką sakąs. Mat, jis buvo Be
kampio generalin agentu ir 
dirbo pas jį už “komišiną,” 
tai ir laisviečiams atnešęs 
pardavė “overkočius.”
Taigi pati “Laisvė” praneša, 

kad laisviečiai įgijo tų “over
kotų,” kuriuos Bekampis gau
davo iš kriaučių bosų. Ji sako, 
kad Bekampis pardavinėdavęs 
tuos “overkotus,” ir kad lais
viečiai pirkdavę jų. Bet dabar 
jau kiekvienas gali paabejoti, 
kas tenai buvo per “pirkimas.” 
Juk “Laisvė”, pasirodo, žinojo, 
kad Bekampis gaudavo kyšių 
iš kriaučių bosų ir darydavo iš 
to biznį, o betgi ji ne tiktai ne
pranešė apie tai kriaučių uni
jai, bet iki paskutinės dienos 
talpino straipsnius, pateisinan
čius Bekampį. Kodėl ji taip ap- 
gavingai elgėsi? Vienas brook- 
lynietis rašo apie tai paskutinia
me “Keleivio” numeryje:

Bet štai, ėmė ir išlindo yla 
iš maišo, ir pasirodė tos pas
laptį#, kodėl komunistų or
ganas tyli. Būdamas siuvėjų 
unijos delegatų, B. imdavo 
nuo lietuviškų bosų kyšius 
ne tik pinigais, užtai kad 
mulkindavo darbininkus, bejt 
ir drabužių gaudavo. Jis 
tiek buvo prisinešęs drabu
žių nuo bosų, kad išteko vi
siems jo sėbrams. Štai, šio
mis dienomis paaiškėjo, kad 
B. apdovanojo tais drabu
žiais ir komunistų organo 
leidėjus, redaktorių ir admi
nistratorių. Jis jiems davė 
po vieną žieminį apsiautalą- 
paltą, kuriuos buvo "gavęs 
nuo bosų už pardavimą dar
bininką reikalų. Kad ištik- 
rųjų taip yra, kad komunis
tų organo leidėjai dėvi gau
tais už darbininkų pardavi
mą overkočiais, tai liudija 

vienas jų artimųjų, kurio 
pavardės čionai neminėsiu.
Tai tau ir “darbininkų klesos 

apgynėjai”!

RUBSIUVIŲ UNIJA REMIA 
SOCIALISTUS.

Rubsiuvių unija Amalgama- 
ted Clothing Workcrs of Ame
rica savo konvencijoje, kuri ne 
senai įvyko Bostone, padarė vi
są eilę labai progresyviškų nu
tarimų. Tarp kitko ji nutarė 
paaukauti .$3,000 socialistų dien 
raščiui “Ncw York Call” ir 
$1,000 socialistų mokyklai Rand 
School.

O pažiūrėkite, ką daro tūli 
lietuviai tos unijos nariai ir lie
tuviškas tos unijos organas, 
“Darbas”? Jie, kaip įmanyda
mi šmeižia socialistus ir socia
listų spaudą. Tuos atžagareiviš- 
kus gaivalus unija turės suval
dyti.

VĖL AGITUOJA Už TAU
TININKŲ PARTIJĄ.

“Tėvynės” redaktorius, teisi
nasi, kad jisai nevedąs S. L. A. 
organo tautininkų partijos pa
kraipoje. O tuo tarpu jisai de
da į tą laikraštį štai kokius 
straipsnius:

Tautininkų partija kon
centruoja savo spėkas.—Pa
staruoju laiku Amerikos lie
tuviai tautininkai demokratai 
pradeda rimtai organizuotis 
ir koncentruoja savo spėkas 
A. L. Sandaroj, kaipo oficia- 
lėj savo partijoj. Apart to dar, 
kad pasirodyti pilnai subren
dusiais politikos klausimuose 
ir parodyti savo visišką rėmi
mą Lietuvos Atstovybės Ame 
riko j e, Sandaros centro val
dyba nutarė likviduoti tas sa

vo partijos įstaigas, kurion 
iki šiol rūpinosi Lietuvos už
sienio reikalais. / 
Ar negalėtų p. Vitaiti/ per

kelti tokią partyvišką agitaciją 
iš “Tėvynės” špaltų kur-nors 
kitur?

Iš Lietuvos.
Steigiamojo Seimo rihkimų 

kampanija ir pasekmės.

(Speciale Naujieną koresp.)
PAPILE, Šiaulių apskr., ba

landžio 18. — Papiliečiai pirm 
laiko nesiinterosavo rinkimais 
į St. Seimą; paaimanuodavo — 
paaimanavę ir vėl stumia lyg 
vėsimą tlyn savo juodą gyve
nimą. Per didelį nuo visokių o- 
kupacijij nukankinimą užmir
šo mat ir sapnuoti apie politi
ką. Rodėsi jau, kad taip ir 
slinks ramybėj gyvenimas. Bet 
iš kitos pusės, kitokiam vėjui 
papiltus ir pasirodžius vienam 
kitam partijos kalbėtojui, ir 
papiliečiai pakėlė savo galvas. 
Visų pirma, susitverė “Lietu
vių Valstiečių Sąjungos” kuo
pelė ir tuoj pradėjo rūpintis 
kandidatais į Steigiamąjį Sei
mą. Nors iš papiliečių neatsira
do tinkamo atstovo, bet buvo 
pradėta galvoti apie kitur pas
tatytuosius kandidatus ir kokį 
sąrašą savo balsais paremt. At
sirado įvairių nuomonių^ o y- 
pač dėlto, kad Papilėje nebuvo 
nei kokios organizuotos parti
jos. Krikščionių demokratų 
partijos palaikytojai irgi lig 
pat galo tylėjo; rodosi, lyg jų 
nebūtų Papilėje. Žinoma, slap
ta kaip apuokai bijodami švie
sos, šiokios tokios davatkėlės 
kalbino ir traukė į savo pusę.

Paskutiniomis dienomis, t. y. 
11 balandžio, ir jie parodė sa
vo knyslę. Bet kur? Prašau ne
sistebėti: ogi maldos namus pa 
vertė Į mitingo salę. Bažnyčio
je kunigui su klebonu pasiva
duojant, bilvo tas mitingas at
kartotas trį atvejus. Žmonės 
labai pasipiktino, ir atsirado 
tokių, kurie kunigo paprašė iš
eit ant gatvės mitinguoti; net 
ir senos nloterįs barėsi, kam 
kunigas be stulos pamokslą sa
kąs. Kunigas į tuos žodžius ne
atkreipė domės ir išraudona
vęs varė toliaus savo darbą, tik 
liepė socialistams išeiti lauk; ir 
išėjo pusė žmonių pasipiktinu
sių kunigo agitacija. Žmonės 
nei kiek neatkreipė savo do- 
m,ės, kad ir vyskupo raštas bu
vo paskaitytas, kuris ragino 
balsuoti tik už krikščionių de
mokratų partiją. Garbė papi
liečiam#, kad jau yra lig tiek 
pažengę pirmyn ir kad supran
ta, kam yra skiriami maldos 
namai.

Kuomet mitingavo kunigas 
Strumila, tai jis stengėsi kaip 
galėdamas išaiškinti socializmą 
ant savo kurpalio. Gązdino ti
kinčiuosius, jog nebebusią jun
gtuvių; kad vaikus gimusius 
nuo tėvų atimsiu ir auklėsią ne 
pagal Kristaus mokslą; kad 
bažnyčias išgrausią ir katalikų 
tikėjimą panaikinsią; kad ne
leisią nieko turėti nuosavybėje 
ir t. t. Ir ant galo prisiminė Šv. 
Augustino žodžius: “Nors ma
ne visi paniekintų, nors mane 
visi neapkęstų, bet aš ant visa
dos pasiliksiu jūsų brolis.”

Kaip tik prieš tuos žodžius 
kunigas buvo išsireiškęs, kad 
nieko be pilno atlyginimo ne
galima paimti iš artimo, t. y. 
negalima imli žemių iš dvari
ninkų ir klebonijų, nors žmo
nėms aišku kaip diena, kad tos 
žemės nėra jų pirktos. Išeina: 
jeigu dvarininkas pats neduoda 
nors ir neapmatomus plotus 
valdydamas, bet iš jo paimti ir 
atiduoti varguoliui — nuodė
mė! Tai kaip krikščionįs de
mokratai galės vadintis tų bro 
liais, kurie vargsta, nei galvai 
vietos padėti neturėdami? ži
noma, tuokart pasakys: “Bro
lau, kęsk ant šios žemelės; už 
tat gausi dangaus karalystę.”

Išėjus iš bažnyčios, vietiniai 
inteligentai ėmė .kalbėli, kad 
esąs dar nebaigtas mitingas ir 
kad reikią jį užbaigti. Susirin

kus miniai, pirmas pradėjo 
viršaitis, šis ėmė aiškinti rinki
mų tvarką ir kaip nevietoj ku
nigų buvo daromas mitingas. 
Išvedė aiškią liniją tarp social
demokratų ir krikšČionių-d’e- 
mokratų, pastatydamas tašką 
kaip reikalinga tas visiems su
prasti. Sumušo visus kunigo 
melus ir šmeižtus, kurie ant 
socializmo buvo verčiami. Aiš
kino, kaip socialistai negriauna 
ir nemano griauti bažnyčių ir 
tikėjimo, bet kad patys kunigai 
pasivadinę Kristaus pasekėjais 
ją griauna, brolį prieš brolį 
siundydami ir pasmerkdami 
nors r ideališkiausius žmoni
jos troškimus. Priminė, kam 
reikalinga auklėjimo globoji
mo namai pavargėliams vai
kams ir ką reiškia kunigo ir 
laisvas susijungimas.

Žnuųiės tam pilnai pritarė ir 
suprato. Ištikro, jeigu dabar a- 
teitų Kristus į maldos namus, 
tai tuoj visus kunigus išvarytų 
su virveliniu, kaip yra išvijęs 
parizėjus.

Toliau kalbėjo mok. Stulgai- 
tis ir St. Jazdauskas. Aiškiai 
priparodė, kokiais keliais yra 
ėję krikščionįs demokratai is
toriškai, ir kokiais darbais už
siiminėjo kai-kurie rusų caro 
laikais. Kaip žmonės kentė dėl 
“ohrankos” ir kad toksai kuni
gas Olšauskas ir ko. joje tarna
vo. Davė suprasti, kad ne kuni
gai, bet social-dcmokratai visą 
laiką siekė prie nepriklausomy
bės ir dabar štai iškovojo, o 
daug jų *del Lietuvos ir savo 
galvas yra padėję. Kvietė kuni
gėlius, kad ateitų į mitingo vie
lą ir pakalbėtų, bet tieji kaip 
žiurkės į urvą įsitraukę kiurk
sojo.
Atsirado vienas seniukas, ku

ris sakės esąs samdytas dalinti 
atsišaukimų; norėjo aiškinti, 
jog 1905 m. tai socialistai už
traukė ant žmonių kazokus, 
bet minia jb neklausė.

Kuomet aš su vienu krikš
čionių-demokratų įsikalbau 
ir paklausiau, kodėl nei vienas 
kunigas neateina į mitingo vie
tą žmonėms paaiškinti savo 
tikslų, tai jis atsakė: “Mat ant 
gatvės gali jam kas-nors su ak
meniu pakaušį pramušti, o 
bažnyčioje , tai nieks neišdrįs, 
ir jam niekas negali užginti 
bažnyčioje ką nori daryti.”

Bažnyčia ąisų žmonių staty
ta, ir jeigu kunigas joje vieton 
maldos, pamokslo ir tikėjimo 
mokymo, politikos mitingą da
ro, tai tuo labiau žmones, kuni
gui pradėjus, tuose namuose 
gali mitinguoti, nes tai jų yra 
savastis.

(Bus daugiau).

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

LATVIJA.
Rųikimų į Kuriamąjį Seimą 

pasekmės.
[Federuotosios Presos žinia]

Įvykusių balandžio mėnesyj 
įlinkimų į Latvijos Kuriamąjį 
Seimą (Konsliluantą) pasek
mės tokios:

Iš viso 150 atstovų skaičiaus, 
agrarų (žemvaldžių) grupių 
atstovų išrinkta 56; socialdemo 
kratų 52; demokratų 5; radi
kali nių demokratų 6; naciona
listinių partijų 19. Liekamas 
dvyliką vietų laimėjo įvairios 
smulkesnės latvių grupės. Bal
savimo teisės duota lygiai vy
rams ir moterims, nuo 21 metų 
amžiaus, su proporcine atsto
vybe. Kariškiams taipjau buvo 
leista balsuoti.

. LENKIJA.
Bedarbių armijos.

Olicialėmis Lenkų valdžios 
žiniomis, pirmoj kovo mėnesio 
pusėj nedarbo padėtis Lenkuo
se buvo tokia:

Varšuvos vaivadijoj: bedar
bių skaičius 52,838; numatomų 
bedarbių 37,840; gaunančių pa
šalpos bedarbių 14,471; skai
čius dirbančių viešuose darbuo
se 10,100.

Lodzės vaivadijoj: bedarbių 
114,678;' numatomų bedarbių 
103,436; pašalpos gaunančiųjų 
38,782; dirbančių viešuose dar
buose 5,364.

Kiclco vaivadijoj: bedarbių 
39,343; numatomų bedarbių 
29,397; pašalpos gaunančiųjų 
9,296; dirbančių viešuose dar
buose 463. |

Liublino vaivadijoj: bedarbių 
3,587; numatomų bedarbių 3,- 
269; dirbančių viešuose dar
buose 114.

Baltstogės vaivadijoj: bedar
bių 2,758; numatomų bedarbių 
1,464.

Ir taip toliau. Aplamai be
darbių skaičius Lenkijoj siekia 
viso 217,798; numatomųjų be
darbių 176,560; pašalpos gau
nančiųjų 62,559; dirbančiųjų 
viešuose darbuose 17,209.

BELGIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

Pasak Olandų socialistų laik
raščio Het Volk, Belgijos socia
listų organizacijos Brussely 
pirko už 5 milijonus frankų di
delį teatrą, kuris bus paverstas 
liaudies rūmais. Garsusis Mai- 
son du Peuple (Žmonių Na
mas), pasirodo, esąs jau per- 
mažas ir nebeatatinka išaugu
siam socialistų ir darbininkų 
judėjimui Belgijos sostinėj.

SKANDINAVIJA. 
Badaujančių vaikų gelbėjimas.

[Federuotosios Presos žinia]
Stockholmas. — Skandinavi

jos darbininkų unijos nemaža 
prisideda prie darbo gelbėti 
tuksiančius badu mirštančių 
Vokietijos ir Austrijos vaikų. 
Pastaraisiais keliais mėnesiais 
vien tik Danijos darbininkų un' 
jos išleido apie 1,500,(XX) mar
kių pargabenimui iš Vokietijos 
tūkstančių išbadėjusių vaiku
čių. Juos priima pas save Dani
jos darbininkų šeimynos ir auk
lėja kartu su savo vaikais, iki 
tų baduolių tėvų padėtis kiek 
pagerės ir jie galės juos atsiim
ti.

Pasak Bcrliner Tageblatt, 
Norvegijon pargabenta iš Vien
uos apie 3000 vaikų, kuriais čia 
rūpinamos. Christianijoj įsikū
rė specialinis komitetas, kurs 
rūpinsis pargabenimu dar dau
giau vaikų iš Vokietijos, idant 
gelbėjuš juos nuo bado. Be to, 
Norvegija davė Austrijai įvai
rių maisto daiktų vertės už 3 
milijonus kronų, o Norvegų 
ambasada Bcrline dalina dova
nai valgomų daiktų vokiečių 
badaujančioms šeimynom#.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotosios Presos žinia]

Seattle, Wash. — Kaipo pa
sekmė žiaurios lobingosios bur
žuazijos, susibarusios į Associa
ted Industries organizaciją, ko
vos su darbininkais ir jų uni
jomis, per keletą paskutiniųjų 
mėnesių skaičius Seattle miesto 
gyventojų sumažėjo trim de
šimtini tūkstančių žmonių.

Pasadena, Calif. — Čia tapo 
įkurta kooperatyvinė vartotojų 
bendrovė RocĮulale pienu. Ra
miojo vandenyno pakraščiu da
bar yra 1(X) kooperatyvinių san 
krovų.

Chicago. — Laikomoji čia’T. 
W. W. konvencija nutarė įsteig
ti tokius santykius su Anglijos 
Shop Stcwards’ and Workers’ 
komitetu, kad vienos organiza
cijos nario korta butų pripažin 
ta ir kitoj. Tai yra, Shop Stcw- 
ards and Workers narys, atvy
kęs į Jungtines Valstijas, gau
na I. W. W. nario kortą ir lai
komas kaipo pilnas tos organi
zacijos narys. Tas-ą)at turi at
silikti, jeigu I.W.W. narys per
sikeltų Anglijon ir savo kortą 
pristatytų Shop Stcwards orga
nizacijai.

Darbo Laukas
[Federuotosios Presos žinia]

Milwaukee, Wis. — Streikuo
jantis medžių piovimo pramo
nės darbininkai laikosi tvirtai. 
Samdytojai, savo pastangose nu 
galėti streikininkus, graibstosi 
paprastų savo kovos priemo
nių: samdosi mušeikų, areštuo
ja pikiet uoto jus, skelbia kapi
talistų laikraščiuose melus, kad 
buk daugelis streikininkų grįž
ta dirbti, ctc. Stanley, Wis.» bu

vo areštuoti šeši darbininkų 
unijos viršininkai. Jų byla tu
rėjo būt Chippewa Falls, bet 
pačios kompanijos advokatas, 
neturėdamas jokių areštuotųjų 
nusikaltimo išrodymų, prašė 
teismo, kad byla butų panaikin
ta.

Detroit, Mich. — Gatvekarių 
darbininkų unija įteikė samdy
tojams ultimatumą: arba jie 
urnai turi- padidinti darbinin
kams algas, arba bus streikas. 
Gatvekarių darbininkai reika
lauja minimum 95c., 98c. ir 
$1.00 valandai, vietoj dabar 
gaunamų 65—85 centų; 8 va
landų darbo dienos ir pusantro 
tiek mokesnio už viršlaikio dar
bą.

Minneapolis, Minu. — Valgy
klų ir viešbučių darbininkai ve
da atkalią kovą su savo sam
dytojais. Streikuoja jau trečia 
savaitė dėl didesnės algos. Lai
kosi drūčiai, ir samdytojai jau
čia, kad turės nusileisti, bet kul
kas dar spiriasi. Jie tuo budu 
žudo tuksiančius dolerių, bet, 
žinoma, streikui pasibaigus jie 
savo nuostolius atsilygins, pa
brangindami maistą valgyklo-

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visoklM reikalus, kaip krimlnaliikuoae 
taip ir cMlUkuoee teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast

Narnų Ofiiaa: ( Mierto Ofisui 

1323 S. Haltttd lt 127 I. Burbom 31. 
Ant trečių lubų 1111-13 Daily BMf.

Tek Drovu 1310 Tol. Central 4411 
y*

DR. A. MONTVID
4 CHICAGO

Listavis Gydytoja* Ir Chlrattaa 
25 E. W*shingto> St. 
Marahall Field Aiiaaa 

18th fl. Kaimas 1827 
Phona Central >362

Valandos: nuo 16 iki 12 ryte

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

E-Spindulial. Phone Armitage 2S1S
Rezidencijos telef. Albany 8710

-........................ 1 - ■  ....................... —*

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki 6 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
>261 Be. Halstod SU Chicase, 11L

Tele Yards 6492

AKUšERKA!
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, III

JOHN KUCHINSKAS ’ 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

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

kiu patarimus ir skolinu pinigu* 
ant Pirmų Mortgefiių ant lengvą 
sąlygų.
West Side ofisas atdaru vaka

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

1 b*! m......... . ..............    „

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal ?57

VlMUmUMUmnHUBUUMmUUUmUBMUUMMIHOMMMMMMMUM/
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Lietuviu Rateliuose
L. S. S. kuopų organizatoriams 
ir sekretoriams priklausantiems 

prie VIII rajono.

Gerbiamieji Draugai:
Malonėkite atsilankyti Utar- 

ninke, geg. 25 d., 1920 m. į Nau
jienų ofisą 7:80 vai. vak. reika
le rengimo Socialistų Partijos 
Press Pikniko, busiančio birželio 
13 d., Riverview Parke paėmime 
tikietų ir išdirbimo programo lie
tuvių Socialistų skyriui.

Kviečia L. S. S. VIII rajono
Apdvietos Komitetas.

NORTH SIDE

Kubsiuvių bendrovės vakarėlis.

Praeitų s u batų, gegužės 22, 
nesenai įsikūrusi liet, rubsiuvių 
bendrovė surengė šaunų pramo
gų vakarelį-išleistuves dviems 
savo atstovams Lietuvą®!—Rip- 
kevičiui ir Grigaičiui. Vakarėlis 
surengta Liuosybės svetainėj. 
Keikia pažymėti, kad šis ben
drovės vakarėlis darė ytin ma
lonų įspūdį. Žmonių prisirinko 
pilnai pilnutėlė svetainė. Sve
čiams susirinkus, pasišnekučia
vus pakviesta juos prie vaka
rienės. Po vakarienės ir trupų 
prakalbsiu jaunieji stvėrėsi 
žaismių, o senesnieji šiaip sau 
šnekučiavosi tai apie grįžimą 
Lietuvon, ta/'kitus vietos reika-

Pramogos užsibaigė apie pir
mų valandą naktį.----Svetys.

PETRONCLIfi DAUČIUNIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

antroj valandoj po pietų Gegu
žio 22 dieną, 1920 m.; paliko di
deliame nubudime savo vyrą Au 
gustiną Daučiuną ir du aunu, Jo
ną bei Petrą; atvažiavo Ameri
kon 1913 metais. Tegul būva 
jai lengva ilsėties šios šalies šal
toj žemelėje.

Laidotuvės įvyks gegužio 25 
dieną, 9 valandoj iŠ ryto į ‘Lie
tuviškas Tautiškas kapines. Mel
džiame visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti šermenyse ir lai
dotuvėse.

Kūnas pašarvotas prie 4421 
So. Marshfield Av., Chicago, III.

Motiejus Rasimas
Pltnyčioje Gegužio 21 d. 1920, 8 v. ryto beskrajodamas or

laiviu laukuose Arkada, Fla. užsimušė. Buvo amžiaus 25 m. Gi
męs Jest rakių kaime, Senapilės vai. Jo kūnas parvežta Chicu- 
gon ir randasi jo sesers, Petronės Milvydienės, namuose prie 
2018 G. Washtanaw Avė.

Laidotuvės įvyks Sercdoj Geg. 2G d. iš namų j Liet. Tautiš
kas Kapines.

Giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai meldžiamo daly
vauti ladotuvėse. Alexandra Milvydas.

I
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± * .„.-■ ■■I

------- * nort 1 OVER TO THE 
STEBINS NRROUNS n’AIAOVER AN i 
AIN’r $EEN N0TH1N' OF ROVER F10M 
DO YUH HONEST THItlH ROVER ‘VOLU 
COME BACg - OR po YUH THINK 
HE S GtONE .'------ F0R> FOR f

ru rs 1 iv V j.
N'THET^ c OME

—I OF COURSE HtLL conę 
BACK - Doh't take i ON SO

į INTERNATIONAL CARTOON CG,911
r

KALTINA POLICIJĄ.

Skerdyklų darbininkų vadas sa
ko, kad ji nenorinti sujieškot 

Kilkulskio užmušėjus.

Skerdyklų darbininkų organi
zatoriai stipriai kaltina policijų. 
Kaltina delei jos neveiklumo bei 
sužinaus vilkininiosi su j ieškoti 
Kikulskio užmušėjus. Jie sako, 
kad policija gerai žinanti as
mens, kurie galėtų suteikti jai 
labai vertingų informacijų. Bet 
iki šiol nič nieko nedaryta, kad 
šitų informacijų gavus.

Delei to bučerių unijos vir
šininkas andais pareiškė:

“Kurnors ir kas nors čia yra 
dvokančia. Žmones, kurie turė
tų būt tardomi, žmones, kurie 
yra grūmoję Kukulskiui ir ku
rių vardai yra žinomi, trumpai 
painformavo policiją, jogei jie 
čia nekalti — ir policijai šito pa
kako,”

Kitas užmuštojo draugas dar 
pasakęs, kad policija dėl to to
liau nei nesi teirau jauti kaip 
skerdyklų darbiniu, tryboj Ma
ža to. Kartą viename susirinki
me įsiveržė būrys ginkluotų peš
tukų ir jau buvo bekelią velnia
vą. Atvykus policijai, pastaroji 
tečiaus nei nepalietusi įsiveržė
lių, tik pagrūmojusi dalyvavu
siems susirinkime —• nesinešio- 
ti ginklų. Kas buvo įsiveržusių 
peštukų būry, tatai policija ge
rai žinojusi.
Kikulskio laidotuvės bus šian

die. Manoma, kad laidotuvėse 
dalyvaus didžiuma suorgani
zuotųjų skerdyklų unijos na
rių.

Slavų pramogos Municipal 
pier’e.

Praeitą nedėldienį Municipal 
pier’e buvo surengta slavų pra
mogos—prakalbos ir koncertai*. 
Kokiuo tikslu jos rengta, nete
ko patirti. Žmonių buvo ytin 
skaitlingas būrys. Ir prakalbos 
ir koncertinė programo dalis, 
kažin kodėl, surengta visai ne
vykusiai. Kalbėtojai visą laiką 
tėkartOjo: mes slavai, musų su
sivienijimas etc. Lenkų tečiaus 
n epą si gailėta. Vienam kalbėto
jų suminėjus Pilsudskį svetai
nėj pasigirdo triukšmingas “u- 
u-u.” Tarp susirinkusiųjų (ir

-'klHBN I glUZ. A 
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ant “stėčiaus”) matėsi nemažai 
šventikų. Ir jie plodami šaukė 
“u-u-u.” Pasirodo, lenkų apeti
tai pykina netik pažangųjį ru
sų visuomenės elementą, bet ir 
kraštutiniuosius atžagareivius.

Chorai, jie, man rodos, visai 
nesnsimokinę. Dievaži, aš kad- 
ir nepatriotas, bet vietos lietu
vių chorais didžiuojuosi.

—. Netikėtai užklydęs.

Nešaudykite, kada susipykstate.

Pons Edvvard Sykcs, 2340 W. 
Adams gt., labai susipyko su 
savo prisieka Mare. Kad pagąs
dinus ją, jogei jis ‘‘niekus daro” 
iš savo ‘‘beverčio gyvenimo,” 
pons Sykes pasiėmė revolverį ir 
tarė:

— šausiu.
— O man kas? — įkirto pri

sieka Marė.
— Šitaip?
— Tikrai taip.
Už valandėlės prasidėjo kitas 

“dioiogas:”
— Nu, kas tau pasidarė?— 

klausia pono Sykes policistas.
Sykes guli ant “flioro” ir de

juoja:
— Ratavokite! Aš šoviau, bet 

nepa taikiau.
— Kur šovei?
— šoviau į “fliorą” bet kul

ka įstrigo petin... Ratavokite!
Sykes’ą prisiėjo vežti ligoni

nėn. Ten jį, tur būt, “parata- 
vos”: žaizda nemirtina. Pasiro
dė, kad Sykes vis dėlto šovęs 
tu) į save, bet žemę. Tik jo ne
laimėj ‘‘flioro” butą cementuo
to ir kulka atšokus nuo jo įstri
go šoviko petin.

Prašo sujieškot sūnų.

Ponai C. T.’ Andersonai, 1310 
E. 64 gt., prašo, kad Chicagos 
laikraščiai būtinai suj ieškotų jų 
sūnų Bernardą. Andais jie savo 
sūnelį stipriai nuplakę dėl to, 
kad jis turįs didelio palinkimo 
—žuvautų. Nuplak tasai sūne
lis dabar pabėgo, ir tėvai norė
tų, kad “geri, inteligentingi žino 
nes, kurie skaito Chicagos laik
raščius,” sujieškotų jį.

Sako, policiniai pavogę degtinę.

Policijos viršininkas Garrity 
varysiąs per “šerengą” Maxwell 
nuovado policistus. Jisai, be
skaitydamas laikraščius, suži

nojęs, kad keturi to nuoVado 
policistai dalyvavę tūlame “rei
de,” kuris užsibaigęs tuo, kad 
kelios statinės užgriebtos degti
nės “kažkokiu budu ir kažin- 
kur prapuolusios.

žada pakelti kainas telefonams.

Chicagos telefonų kompanija 
kreipėsi į Public Utilities komi
siją prašymu padidinti kainas 
telefonams. Pav., iki šiol už te
lefoną, įvestą privačiuose butuo
se, imdavo dolerį penkiasde
šimts centų mėnesiui. Dabar 
norima imti du doleriu ir ke
tu riasdeši m ts centų.

Kompanija sakosi, kad prie 
dabartinės visako brangenybės 
tatai esą neišvengiama.

Kėsinosi nužudyt valstijos 
prokuroirą.

Nedėlios vakare nežinomi pik 
tadariai kėsinosi nužudyt val
stijos prokurorą, Maclay Hoyne, 
jo bute 5136 Blackstone gatvėj, 
šovis paleista iš gatvės—pro 

langą. Jų, matyt, pasitikta. Bu
te valstijos prokuroro nebuvo. 
Ten stovėjo—ties veidrodžiu— 
prokuroro sūnūs, Francis Hoy- 
nc. Kulka prusvembč pro jo 
galvą ir įstrigo veidrodin.

Piktadariai pabėgo.

Pasekė vyrą.

Name 1132 Mihvaukec gatvėj 
policija rado nusinuodijusią 
(gasu) moterį, tūlą Kathcrinc 
Palinski. Paliktame laiškely ji 
sako, kad tuo ji pasekanti savo 
mylimą vyrą, kuris šešetą mė
nesių atgal ir tame pačiame 
kambary taipjau nusinuodijo. 
Liko trįs maži našlaičiai.

Dalrymple’o agentas kalėjime.

Jo malonybė, majoras Dal- 
rymplc turi naujo nesmagumo. 
Jo agentas, (Leonardas Ellis, 
areštuotas ir pasodintas už ge
ležinių štangų. Buvo taip. Leo
nardas Ellis turėjęs šaunią pany 
tę Bhim, o Northern viešbutis 
privatinį detektyvą AVilliam 
Fitzgerald. Tasai Fitzgerald 
buk įžeidęs pono Ellis’o panytę 
Blum ir pastarasai nuėjęs vieš- 
butin atsirekomendavęs:

— Tu supranti? Aš valdžios 
agentas ir tave areštuoju!

Paklaustas už ką, Ellis išsi
traukęs revolverį ir... čia jam 
nebepavyko. Jis nuginkluota ir 
nugabenta į detektyvų biurą.

Ellis ir jo panytė dabar žada 
traukti tieson Northern viešbu
čio savininkus. Norį daug 
pinigų—dcl įžeidihio jų garbes.

-- ■ į t

Norėjo palengvinti jai naštą— 
nusižudė.

Kad palengvinus savo mo
ters naštą, Charles Eckstroug, 
3224 Clifton gt., atsidarė gaso 
pervadas ir nusitroškino. Ner
vų suirimas.

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

M. X. Mockus Chicagoj.

Pereitą nedėldienį M. 
X. Mockus atvyko Chicagon iš 
Naujosios Anglijos. Chicagoje 
mano praleisti apie porą sąvai- 
čių laiko — vėliaus ir vėl vyks 
Naujojon Anglijon, nes pabai
goje birželio mėnesio prasidės 
jo byla.

M. X. Mockus žada ateinantį 
kctvA’gą kalbėt Mildos sąetai- 
nėje, o panedėlyje (Declara- 
tion Day) “Kardo” vakare 
Meldažio svetainėje. F.

Nusinuodijo nikotinu.
Užmušo 132 žmonės.

Pirm kelių dienų Oak Parke 
pasimirė George S. Speer. Ty
rinėjant jo viduriuose rasta 
nikotino, kad pakaktų nu- 
sinuodijimui 25 žmonių. Da
bar tyrinėjama ar jis pats nu
sižudė, ar kas jį nunuodijo.

Nuteisė 14 metų kalėjimam

James Vinci, kuris buvo tei
siamas kaipo šoferis automo- 
biliaus, iš kurio tapo nušautas 
gatvių šlavikų unijos vadovas 
ir peštukas Mauricc Enright, 
grand jury liko rastas kaltu 
žiųogžudystej ir nuteistas. 14 
metų kalėjimai!. Valstijos pro
kuroras reikalavo jį pakarti.

Jis džiaugiasi, kad ne visam 
amžiui kalėjimai! liko nuteis
tas.

Dar trįs žmonės laukia teis
mo už tą pačią žmogžudystę.

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

Mildos svetainėje, 3138 S. Halsted St.

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga tik 25 c.

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

..........3--------------------------- ;--------------------
Visi,' katrie tik žmonės, nepamirškit pribūti | kun. 

Mockaus prakalbas virš paminėtą dieną!
Rengia 1 kp. L. L. Federacijos.

VAGIS
_____________________

Parašė A. J. Karalius.
Apysaka paimta iš tikro gyvenimo. Ji atvaizdina, 

kaip blogos gyvenimo sąlygos atsiliepia ant žmonių. 
Kaip atsiranda vadinami prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yra.

Tuojau siųskit pinigus krasos ženkleliais, gausite 
knygutę.

Puslapių 27.
’ ”'' Kaina tik 10c*

( NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Iš komunistų darbiečių bylos.

Rinkimas prisaikintųjų tei
sėjų teisti apkaltintus komu
nistus darbiečius vis dar tebe
sitęsia ir nedaro didelio prog- 
reso. Dar vos tik 4 žmonės lai
kinai yra priimti teisėjais, 
Nors jau apie 400 žmonių bu
vo išegzaminuota.

Nusinuodijo degtine.
k x

Orvillc K. Goree iš New Yor- 
ko, savo kambaryj Sherman 
viešbutyj išgėrė atsivežtos na
muose darytos degtinės, neuž
ilgo apako ir tuoj mirė. Degti
nėj turbūt buvo medžio alko
holio.

Suvažinėjo mergaitę.

Eloise Bronsnikan, 7 m., 
6112 University a ve., užšoko 
ant vežimo, kad pasiėmus bis- 
kutį ledo. Bėgantt su ledu ji 
nepamatė kito troko, kuris ją 
parmušė ir sutraiškė po savo 
ratais.

Nuo sausio 1 d., 1920, neat
sargus automobilių šoferiai mir 
tinai suvažinėjo 132 žmonės.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nuslpikti.

VIDURMIESTTJ:
Madison ir Franklln, SW kampas 
Madison ir Woll, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Salk, NW 
Van Buren ir Franklln, NW 
Van Buren ir Wells. StV 
Van Buren ir Clark. 6W 
Van Buren ir State. SW 
Harrison ir Wabash, NW 
18th ir State. NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulew>ski, 3121 Liiue St.

Wladis, 2(801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 VVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emeraid Avė.
J. Budrikas, 334.3 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattagc Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avc.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthworth 

AVCe
J. čcplinskas, 930 W. 35th Pi.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW
Halsted ir Jackson, NW
Halsted ir Van Buren, SW 
Halsted ir 12th, NE 
12th ir Jcffcrson, NE 
Halsted ir Maxwell, SE ir NE 
Halsted ir 14th, NE 
Halsted ir 18th. SW 
Halsted ir Archer, NW 
Halsted ir 31st. NW 
Halsted ir 35th. NW 
Halsted ir 42nd SW 
Halsted ir 47th, SW ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE ~ 
Agentūros

E. Jcnurich, 2023 Greenwich St.
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai: 
Mihvaukec ir Paulina, NW 
Milwauk.ee ir Lincoln, SE , 
Mihvaukec ir Hoby. NE ir NW 
Milwaukee ir Western, SE 

WEST SIDE
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Bhie Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir lloman Avė.

18tos GATVSfiS APlELINKfi 
Agentūros >'■.

J. F. Mally, 633 W. 18fh St.
C. YutcHs, 733 W. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pascvičia, 4111 S. Richmond Avė. 
Gurauskas, 4053 S. Maplevvood Av.
J. Zulinąs, 4063 S. Maplevvood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI.
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai
Western ir 47th gatvės 

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermitagc Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė, 
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL. 
Agentūros

A. Rudinskas, 1409 S. 49lh Avė.
ROSELAND. ILL.

P. F. Grybas, 11429 Calumot Avė. 
M. G. Valaskas, 373 Kcnsington Av 
A. žalais, 114 E. 107th St.

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUfiERKA

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

moterimi ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v. ,

^el. Canal 8222.

DR. C. K. CHERRY8
LIETUVIS DENTISTAS 

2281 W. 22nd & So. Leavttt Bto.
CHICAGO.

Valandos! 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki • vakare.

“““——-1——. M,

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akta egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudi- 
jimus ir negali ji- 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser'a ofiM aBt 2 labų
Į 3149 So. Morgan 8L
V-.............. .  —

Telefonai Pullman 814,
DR. P. P. ZALLYS

Lletuvii Dentiataa 
19657 Michigan Avė, RoeelanA.

Valandos: 9 Iki 9 vakare.

■.! » 'į1 - - j T"1
PASPARTŲ BLANKAS 

PILDOME DYKAI 
Baltic Consultation Bureatų 

Ine.
35 S. Dearbom St., Chicago. 

Room 206.
III M n ■■■MM ll llll ■!■■■!. ■£ . ■y,""!""1.""! 

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno Klo

niui. G varau tu o j ame, kad sutaupysi
mo Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
J;esni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvi© styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mllino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų Ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau, 
Mllino serge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvienų dienų fld 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vaL 
vakare. Nedaliomis iki 6 v. vakare, 

S. GORDON,
1415 So. Halsted SU Chicago, IU.

MULKIŲ 
APAŠTALAS

Vieno Veiksmo Komedija 
Parašė Dilgys 
Kaina tik 15c

Puslapių 19.
Asmens:
1. Pirmininkas.
2. Račkulis, kalbėtojas.
3. Pirmas Balsas.
4. Antras Balsas. j
5. Trečias Balsas.
Publika.
Ši knygelė netik lošimui, bet 

ir šiaip pasiskaityti žingeidi.
Pinigus galima siųsti krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Milwauk.ee


6 NAUJIENOS, ChicagB., IIL I
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1 ■■ r” ■_ _ i  u j —

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEME

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

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

REIKIA MERGAIČIŲ ir moterių; 
$20.00 į sąvaitę. švarus ir lengvas 
dirbyklos darbas.

HORWICH VITKIN CO., ' 
2301 So. Paulina St.

REIKIA

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

REIKIA
COIL WINDERIŲ

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ

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

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

kurios susikalba angliškai ir yra 
nesenesnės 30 m. amžiaus. Dar
bas lengvas ir švarus. Sąlygos 
geriausios šiame mieste. Laike 
mokinimosi bus mokama 39c j 
valandą; uždirbdamos pirmą są- 
vaitę $19.47. Kiekviena apreitor- 
ka abelnai uždirba $25 j savaitę.

Patyrusios apreitorkos pada- 
$30 iki $40 j savaitę.

REIKIA
VEITERKŲ

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

Kreipties 
SPOEHR 
172 W. Adams St.

100 karų carpenterių, 
Patyrusių ant Freightų.

Kreipties:
ROCK ISLAND LINES 

124th St. Shops 
124th St. ir Ashland Avė.

Blue Island.

Vyrai dabar dirbantis klerkai, me
chanikai, darbininkai ir t. p. gali pa
sidaryti dar $50 į savaitę šalip pa
prasto uždarbio, pašvęsdami mums 

keletą valandų savo liuoso laiko, 
kaip tai vakarais ar nedėldieniais.

Męs parodysime jums kaip. Dova
nai teikiamos pamokos praktiškame
pardavime apimančios “a. Prc 
System” greitai Jus prirengs, jog 
galėsite daugiau padaryti pinigų,

ro

R EIK IA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

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

711 W. 15th Place.

gu jus kadais galėtumėte svajoti.
Neskųskis dėl brangaus pragyve

nimo. Kaskis ir pasidaryk daugiau 
pinigo. Jeigu esi ambitiškas ir esi 
amžiaus tarpe 
ir apkalbėkime. Atidarą 
9 v. r. iki 9 v. v.

WM. ZELOSKY 
lld W. Washington St.

REIKIA PARDAVĖJŲ 
PILNU IR DALINIU LAIKU.

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

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

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

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

Phone Wincennes 1195

25 ir 40 metų ateiki 
vakarais.

co.

Chicagot Lietuvių Vyrų Choro ex- 
tra repeticijos įvyks pėtnyčioj^ gegu
žės 28, 8 v. v., Mildos svetainei. Visi 
choristai stengkltės pribūti laike. 

—F. Mazola.
Kreipties:

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

WESTERN FURNITURE
STORAGE

D.

2810 W. Harrison St., Chicago 

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

Lietuvių Laisvamanių Fed. 12 kp. 
susirinkimas įvyks utaminke, geg. 25 
d., 8 v. vakare, 3213 S. Wallace St.

Valdyba.
— Rengėjai.

Western

Reikalingas patyręs knyg- 
vedys vesti knygvedystei di
delei įstaigai. Gali būti mo
teris ar vyras. Vieta ant vi
sados tinkamai ypatai. At
sišaukite tuojaus į Naujie
nų ofisą.

REIKIA

LEIBERIŲ.

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

Electric REIKIA DARBININKŲ

o

VYRŲ

REIKIA
TRUCKERIŲ

į Shipping Ruimą 
Kreipties

FRANK McDERMOTT
Ist floor

2231 South Park Avė.

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

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

48th Avė. ir W. 22nd St.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŽKOJIMA1
GERA PROGA merginoms, kurios 

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

REIKIA 
VYRŲ

Dirbyklos darbams. Patyrimo ne
reikia. Geros sąlygos. 47^ iki 50c. 
valandai pradžioje. Proga uždavu 
dirbti sutarties kainomis. Samdymo 
ofisas atidaras nuo 7:30 ryto iki 5 v. v.

U. S. RUBBER CO. 
2603 Grand Avė.

PROGA LIETUVIAMS PAR 
DAVĖJAMS.

REIKIA

PAJIEŠKAU savo broliij Vinco 
šiaudvyčio ir Zidoriaus Šepučio; du 
metai atgal gyveno Chicagoje ant 
Town of I>nke. Meldžiu atsiliepti ar 
žinančių juos man pranešti.

PETRAS ŠIAUDVYTIS
321 South St., Westville, III.

10 moteriškų sortavimui skuduru ir 
popierų. Nuolat darbas. Gera mokės 

Ateikite pasirengusios darbui.
2100 S. Morgan St. 

BIRK MILL SUPPLY CO.

REIKIA

tis. Prie Milling Mašinų Operatorių, Gear 
Cutterių, Lathe Operatorių.

Nuolat darbas — aštuonios dienos 
arba naktimis.

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.
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PARDAVIMUI lotas labai geroj vie
toj prie 106-tos ir Michigan Avė. 
tur būti parduotas j 10 dienų. Man lė- 
Šavo $1350; parduosiu už $1000. Išva
žiuoju Lietuvon: Kreipties:

N. VAITKUS, 
4618 So. Wells Street, Chicago, UI.

PARSIDUODA pigiai 116 akrų. 
Parduodama ar-mainoma į namą Chi- 
cagoje. Farma parsiduoda su gyvu
liais ir mašinomis, su gerais budin- 
kais, 6 metai statyti Illinois valstijoje. 
Del platesnių žinių kreipties adresu:

\ E. ŽIEDAS, 
1350 W. 112 St. Chicago, III.

Po 6 vai. vakare.

TIKRAS BARGENAS
Tuoj tur būti parduotas namas 

prie 1901 Canalport Avė. Geriausia 
bizniui kampas šioj apielinkėje. 2 
augšt. namas ir basemantas: 2 pag. 
po 5 Jcamb., karčema ir svetainė už
pakalyje. Puiki proga jaunai porai 
ineiti į karčemos biznį. Ateikite ne
dėlioję po pietų apžiūrėjimui.

JOHN KRISTOFAK, 
1901 CanalportfcAve.

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

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

PAJIEŠKAU savo moters Stela Lut 
kus, pabėgo nuo manęs 12 J. M o jaus 
su Augustu Matulak ir girdėjau, kad 
Išvažiavo Chicagofl. Aš josios prašau 
sugrįžt aš jums viską dovanoju; jei 
grįši duoki man greitai žinoti; aš ne
noriu apleisti vaikų; jei kas kitas apie 
juos žino, meldžiu man pranešti už 
ką busiu labai dėkingas.

JURGIS LIUTKUS
766 Hubbard Avė, Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU SAVO BROLIO D. 
Stulginsko. Jis ilgą laiką gyveno Chi
cago’s mieste. Kame dabar landasi 
nežinau. Meldžiu jo paties atsiliepti 
arba žinantįs tegul praneša apie jį, 
duosiu $5 atlyginimo.

A. J. STOUT
Gen. Del. So. Milwaukee, Wis

REIKIA REIKIA
LEIBERIŲ

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ.

Prie Punch Pressą,
Benčiaus ir Asseaablįng.

Darbas nuolat.
Patyrimo nereikia.

Vidaus darbui dirbykloje.. c
Gera mokestis ir bonus.
Nuolat darbas.
Samdos ofisas atdaras

Įsigauti Didelėn Atsakomingon 
Kompanijom

Nepaprasta proga teikiama 
vyrams, kalbantiems lietuvių 
kalbą, amžiaus 25 iki 40 metų, 
kurie geidžia pasidaryti daugiau 
pinigų. Didelė Organizacija Vi- 
durmiestyje turi vietų padoriai 
atrodantiems vyrams, kurie ne
sibijo darbo ir kurie siekiasi ko- 
nors atsiekti. Męs turime du 
Lietuviu musų Organizacijoje, 
kurie pasidaro didelius pinigus. 
Kadangi musų biznis auga, 
mums reikia dar Į ar 2 daugiau. 
Čia turi progą jūsų gyvenime 
lengviu budu paąįdaryti $500.00 
į mėnesį. Tai apsimoka truputį 
sugaišti, kad visą šį dalyką 
tirti ant vietos.

Kreipties ir matyti mus 
meniai

68 W. Moįroe St., 
Room 847

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

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS. 

GERA MOKESTIS 
IR BONUS

Kreipties
WESTERN FELT WORKS.

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

REIKIA Furniture finišerių, rubbe- 
rių ir sprayerių. Nuolat darbas ir 
gera mokestis.

1051 W. 16th Street.
3 blokai į vakarus nuo "Halsted Street

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

1051 W. 16th Street.
3 blokai i vakarus nuo Halsted Street

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampetiniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime saxo pardavi
mo skyriui 12 puikiausiu ir mo limiš
ki rus tų tr.ių šmotų panoro rakandų

Taipgi mes turime 35 fonografus.
šiandieninės mados; ęroja visų iš

dirbinių rekordus. Kama tokiu fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-West Samplo Fum. Storage. 

2102 Weat 351 k St.
Atidaryta nuo 10 ryto iki 5 vak, Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

PARSIDUODA Pigiai Farma. 80 a- 
kerių žemės su budinkais, nauja stuba 
7 ruimai; 50 akerių dirbamos, 20 yra 
apsėta rugiais; 30 suarta dėl pavario 
javų sėjimo; visa apgyventa; 4 m. šo
nas; 1 mailė nuo miesto, kame randa
si Lietuvių bažnyčia vaiki; mokykla ir 
gelžkelio stotis; noriu parduoti greitai 
ir pigiai; tik $2,500; norinti atsišauki
te. iCHAS. JAUTKUS
P. O. Box 52, Irons, Mich.

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

5639 So. Honore St.

pa-

as-

visą dieną.

REIKIA
Darbininkų prie Punch Pres- 

sų, Darbas uždaviniu ir bonus, 
geros darbo sąlygos.

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

TfiMYKIT!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertės. Mm taipgi 
parduosim* pigiai keletą gerų ghe- 
norrapkų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymai. 
Liberty Bondsai priimam*.

KESTBRN FURNITURE

2819 W. Karriso* Bt.
Atdara aną 9 iki 9 vai, vakare.
Nedėliomie *uo 19 iki 4 po pietų.

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

VERONIKA PODERAlTfi 
1517 Hamilton Avė,

Grand Rapids,. Mich.

VICTOR MFC. & GASKET CO.
7550 Roosevelt Rd. HEPPERS — NELSON 

ROOFING CO.,
4500 FiUmore St.

REIKIA VYRO darbui ant ūkės 18 
mylių nuo Chicagos. Gera mokes
tis, nuolat darbas.

Kreipties:
W. PACK

1256 W. Harrison St. (Tailor Shop),

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

PARSIDUODA fornišiai labai pi
giai, priežastis pardavimo apleidžiu 
Chicagą.

2320 So. Leavitt St., 
Chicago, UI.

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

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

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

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ.

16 iki 40 metų amžiaus, mes turime 
celetą vietų įvairiuose musą dirbyklos 
departamentuose. $17 į savaitę pra
džiai. Patyrimo nereikia. Gali užsi
dirbti nuo $20 iki $30 kada patyru
sios.
12

REIKIA tvirtų vyrų darbui 
cold storage. Kreipties:

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO.

2101 W. 39-th St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI penkių sėdynių 

Nash automobilius, modelio 1919 m. 
Kaina $1,450.

S. LOVICK, 
3322 So. Halsted St. Chicage, UI.

Phone Drover 7314

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel esu priverstas paaukauti sa

vo 6 kambarių dar naujus rakandus: 
seklyčios setas, valgomojo kamb. se
tas, didedlis gramofonas, karpetus, lo
vas ir daug kitokių daiktų. Visus ar at 
sidrai. Atiduosiu už bilų teisingą pa- 
siulyj*ą.
714 W. 80th St., kampas U*io* Avė. 

2-ros lubos.

PARSIDUODA — Rakandai 3 
kambarių.

658 W. 3b$t St.
3-rd fi. rear.

PARMOS ARTI CHICACOS
Tiktai fO mylių nuo vidaus Chicagos 

miesto į pietus, savininkas parduoda 
Dvarą-Ranch dėl Lietuvių kolonijos, 
tai yra į 11,000 akerių lygaus lauko, 
juodžemio, prie upės, dvi mylios nuo 
gelžke’io -rjs dalįs išdirbtos žemės, li
kusioji ganyklos ir miškai, čia svar- 
bii.isi augalai šie: komai, kv e- iai, Pi
giai. miežiai, avižos, bulvės, šien-n o 
ypatin;.ai daržovės; kopūstai, cibuliai, 
ag*akai, tomėtos, Salotės ir tt. a li - 
ka:s da>ež? j Chicagą per dvi vaian- 
d-ir., ramų dėl 5—6 šeimynų daug.*"A 
budavonitį; Visokios mašinos, įrankiai 
ir padarai; 20 arklių, pakinkai, du tre
kai, 5 vežimai, 200 galvijų, 60 kiau
lių; taipogi paukščių, taip kad viena 
diena nuvažiavęs į ten, o ant ryto
jaus gali pradėti ūkininkauti, nes plo
tai jau yra apsėti įvairiais javais. O 
labai pigiai bus parduota ant ilgų, 
lengvų išmokėjimų; farmoms po 40 ir 
80 akrų su javais, budavonėms, auga
lais, galvijais ir padarais. Delei pla
tesnių žinių apie kelionę, kainą, susi
rinkimą ir tt. rašyk, telefonuok į Lie
tuvių Ūkininkų Bendrovę: 
2257 W. 23rd PI. Chicago, III.
Telefonas Canal 1655 nuo 6 iki 10 va
kare.

"^PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis. MARER RRAUS 

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

MOKYKLOS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Nuolat darbas. Subatoje 
v. d.

OLSON RUG. CO,
1508 W. Monroe St.

iki

RENDAI keli kambariai vyrams, 
mergaitėms ar pačiotai porai; su val
giu: matyti po 6 vai. vakare. Antros 
lubos.

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

pla-

s
PARDAVIMUI

REIKIA

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

5936 S. Talmon Avė.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS Storas puiki vieta 

dėl visokio biznio, ypatingai dėl pir
mos klesos barzdaskutyklos, Gents’ 
Funishings, millinery ar waist shop.

3207 So. Wallase St.

Mergaičių ir Moterų 
Abelnam darbui kepyidaje.

Patyrimo nereikia. Ger* mokes
tis. Oienos darbas.

Kreipties:
MOODY & WATERS

1107 W. Congress St.
----------- T

REIKIA
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

LINK BELT C0.
39th ir Stewart

REIKIA leiberių darbui 
ting departamente. Patyrimo ne 
reikia. Gera mokestis pradžiai.

Kreipties tuoj:
PEERLESS LIGHT CO. 
633 W. Washington St.

VISAI PIGIAI PARSIDUODA 
crautuvė muzikos mokyklos reikmenų, 
žaislų vaikams ir kitų reikmenų. Ge
ra vieta arti mokyklos. Priežastis — 
savininkas išvažiuoja Lietuvon.
10808 Michigan Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI Baltas šuva bull- 
dog, 8 veidrodžiai barberini ir 3 pa
prastos kėdės.

J. J. YANKUS, 
900 W. 52 St. Phone Yards 4961

PARDAVIMUI Grosernė Lietuvių 
‘MPPTVventoj vietoj jura t. JBridaseųpoEt** 
Parduodama pigiai. Kreiptis po ® v.
v. iki 8 v. v.

3133 Union Avė.
1 augštis.

PARDAVIMUI rankančiai (furni
tūra) dėl 4 ir dėl 5 kambariu. Taipgi 
parduosiu ir gramofoną.

Galima mana matyti 5:30 vai. vak. 
1 fl. iŠ franto.

1701 Newbary Avė.

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

3436 Union Avė. 1 aug. priekyje

PARSIDUODA—labai pigiai, bevelk 
aauji rakandai, Puikus! seklyčios se
tas, carpetai, phonografaA, valdam* 
kambario setas ir komodos. Kam rei
kalingi rakaadai nepraleiskite progos. 
Matyt galima kas diena iki 9 vai. va- 
Icafcr'es. WodBIclihiatais, ild U2 vul.

2912 W®st 40 Place, 1-mus flatas.

NAMALMm

IREI
Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing Mokykla.

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

Mes turimą didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo* elektros jiega.

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

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

MUta-l-HK DBSIGNING school 
J. F. Kaanlck*, Vertėjas

100 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St„ ant 4-tų lubų.

IŠRENDAVOJIMUI duonkepylda, 
vieta bizniui išdirbta per 16 metų; 
lietuvių apgyvefita apielinkėje; kitos 
lietuviškos kepyklos čia nėra. Kreip
ties:

AUGUSTAS PETREIKIS
118 Midland Avė., Joliet-Rockdale, 

III.

REIKIA
REIKIA janitoriaus pagelbininko. 

Gera mokestis, geras kambaris.
F. THERIEN,

6226 Harper Avė., iš užpakalio.

REIKIA Pagelbininkų ir Lei
berių darbui naujoj dirbykioj. 
Kreipties į Mr. Moore.

H. W. CALDWELL & 
SONS CO.

PARDUODA bučernę ir grosernę 
ietųvių ir svetimtaučių apgyyentoj 

vietoj. Biznis cash ir senai išdirbtas; 
Parsiduoda su namu — namas kampi
nis. 31 St. netoli Halsted St.

J. MORKUS.
828 W. 81st St. Chicago, III.

R EIK IA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MOTERIŠKŲ 
$17 sąvaitei.

Kreipkis tuoj
21-st & Loomis Sts.

Chicago, III.

Moteriškos abelnai namų ruošai. Gera 
mokestis

Pašaukti Miss Jense* Austi* 6189 
prieš 5 v. v.

REIKIA bučerio, kuris moky
tų anglų kalbą. Gera mokestis, 
pastovi vieta.

2801 So. Union Avė.

17-th and Westem Avė.

vfmo Bkudurų.
HARRY DRAY 

1447 Blue Island Avė.

REIKIA 
VYRŲ 

Abelnam darbui 
Kreipties: 

FĖLftENTOAL—SLEPH CO. 
755—759 W. Taylor St.

REIKIA LEIBERIŲ 
50c į valandą.

CHICAGO FIRE BRICK CO.
4845 N. Cicero Avė.

PARDAVIMUI groserne ir bu- 
čemė. Biznis nuo senai išdirb- 
;as. Priežastis pardavimo — iš
važiuoju į Lietuvą.

3312 So. Halsted S t.

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

Dideli* lotas 50x150 ant 71 gatvės ar 
ti St. L*wrence. Dar keletas gerų 
namų ir pigių; mažų ir didelių.

Z. S. MICKEVICZ 
8301 So. Halsted St. Chcago.

1 VALENTINE DRE8MAKING 
C0LLEGE8

6295 8. Halsted. 2407 W. Madison, 
185® N. Wella St.

197 Mokvkloi Jungt, Veisti jose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

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

5844 So^Throop St.

——— —.... .————  n. - ■■egi

PARSIDUODA krautuvė, gausiai ap 
gyventa vieta Lietuvių apielinkėj. 
krautuvė yra pilna daugybe visokio 
lavono — smulkių aprėdalų, naokyk- 
oms įrankiai, saldainiai ir t.t. Prie

žastis, pirkau kitokį biznį.
1805 46-th St.

Phone McKinley 6024

nOUS NAMAI BRIBGEKfcTE 
natmfli $2,109

4 DagyV^kJmų $2,700
2 flatų murino narna* $3,T00
7 pagyvenimų mūrinis namas $6,5tJ0

ViMft ghHųm pirkti su maža 
pinigų; kAfs mokati kaip randą.

C. P. SUROMSKl CO., 
3846 So. Halsted St., Chicago, III.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijlmo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suife 823 74 W. Waihington Street 

Mikiuama dienomis ir vakarais.
Kirpimą mokinėm* ir per laiškus.




