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True translntion hied with (he post-master at Chicago, 111. June ?, 1920 
as requircd by the act of Oct. 6,1917

Lietuva rengiasi ginties 
nuo lenki;

Gins savo neutralitetą

Baltgudžiai dedasi prie lenkų

Norvegijos seimas nori ryšių su Rusija

Reikalauja atnaujinimo ryšių su 
Rusija.

CHRISTIANIA. birž. 5.
Norvegijos storthingas (sei

mas) 102 balsais prieš 6 priėmė

LIETUVA GINLUOJASI PRIEŠ 
LENKIJĄ.

Neleisianti Lenkijai laužyti Lie
tuvos neutraliteto.

laiko lenkai, 
Lietuvos ne-

Išaiškina su-

LONDONAS, birž 4. — Pa
sak Daily Express gautų žinių, 
Lietuva daro žingsnių, kad at
metus Lenkijos įsiveržimą. Lie
tuva yra šiauriniame gale Ru
sijos-Lenkijos mūšio linijos ir 
kariniai veikimai 
Dinaburko,, kurį 
pastatytų į pavojų 
utralitetą.

(Tas gal tikriau
batos trumpą žinią, kad Lietu
va mobilizuojasi prieš Rusiją. 
Kaip matyt iš šios žinios, Lietu
va mobilizuojasi ne prieš Rusi
ją, bet prieš lenkus, kad pasta- 
riemsiems neleidus sulaužyti 
Lietuvos' nautraliteto, kada bisit 
raukiantįs lenką; bandytų perei
ti per Lietuvos žemę).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. June 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BALTGUDŽIAI DEDASI PRIE
LENKŲ.

Kariaus išvien su lenkais prieš 
bolševikus.

COPENHAGEN, birž. 5. — 
Baltgudžių presos biuras šian
die paskelbė, kad baltgudžiai 
nutarė prisidėti prie lenkų, jų 
kariniame veikime prieš bolše
vikus, delei pastarųjų besiarti* 
nimo prie Minsko.

Lenkų kareiviai šiaurinėj da
ly seredoje pradėjo prieš bolše
vikus kontr-ofensyvą ir prasi
mušė 18 mylių į bolševikų lini
jas, sako lenkų oficialis prane
šimas. Jis sako:

“Po laikymui nustatytų po
zicijų per kelias dienas, mes pa
darėm ofensyvą tarp Dauguvos, 
Naručių ežero ir Borisovo. Mes 
suLaužėm bolševikų priešinimą
si ir užėmėm liniją Ponios, Vi
lijos, Svirečiaus ir Mardvos li
pių.

“Nežiurint sunkių sąlygų, 
musų kareiviai nuėjo 18 mylių, 
nors priešas gi nėši griežtai, 
ypač palei Dauguvos upę, kur 
jis laikė fortifikuotas cemento 
pozicijas.

“I rytus nuo Danilavičių mes 
sumušėm dvi brigadas.

“Prie Kijevo musų žvalgai 
suėmė belaisvių ir kulkasvaid- 
žių.

“Į šiaurę nuo Dniestro musų 
talkininkai ukrainiečiai paėjo 
palei Olšanka upės liniją.“

True translntion filed wtth the post- 
master nt Chicago, III. June 7, 1920 
as reęuired by the act of Oct. 6,1917

SIBERIEČIAI TARIASI SU 
JAPONIJA.

VLADIVOSTOKAS, birž. 5.— 
Taip vadinamoji Tolimųjų Rytų 
respublika, kurios buveinė nese
nai tapo įsteigta Verchni Udins- 
ke, pradėjo taikos tarybas su 
japonais.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. June 7, 1920 
as requlred uy ine act of Oct. 6,1917

JAPONAI ATĖMĖ Iš RUSŲ 
NIKOLAJEVSKĄ.

HONOLULU, birž. 4. — Vie
tos japonų laikraštis Nippu Jiji 
gavo žinią iš Tokio, kad Japo
nijos karo departamentas pas
kelbė, jog japonai, po trumpo 
smarkaus mūšio, paėmė Niko- 
lajevsk. Bolševikai arba liko iš
vyti, arba suimti.

Rusai skerdę japonus.
HONOLULU, birž. 6. — Ji j i 

paduoda Japonijos karo ofiso 
pranešimą, kad bolševikai prieš 
evakuosiant Nikolajevską, iš
skerdė japonus ir padegė mies
tą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

RUSŲ-LENKŲ KARAS.

Abi pusės skelbia laimėjimų.

VARŠAVA, birž. 5. — Pasak 
papildomojo' pranešimo, lenkų 
kontr-ofensyvas šiaurėje nuo
latos stiprėja ir bolševikai yra 
stumiami rytų link palei visą 
frontą. Viename sektore len
kai paėjo 20 kilometrų į vieną 
dieną.

LONDONAS, birž. 4. — Lon
doną pasiekė žinios, kad naujas 
bolševikų ofensyvas prasidėjo 
tarp Pripetės apygardos ir 
Dniepro upės. Žinios sako, kad 
lenkų postai liko nustumti dide
lių bolševikų spėkų ir kad da
bar lenkų linija eina nuo Brac- 
lavo iki Bielaja Cerkov.

LONDONAS, birž. 5. — Pa
sak Maskvos oficialio praneši
mo, bolševikai pridarė didelių 
nuostolių lenkams atakoje į 
pietus nuo Bielaja Cerkov.

Taipjau pranešama apie bol
ševikų pasisekimus kitose daly
se fronto.

4 ŽMONES UŽMUŠTI.
ATLANTA, Ga., birž. 6. — 

Policijai padarius užpuolimą 
ant negrų namo, kuriame esą 
buvo lošiama iš pinigų, ištiko 
susirėmimas, kuriame vienas 
policistų ir 3 negrai tapo už
mušti ir 1 negras sužeistas., 0

jamą traukinį šiandie ištiko kaimelyje.
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True translation filed with the post-master at Chicago, 111. June 7, 1920 
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Karo įstatymai pasilieka
Nauji aštrys deportavimo įstatymai

Talkininkai valdys Austrijos finansais 
4
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NE DARBININKUI TA ŽVAIGŽDELĖ ŽIBA.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. June 7, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 

NORVEGUOS SEIMAS Už RY
ŠIUS SU RUSIJA.

’ • v/
1 . .»

tinka, kad valdžia padarytų 
žingsnių kaip galima greičiau
siam atnaujinimui ryšių tarp 
Norvegijos ir Rusijos.

CLASS

Kapitalistų ir jų tarnų pri mokinti, kad tik reikia ncallaid žiai dirbti 
kimą, darbininkai vejasi paskui “bankų prezidentų klcsos 
darbininkų išganimas yra tik

o sulauksi “pasise- 
bu rbulą, visai užmiršdami, kad 

darbininkų kiesos vyriausybėje ir jų klesinėse organizacijose.

PIETINĖ CHINIJA AT
SISKYRĖ.

9 provincijos atsiskyrė nuo 
kantono.

čiaSHANGHAI, birž. 5. - 
laikomame susirinkime žy
miausių pietinės Cbinijos vado
vų, šiandie tapo nutarta išleisti 
proklamaciją, kad 9 provinci
jos atsiskiria nuo• pietinės Cbi
nijos katono valdžios, taipjau 
panaikinimą kantono valdžios 
aktų, šio atsiskyrimo vadovais 
yra šalininkai vienijimos su 
šiaurine Chinija.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. June 7, 1920 
as reųmred by the act of Oct. 6,1917

Atsisakė pasimatyti su 
karalium.

LONDONAS, birž. 1. — “Ta
rybos“ tarp karaliaus rūmų ir 
Krasino užsibaigė laišku, atsisa- j 
kančių priimti karaliaus pak
vietimą. Pas Krasiną buvo atė
jęs karaliaus pasiutinis ir 
formaliai pakvietė j| ap
silankyti pas karalių Jurgį, 
apsilaikyti pas karalių Jurgį. 
Krasinas sutiko, bet su sąlyga, 
jo apsilankymas bus viešai pas
kelbtas. Karalius pranešė Krasi- 
nui, kad apsilaikymas turi bū
ti slaptas. Tada Krasinas atsakė, 
kad jis neisiąs.
Vielos žinios.

True translation fileci wUh the post- 
master at Chicago, III. June 7, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

Turkų pasiuntinis Berline.
BERLINE, birž. 3. — Kaip 

lengvai radikaliai internaciona
listai važinėjasi po Europą, yra 
parodoma atvykimu į Berliną 
Kiazirn Bei, švogerio Enver Pa
šty ir jo pasiuntinio. Jis atvyko 
iŠ Maskvos ir atvežė 
Enver, kuris yra su 
spėkomis Persijoj.

bolševikų

TACONITE, Minn. — 4 vai
kai sudegė ir jų tčvai Baito 
taip sunkiai apdegė, kad vei
kiausia mirs, gaisrui sunaiki- 
nūs jų namą Holman kasyklų
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KADA SUGRĄŽINS LAIKRAŠ
ČIAMS ATIMTAS TEISES?

Tik karui pilnai pasibaigus, 
sako Burleson.

[Federuotoji Presą].
WASHINGTON, birž. (>. — 

Pasikalbėjime su koresponden
tu, krasos viršininkas Burleso- 
nas, paklaustas kada jis sugrą
žins atimtas ar suvaržytas nie- 
kuriems socialistų laikraščiams, 
kaip New York Call, Mihvaukee 
Lcader, siuntimo knisa teises, 
jis atsakė, kad jis tai padarys 
lik tada, kada karas legaliai ir 
techniškai bus užsibaigęs. Pir
miau jis tų teisių tokiems laik
raščiams negrąžinsiąs. Net ir ta
da sugrąžindamas teises, jis pa
darysiąs tai savu noru, kadangi 
špionažo įstatymai, sulig kuria s 
tuos laikraščius suvaržyta, visai 
neparodo, kad jis turėtų sugrą
žinti atimtas tiems laikraščiams 

i teises.

Danijos streikieriai prašo 
pagelbės.

COPENHAGEN, birž. 2.
10,000 streikuojančių uostų 
darbininkų pasiuntė kablegra- 
mas Amerikos, Anglijos ir kitų 
šalių unijoms, prašydami pa
remti streikierius ir neiškrovi- 
nėti ir neprikrovineti Danijos

Niekurioos streikierių vietos 
liko užpildytos savanorių streik
laužių, kurie jau išstengė prik
rauti ir išsiųsti keletą laivų.

Ant Marso prasidėjusi žiema.
CAMBRIDGE, Mass., birž. 4. 

-Dabar ant Marso yra ruduo 
ir prof. N. H. Pickering iš Man- 
deville, Janiaca, praneša, kad 
jau ir pirmas sniegas iškrito 
ant tos planetos.

EAST CHICAGO. Ind. ~Mrs- 
Betty Knipa patrauki kun. Po

CHICAGO. — Dideliam tre
kui su grįštančiais vakar iš pik
niko žmonėmis, užvažiavus ant 
kito automobilio, du žmonės li
ko užmušti ir du sunkiai sužds-

tei* Budnik teisman, reikalauda- Nelaimė ištiko ant Mihvau- 
ma $25,000 atlyginimo, kadan- ^1$. 
gi kunigas viešai pavadinę* jos 1 >
salę bolševikiška ir patarę® nie
kam jon neiti.

PALIUOSAVIMAS KALINIŲ 
UŽBAIGĖ STREIKUS 

ISPANIJOJ.

MADRIDAS, birž. 6. — Vi- 
daus reikalų ministerija paskel
bė, kad Barcclonos Cordoba ir

riai paliepė paleisti laikomus be 
teismo kalinius. Tokių kalinių 
yra labai daug ir tas iššaukė ne
senai generalinį streiką Barcc- 
lonoje, bado streikus kalėji
muose ir moterų demonstraci
jas gatvėse. Išėjus dabartiniam 
paskelbimui apie kalinių pal mo
savimą, darbininkai daugelyje 
miestų sustabdė savo agitaciją.

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS ISPANIJOJE.

SEVILLE, birž. 5. — Geležin
kelių darbininkų streikas tapo 
paskelbtas ant AcaĮa-AznacoIlar 
geležinkelio. Kareivių operuo
jamą geležnkelį šiandie ištiko 
nelaimė. Keletas žmonių sužeis
ta.

STATYS SAVO KANDIDATUS.

SPRINGFIELD, III., birž. 4... 
Šiandie čia atsidarė Darbo parti
jos valstijos konferencija. Va
dovai sako, kad partija išstatęs 
pilną sąrašą kandidatų į valsti
jos vietas lapkričio rinkimams.

- *
Sušaudė be teismo.

MEXIC(), CITY, birž 6. — 
Tipazane sušaudžius be jokio 
teismo audėją ir kareivį Floris, 
tūkstantis darbininkų susirinko 
ir pasiuntė protestą Meksikos 
prezidentui Huerta.

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

VISI KARO LAIKO ĮSTATY
MAI PASILIEKA.

Prezidentas nepasirašė po at
šaukimo bilium. Kongresas 
užsidarė iki gruodžio 6 d.

WASHINGTON, birž. 5. — 
Antras posėdis 66-to kongreso 
užsidarė šiandie 4 vai. po piet. 
Jei nebus sušauktas specialis po- 
sėdis, kongresas nesusirinks iki 
gruodžio 6 d. Tame laike pre
zidentas turės visas karo laiko 
teises ir galės padaryti apie 200 
paskirimų, niekurius jų į svar
bias vietas. Skaitoma, kad vei
kiausia jis nešauks specialio po
sėdžio, jei nebus priverstas tai 
padaryti labai svarbaus reikalo.

Tik didelis kongresmenų no
ras užbaigti posėdžius, nes juos 
šaukė partijų konvencijos, leido 
prezidentui pasilaikyti visas 
diktatorines teises. Susilaikyda
mas nuo pasirašymo po atšauki
mu visų karo įstatymų, išėmus 
Leverio maisto kontrolės aktą, 
susižinojimo su priešu aktą ir 
įstatymus apie karo paskolas, 
prezidentas leido atšaukimo re
zoliucijai netekti savo galės ir 
reikšmės, nes jis negali legaliai 
pasirašyti po biliu kongresui už
sidarius.

11 bilių ir rezoliucijų. įskai
tant atšaukimą didžiumos karo 
laiko įstatymų ir proklamacijų, 
tapo atmesta prezidento Wilso- 
no savotišku “veto.” 58 įstaty
mai, įskaitant bilių apie depor
tavimą iš. Jungi. Valstijų sve
timtaučių, kurie yra nariais 
anarchistinių organizacijų, ta
po prezidento pasirašyti.

Prezidentas aiškino, kad visi 
įstatymai, kurie mirė su užsida
rymu kongreso, delei preziden
to nepasirašymo po jais, pasie
kė jį pervėlai, kad tinkamai 
juos apsvarščius. Vandens, j ie- 
gos bilius tapo atiduotas vidaus 
ir karo departamentams ap
svarstymui. Didžiuma kitų da
lykų pasiekė prezidentą dienos 
laiku.

Svarbiausia iš pasirašytųjų 
bilių yra: paskiriinas laivynui 
$436,000,000, paskiriinas armi
jai $394,929,000, pasikirimas ci
viliams reikalams $436,000,000 
ir paskiriinas daugelio milionų 
kitiems reikalams, armijos re
organizavimui bilius ir pakėli
mo algų krasos darbininkams 
bilius. Algos krasos darbinin
kams pakeliamos vidutiniškai 
20 nuoš.

Tarp nepraėjusių delei pre
zidento nepasirašymo yra šie 

biliai: vandens jiegos bilius, at
šaukimo karo įstatymų, rezo
liucija apie popieros išdirbimą, 
taipjau keletas mažiau svarbių 
įstatymų.

PRIĖMĖ NAUJĄ DEPORTAVI
MO BILIŲ.

Užtenka vien prigulėjimo prie 
radikalės organizacijos, kad 

deportavus ateivį.

WASHINGTON, birž. 5. — 
šiandie kongresas priėmė bilių, 
kad užtenka vien prigulėjimo 
prie organizacijos, skelbiančios 
sabotažą, revoliuciją, ar naiki
nimą turto, kad deportavus gy
venančius Jungt. Valstijose sve
timšalius.

Bilius yra taikomas, kad gaU- 
jus deportuoti visus ateivius, turėjo išgabenti jį į valstijos 
kurie yra nariais Fasaulio Pra- kalėjimą.

monės Darbininkų (I. W. W.), 
Komunistų ar Komunistų Dar
bo partijų. Tas bilius buvo įneš
tas šeši mėnesiai atgal.

Generalinis imniigracijos ko- 
misionierius Anthony Camine- 
ti asmeniškai šiandie atsilankė 
į kongresą, prašydamas, kad ta
sai priimtų tuos įstatymus prieš 
užsidarant. Galufnas priėmi
mas buvo atstovų bute, kuris 
be pasipriešinimo priėmė sena
to priedus prie to biliaus.

Po priėmimui bilius tuojaus 
tapo nuneštas prezidentui Wil- 
sonui į Baltąjį Namą.

Bilius nustato, kad netik na
riai, prigulintįs prie tokių orga
nizacijų gali būti deportuoti, bet 
taipjau gali būti ir tie depor
tuoti, kurie parašytų, išspaus
dintų ar platintų, rodytų, ar lai
kytų platinimui tokius raštus, 
kuriuose išreiškiama ar pataria
ma priešinimasis visoms orga
nizuotoms valdžioms.

True translation liled with the post- 
master at Chicago, III. June 7, 1920 

reųuired by ihe act of Oct. 6,1917

TALKININKAI VALDYS AUS
TRIJOS FINANSAIS.

Duos maisto, bet paims savo 
kontrolėn finansinę adminis

traciją.

PARYŽIUS, birž. 4. — Vien
uos korespondentas prane&a, 
kad talkininkai apims Austrijos 
finansinę administraciją, kad 
užtikrinus ekonominį atsigavi
mą tos nuvargusios šalies.

Žinia sako, kad talkininkai 
leido Austrijai užtraukti pasko
lą dėl maisto ir kitų reikmenų, 
kuri turės pirmenybę prieš 
kontribucijos reikalavimus. Už 
tą atlyginimų komisija apims 
vedintą Austrijos finansų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 7, l!.’2O 
4S reąuired by the act of Oct. 6,1917
NEBUS NUSTATYTA VOKIE

TIJOS KONTRIBUCIJOS
SUMA.

Vokietija veikiausia turės mo
kėti neaprubežiuotą sumą.

PARYŽIUS, birž. 5. — Echo 
de Paris sako, kad pienas nus
tatyti sumą, kokią Vokietija tu
rės užmokėti talkininkams, tur
būt veikiausia bus atmestas ir 
talkininkų vyriausioji taryba 
sugrįš prie senojo susitarimo 
“ilgametinių mokesnių.“

Aprubežiuotą sumą buvo su
tarusi talkininkų taryba San 
Rėmo.

Taipjau galbūt bus atidėta 
talkininkų konferencija su Vo
kietija, kuri turėjo įvykti birže
lio 21 d. Spa. mieste.

Premjeras Millerand pasiuntė 
Šveicarijos valdžiai notą, kad 
klausimas perkėlimo tautų ly
gos vietovės iš Geneva nebuvo 
svarstomas.

Pasikorė kalėjime.

KENOSHA, Wis, birž. 5. — 
P. Michael Sismis, 41 m., kuris 
tapo nuteistas 10 metų kalėji
mai! už pasikėsinimą užpulti 
mergelę Margaret Ries, šiandie 
pasikorė Fond du Loc kalėjime, 
kur jis lauke traukinio, kuris

i
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Kas Dedasi Lietuvoj
Iš LENKŲ PAGROBTO 

KRAŠTO.

BOGUSIAVIŠKIS (Širvintų 
ap. Vilniaus rėd.). Paėmus laik 
raštį į rankas, nuolat randi: 
“Lenkai plėšia žmones... nie
kuo nekaltus žudo.“ “Lenkai 
trukdo ūkininkams lauko dar
bus dirbti...“ ir t. t. Iš įvairių 
okupuotos Lietuvos kampelių 
plaukia tos skundos; visur vie
nodai žiauri lenkų okupacija.

Tas pats ir Boguslaviškių pa
rapijoj. Boguslaviškių parapija 
viena iš lietuviškiausių, Vilniaus 
gub. Gyventojų 3000 žmonių; 
visi lietuviai; pamaldos bažny
čioj nuolat lietuviškos (“Vil
niaus aidas“ kalendorius 1916 
m.). Iš ten gautas laiškas. Ra- 
šo: “Lenkų pas mus stovi apie 
100 žmonių, žiemą buvo jų ma
žiau, tai ir mažiau gyvulių iš 
musų ėmė ir lengvinus buvo.

..   ——— j

Žiemos laiku iš musų parapijos 
paėmė 16 galvijų dabar gi su- 
rekvizavo 20 galvijų ir taip 
į va raus turto. Labiausia nu
kentėjo kaimai: Dainiai, Šaipū
nai ir Šiauliai...

Kitas laiškas praneša:
“Tavo draugą lenkai suėmė 

ir išgabeno į Vilnių; dabar na
miškiai vėl neturi darbinin
ko“...

Mano draugas tarnavo 7 peš. 
pul. š. m. kovo mėnesį; išėjo 
iš kariuomenės ir, išgavęs iš 
lenkų atstovo, esančio Kaune, 
leidimą, grįžo namo. Bet len
kai su juoni įiasielgė tikrai len
kiškai. Suėmė ir nugabeno jį į 
Vilnių kęsti badą bei paniekini
mą... Skruzdė.

[Kar. Žod.]

LIETUVIŲ-LATVIŲ 
SANTYKIAI.

Lie-

.... ... — gi1 »bwwji -J...... ..
Kryžiaus darbuotes'atskirą cen
trą. Iii kur butų teikiama pagal
ba visoms BalUjo® pajūrio Sa
linis. Kol Lietuvos sostinė Vil
nius tebėra lenkų valdžioje, 
tam tikslui daugiausia tiktų 
Kaunas. Pabaigoj Lietuvos at
stovas sveikino Raud. Kryž. Są
jungą ir dėkojo už jos pagalbą 
Lietuvai. [Kur. Žod.]
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PINIGŲ SIUNTIMAS 
LIETUVON.

Pagedėlis Birželio 7 d., 1920 
—Wln s=»5ss»»

Pinigai Jau Lietuvoj

Latviai sutinka atiduoti 
tu vai“ Palangą, bet atsisako už
leisti lietuviams Unkštą. Unkš
tos apskrity latviai ketina pa
siūlyt trečiųjų teismą ta sąly
ga, kad lietuvių kariuomenė už
leistų savo vietą latvių kariuo
menei. [Kar. Žod.]

— Lenkų-latvių santykiai pa
staruoju laiku žymiai atšąlo. 
Daugiausia nesusipratimų kįla 
dėl Letgalių krašto: latviai tuo 
klausimu nori tartis su rusais, 
lenkai gi išrodinėja, kad Letga
lių krašto likimą- tik jie galį 
spręsti, o ne rusai. [Kar. Žod.]

[Nuo musų korespondento]

Pastaruoju laiku siunčiama 
labai daug ^pinigų iš Amerikos 
į Lietuvą. Amerikiečiai lietuviai 
siunčia pinigus per visokius 
bankus, -su išmokėjimu dau
giausia Vokietijos bankuose, 
kaip antai: Deutsche Bank Bėr
ime, Ost Bank Klaipėdoje, 
Kliautį), Nacliod & Kulnį Leip
cige ir tt. Gavę tokius orderius 
musų žmonės dažniausia' ne
gauna pinigų, nes važiuoti į Vo
kietiją keblu ir neapsimoka, o 
lie bankai savo skyrių Lietuvoj 
neturi.

Geriausia butų siųsti pinigus 
su išmokėjimu Idetuvos Pre
kybos ir Pramonės Banke, 
Kaune, kurs dabar turi savo sky 
rių Panevėžy, Raseiniuose, Vir- 
baliuje, Vilniuje, Šiauliuose ir 
dagi Liepojuj, Latvijoj.

PRAMONĖS JUDĖJIMAS.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS gavo iš Lietuvos Prekybos 
ir Pramonė* Banko Kaune jau dvejetą telegramų paliudijančių pinigų pa
siuntimą.

Siųstieji iš Amerikos per Naujienų Siuntimo Skyrių pinigai jau nuėjo 
sekantiems asmenims.

Telephone Drover 50*2

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai taki 
re. Nedėliomis pagal sutarimo, 
*2*1 So. Halsted St. Chieao, IU.

PRANEŠIMAS APIE LIETU
VĄ “RAUDON. KRYž. SĄJUN

GAI” ŽENEVOJE (ŠVEI
CARIJOJ).

Lietuvos Raud. Kryž. atsto
vas Steponaitis “Raudonojo 
Kryž. Sąjungos“ Konferencijo
je Ženevos mieste aiškino Lie
tuvos padėtį karo metu, jos 
vargus. Kalbėtojas pažymėjo; 
kad Lietuva dabar labai reikrt-

Čia užkrečiamos ligos, ligonines 
neturi vaistų. Lietuvoj 350 tuk-

pagalbos; tam reikalinga apie 
10 mil'onų frankų. Lietuvos at
stovas nurodė reikalų įsteigt Lie 
luvoje tarptautinės Raudonojo

KAUNAS, <— Šančiuose įsiku 
rė aliejaus fabrikas, kur seniau ! 
buvo kaulų malimo fabrikas. 
Neužilgio manoma ten-pat ati
daryti bačkų ir rakandų fabri
kas, taipjau milo, kariuomenes 
audinio fabrikas.

Kauno dektukai ir tabakus iš- ' 
vežami Vokietijon. Dektukai j 
dirbami Kaune; Zifo fabrikas Į 
dirba tabaką sumaišius Lietu- f 
voj auginamąjį su įvežamu iš 
Danijos. Kaune pradėta dirbdin į 
Ii filmas kinematografams.

P. Dirmeikienei, 
A. Bružui, 
J. švanui,
M. Cukurienei,
N. Ciapui,
A. Bruzgienei, 
J. Daunorai, 
J. Adomaitienei, 
S. šarkui, 
J. Vaitkunui, 
VI. Kazlauskui, 
D. Daukšienei, 
A. Petkui, 
U. Mažonienei, 
J. K. Yankovskui, 
M. Rukienei, 
A.šukiukei,
D. Koširui,
E. Stankienei, 
P. Daukintaitei,

K. Dočkui,
K. Jakubauskienei, 
K. Mieliauskieneų 
V. Jakubauskui, 
M. Jakubauskienei, 
M. Molienei, 
O. Kptvirtienei, 
J. Kuojui, 
J. Raželiui, 
J. Ančiui, 
M. Kragičiai, 
J. Donienei, 
J. Narmontai, 
D. Blumui,
M. Ukinskiui,
B r. Vaišviliutei,
N. Skrebienei,
J. Rutkauskui,
O. Rutkauskienei,
K. Rutkauskui,

R. Kimitienei, 
A. Butkui, 
J. Kreivienei, 
J. Wildenskaitei, 
A. Žukauskui, 
Z. Vasiliauskui, 
A. Ramanauskienei, 
A, Dikmonienei, 
A. Vaišnoraitei, 
Fr. Kontrimui,
U. Karnitai, 
M. Kulauskiui, 
Z. Mineikai, 
A. Skolbickiui, 
A. Jančius,
M. Šicinskui, 
P. Ruliui, 
A. Abromavičiūtei,
V. Talmontaitei.

------------------ r- t

KAUNAS. — Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugija buvo paskel
busi pašto markių konkursą1 
Lietuvos Steigianiąjani Seimui ‘ 
paminėti. Konkurse dalyvavo 8 
musų dailininkai — tepi-’oriai. • 
Pirmos rūšies premijas gavo 
dail. A. Varnas ir V. Jomantas. ’I 
Antros rųšies premijas gavo P. 
Galaunė, A. Galdikas ir P. Rim
ša. IKar. žod.]

i o

Prakalbos ir Krutami 
Paveikslai

įvyks
UTARNINKE, BIRŽELIO 8 d., 1920

J. J. ELIAS Svetainėj, prie 46-tos ir S. Wood gat.
Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga visiems veltui

Lietuviškai kalbės Dr. A. L. GiaiČiunas; Angliškai kalbės Dr. C. 
W. Gilkcy ir Dr. C. T. Holman. Taipgi ir kiti, pre to dar bus rodomi la
bai žingeidus krutami paveikslai iš mokslo ir sveikatos srytios.

Užkviečia visus

Liet. Krikšč. Liter. l)r-gija J; Vaitulis, pirm.

Važiuokite į Lietuvą
PER

i Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avcnuc 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

LATVIUOSE.
Rinkimai į Steigiamąjį Seimą 

Latvijoj.

Latvijoj rinkiniai į Steigia
mąjį Seimą praėjo labai ramiai. 
Skirtumas su Lietuvos rinki-' 
mais tas, kad Latvijoj jie įvy-! 
ko prie karo padėties. Prieš rin-' 
kimus buvo matyti įvairių įvai- j 
riaušių plakatų, ypač metėsi 
akysna paminklai, visi apklijuo
ti įvairių įvairiausiais plakatais.! 
Prie jų priėjus galima buvo gė
rėtis kaip ir kokia paveikslų

viai nežino jokių krikščioniškų 
partijų, pas juos figūravo visa 
eile partijų, bet su tikybinių at
spalvių, tik Letgalijoje, mat ka
talikiškam krašte buvo sąrašė
lis ir “krikščionišku“ užvardin
tas.

Č:a viskas grupavo® dpie dvi 
parAįjas: socialdemokratų 
žemvaldžių; centro partijos

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pilnai atsako už siunčiamuosius Lietu
von pinigus.

Siunčiant čekiais, Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išmaino pinigus ly
giai pagal dienos kurso. Siunčiant su Naujienų rizika ir atsakomybe, Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius ima virš dienos kurso kelioliką punktų, o taipgi e 
Lietuvos bankui už patarnavimą.

Liberty bondsus Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius atperka pagal die
nos kurso. ...... •

Pinigų pasiuntimas Lietuvon per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių yra 
pigiausias, tikriausias ir greičiausias.

Siųskite dabar, kol dar markė yra pigi. Normalė markės kaina buvo 
$23.82 už šimtą, dabar-gi dar vis nei trijų dolerių už šimtą nereikia mokėti. 
Per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių ...........................
mis Lietuvos ir Vokietijos bankuose.—

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
6 vai. vakare. Utarninkais, ketvergais 
to iki 9 vai. vakare. — Nedėliomis —

galima taipgi pasidėti pinigai markė-

yra atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
ir subatomis yra atdaras nuo 9 vai. ry- 
nuo 10 val.ryti iki 2 vai. po piet.

Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois

I

Laiškai Iš Lietuvos
IŠ ŠIAULIŲ apiclinkės rašo

P. Poviliui į Chicagą:
... Rinkimai pasibaigė. Š:au- 

. liuose viršijo 8-tas numeris, o 
ir! Radvilišky 4-tas, darbininkų.

, Bet kaip ant galo išeis, nežino- 
kaip ir pas mus, liko kuone be me, ar ponai paims viršų, ar 
atstovų. darbininkai. Dalxir pas mus vis

Skaitant nuošimčiais, Latvi- kas brangu: batų pora 4(M) rub- 
joj maž-daug tokie davinai:

Vidžemėje (Livliandijojc) so 
cialdemokralai gavo 50%, žem
valdžiai (zemneeku saveeniba) 
32%; likučiai kitoms partijoms; 
žemgali joj sd. 39%; žemvaldžiai 
35%; kurše sd. 56%, žemvald. 
20%; užtat Lelgalije, kur yra di
delė kunigų įtaka, sočia 1d. są
rašai gavo tiktai 10%, o žem
valdžiai 44%. Centro pas lat
vius lig ir nebus, jame atsidu
ria tautines mažumos su vokie
čių didesniu skaičiumi, negu

Tel. -YarcU 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše-

vusi Pennsilva- 
nijos hospitaUL 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.lių, kepurė 30 rublių, o nami
nio injlo aršinas 30 rublių. Mie
ste darbininkui blogai gyventi; 
darbų nė jokių nėra; pabrikai 
neina. Pirma Šiauliuose pabri
kai keli buvo, o dabar n? vie- 
no. 0 gyvent reikia. Užtai ir 
lietuvių vaiskas padaugėjo: kaip 
nėra kur dėt’®, tai ėjo į kariuo
menę, bilc tik pramisti. Užtai 
dabar kai ponai balsavo už po
nus, ta L kareiviai pasakė: kol 
musų rankose ginklas, mes po
nams ne nūs įleisime. Bet dabar 

kitų atstovų tautinių mažumų, ponams labai gera: javai bran-

gųs, gyvuliai Draugus—nipK, 
kiek tik nori. Ir pekloj jiem® 
nebus geriau. —

[Teilakcjįos Atsalpai|
J. Yzbickui, Harvey, III. — 

Pranešimą 
vergo laida 
Pranešimus 
sto.

gavome kada ket- 
buvo atspausdinta, 
reikia siųsti išank-

Ekspertas Akiy, Ausy 
ir Gerklės.

Ar turite galvos skaudėjimą?
Gal būti jūsų akį? yra 
to priežastis. Ga* jūsų 
nosis yra užsikimšusios. 
Gal kas kenkia jūsų 
gerklei ar ausimis. Yrą 
daug priežasčių skau
dėjimo galvos; todėl pri 
valote kreipties i Dr. 
F. CARTER, Chicagoa 
specialistą — Akių Gy-JHl 

d y toj a, kurio special iškurnąs gydyti a- 
kts, ausis, nosis ir gerklę — ir kuris 
gali pasiliudyti šimtais patenkintų pa
cientų iš visų Amerikos dalių. Jau 28 
metai kaip jis nuolat praktikuoja prie 
State gatvės Chicagoje ir yra plačiai 
žinomas gydytojas, kuris laiko keletą 
expertų pagelbininkų. Reikia savo a- 
kis, nosį, gerklę ir ausis laikyti tvar
koje, kol nebus per vėlu.

Dr. F. 0. Carter
120 So. State St., 2 augštis Chicago, III

► • , * 1

Pirmas Budinkas j šiaurę nuo “Fair”, 
Vai. 9 iki 6 vai. vak. Nedaliomis nuo 

10 iki 12 vai. dieną.

Saugok akiy regėjimą

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

t au- 
patamavimą

aat ar toliu žiūrint tai 
Jog privalote kreipties j

kių; mano 20 metų patyrimas 
teiks jums geriausf patarnavin 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerkles
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Temykit© mano paraią.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.
2

• SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENAS”

r---'" —. '
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 S. Michigan Ar., Roseland 
Valandos: 9 iki 9 vakare.
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metais Mexican Petroleum kom 
pa n i jos prezidentas, Edward L. 
Doheny, specialinei senato ko
misijai prisipažino, jogei alie-

■i

1995 MILWAUKEB AVĖ. 
tarp Paulina ir Woo4 Sta.

■f

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

mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.
666 W. 18th Street, Chicago, III.
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Kodėl nužudytas
Carranza?

■R
NAUJIENOS, Chicago, III.
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Saugumas
Patarnavimas

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

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčia’me pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

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

The

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St.

Chicago

New Yorko Wall gatvė 
žino kodėl.

Rašo HELEN AUGUR
III

New York. — Sąryšy j su Car
ranzos mirtimi yra daug spėlio
jimų, nuožiūros ir teorijų. Iš 
oficialinių šaltinių tečiaus pas- 
prusta trumpučių informacijų, 
kurios bėgiu kelių sekamų die
nų ar savaičių rasi pasakys vi
sa apie anų sumoksią nuošalia
me tarpkalny—visatinį skerdi
mų Carranzos sekėjų. Vis dėlto, 
jau dabar tatai ytin ryškiai at
vaizdina vienas nežymus fakte
lis. pasirodęs pirmosiose žinio
se apie nužudymų Carranzos.

Carranzą užinušo generolas 
Herrero. Tasai Herrero pirma 
buvo bandito Palaezo samdi
nys. O Palaez gauna nuo Jungt. 
Valstijų aliejaus kompanijos 
po trisdešimts ir dagi tris šim
tus tūkstančių dolerių kas sa
vaitę.

vis dar remiančios Palaezo su
kilimų prieš Carranzos valdžių.

Palaez ir kiti “generolai” bau 
(litai, tarpstantįs Jungtinių Val
stijų doleriais, turėjo visų karo 
pabūklų, kokių tik jie užsigei
dė. Pradedant dinamitu ir kul
komis, jie buvo aprūpinami vi
somis įmonėmis, reikiamomis 
laikyti šalį nuolatiniame sumi-

tviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Casb arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THEBRIDGEPORTELECTRIC CO^ Ine.

A. BARTKUS, Pre*.
1619 W. 47th St Tet Boulevard 1892. Chicago, DL

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- 5R7 C* ACM 
|a verte, ir Laisvta Bondus pilna pinigine verte.■afc 3 II
Atneškite arba atsiųskite i 

n nuo 9—( 
Ketvergals

STOAKNr
IO MELBA 1O« 

STRAKHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I.LEWISCIGARMFG.CO.NewkKJ.
Largest Independent Cijar Faclory in the World

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
K**t be reikalo kentėti? Mano spe

ciali* B'dymo būdas išgydė jau daug 
taeeaii) *uo kaspinlnės kirmėlės, kurių 
buvę nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėles ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
i ferklę kįla. vemt verčia, valgyt ne
tari «oro, laivą skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

• laiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 

vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.
DR. DICKSON

1645 West 47th Street.
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Liver Remedy
(Severos Gyduolė nuo Inkstų 
ir Kepenų) geriausiai pagelbs 
ti kaip diuretic ir disinfekcija 
uždegime kepenų ir pūslėti; 
šlapinimosi kanalo , skaudaus 
šlapinimosi, sutinusių kojų ir 
skaudėjimu nugaroje. Kaina 
75 c. ir $1.25, ir 3 arba 5c. tak

sų.

Geras Linimentas
privalo būti kiekviename name. Vi
suomet po ranka turi rastis iš priežas
ties netikėtų susižeidimų, nusibrieži- 
mų, sutinimų ir panašiai. Musų pa
čių patyrimas sako mums, kad už
simokės jums laikyti po ranka jūsų 
namuose daug sykių išbandytas lini
mentas vardu

Rheumatic Remedy 
(Severos gyduolė nuo Rheu- 
matizmo) yra rekomenduoja
ma kaipo gera gyduolė nuo 
užsisenėjusio ir šiaip reuma
tizmo, sujungimų arba raumo 
nų reumatizmo, neuralgijos 
paeinančios nuo reumatizmo 
ir kentėjimuose, kur reumatiz 
mas yra priežasčia tų kentė
jimų. Jis veikia urnai. Kaina 
$1.25 ir 5 c. taksų.

u

Dr. A. R, Blumenthal

AKIU 8PBC1AU8TA8 
Akta Rgaaminuojn Dykai

Meksi- 
metus 

verčia- 
aniuni-

Šime. Bet teisėtai išrinktajai 
Meksikos prezidentas Carranza, 
jisai turėjo išgriosli savo šalies 
žemę, idant gavus pakankamai 
amunicijos ir tuo palaikius ar
mijų.

Kuomet senasai Meksikos 
prezidentas suvarstyta maišti
ninkų kulkomis, atvežtomis į 
Meksiku Jungtinių Valstijų alie
jui gabenti laivais, tūlame New 
Yorko sandėly buvo sukrauta 
dvylika milionų šovinių, ku
riuos čia buvo pirkusi 
kos valdžia. Per šešis 
Meksikos valdžia buvo 
ma mokėti už suteiktų
cijai vietų. Mokėti, kadangi ne
buvo galimybes nugabenti visa 
lai Meksikon. Per šešis metus 
Meksikos ambasada Washing- 
tone delei to teikė valstybes de
partamentui protestų, o Meksi
kos agentai darė visa, kad ga- 
vus pirkti naujų šautuvų ir šo
vinių. Bet visur be pasisekimo.

Laivai, kurie grįždavo į Jung
tines Valstijas su aliejum, iš čia 
išeidavo prikrauti šoviniais, skir 
lais tęsimui maišto prieš Car
ranzą. Žmonės, kuriems pri
klausė tie laivai, šoviniai ir alie 
jus, sulošė ypatingų žaismę. 
Meksikoje jie rėmė nepermal
daujamus revoliucionierius ir 
radikalus—kt)d nuvertus Car
ranzą; Jungtinėse Valstijose gi 
Carranzą jie apšaukė esant vo
kiečių šalininku ir dagi bolše
viku!

Visa eile spausdinių, kurių 
parūpino Nacionalinė Asociaci
ja amerikiečių teisėms išlaiky
ti Meksikoje, varyta sistemati- 
nis kurstymo darbas prieš smul 
kjosios buržuazijos liberalų 
Carranzą—kaipo ' “bolševikų.” 
Tūkstančiai kopijų išsiuntinėta 
kolegijoms, ūkininkų bendrijų 
įstaigoms ir viešiemsiems kny
gynams visoje šalyje. Nuosai
kioji reform ištinę 1917 metų 
konstitucija viename asociaci
jos leidiny, kurį parašė Ira 
Jewell Williams (taipjau turįs 
savo interesų Meksikoj), lygi
nama anarchizmui:

—sako jis—į kad Carranzos kon 
stitucija 1917 metais būva su
taisyta Aleksandro Berkmano ir 
Emmos Goldman, vis dėlto aš 
esmi t ikras,a kad tame doku
mente nėra nieko tokia, kas ga
lėtų įžeisti tuodu karingu kovo
toju už laisvę, nevaržomų jo
kiais įstatymais.”

Carranza buvo neramumų 
priežastimi Meksikoje, kadangi 
mat jo parūpintieji įstatymai 
siekėsi palengvinti darbo žmo
nių padėtį ir Meksikos žemę 
naudoti jų naudai; ir kadangi 
tuo budu Jungtinių Valstijų 
kapitalo viešpačiai buvo verčia
mi išmokėti dideles sumas auk
su Palaezui ir kitiems tolygiems 
banditams, idant sukėlus šalį

Kaip giliai šitoji pamoka 
persisunkusi smegenyse tų, 
rie dabar nori nulupti Carran
zos vieton, rodo obregonistų 
pasiųstasai \ Jungtinių Valstijų 
valdžiai užtikrinimas, kad da
bar kapitalo sodintojams ten 
busiu kuogeriausia. Roberto V.

[ Pesųuiera, kuris, manoma, bus 
paskirtas Meksikos ambasado
riumi, jeigu Obregonas liks pre
zidentu, andais EI Paso mieste 
pareiškė:

“Aliejaus klausimas, kuris iki 
šiol darė daug nesmagumo, ei
na prie išrišimo, ir jis bus iš
rištas kuogeriausia. Nė vienas 
svetimos valstybės doleris ar 
by kuri kita savastis nebus 
konfiskuoti. Meldžiamieji, su
praskite tai taip aiškiai kaip tik 
jus galite.”

Taip, labaif aišku, šautuvai 
mainais už aliejų pavirs puikia 
pramoga Meksikoje. Lieka dar 
išaiškinti maža misterija su 
Carranza, negalėjusiu gauti šau 
tuvy ir turintį netiesioginių ry
šių su Wall gatve generolu, nu
žudžiusiu jį (Carranzą) nuoša
liame Pueblos tarpkalny. |
|DR. C. K. KLIAUGAI

I Dentistaa
I 1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampas 18th St.
Į Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. I 
j Phone Canal 257 į

yra 
ku-

Severa’s 
Gothard Oil

Severa’s
Regulator

=Š (Severos Reguliatorius) yra 
=== gera gyduolž moterims ir 
= merginoms, kurios kenčia ne- 

reguliavimą ir skaudėjimą ją 
Ė lyties organų. Jis duoda nau- 

~ jo stiprumo ir prašalina 
— skausmus. Tikras draugas 
« kentančių moterų ir regulia- 
S torius systemos. Kaina $1.25 
== ir 5 c. taksų.

(Severos Gathardiškas Aliejus). Jis 
yra parodęs savo kokybę gydyme reu
matizmo, sumažinime sutinimų, sulai

kyme skaudėjimų ir diegimų, to
kiuose atsitikimuose linimentas vi
suomet yra vartojamas. Jo veikimas 
visuomet yra greitas ir pasekmingas. 
Pabandyk butelį šios gyduolės pasi
taikius pirmai progai. Kaina 30 c. 
ir 60 c.

Severos šeimynoms pritaisymas yra 
pardavimui kiekvienoje aptiekoje. 

Jei negalite gauti jų prisiųskite už
sakymą tiesiai mums.
W. F. Severą Co., Cedar Rapids, la.

Severa’s
Nervoton

(Severos Ncrvotonas) 
pats vardas rodo, tai yra ge
ras tonikas nuo visos ner
vų systemos. Tai yra gyduo
lė nuo silpnų ir nuvargusių 
nervų. Rekomenduojame gy
dyme nuo nemiegės, nervų 
nusilpnėjimo ir nervingumo. 
Jo efektas yra neabejotinas. 
Kaina $1.25 ir 5 c. taksų.

kaip

nyksta regftjjin* 
vartoj*** 

pagerinta Oph« 
p thalmometer. Y* 

patinga doma at 
" * kreipiama I vali

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 diena 
4649 8. Aahland ar. kampA? et* 
• Telephone Yards 4212

Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN

Scott Nearing.

TAIP MIRŠTA REVO
LIUCIONIERIAI.

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

Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterį), 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.
—-----------------------------r

Aušros”

fl«ral lietuviam* tinomaa imt 33 m*.
F1 V'i. u**71* ikirariM

Gydo aitria. ir ehronUkaa lisaa, Ty
rų, motorų ir Taikų, pagal naojaoaiao 
metodu X-Ray ir kitokiu* alaktroa pria- 
talaua.

Ofiaa* ir Labaratorijat 1MB V. tat* 
St. netoli Fiak Bt.

VALANDOS: Nuo 10—11 pi«ta. to 
nuo 6 iki 8 vai. vakarai ii,

( Dienomis i Canal
1110 arba 857

Naktimis Drexel
___  950 - Drover 4196 

8- Halitad 
VALANDOS: S—• ryto, tiktai.

Talaphenali

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują Hfisą 
pn. 4729 S«. Adanti Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų Ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 16 Iki 
12 rytmety], nuo 2 Iki 6 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. Drezel 2880.

Carranza numirė. Per metų 
eiles jis kovojo prieš koncesi
jas svetimoms šalinis, kurios 
norėjo pasisavinti ir naudoti 
Meksikos gamtos turtus. .Paga
lios, jis užmokėjo už tai savo 
gyvastimi.

Carranzos galybė prasidėjo, 
kaipo revoliucijos vadovo—ne 
“socialūs revoliucijos,” bet to
kios, kuri laikėsi obalsio: “Mek
sika meksikiečiams.” Iki to lai
ko, kol Carranza užėmė prezi
dento vietų, Meksikos valdžia 
buvo turgavietė koncesijų sve
timų šalių kapitalistams. Žemė, 
kuri visuomet priklausė vietos 
gyventojams, ir kuri buvo ap- 
lirbinėjama primityviu .budu, 
—liko atimta iš jų ir pavesta 
anglams, belgams, vokiečiams 
ir Jungtinių Valstijų piliečiams. 
Sakoma, kad keturi penktada
liai Meksikos gamtos turtų pri
klausę svetimšaliams. Tai prieš 
tokį svetimšalių valdymų (že
mės savinimųsi) carranzistai 
atkilo. Jie norėjo patys naudo
jęs tuja žeme, kur jie gimė.

Vėliau liko pagaminta kon
stitucija, kuri teoretiniai visus 

Į gamtos turtus pavedė visuome
nės nuosavybėn. Tuo pačiu me
ti bežemiams ūkių darbinin

kams duota žemės, kad jie ga- 
’ėtų daryti iš jos sau pragyve
nimų.

! Tai nebuvo radikalė revoliu
cija. ,Carranza ir jo pasekėjai 
net revoliucijos metu reikala
vo mažiau, negu Amerikos ko
lonistai. Jie tik reikalavo, kad 
niekas nelįstų j jų reikalus, kuo 
met jie ryžosi įgyvendinti savęs 
ipsisprendimo teisę.

į Bet nelaimei Meksikoj yra 
Tampico su nepaprastai turtin
gais aliejum laukais. Ten buvo

I nemaža sidabro, vario, miškų 
Į t kitos rųšies gamtos turtų, 
kuriuos svetimšalių kapitalistai 
norėjo pasiglemžti. Visa tatai 
privedė prie konflikto, kuris 
turėjo pasibaigti tik vienu bu
du.

Jei Carranza butų norėjęs 
Įsigyti turto,—jis butų turėjęs 
jo apsčiai; jei jis tbutų norėjęs 
vesti lengvų ir linksmų gyve
nimų,—jis butų galėjęs tatai 
daryti. Bet jam rūpėjo visai 
kas kita—jam rūpėjo laisva 
Meksika,—laisva nuo svetimų 
salių ekonominės įtaikos; lais
va nuo svetimšalių propagan
dos; toki Meksika, kuri galėtų 
savistoviai vystyties. To jis ne
galėjo atsiekti, kol aliejus, si-čios.

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

WAUKEGAN
PHARMACY,

Mokykloj
Yra šie skyriai:

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

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augus tina vičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingų mokslų, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų. • < • • * •

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuo) 
neatidėliodami visi sykiu-
3001 South Halsted Street

►

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

8149 S. Morgan st., kerti 92 sL' 
Chicago, Illinoi*. 
SPECIALISTAS i

Moterišką ir Vyriiką, 
Taipgi Chronišką Ligą.

OFISO VALANDOSj 
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687,

Telephone Yards *012

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st, Chicago

VALANDOS: Nuo 9 iki H rytoTele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laiko ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, Iii

1005 Marion Street. 

Waukegan, III.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

. ............... ' ............. . i \i

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va* 
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinlay 4888. 
Valandos nuo 10 iki 12 dissui

Atitaisy- 

kite savo

sveikatą

Ndxated Iro
Ponas stiprumas - atitai- 

, sytojas kraujo 
Pagelbės padaryti

Stiprius, užsispyrusius vyrus ir 
sveikas, puikias moteris 3,000,000 

žmonių vartoja jj kas metas.
Reikalaukite savo gydytojaus 

arba aptiekoriaus.

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRY8 

LIETUVIS DENTI8TAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

CHICAGO. 
Valandose 9:30 ryto iki 12 dienų, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.

i 
t

3CSZZ1XSXXZXZSSXEEKECF

DR. YUŠKA :
1900 S. Halsted St. :

Tel. Canal 114
3333XSS3XXZ

dabras ir varis nustato didžių-

Carranza numirė — numirė 
dėl to, kad troško žmonėms 
laisvės,—tiems žmonėms, kurių 
turtas daro j ims aukomis sve
timų šalių nuožmiems ir plėš
riems interesams. Tuo budu 
miršta visi, kurie drįsta kelti 
laisvės vėliavą akyvaizdoj finan 
sinio imperializmo.

Nuteisė žmogžudę.
Teisėjas Sabu t h užvakaY nu

teisė tūlą Frank Zager. Nuteisė 
pakorimui . Zagar bus pakartas 
spalių mėn. Buvo kaltinamas 
dėl žmogžudybės.

Kainos puolančios.
Mėsos ir cukraus spekuliato- 

riai teikia “smagių žinių.” Gir
di, kainos mėsai ir cukrui “žy
miai nupuolė” ir dar pulsian-

IIJ 111111 ■IMU
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 

Telephone Vau Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Gydyta]** Ir OlnurgM 
Ofisai: 1757 W. 47 Bt

Tel. Boulevard 166.
Ofiso valandos: 10 ryto Iki 1 

po pietų; 6:30 Iki 9:30 rak.
Nedaliomis 9 iki 12 diena. 

Namai: 2914 W. 43 St
Tel. McKinley 268

DR. I- E. MAKARAS
Lietuvis Gydyto]** |r Chirurgu

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood Št 
Tik Ketvergų vakarai! nio l:M

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiže- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
J'esni negu olselio kaina. vyrų ir 
aunų-vyni gatavai pasiūti ir ant or

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po 915, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. MClino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
Milmo serge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvienų dienų Iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai 
vakare. Nediliomis iki 6 v. vakar* 

S. GORDON.
1415 So. Halsted St, Chlcage, JR

Telephone Boulevard 2166
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

IMI S. Kergan 81 Chieage, DL

Telephone Yards 5834
Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St., Chicago/

I
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' do’ j°gei’ partijos 
skilimo, jie vis labiaus links- 

ME lithvanian ta prie tos minties, kad no-
minuot į prezidentus reikės 
gubernatori'ų Lowdeną. Ki
taip butų sunku išaiškint, 
kodėl nacionalis republiko
nų komitetas daugiaus re
mia Lowdeno, negu kitų kan 
didatų, šalininkus. Peržiū
rėjęs abejotinus konvencijos 
delegatų mandatus, jisai nu
tarė iš 137 užginčytų vietų 
pavesti 88 vietas Illinois gu
bernatoriaus pritarėjams. Ir 
tai, nįežiurint to, kad jau iš
ėjo į aikštę, jogei Lowdeno 

| manadžeriai besąžiniškiau- 
siu budu paperka delegatus, 
kad jie balsuotų už jį!

Pagal savo poziciją politi
koje ir savo gabumus, Low- 
denas bus bene menkiausias 
ir nežymiausias tarpę visų 
republikonų politikierių. 
Vienintelis dalykas, kuriuo 
jisai gali pasigirti, yra n,'e- . 
gut tas, kad jisai, kaipo 
“Pullmano kompanijos žen- ' 
tas”, yra labai turtingas.

Pasodinę į prezidento vie
tą tokį pinigų krepšį, kapi
talistai, žinoma, darytų kas 1 
jiems patinka. '

J739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

SubacrlptloB Ratas t 
•6.00 per year in Chicafo. 
15.00 per year outside of Chicago. 
•7.00 per year to Canada. 

3c per copy. e
Entered as Seoood Clasa Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
nedSldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
UI _ Telefonas: Canal 1506.

Chleagoje — palto;
Metams
Pusei metu .....................
Trims menesiams B • • • • B.P •
Dviem mėnesiams ........
Vienam minėsiu! ........... «

Chicagojp — per Mttotojasj
Viena kopija 02
Savaitei ........................................p
Mėnesiui t • • 50

•6.00
3.50
1.85
1.45

.75

Metame •1.00
Pusei metu..........................  A-M
Trims mėnesiams 1.65
Dviem menesiams • • • • 1.26
Vienam mėnesiui *•..»«•« .65

Lietuvos Ir kitur užaieniaoee;
(Atpiginta).

Metams ..................................... 17.00
Pusei metu •••*•......................
Trims minesiams .............. 2.10

Pinigus reikia siųst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymą

Lenktynės dėl pre
zidento vietos.

Rytoj prasideda nacionalė 
fepublikonų partijos konven 
cija. Už keleto dienų patir
sime kokį kandidatą ji pasta
tys į Suv. Valstijų preziden
tus.

Republikonai šįmet turi 
progos laimėt rinkimus, ka
dangi valdančioji demokra- 
tųjjartija yra visai susikom 
promitavus. Republikonų 
konvencijos paskirtasai kan
didatas bus tikrai išrinktas 
prezidentu, jeigu tiktai par
tija nesuskils, kaip 1912 m.

Bet kaip tik šita proga bu 
simam republikonų kandida
tui patekti į prezidentus di
dina jų partijos skilimo pa
vojų. Pretendentai į parti
jos kandidatus tuo atkak
liuos kovoja tarp savęs, juo 
yra (langiaus vilties, kad kan 
didatura reikš išrinkimą.

Stambiausi republikonų 
pretendentai yra trįs: gen. 
Wood, senatorius Johnson ir 
Illinois valstijos gubernato
rius Lowden. Kiekvienas jų 
daro, ką tik gali, kad pakrei 
pus į savo pusę didžiumą kon 
vencijos delegatų. Vienas 
arba kitas jų, pralaimėjęs 

konvencijoje, gali, kad ko
kios, pamėginti “runyt”, kai 
po “neprigulmingas” kandi
datas, arba atskilt su savo 
frakcija nuo partijos ir su- 
organizuot naują partiją.

Šitaip įvyktų greičiausia, 
jeigu butų nominuotas gen. 
Wood arba senatorius John
son. Pirmasis atstovauja 
republikonų partijos pačius 
atžagareiviškiausius elemen
tus, o antrasis yra neva pro- 
gresyviškojo sparno vadas. 
Vienas turi daugiaus kapita
lo savo kampanijai, o antras 
daugiaus demagogiško gabu
mo dumti žmonėms akis. Pa
sitikėdami kiekvienas savo 
ypatinga spėka, juodu var
giai apsileistų vienas kitam, 
jeigu konvencija nominuotų 
katrą-nors jųdviejų.

Tatai tur-but gerai numa
no republikonų vadai. Išro-

Dėbso kalba notnina 
ciją priimant.

[Federuotoji Presą].
Atlanta, Ga.—- Socialistų Par

tijos paskirtoji iš penkių narių 
Jįpecialė komisija atlankė Bu
genių V. Debsą Atlantos kator
giniame kalėjime ir formaliai 
pranešė jam, kad jis tapęs par
tijos nominuotas kandidatu* j 
•Jungtinių Valstijų prezidentus.

Nominaciją priimdamas d. 
Debs šiais žodžiais atsiliepė:

“Šis , nepaprastas išreiški
mas pasitikėjimo ir palanku- 

.graudi-, 
na. Busiu su jumis visai atvi
ras ir nuoširdus. Aš skaičiau 
konvencijos priimtąją Socialis
tų Partijos platformą ir sutin
ku su ja pilniausiai. Platforma 
sutaisyta puikiai ir ji pareiškia 

jimo principus; gal butų ji bu
vus dar geresnė, jeigu joje bu
tų reiškiat! pabriežta klesų ko
va ir industrinės organizacijos 
reikalas.

“Bet tiesą sakant, platforma 
***** ne ttiip jau begalo svarbu. 
Revoliucinę dvasią mes galime 
įkvėpti bet-kuriai platformai.

“Politikoj mes vokiame ne 
tam, kad prisiviliojus balsų, 
bet kad išplėtojus savo jiegas 
darbininkų klesai išvaduoti. Aš 
visai nenorėčiau nieko nei veik
ti nei kalbėti tikslu vien tik kad 
pasigavus kieno balsą. Musų 
priedermė yra pasakyti žmo
nėms aiškiai visa tai, ko mes 
norime atsiekti, idan tie, kurie 
ateis prie musų, nusimanytų pil
nai, ko jie prie mus eina.

“Ligi uždarymo manęs šiame 
kalėjime, aš laikiau ištisą eilę 
prakalbų, kuriose aš rėmiau 
Rusijos revoliuciją, skaityda
mas ją viena didžiausiųjų lai
mėjimų visoj žmonių istorijoj. 
Aš tuomet sakiaus esąs bolševi
kas, ir dabar esu bolševikas, bet 
ne Rusų bolševikas.

“Keblumo pasidarė dėl tos 
nelemtos frazės “proletariato 
diktatūra.* Diktatūra nereiškia 
to, ką mes manome. Tai yra 
visai klaidingas pavardijimas. 
Diktatūra, tai autokratybė, o 
žmonių valdžia negali būt dik
tatūra. Mes priešingi diktatūrai 
kiekvienoj jos formoj. Mes sto
jame už laisvę ir lygias teises 
visiems. Sakydami, kad mes 
buk stoją už diktatūrą, mes tik 
duodame kapitalistų spaudai 
progos atakuoti mus. Frazės re
voliucijos dar nepadaro.

“Aš džiaugiuos, kad šiuokart 
musų platforma surašyta taip 
švariai, Amerikos žmonėms 
suprantamais žodžiais. Praeityj

mes visados turėdavom nelai
mės sutaisyti savo platformas 
taip, kad žmonės musų nesup
rastų.

“šioje kampanijoje galima 
išvystyti sujungtą partijos vei
kimą. Nusiminti nėra pamato. 
Kada nors vienybės mes vistiek 
atsieksime. Vokietijoj ir Angli
joj yra net keturios komunistų 
partijos, ir man regis, kad toks 
pasidalinimas reikalingas, idant 
išbandžius mus vidui ir išlau- 
ko.”

Šita keista nominacijos įtei
kimo ceremonija bus paveiks
lais išlaikyta, nes laike jos, bu
vo matyt keliolika fotografų ir 
krutamujų paveikslų ėmėjų su!

Darbininkų judėjimo mėnesinė 
apžvalga.

Gegužis, 1920.

Surašč IR A BIRD, Feder. Presą.

Geg. 1. — Tarptautinė Darbi
ninkų Šventė; ją šventė visi su
sipratusioj i pažangieji pasaulio 
darbini likai. — Chicagoj sus
treikavo valgyklų darbininkai 
dėl 35% brangesnės algos. — 
Rochestery, N. Y., sustreikavo 
gatvekarių darbininkai. — Tu
rine, Italijoj, Karaliaus Gvardi
ja užpuolė darbininkų demons
traciją; du žmones užmušė, 
daugybė sužeidė. — Paryžiuje, 
Francijoj, policijos užpuolime 
ant demonstruojančių darbi
ninkų trįs žmones užmušta, 
daugybė sužeista. — Brazilijos 
darbininkų kongresas pareiškė 
simpatijos maskviškiai!^ Inter
nacionalui.
Pa., sustreikavo namų statymo 
darbininkai. — Naujoj Škotijoj 
(Nova Scotia) sustreikavo ang
lių darbininkai, protestuodami 
prieš įkalinimą Winnipego 
streiko vadovų. — Valencijoj, 
Ispanijoj, kareiviai šaudė į de
monstruojančius darbininkus.

Geg. 2. — Syracure ir Uticoj, 
N. Y., sustreikavo gatvekarių 
darbininkai. — Naujoj Zelandi- 

Philadeiphijoj,

streikas

Šiaurinėj Wisconsino

Geg. 3. — Chicagoj prasidėjo 
Internacionalinės Moterų Rūbų 
Siuvėjų Unijos konvencija. — 
New Bedforde, Mass., sustrei
kavo 37 verpimo ir audimo fab
rikų darbininkai. — James Lar- 
kin, Airių Transporto Darbinin
kų Unijos sekretorius, dėl “kri
minalinės anarchijos” pasmer
ktas nuo 5 iki 10 metų kalėji
mo.
daly irMichigane prasidėjo miš
ko darbininkų streikas. — lo- 
vvoj sustreikavo (lai lydės, sam- 
dytojams užsimanius algas su- 

mažinti.
Geg. 4. — Bostone prasidėjo 

generalinės Amalgamated Clo- 
thing Workers pildomosios ta
rybos posėdžiai. — Rochestery 
pasibaigė gatvekarių streikas.— 
Visuotinas Francijos uostų dar
bininkų streikas. —■ Philadel- 
pliijos d įlydės laimėjo $1.25 va
landai.

Geg. 5. — Paryžiaus apskrity, 
gelžkeliečių streikui užjauzda- 
mi, sustreikavo kasėjai ir meta
lo darbininkai. — šešios didelės 
Ne\v Yorko pirklių asociacijos 
susijungė kovai su transporto 
darbininkų unijomis. — Nevv- 
porttt, Ky., sustreikavo liaudies 
mokyklų mokytojai dėl dides
nės algos. — Darbo ministeris 
Wilsonas paskelbė, kad vien tik 
dėl priklausymo Komunistų 
partijai ateivis negalįs būt de
portuojamas. — Schenectady, 
N. Y. sustreikavo General Elec- 
tric kompanijos darbininkai.

Geg. 6. —Londone prasidėjo 
Trilypes Sąjungos (gelžkelių, 
kasyklų ir transporto darbinin
kų unijų) suvažiavimas, kad 
aptarus pienus kovai su gyve
nimo brangumu. — Matevvan 
ir kituose West Virginijos ang
lių plotuose sustreikavo kasyk
lų darbininkai. — Ncw Yorke 
dideles demonstracijos strei
kuojančių gelžkeliečių.

Geg. 7. — New Yorke kažin 
koks maniakas peiliu nudūrė 
Morisą Nhnkovskį, vieną įstei
gėjų didžiausio šiandie žydų

kameromis besitriusian, kad 
nuėmus paveikslų kandidato į 
Jungtinių Valstijų prezidentą 
katorginio rūbais.

Debsas, kad ir daugiau nei 
metus jau išbuvęs kalėjime, yra 
linksmas ir atrodo labai gerai. 
Jo kambarėlis ligoninėj neblo
gas, šviesus ir švarus. Ant stalo 
pilna knygų ir laikraščių, ir tas 
šiek tiek palengvina jo gyve
nimą katorgoj.

Konferencijoj socialistų par
tijos dalykais, kurioj taipgi da
lyvavo pasmerktas katorgai 
komunistų darbo partijos narys 
Joseph Cokhvell, visą laiką prie 
stalo sėdėjo ir “pirmininkavo” 
ginkluotas kalėjimo sargas.

socialistų djenraščio Forwerts. 
—New Yorke tapytojų Distrikto 
Taryba laimėjo vienu doleriu 
daugiau algos dienai.

Geg. 8. — New Yorke prasi
dėjo nacionalinė Socialistų Par
tijos konvencija. — Italijoj, dėl 
pašto, telegrafo ir telefono dar
bininkų streiko, atstovų butas 
buvo priverstas laikinai per
traukti savo posėdžius.
Geg. 9.— Duųuesncj, Pa., plie

no industrijos darbininkų ko
voj dėl laisvėd žodžio ir susirin
kimų, areštuota šeši kalbėtojai. 
—New Yorke milžiniškas socia
listų susirinkimas Madison 
Sąuare Gardene, tikslu reika
lauti amnestijos visiems politi
niams ir industriniams kali
niams.

Geg. 10. — Franci jos minis- 
terių taryba nutarė panaikinti 
Generalinę Darbo Konferenciją. 
—Bostone prasidėjo ketvirtoji 
dvi metinė Amalgamated Clo- 
thing Workers konvencija. — 
Paryžiuje įvairių profesijų dar
bininkai prisidėjo prie užuojau
tos streiko, kad parėmus strei
kuojančius gelžkelicčius.

Geg. 11.— šeši \ kalbėtojai, 
kurie Duųucsnc, Pa., buvo geg. 
9 d. areštuoti, tapo pasmerkti 
30 dienų kalėjimo. — Anglijos 
darbininkų delegacija išVažiavo 
iš Londono į Vengriją, kad pa
tyrus apie tos šalies valdžios 
žiaurumus su darbininkais. —

— Bolševikų valdžia paskel
bia karo meto įstatymus cen- 
tralinėse ir šiaurinėse Rusijos 
gubernijose.—Francijoj areštuo 
jaini streikų vadovai.—Del sa
vo neyidoningumo darbinin
kams, Nitti kabinetas, Italijoj, 
priverstas pasitraukti.

Geg. 12.—Pennsylvanijos vai 
stijos Darbo Federacija užgiriu 
-vulstijos ir njx<siom»l'iiiCs Oarbo 
Partijos kurinio programą.

Geg. 13.—Socialistų Partijos 
konvencija Ncw Yorke nomi
navo Bugenių V. Dcbsą ir Sey- 
mourą Stedmaną kandidatais į

prezidentą, atatinkamai.

konvencija nubalsuoja dėtis su 
•maskviškiu Internacionalu tik 
tam tikromis sąlygomis.

Geg? 15.—Francijoj, visuoti
nio darbininkų streiko demon
stracijose policija ir kareiviai 
vartojami prieš demonstrantus. 
— Madride, Ispanijoj, daugelis 
profesinių sąjungų dedasi prie 
visuotinio streiko judėjimo.

Geg. 16.—Bostone, Mass., el
ektros darbininkai kuria Inter
nacionalinę Telefono Darbini n-

Geg. 17 Bostono teisėjas iš- 
indžio-nkšeną” prieš 

streikuojančius Beverlyj maši
nistus.—New Yorke sustreikavo 
barbenai dėl didesnes algos.— 
La\vrence, Mass., visuotinas ma

streikavo 5000 miesto darbinin
kų, reikalaudami didesnes algos.

Geg. 18. Socialistų Partijos 
komitetas įteikė karo sekreto
riui Pakeriui reikalavimą pa- 
liuosuoti iš kalėjimų sąžines dė
lei karo priešininkus.

Geg. 19.—New York o valsti
jos gubernatorius Smilhas ve-

tymą taikomą progresyviniam 
darbininkų judėjimui smaugti. 
—Jungt. Valstijų Gelžkelių Dar

bo Taryba atsisako išklausyti 
streikuojančių gelžkeliečių rei
kalavimus.—Rochestery prasidė 
jo batų siuvėjų streikas.—Ala- 
bamoj kilo angliakasių strei
kas.— Matevvane, W. Va., kom
panijų samdomieji žudeikos ir 
detektyvai susirėmime su strei
kininkais dešimtį darbininkų 
užmušė ir daugelį sužeidė.—Pa
ryžiuje areštuota Francijos gelž 
keliečių federacijos sekretorius 
Monn^uusson.—Madride, Ispa

nijoj, sustreikavo kepyklų dar
bininkai.

Geg.'20.—Darbininkų demon
stracija Maskvoj dėl atsilanky
mo iš Anglijos profesinių są
jungų delegacijos.—New Yorke 
pasibaigė pieno vežiotojų strei
kas.—Mate\vane, W. Va., kom
panijų žudeikos užmušė dar du 
streikininku.

Geg. 21.—Nacionalinė Angli
jos Gelžkeliečių Unija atsisako 
gabenti traukiniais amuniciją 
siunčiamą Lenkams padėti ka
riaut su Rusija, lygiai taip, kaip 
kad dokų darbininkai atsisakė 
tokią amuniciją į laivus krauti. 
—Francijos Generalinė Darbo 
Konfederacija atšaukia visus 
streikus.—Chicagoj pasibaigė 

miesto darbininkų streikas.
Geg. 22.—Toledo, O., gelžke

lių jardmenai panaujina savo 
streiką.—Peorioj, III., sustreika 
vo laikraščių spaudyklų darbi
ninkai.

Geg. 23.—New Yorke kailių 
darbininkai nubalsuoja streikuo 
t i dėl sutrumpinimo darbo, 
kad tuo budu parūpinus darbo 
bedarbiams.—Karnijoj, Italijoj, 

’ įvyko visuotinis darbininkų 
streikas, kam valdžia su karino 
menės pagalba nuvertė miesto 
darbininkų tarybos administra
ciją.—Valencijoj, Ispanijoj, ki
lo visuotinis streikas.—Limoj ir 
Callaoj, Peruvijoj, visuotinis 
darbininkų streikas dėl naujai 
šleisto įstatymo, kuriuo už

draudžiama darbininkams strei 
Icuoti.

Geg. 24.—Barcclonoj, Is|Mini- 
joj, visuotinis streikas protes
tui prieš kalinimą unistų, ku
rie kalėjimuose atsisako priim
ti maistą. x | w « » fe

Geg. 25.—New Yorko pirklių 
asociacija sudėjo 500,()(X) dole
rių transporto darbininkų su- 
naik i n ti.—A iri jos gelžkel iečia i 
atsisakė gabenti amuniciją, ku
rią Dublino porte į laivus su- 
trovė kareiviai, porto darbinin
kams atsisakius krauti.—Švedų 
nacionalinis tarybų kongresas 
užgiria tarybų valdžios formą.

Geg. 26.—Generalinis strei
kas Palermo j, Italijoj’.—New 

Jerscy sustreikavo bravarų dar- 
>ininkai: reikalauja brangesnės 
algos.—Visuotinis gelžkelių <lur- 
bininkų streikas Indijoj.—Mad
ride, Ispan., pasibaigė} visuotinis 
streikas, samdytojams sutikus 
įvesti 8 vai. darbo dieną.

Geg. 27.—Nevvarke, N. J., fe
deralinis prisaikintųjų teismas 
apkaltina dešimtį gelžkeliečių 
s t reiiko vadų.—P1 ri’la delplii j o j 

sustreikavo uosto darbininkai 
dėl didesnės inokcsties.—New 

Yorke sustreikavo kailių darbi
ninkai, reikalaudami 40 valan
dų darbo savaitės ir vienodes- 
nio darbo paskirstymo, kad tuo 
budu palengvinus bedarbių pa
dėtį.

Geg. 28.—Bristole, B. I., kom 
panijų žudeikos antpuolė strei
kuojančių gurno darbininkų de 
monstraciją; trįs demonstran
tai 'nušauti, daug sužeistų.— 
Lawrence, Mass., Amalgamated 
Textilc Workers nutarė birže
lio 1 d. padaryti 24 valandų 
streiką ir tuo budu švęsti inkri
minavimą vilnų truslo prezi
dento Wood’o už pelnaplcšybę. 
—Passaico, N. J., Amalgama
ted Textile Workcrs nubalsavo 
birželio 1 d. stoti streikai! dėl 
44 valandų darbo savaitės ir pa
didinimo algos 50 nuošimčių.

Geg. 29.—Bristole, B. L, ka
valerija ir pajūrio artilerija 
įsteigė karo padėtį, kad tuo bu
du sulaužius gurno darbininkų 
streiką.— Bugeniui V. Dcbsui, 
uždarytam Atlantos katorginia
me kalėjime, s|x*cialinč komi
sija oficialiai praneša, kad jis 
yra Socialistų Partijos nomi-

nuotas kandidatu j Jungtinių 
Valstijų prezidentus.—Kate Ri
chardą O’Hare, socialistų rašy-
toja ir oratorė, paliuosuota iš 
kalėjimo, kur ji buvo darbinin
kų priešų sumoksiu pasiųsta 
neva dcl jos nusižengimo prieš 
šnipybes įstatymą.—Schenccta- 
dyj prasidėjo N. Y. valstijos 
Darbo Partijos konvencija.

Skaitytoju Balsai
[Ui tiroikštaa itama akprtu/a 
nuomonaa Redakcija neatsako.} 
-- - ------ --------------

ŠNIPAI DARBININKŲ OR
GANIZACIJOSE.

Kad j darbininkų organizasi- 
jas stengiasi įlysti mokami ir 
nemokami šnipai - provokato
riai, dėl to nė vienas neabejoja. 
Taipjau nėra abejonės, kad tų 
gaivalų randasi kone visose pa
žangiųjų žmonių organizacijo
se.

Kokiuo tikslu jie eina į tas 
organizacijas? Atsakymas te
gali būt vienas: kad tuo ar ki
tu budu toms organizacijoms 
pakenkus. Į profesines darbi
ninkų organizacijas jie eina to 
dėl, kad teikus samdytojams ži
nių apie organizacijos stovį ir 
kad išprovokavus jos narius pa
skelbti nelaiku streiką, atlikti 
tūlų prievartos darbų ir tt. Par 
skelbimas neapgalvoto streiko 
dažnai priveda prie to, kad dar
bininkai netik neatsiekia tai, 
kas reikalauta, bet praranda ir 
pirma to įgytuosius laimėjimus 
— net savo organizaciją. To
kių atsitikimų buvo daug ir vi
sa tai čia suminėti nėra reika
lo. Tenkinsimės dviem pavyz
džiais.

Daugelis dar, turbut ,atsime
na garsiąją MacNamaro bylą 
iCalifornijoj. Atsimena ir tai, 
kad šita byla buvo išjudinusi 
kone visas darbininkų organi
zacijas Jungtinėse Valstijose. 
Delei jos nemaža laiko ir ištek
liaus išeikvojo ir pati Socialis
tų Partija. Visi tikėjo, kad 
MacNamara yra nekaltas ir vi
si nuoširdžiai dirbo, kaži jis bu
tų paliuosuotas. Tik štai pas
kutinėje valandoje, y t perkūnas 
giedroje, telegrafo agentijos iš-į 
nešiojo žinią: “Mac Namara 
prisipažino!” Pradžioje dauge
lis bandė netikėti ja. Manyta 
mat, kad tai tik prasimanymas. 
Pasirodė tečiaus, kad tai buvo 
tiesa. MacNamara tikrai pri
sipažino išdinamitavęs kapitali
stinio laikraščio triobėsį ir tuo 
nužudęs keliatą nekaltų žmonių. 
Vėliau paaiškėjo ir tai, kad ši
tas darbas buvo sugalvotas šni
pų-provokatorių.

Nėra reikalo aiškinti, kad šii
tas incidentas atnešė didelių 
nuostolių netik Los Angeles dar 
bininkams, o ir visoms kitoms 
darbininkų organizacijoms. Jos 
buvo biauriai diskredituotos. Ir 
tatai vėliau nemaža pakenkė 
sėkmingam Mooney bylos vedi
mui. Kada San Francisco 
Chamber of Commerce sumok- 
silniinkai patiesė kilpas Mooney 
Bilingui, darbininkai iškarto lai 
kėši nuošaliai: o gal tai antra
sai MacNamara — manė jie. 
Tik tuomet, kai išplaukė viršun 
Fickerto ir Oxmano sumoksiąs, 
darbininkai pamatė, kad tai nė
ra “antrasai MacNamara.” Tik 
tada prasidėjo sparti kampani
ja Mooney paliuosavimo reika
lui.

Gana.
štai jum^ kitas pavyzdys 

kaip šnipai-provokatoriai ardo 
darbininkų organizacijas. Di
džiojo karo audra stipriai su
krėtė ir Jungtines Valstijas. 
Kapitalistinių laikraščių pastan 
gos sukurti didelę džkigo-patrio 
tinę ugnį nedavė tokių pasek
mių, kaip kad tikėtasi. Socia
listų Partijos įtekmė ėmė aug
ti. Net ir musų mažiukė Są-. 
junga nuo pustrečio ar trijų 
tuksiančių narių paaugo iki sep
tynių tuksiančių. Minių ne
pasitenkinimas buvo didelis. 
Kilusi Rusuose revoliucija tas 
minias dar labiau sužadino. Ge
ra valia, bet menku patyrimu 

žmonės pradėjo kalbėti, “tuoj- 
tuoj ir čia bus tas pat”. Tik, 
girdi, reikia dar spartesnio vei
kimo; reikia, kad musų partija 
butų dar revoliucingesnė. Trum 
pai sakant, reikia pasekti “drau
gus Rusuose”. Senieji, gabes
nieji musų . organizacijos na
riai tečiaus sumatė, kad toks se
kimas “draugų Rusuose” teneŠ 

!tik nuostolį. Reakcija greitai 
uždėtų savo geležinę kurką ne
tik ant pavienių m»M| organiza
cijos narių, o pasmaugtų ir pa
čią organizaciją. Jie todėl sa
kė: organizuokimės ir veikime 
taip, kaip galime veikti šiandie; 
ryto — pamatysime...

Pasekmės buvo tokios: rim
ti, pasižymėję partijos nariai 
apšaukta išdavikais, parsidavė
liais, buržuazijos bernais ir tt 
Partijoje susibūrė “kairysis 
sparnas”. Tasai “kairysis spar 
nas” pagalios nuvedė prie to, 
kad praeitais metais Socialistų 
Partija buvo suskaldyta. Po to 
suskilo ir patįs “kairiaspar- 
niai”. Iš jų išsirituliavo dvi 
komunistų partijos.

So far so good. O kas to
liau? štai kas: Socialistų Par
tiją suskaldė mokamieji ir ne
mokamieji šnipai - provokato
riai! Pirmiausia, rodos,, San- 
teri Nuoarteva, paskui Bostono 
teisėjas Andersonas, dar pas
kiau kapitonas Swinburne Hali, 
o dar paskiau Darbo sekreto
riaus padėjėjas Post pareiškė, 
kad komunistų partijoj veikia 
liekamieji valdžios agentai. Jie 
ir komunistų partiją organiza
vę ir prisidėję prie parašymo la 
bai “revoliucingo” programa 
Kapitonas Hali vieną tokį mo
kamą šnipą-provokatorių dagį 
įvardijo. Bet tai netaip svar
bu; faktas yra, kad komunistų 
partijoj veikia šnipai-provoka
toriai — išvardyti ir dar neiš
vardyti. Ir kad jie ten randa 
ytin geros dirvos. Faktinai to
ji partija neatnešė jokios nau
dos Amerikos darbininkams. Ji, 
pagalios, netam ir buvo organi
zuota, kad nešus naudos šios ša
lies darbininkams. Sekti “drau
gus Rusuose” — ve kas jai pir
miausia rūpėjo. Sekti, bet ne 
suprasti einamosios valandos 
padėtį ir sulig to nustatyti sa
vo veikimą.

Reakcijai to tik ir reikėjo. 
Socialistų Partija buvo suskal
dyta, jos veikimas žymiam laip
sny suparalyžuotas. O paskui 
— reakcija nugniaužė ir patį sa 
vo mokamamų ir nemokamų a- 
gentų tvarinį — tą “raudoną
jį” baubą — komunistų partiją.

■■■■ ■—^nib i. «■

Ve delko mes kaltiname “bu
vusius <Xraugrus~. Kaltiname 
juos netodel, kad jų organizaci
joj yra šnipų-provokatorių, bet 
todėl, kad jie duoda tiems pro
vokatoriams progos veikti. Tie 
“principai”, kuriuos, skelbė “ko
munistai” ir ta “taktika”, kuria 
jie bandė pravesti savo “princi
pus” yrą kaip tik tokie, kurie 
duoda progos dar labiau įsiga
lėti darbininkų laisvės prie
šams. Šnipai lenda visur, bet 
nevisur jie gali atsiekti savo 
til^lo. Ten, kur darbininkai 
moka įvertinti savo spėkas, kur 
jie savo veikimą derina prie e- 

’ samų jų apy stovų, ten šnipams- 
provokatoriams nėra kas veikti.

— Vaidonis.
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Lietuviu Rateliuos
BRIDGEPORT

Lietuvos” mantą išpurdavus.

Praeitą pėtnyčią galutinai už
baigta visi reikalai su nubank- 
rutijusiu tautininkų dienraščiu 
“Lietuva.” Josios manta išpar
duota licitacijoj. Viso, rodos, su
rinkta apie septyniolika tūk
stančių dolerių.

Sakoma, kad “Lietuva” turė
jusi skolų apie dešimtį tūkstan
čių dolerių. Vienas šėrininkų 
man pakuždėjo; ‘*Tai dar nevi
sai bloga. Septyni tūkstančiai 
gal teks šėrininkams.” Kitas 
“nevierninkas” tečiaus jam at
kirto: “Sei, nesistrošink, — o 
kur valdžiai už jos klapatą?” 
Šėrininkas truputį pagalvojo ir 
jau piktai barėsi: “Nugi, tai tei
sybė. Tai tie musų vadovai... tai 
jie šitą “klapatą” užtraukė! Pa
tįs pirmieji nubėgo pas valdžią 
ir pareikalavo savo dalies. Ge
rai, mes dabar žinosime kieno 
čia tas “klapatas”—žinosime...”

—Prisiklausęs.

—Bet mes jį suspendavome.
—Taip, — kartu su pinigais!
—Ištikrųjų, taip negerai, taip 

tai negerai...
—Gerai-negerai, bet kur da

bar gausite tuos pinigus?
— Revoliucinis proletariatas 

sudės.
—Laukie nelaukę! Neduosi

me nė sudilusio cento, kol jus 
neišreikalausite iš to kontrak- 
toriaus!

Bet tas “draugas kontrakto- 
rius” nesąs toks paikas: pinigų 
jis neduosiąs ir dacol.. Visa tai 
jis pats nusimanąs kaip sudo
roti, o buvusiems draugams — 
išlupt!

“Pažemiuose” susikopė daug 
puvėsių. Kada nors tie puvėsiai 
išsiverš į viršų ir “buvusiems 
žmonėms” bus labai trošku...

Sakytum aš.

NORTH SIDE

Laisvamanių prakalbos.

—o -

“Taip negerai.

Praeitų pelnyčių, birželio 4, 
L. L. Federacijos pirmoji kuo
pa surengė prakalbas Li uosybes 
svetainėje. Kalbėjo M. X. Moc
kus. Kalbėjo išimtinai apie kle
rikalų pienus — valdyti Lietu
vą klebonijos naudai.

Prakalbos pavyko kuogeriau-

ir

tik 
as-

Vienas “buvęs žmogus” andai 
“bažijosi”:

—lai negerai, taip tai nege
rai... šešiolika šimtų įdėti savo 
kišenių ir prašvilpti — nege
rai...

“Draugas eks” jį bara:
—Ko čia dar vapi! Ar aš ne

sakiau, kad reikia būti atsar
giems? Kontraktoriai visuomet 
tokie. Tą patį juk sakė ir drau
gas Dickas. Bet tas Viksva jį ap
šaukė — blynu... Dabar patįs 
matote, kad mes sakėme tiesą.

bes svetainė ir laisvamanių by
los reikalams surinkta apie pen
kiasdešimts dolerių aukų.

—Northsidietis.

ROSELAND 
žinios—žinelės.

Kun.
MOCKUS

Taip, roselandiečiai turėjo 
progos išgirsti ir “laisvamanių 
kunigo pamokslą.” Nors nclais- 
vamanių kunigas tam stipriai 
priešinosi, bet K. of P. svetainė- 
je matėsi labai didelis būrys jo 
“vienių” parapijonų.

—Pekla-nc-pekla, bet Moc
kaus pamokslą išgirsti reikia,— 
pasakė vienas tų viernųjų.

!SS=SSSH"-S-“■>

dieną puošniame IŲvervicw par 
ke. Šiemet Soc. Presos piknikas 
žada būti iškilmingesnio ne. 
kada nors pirma. Be to, jame 
dalyvauja ir Cliicagos lietuviu 
socialistų dienraštis Naujienos. 
Lietuviai socialistai pasiėmė iš 
Partijos kelis tūkstančius tikie- 
tų. Iki birželio 13 tkjie turi bu : 
išparduoti musų draugams 
Nauj ienų rėmėjams.

Tikietų kaina įmanoma, 
27 centai (ir 3c karo <ax’ų)
menini. Prie tų tikietų dar yra 
visa eilė komplimentarinių ti
kietų daugiau kaip už vieną do
lerį vertės. Jais, pridėjus po ke- 
liatą centų, bus galima pama-. 
tyti įvairių “štukų,” pavažinėti 
“kalnais” ir tt.

Darže, kur bus Socialistų 
Presos piknikas, lietuviai socia
listai surengs “lietuvių” skyrių. 
Tokį, kokio iki šiol nieks nesu
rengė.

Todėl kiekvienas socialistų 
pritarėjas ir musų dienraščio 
rėmėjas tegul nusiperka tikietų 
—iškalno. Tikietų galima gauti 
Naujienų ofise ir pas vietos soc. 
kuopų narius.

Lietuviai taipjau dalyvaus ir 
bendrame visų tautų programe. 
čia, be svetimtaučių kalbėtojų, 
bus lietuvių kalbėtojas ir jų 
chorai.

Piknike, beje, kalbės ir dgė. 
Kate Richard O’Hare, tik-ką pa- 
liuosuota iš katorgos, kur ji bu
vo įmesta dėl tokio pat nusi
žengimo kaipir d. Eugenius 
Debsas. Kiti kalbėtojai buvo 
suminėti birželio 3 d. laidoj, 
todėl kartoti jų vardus neišpuo
la.

Visi spėja, kad šiame pikni
ke žmonių bus labai daug. Dau
geliui gal teks grįžti nuo daržo 
vartų. Kad šito nesmagumo 
išvengus, norintis dalyvauti pik
nike privalo nusipirkti tikietų 
iškalno.

IR VfiL “RAUDONASAI 
PAVOJUS.”

cicfarettes
Originalūs Turkiškas Mišinys

Daug yra “Turkiškų Mišinių” ciga- 
retų, bet tik*yra vieni FATIMA.

Originalia Turkiškas Mišinys — 
FATIMA — suteikia jums turtingų ir tikrų 
turkiškų tabakų, sumaišytų su naminiu 
tabaku, kad neperviršinus skonį.

FATIMA’S užganėdinantis skonis pada
rė jj labiausiai parduodamais didelės ver
tės cigaretais Amerikoj.

LffiGffTT & Myers Tobacco Co.

kalbės

“Kažin kas” andai Naujieno
se tarė: “Vyrai, wake-up!” Jo 
pasakymas, matyt, buvo labai 
“išganingas:” šiandie turime 
svetainės stat. bendrovės susi
rinkimą. f ,

—o —
“Buvę žmonės” kuždasi:
—Blogai! Musų organizaci

joj sukelta kontr-revoliucija. 
Bet mums nieko, nič nieko iki 
šiol nepranešta. Dabar taip ir 
nežinome: ar ir mes esame pri- 
skaityti prie tų kontrrevoliucio
nierių...

“Draugas Burba” turėsiąs pa
aiškinti.

Sako, kad Chicagoj esą 50 tūk
stančių raudonųjų.

Praeitą pelnyčių viename 
viešbuty laikė konferenciją bū
rys verteivių. Tūlas neramu
mams sekti “ekspertas” pasakė

minėjo, kad Chicagoj ir jos 
apielinkėse esą “nemažiau kaip 
penkiasdešimts tūkstančių ‘rau
donųjų, ”, Pasak to “eksperto,”

sai pavojus bus galutinai praša
lintas.

Išteisino policistą.

Turi savyje daugiau 
Turkiško tabako negu 
kiti Turkiški maišyti 
cigaretai.

June 13
Milžiniškame Chicagos 

Liet. Laisvamanių Piknike 
KALBĖS 

Kun. Mockus ir 
Dr. A. Montvidas

Nedėlioję, birž.-June 13,1920

—o—
Vienas korespondentas andai 

ragino, kad reikia čia įkurti D. 
D. L. D. kuopą. Aš — naujas 
roselandietis, i^ man rodos, kad 
tai butų bereikalinga: jei nek
lystu, tai LDDL. kuopa čia gy
vavo, tik ją palaidojo komunis
tiški “graboriai.” Todėl reikėtų 
ją atgaivinti.

—o—
La pelinė j visuomet turi būt 

“kas nors bloga.” Parapijonai 
skundžiasi: “Mums tai nieks 
algų nepadidina, o jam tai vis 
reikia.”

Policijos viršininko įsakymu 
užvakar tapo paliuosuota poli- 
cistas Thomas J. Na u gh ton. Ji
sai kaltinta už tai, kad kiek lai
ko atgal pašovė žmogų. Pašovė 
tik dėlto, kad pastarasis kuo tai 
“įžeidęs” jo seserį.

Svarstys gatvekarių kompanijos 
reikalavimą.

)ašto darbininkai kreipėsi į val
stijos kongresmanus ir senato
rius reikalaudami, kad pašto 
darbininkų algos butų padidin
tos — kuogreičiausia. Priešin
game atsitikime darbininkai 
teiksią savo rezignacijas “kur 

reikia.”

Pavogė du kūdikiu.

černausko darže, Loyns, III.
Pradžia 10 vai. iš ryto.
Pirmu kartu Chicagos lie

tuvių istorijoje — Lietuviai 
Laisvamaniai parodis savo 
galingą spėką lietuviškam 
klerikalizmui. Laisvę ir Tei
sybę mylintis lietuviai—vy
rai ir moterįs—išneš šiame 
piknike protestą prieš nelem 
tus darbus kunigijos: Lie
tuvoje ir Amerikoj^. Pertai 
visų Laisvamanių; visų lais
vę mylinčių lietuvių yra pa
reiga pribūti į šitą pikniką 
ir tuomi parodyti spėką prie
šams žmonijos progre
so, kad musų Laisvama
nių armija kovojanti už žmo 
nijos pasiliuosavimą yra ga
linga.

Rengia
1 kp. L. L. Federacijos.

—o—

“sulig išgalės” pastatymui a. a. 
Br. Vargšo paminklo. O kur ki
tos? Paminklas, kiek girdėjau, 
dar neišmokėtas. Taigi draugi
jos visai “nesugriešys,” jei pa
aukos dolerį-kitą.

—Naujas roseland ietis.

SOCIALISTŲ PRESOS 
PIKNIKAS.

Dalyvauja ir Naujienos; bus 
specialis lietuvių skyrius.

Socialistų Presos piknikas 
nebetoli. Jisai bus birželio 13

ai""------ u .. ——

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKA! 

Baltic Consultation Burcau. 
Ine.

35 S. Dearbom St., Chicago. 
Room 20G.

Gubernatoriaus Lowdeno ko
misija — Public Utilities Com- 
mission — paskelbė, kad birže
lio 17 dieną ji pradėsianti svar
styti gatvekarių kompanijos rei
kalavimą dėl padidinimo važi
nėjimosi kainų. Komisijos ir 
miesto advokatams įsakyta būti 
prisirengusiems. * Nors miesto 
advokatai ir tvirtina, kad jie da
rysią visa idant butų grąžinta 
“penkių centų transferas,” bet 
vaikšto gandų, jogei komisija 
nuspręsianti kompanijos nau
dai. Taigi, kad ebieagiečiams 
gal neužilgo prasidėsią mokėti 
dar daugiau nei iki šiol.
Surado pavogtus brangmenis.

Vietos detektyvams pasisekė 
surasti už apie penkioliką tuk-

Visa tai, sako, buvo pavogta “už 
jūrių marių” — Belgijoje.

Pašto darbininkai žada mesti 
darbą.

pašto darbininkai 
Atatinkamosios js- 
vilkinasi padidinti

nerimauja, 
taigos vis 
jiems algas, šiomis dienomis

Pėtnyčios vakare kažinkas 
)avogė du kūdikiu: Raymond 
Pallasch 2058 Clifton gt. ir El- 
fridda Pflungardt 1900 Moha- 
wk gt. Abudu vaikai 2 metų 
amžiaus.

Kokiuo tikslu tai padaryta,— 
nežinia.

Ir muzikai reikalauja didesnių 
algų.
I............... *

Organizuotieji Chicagos mu
zikai, dirbantįš didžiuliuose te
atruose, įteikė samdytojams 
reikalavimą — padidinti algas. 
Jeigu muzikų reikalavimai ne
busią išpiklyli, tada — jie mo
sią darbą.

Nepristatyti laiškai.

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

905. Alisauskas Tedeus K.

906. Andruliene V.
917. BeituMalonybei Petruin.
918. Beketą Petr.

919. Bitinas Motiejs.
927 Butkewick John.
929. Chiesna Martin.
949. DSvaronis Kazimieras.
951 Furanda Antoufts.
981. Janunaiciai Ona.
984. Julevicui Petrui.
992. Kazlauskaite Onai.
993. Kerelis P.
994. Jonas Kinderis.

PRANEŠIMAI.

Mes tik-ką atdarėm naują byčer- 
nę ir grosernę. Pas mus galima pirk
ti gerą tavorą už mažesnę kainą, ne
gu kur kitur. Meldžiame atsilankyti, 
o mes jus užtikrinam, kad busit už
ganėdinti.
4104 So. Campbell Avė, Chicago, III.
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Pranešimai

JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKALAUJU teisingo žmogaus 
mylinčio bizni, prisidėti prie valgomų 
daiktų krautuvės bizinio. Butų geisti
na, kad bokėtų bučerio amatą, arba 
mylintis jį išmokt.

Biznis yra labai geroj vietoj ir pel
ningas. Norinčiam reikėtų įmokėti 
apie 2500 dol. kaipo biznio. Gali 
būti vedęs ar singelis.

Kreipties Naujienos No. 98.

' PRESOS PIKNIKAS
Rivervicw Parke, nedėlioj 13 d. 

birželio. Visi lietuviai socialistai, 
socialistams prijaučianti,, naujienie 
čiai, visi chicagiečiai ir apieŪnkes 
gyventojai rengiasi į Press Pik
niką......................................................

Tai bus atidarymas preziden
tines kampanijos. s

Piknikas svarbus visais atžvil
giais.

Kiekvienas privalo nusipirkti ti" 
kietą iš anksto. Arba Naujienų, 
ofise arba pas visus socialistus. Kai 
na 30c.

Rus lietuvių skyrius puikiai pa- 
poštas; su puikiausiu programų: — 
dainomis, prakalbomis ir draugiš
kais pasikalbėjimais.

L. S. S. kupos, kurios dar neturi 
tikietų pardavinėjimui, tuojau pri
valo įsigyti Naujienų ofise.

Kas neturės tikieto iš anksto, lai 
perku pas lietuvius pardavinėtojus 
ant kampų.

Pikniko rengimo Komitetas rūpi
nasi, kad Press Piknikas butų įvai
rus ir žingeidus. Taipgi komitetas 
mano, kad šiame svarbiame pikni
ke, tiek lietuvių bus, kiek buvo Nau 
jienų Koncerte, arba Tautinėse Ka
pinėse Decoration dienoje.

Todėl 13 d. birželio visi į River- 
view Parką.

Kviečia Pikniko Rengimo 
KOMISIJA.

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI 
j Lietuvą. Su gražiausiomis eilutė
mis ir pasveikinimais, pas Tėvus, Mo
tiną, Brolj, Seserį, Gimines ir tt. 40 
gatunkų. Kaina $1 už tuziną su 
konvertais ir su prisiuntimu. Ra
šyk j Knygyną.

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

Roseland. — Roselando Liet. Dar
bininkų Svet. Statyti Bendrovės šėri
ninkų susirinkimas bus panedėly. bir
želio 7, kaip 7:30 v. v. J. Stančiko 
svetainėje 205 E. 115 St. Visi šėri- 
ninkai ir įdomaujantis nuosavos sve
taines statymo reikalu, prašomi atsi
lankyti. — Valdyba.

Prakalbos ir krutami paveikslai į- 
vyks Semtoje, Birželio 9 d., 1920 Cher 
nausko svet., prie 19-tos.ir Union gat. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga vi
siems dykai. Lietuviškai kalbės Dr. 
A. L. Graičunas, angliškai—Dr. C. W. 
Gilkey ir Dr. C. T. Holman. Prie to 
dar bus rodomi labai žingeidus kruta- 
mi paveikslai. Užkvioči'a vsus Liet. 
Krikčš. Liter Dr-gija.—Vii tūlis, pirm.

Prakalbos ir krutami paveikslai į- 
vyks Utarninke, birželio 8 d., J. J. 
Elias svet. 46-tos ir Wood gat. Kal
bės lietuviški ir angliški kalbėtojai.

Užkviečia visus Liet. K. L. Dr-ja.
J. Vaitulis, pirm.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išsiduoda didelis kambarys 

ant rendos. Galima matyti vi
sada.

3303 Lowe Avė.
2 foor.
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JIEŠKO PARTNERIŲ 
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Pajieškau pusininko prie kostumeriš 
ko kriaučiaus darbo ir sykiu užlai
kau visokių vyriškų aprėdalų. Kas 
mylite toki užsiėmimą malonėkte 
atsišaukti antrašu:

JOHN B. POTEL1UNAS
351 N. Chicago St., Kenosha, Wis.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA merginų prie garinio 
s t ai Ov (s te am table). Gera mo
kestis. Nereikia dirbti nedėlio- 
mis.

HARMQNY CAFETERIA
27 W." Randolph St.

REIKIA moterų į finshing depar
tamentą prie kenų. Nuolat darbas. 
Gera alga ir geros darbo sąlygos. 
GERIEFF FLEGER CANNING CO.

884 N. Halsted St.

REIKIA veiterkų — trumpos 
valandos — patyrimo nereikia. 
Mes išmokinsim “Spoehr” pa
tarnavimo ponams ir ponioms. 
Gera mokestis ir pastovus dar
bas — užganėdinančiai pinigų 
ir iš šalies.

I? SPOEHR
179 N. Michigan Avė.

--------------- f
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
-- _ ... T ■

MOTERŲ MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ 

KRIAUČIŲ ŠAPOJ
GUZIKŲ SKYLUČIŲ DARYTOJŲ 

RANKA
GUZIKŲ SKYLUČIŲ DARYTOJŲ 

BRUSLOTŲ (VESTS) ŠAPOSE
MERGINŲ 
MOTERŲ

Vršaus 16 metų
Geriausiai apmokamas amatas 
mieste. Puikios darbo sąlygos, 

44 valandos sąvaitei. Aprubežiuotas 
skaitlius vietų.

Atsišaukite tuojaus prie:

REIKIA moterių sortavimui po
pierių. Pastovus darbas. Gera mo
kestis.

ACME WASTE PAPER CO. 
1215 — 15-th Str. 

arti Blue Island Avė.

REIKIA—20 patyrusių mote
rų sortuoti skudurus. $25.00 ir 
daugiau j savaitę. Pastovi vieta.

GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė.

The House otf 
Kupipenheimer 

‘Bloomingdale Rd. & Lincoln Str., 
arti Robey St.

REIKIA n\erginų ir jaunų 
moterų darymui cores. Atsišauki 
te tuojaus nuo 7 ryto iki 4:30 
vakaro. Samdymo ofise 
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO. 

1801 Diversey Parkway.

REIKIA DARBININKŲ REIKI^A. DARBININKŲ
VYRŲ VYRŲ

-------------- REIKIA
-------------- DARBININKŲ IšDIRBINRJI-
-------------- MUI DŪDŲ ŽINOMAI CHICA-

REIKIA visokiam dirbtuvės GOS KOMPANIJAI.
darbui. Šie darbai yra trukę- MINIMUM ALGA 5.06 UŽ 10 
riams, hustleriams, šlavėjams ir VAL. DARBO PRADŽIAI.
t.t. Pradžiai algos yra geros. GERA ATEITIS.
Darbo sąlygos yra labai geros. DARBAS NUO ŠTUKŲ IR 

' Nereikia patyrimo ir jums bus BONUSAI IR NUOLAT BUS 
pakeliama alga kaip tik jus susi- KELIAMA ALGA.
pažinsit su darbu. ATEIK YPATIŠKAI ARBA

Ateikite ir pavelykite išaiškin RAŠYK LAIŠKĄ LENKIŠKAI: 
ti Jums apie darbą. Mes esame MARKS MFG. CO. 
užsitikrinę, kad mes užganėdin- EVANSTON, ILL. 
sime Jus. -------------- --------------------------

Panedėlis Birželio 7 d., 1920

Ateikite tuojau.
MES GALIME DUOTI

REIKIA DARBININKŲ
__________VYRŲ >

REIKIA
Dailydžių (cabinet makers).
Pastovus darbas.
Gera mokestis.
Kreipties prie:

NIEMAN TABLE CO. 
77-th ir Cottage Grove Av.

REIKIA PRASTŲ 
DARBININKŲ

PARDAVIMUI NAMALžEMfi

REIKIA 
Darbininkių skalbykloj 
Geros darbo sąlygos. 

Geros algos.
CONTINENTAL
LAUNDRY CO. 

1417 Roosevelt Road.

REIKIA merginos arba moteries 
prie generalio namų darbo. Gali dirb 
ti nuo 8 ryto iki 4 po piet ir mie
goti namie, arba imti užlaikymą ir 
kambarį. Gera mokestis.

3641 Douglas Blvd.
Tel. Lawndale 321

REIKIA DARBININKŲVYRŲ IH MOTERŲ

Samdymo ofisas
JUMS NUOLAT DARBĄ
SU GERA ALGA IR GERA

n 4.- ZTn ATEIČIA IR SU ĮSIGIJIMUComtoinientaD Cara
SAVO NAMĄ. ALGOS 
YRA DIDELES IR MES 
MOKAME NEDELDIE- 
NIAIS ANTRATIEK. ATSI 

2 ŠAUK BILE KADA ŠIAIP

Co., Brač.
2221 Halsted St.

Stiprių vyrų prie prasto dar
bo.

Pastovus darbas visą metą.
Pradinė mokestis 54c valandai.
Samdymo ofisas atdaras visą 

dieną priskaitant ir subatoj po 
piet, taipgi Utaminko ir Ketver
ge vakarais nuo 6 iki 8:30.
WESTERN ELECTRIC CO., 

INC.
48-th Avė. & 24-th St.

reikia

REIKIA
Dešimts merginų dienos dar

bui į vaisių kambarį. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & VVATERS CO.

Reikalingas patyręs knyg- 
vcdys vesti knygvedystci di
delei įstaigai. Gali būti mo
teris ar vyras. Vieta ant vi
sados tinkamai ypatai. At
sišaukite tuojaus j Naujie
nų ofisų.

DIENOMIS APART NE-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 \V. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

DĖLDIENIŲ.

SAMDYMO
DEPARTAMENTAS

CORN PRODUCTS
REFINING CO.

REIKIA VYRŲ
63-rd St. & Archer Av*e

Paprastų darbininkų Misingio 
Faundrėj Jaunų vyrų išmokti mi 
singio liejimo amato. Jaunų vy
rų išmokti monitor darbo mi
singio šapoj. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

W. D. ALLEN MFG.
COMPANY

5650 Roosevelt Road.

reikia

REIKIA veiterkų — trumpos 
valandos — patyrimo nereikia. 
Mes išmokinsime “Spoehr” pa- 

' tarnavimo ponams ir ponioms. 
Gera mokestis ir pastovus dar
bas—užganėdinančiai pinigų 
iš šalies. Kreipties prie: 

“SPOEHR” 
17 So. Dearborn St.

ir

REIKIA 
Darbininkų (laborers). 

Gera mokestis ir bonai. 
Kreipties prie

\VESTERN FELT WORKS, 
2115 Ogden Avė.

22nd St. ir Crawford Avė.

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei
kia.

Geros sąlygos.
47%c iki 50 c. j valandą pradžiai. 

Proga dėl darbo nuo Stukų; liberalė 
mokestis.

Samdymo ofisas atdaras nuo 
iki 5 vaL po piet.

U. S. RUBBER CO.
2603 Grand Avė.

ARGO, ILL.
Vyrų darbui stock ruimy. Gera 
mokestis.

Kreipkis ant 4-to floro— prie 
KENFIELD-LEACH CO.

610 Federal St.

7:30

REIKIA merginų nešiotojų. 
Nedaliomis dirbti nereikia. Gera 
mokestis.

HARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

REIKIA
Iland screw machine operato

rių.
ROTH MANUFACTURING CO.
1500—1528 So. Kidlbourn Avė.

REIKIA darbininkų į cold sto
rage. Gera mokestis.
CALUMET REFRIGERATING

CO.
Archer & Stewart Avė.

Aš reikalaut u $500 marketui par
davinėjimui Cukraus-Rite; cukraus 
užvaduotojo artima kaina po 5 c. už 
svarą. Turiu didelius užsakymus nuo 
didelių įstaigų Chicagoje, bet nega
liu išpildyti jų dėl stokos kapitalo. 
Ateikite persitikrinti. Rašyk arba at
eik nuo 5 iki 6:30 vakare tiktai; ar
ba subatoj nuo 1 iki 2:30 po piet.

D. HIRSCHMAN
Suite 412, Standard Trust Bldg.

105 W. Monroe Sf., Chicago.

........ .....
REIKALAUJAMA

Darbininkų musų vėrauzėj. Gera mo 
kestis. Patyrimo nereikia.

SHAVINGS & SAWDUST CO.
23-rd ir Western Avė.

REIKIA

REIKIA patyrusio draiverio duo
nos išvežiojimui. Gera mokestis. Pa
stovus darbas. Atsišaukite tuojaus.

JONAS VISOCKIS
1529 Partland Avė., Chiicago Heights 
III.

REIKIA metalo spinnerių. 
Mokama labai geroš algos. Kreip
kitės prie

MARSHFIELD LAMP & 
MFG. CO.

1742 N. Haddon Avė.

REIKIA merginų ant flioro. 
Gera mokestis.
Nedėliomis dirbti nereikia.
HARMONY CAFETERIA

27 W. Randolph St.

REIKIA veiterkų — trumpos 
valandos — patyrimo nereikia. 
Mes išmokinsim “Spoehr” pa
tarnavimo ponams ir ponioms. 
Gera mokestis ir pastovus dar
bas — užganėdinančiai pinigų 
ir iš šalies.

REIKIA
Gear eutters (mašinistų)
Solderers (suliejėjų)
Darbininkų—lai bėrių
Pastovios darbo vietos vyrams to

se šakose.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

Imk Douglas Park eliveitę arba 22- 
os karą.

REIKIA pakuotojų (packers)
Patyrusių su tavorais, 
Apsipratusių rašomų medegų (sta- 

tionery) šakoje.
Pastovios vietos.
E. W. A. ROVVELS CO.

2345 So. La Šalie St.

TUOJ REIKALINGAS Manadže- 
ris dėl Grosornės ir Mėsinyčios. Ge
ra užmokestis, turi kalbėti lietuviškai 
iv angliškai.

Atsišaukite į Naujienas , pažymė
dami No. 97.

REIKALAUJAMA
Tvirtų vyrų prie trokų, taipgi ir for- 

nesų prižiūrėtojo ir padėjėjo misingio 
liejykloj. Mokės augščiausią mokesti. 
Pastovus darbas.

LOWENTHAL CO.
947 W. 20-th Str.
Klausk Mr. Roth

Kreipties prie:

SPOEHR
172 W. Adams St.

REIKIA dviejų sheermanų r 6 pa- 
gelbininkų į serup geležies yardą. 
Gera alga.

2034 Southport Avė.

REIKIA
DARBININKŲ

Į faundrės darbą
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

REIKIA
Merginų pirmos klesos skal

bykloj. Patyrimo nereikia. Gera 
mokestis ir puikus užlaikymas 
(board). Nedėliomis dirbti nerei
kia. Kreipkitės prie:

REIKIA vyrų prie darbo dirbimui 
uatomobilių viršų, vagonų ir taisymo. 
Medžio darbui, Kabinet dirbėjų, kal
vių, finišerių, malevatojų, trimerių ir 
upholsterių. Nuolat darbas. Geros 
sąlygos ir algos. Atsišaukte arba ra
šykit.

H. McFARLANE and CO.
517 W. Harrison St.

Phone Wabash 1670.

REIKALAUJAMA VYRŲ 
PRIE

DRILL PRESS
LATHE
MILLING MACHINE
ASSEMBLERIŲ
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ.
ATSIŠAUKITE PRIE:
CHICAGO STANDARD 

AXLE CO., 
1300 Fletcher Str., 

Arti Belmont ir Racine Avė. |

ROOM 825 PULLMAN BLDG. 
Cor. Adams & Michigan Avė.

REIKIA

Moterų darbui dirbtuvėj. 
Gera mokestis.

Kreipties prie:
AMERICAN SUPPLY CO.

1415 Dayton Str.

REIKIA VYRŲ
FABRIKO darbui.

Patyrimo nereikia
Geros darbo sąlygos
47V4c iki 50c valandai iš pradžių.

Proga gauti darbą nuo štukų su gera 
apmokėjimu. Samdymo ofisas atdaras 
nuo

7:30 ryto iki 5 po piet.
U. S. RUBBER CO.

2602 Grand Avė.

REIKIA vyro dirbti maudy
nėj. Kambarys ir gera mokes
tis.

DOUGLAS BATU CO. i 
3514 Roosevelt Rd.

REIKIA vyrų dirbti packing- 
housėj.

HETZEL & CO.
1748 Larrabee Str.

Reikia barberio. Darbas ant visar 
d”’ ge“sT°TAMULIUNAS 

10801 Michigan Avė.
Tel. Pullman 6573

REIKIA patyrusio skudurų sorte- 
ro. Gera mokestis, pastovus darbas, 
trumpos valandos.

SAM FINELSON, 
1454 Blue Island Avė.

Vyrų dirbti skalbykloj, prie 
skalbiamų mašinų traukėjų 
(pullers) ir gręžikų (extractor 
men). Moka 55c valandai pasto
viems vyrams.

AMERICAN SUPPLY CO.
1415 Dayton Str.

REIKIA
Vaikų mokintis medžio išdirbystės 

amato.
Virš 16 metų.
Gera mokestis pradžiai.
Atsišaukite prie:

SEYMOUR & PECK CO.
917 W. 20-th Place.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA automobilius Elgin 
six 5 sėdynių, modelio 1920., mažai va
žinėtas. Norėdami gerą mašiną turėt, 
galit matyt vakarais, subatoj po piet 
arba nedėliom iki pietų. Kreipties!: 

2459 W. 45-th Place, 2 lubos.

REIKIA VYRŲ

Į MAŠINŠAPĘ IR PRIE GE- 
NERALIO DARBO DIRBTU

VĖJ.
Kreipkitės prie:

600 ORLEANS ST.

PARSIDUODA — Automobilius 
“Reo” 1915 motoras — 4 cilinderių, 5 
pasažierių. Parduosiu ar mainysiu 
ant propertės.

3414 West 37 Place.

BARGENAS
PARDAVIMUI automobilius 7 pasa- 

žierių, 6 cilinderių, modelio 1919. Par
duosiu arba mainysiu ant mažesnio. 
Atsišaukite tuojau.

3315 Aubum Avė.
Phone Yards 1138.

REIKIA vyro lengvam jani- 
toriaus darbui. Pastovus dar
bas. Gera alga. Pasiklausk Mr. 
Starr.

Atsišauk prie:
W0MEN’S WORLD
107 S. Clinton Str.

PARSIDUODA Automobilius, 5 pa- 
sažerių, Buick Co., 1917 metų, 4 tū
bos ir 2 tajierai visai nauji. Ma
šina dirba kaip nauja. Priežastis par 
davimo ■— savininkas išvažiuoja Lie
tuvon. Kam reikalingas toks karas, 
malonėkite atsišaukti ant šio antra
šo:

ANTON BRAŠIŠKIS 
3612 Emerald Avė, Chicago, III. 

ant 1-mo floro. Galima matyti visada.
. įx^,RAj

PARSIDUODA naujas Automobi- 
lus “Fordas”, dar visai nevartotas. 
Jis randasi da šapoj. Atsišaukite prie 

P. ALINAUSKAS
3336 So. Halsted St.

REIKIA VAIKŲ 
Turi būti virš 16 metų.

Kreipties prie:
NIEMAN TABLE CO. 

77th ir Cottage Grove Avė.

REIKIA 
Upholsterių 
Taisymui rakandų.

GLABMAN BROS.
832 Maxwell St.

PARDAVIMUI
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda barzdaskutikla, Gerai 
Lietuvių apgyventa vieta. Biznis iš
dirbtas per ilga laiką; priežastis par 
davimo, turiu kitą biznį. Savininką 
galima matyti 12 vai. dieną

F. ROZKA
10722 So. Michigan Avė., Chicago, 111.

PARDUODU grosemę labai pui
kioj vietoj, ant kampo ir labai dide
lė; galima uždėti ir bučemę, nes arti 
tokio bizno nėra; priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

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

Ant pardavimo bučemė ir grasemė. 
Lietuvių ir Ix?nkų apgyventoj vietoj, 
arti Lietuviškos bažnyčios. Pardavi
mo priežastis einu j kitą biznį Senas 
cash biznis.

1857 W. North Avė.
Tel. Armitage 7341

PARSIDUODA bučemė geroj ve- 
toj, biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Parduosiu pigiai.

A. J.
710 W. 33 St.__________

rakandai”

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
4-4 kambariais flatas; balta porceli- 
nė sinka, klosetas kiekviename flate, 
gerame stovyje, mėnesiui rendos 

$42.00, turi būti parduota už $2.850. 
$1000 rankpinigių, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais

1742 W. Washburn Avė.
Netoli Wood St.

PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

PARDAVIMUI šešių pagyvenimų 
namas, labai lengvais išmokėjimais. 
Kaina $5,500. įmokėti reikia kiek 
galima — $1*000 arba $1500.

Dviejų pagyvenimų namas — 5-6 
kambarių. Dar šalę tuščias lotas. 
Kaina $4,500.

4847 W. 14 St., Cicero, III. 
Phone Cicero 39.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis

už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų

♦ • • •

sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

i 
D.

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

WESTERN FURNITURE

STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedėlioinis nuo 10 iki 4 po piet.

UŽLAIKYMO KAINA
Visai nauji rakandai. Puiki proga 

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

SOUTH-WEST
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

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

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

PUIKI PROGA.

Jaunoms poroms pradedant gyvenimą.
Mes turime savo krautuvėj 28 pui

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

Western Furniture Storage. 
2810 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare. No- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

NAMAI-žEMĖ

MIESTE FARMA.
Parsiduoda su gerais intaisymais, 

nauja stuba su pusantro akerio žem
inės. žemė užsodinta visokioms dar
žovėms ir randasi Harvey, III. Tik 3 
blokai nuo karų linijos, vienu gatve- 
kariu galima nuvažiuoti iš Chicagos, 
taipjau keletas blokų nuo dirbtuvių. 
Minėta vieta turi būt parduota pigiai 
ir greitai, nes savininkas išvažiuoja į 
Wisconsin.

J. SKINDERIS
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI puikus 5 kambarų 
cemento plytų namas ant 8-ių lotų; 
vieta gana didelė užlaikymui vištų, 
daržovei ir tyram orui; reikia $1000 
rankpinigių; arti 64-tos Avė. ir Ar
cher Avė. Savininkas po No. 6652 
So. Archer Avė., arba Slavic Sys
tem, 1815 W. 18-th St.

PARDAVIMUI dviejų augštų na
mas (frame) ir lotas; elektros švie
sos. Pigiai — $4000. Rendos neša 
$50 mėnesiui.

1612 So. Ruble St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
pagyvenimų po 6 kambarus su augš- 
tu cementuotu baisementu; elektri
ką, maudynės, atipiniai porčiai, ren
dos $60 i mėnesj; namas randasi 
Brighton Parke. Kreipties j Nau
jienų ofisą No. 96.

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

4201 Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų muro na-
“ ZI 7 . __ Kai-mas, šeši flatai. 728 W. 14 PI.

B. WEBER and CO.
2258 W. 22 »t.

ANT PARDAVIMO plytinis namas, 
trijų augštų po 4 kambarius, gazas, 
toiletai, nauji porčiai. Namas labai 
puikiame padėjime. Parsiduoda pigiai, 
tik už $4,000.00. Namas po No 1104 
So. Lincoln Stiv Savininkas W. Juzė
nas, 4133 So. Wallace Str.,

Tel. Yards 5310

PARSIDUODA mūrinis biznio na
mas ant Halsted St., labai pigiai, Sto
ras ir 6 kambariai ant viršaus. Na
mas labai tvirtas, elektra, gazas, mau
dynės ir kiti parankamai. Namas 
vertas $8000.00, turi būti parduotas 
j visai trumpą laiką, kaina šio namo 
tiktai $5500.00 Atsišaukite po nr. 3323 
So. Halsted St., ant 3-čo floro.

GYVENK KUR ČYSTAS ORAS.
Mes turime labai gražią mažą far- 

mŲ, netoli šv. Kazimiero Kapinių. 
3 akrai žemės, didelis sodas, gražus 
namas. Parsiduoda labai pigiai; arba 
mainysiu ant namo meste.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 So. Halsted St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI—namas 7 kam 
barių elektros žiburiai, šildoma
sis pečius, Kaina $3,200.

Atsišaukite nedėlioj pi ietų: 
5312 Emerald Avė.

Ant pardavimo 2'4> akro žemes iš
dirbtos su 5 ruimų namu ir barne, 
netoli Blue Island. Kaina $8800.00. 
Gera vieta dėl auginimo vištų ir ki
tokių gyvulių. Daug fabrikų aplin
kui. Strytkariai ir treinai netoli. Del 
platesnių žinių atsišaukit į Naujienų 
afišą No. 99.

Aš turiu šėrą Insurance Co. ir no
riu mainyti ant Lietuvos bonų.

Atsišaukite Naujienos No. 100.

Lotas ant pardavimo, Gary, Indiana, 
labai geroj vietoj, vienas blokas nuo 
Lietuviškos bažnyčios, yra miesto van 
duo ir surpaipės suvestos. Savinin
kas išvažiuoja j Europą ir todėl nori 
greitu laiku parduot pigiai. Kaina 
cash $600 — ant išmokėjmo—$700. 
Atsišaukit adresu:

MR. VINCENTAS STANIONIS 
4616 S. Westem Avė. Chicago.

Dm g Store.

MOKYKLOS

|MA5TERf 4 ) 
l5Y5TEM\,pW
Moterų Rūbų Kirpi

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

r VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

62S5 S. Halated. 24«7 W. Madlson, 
18W N. Wella St.

137 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK. Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knvgvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poii- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

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

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designlng 
Saite 828 74 W. Waahington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.
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