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Nauja didele 
našta Vokietijai

40 BILIONŲ MARKIŲ l ME
TUS UŽ OKUPACIJĄ.

Tiek Vokietija turi mokėti1 tal
kininkams už ją okupavimą 

dalies Vokietijos.

LONDONAS, birž. 16. — Ar 
gali talkininkai pašile sinti, 
reiklaudami iš Vokietijos užmo
kėti po 100,000,000 markių j 
diena, arba 40,000,000,000 mar
kių j metus už laikymų talkinin
kų okupacijos armijos Vokieti
jos žemėje ir kelias kontroles 
komisijas? 1

Tų klausimų pastatyta neofi
cialiame svarstyme Anglijos 
valdžios pareiškimo, kad vien 
tik Anglijos okupacijos armi
jos bila sieks arti 7,000,000 
svarų sterlingų ($35,000,000) 
iki pabaigai bėgančių metų. An
glijos bila bus dar maža, paly
ginus su Francijos reikalavimu, 
taip kad bendra suma pasieks 
viršminėtos milžiniškos skaitli
nės — 10 biilonų markių į me
tus. f

Užlaiko franeuzą armijų.
“Faktų yra,** pasakė vienas

Am. Darbo Feder. 
Konvencija

Konvencija atmetė Rusijos 
pripažinimų.

MONTBEAL, birž. 16. — A- 
inerikos Darbo Federacijos kon 
vencija vakar didžiuma balsų 
atmetė reikalavimų pripažinimo 
Rusijos sovietų valdžios ir nu
ėmimo Rusijos blokados, ir pri
ėmė rezoliucijų komiteto pata
rimų priešinties tokiam žings
niui. -

Daugiausia buvo kaltinama, 
kad Rusijos bolševikų valdžia y- 
ra “autokratine ir militaristinė’’ 
ir valdo fiagelba “diktaloryslės 
geležinio kumščio.” Belo Busi- 
jos valdžia priešinasi laisvoms 
darbininkų unijoms ir įvedė 
priverstinų darbų su ilgomis 
darbo valandomis. Taipgi prisi
minta ir apie Amerikos “bolše
vikus,” kati jie stengiasi suar
dyti darbininkų unijas.

Nori uždraudimo japonų 
įvažhavimo.

Šiandie konvencija priėmė 
rezoliucijų, kuri reikalauja, kad 
kongresas panaikintų susitari
mų su Japon. ir visiškai uždraus 
tų japonų ir visų kitų Azijos 
tautų įvažiavimų į Ameriką.

Taipjau reikalaujama, kad 
čia ginuisiems aziatams nebū
tų duodama pilietybės.

valdininkas, “kad Francija nau
doja teisę okupuoti Vokietijos 
teritorijų, tikslui nuimti naštų 
nuo savo karinių išlaidų. Pa
vyzdžiui. ji užlaiko dideles lavi
nimo mokyklas Paretnyj, kuri 
nėra reikalinga okupacijos ar
mijai. Joj lavinama oficicriai 
ir unter-oficieriai, kurie niekad 
nebus skiriami okupacijos zo
nai, bet taikomi paskirimui prie 
padidintos armijos.”

Be to nurodoma, kad Vokie
tija be sumų, išmokamų sveti
mų šalių armijoms, turi taipgi 
užmokėti už pabudavojimą nau 
jų triobėsių ir naujų kazarmių, 
taipjau ir visas nuomas. Ji taip
gi turi užmokėti už rakandus, 
apšildymų, valymų, pataisymų, 
už visus naudojimus geležinke
lių, telegrafų,' telefonų ir kitų 
būdų komunikacijos, taipjau ir 
už nuo gyventojų rekvizuotus 
daigtus.

Kaurai ir sidabriniai paišeliai.
“Kada yra generalinė rekvi

zicija kelių dvarų, kada ofįde
rins rekvizuoja 30,000 ar 40,000 
markių vertės Persijos kaurus 
savo raštinei ir kada raštinin
kas rekvizicijos keliu įsigyja 
sidabrinį paišelį — nestebėtina, 
kad abelna suma būna didelė.” 
sakė valdininkas.

“Ir nežiūrint reikalaujamų iš 
mus milžiniškų sumų, mes 
negalime gauti jokių žinių 
kaip tie pinigą}/ tapo išleisti. 
Laikas nuo laiko reikalaujama 
šimtų milionų markių, bet mes 
neturime prirodymų, ar tai yra 
reikalingos išlaidos okupacijos 
armijos, ar galbūt išlaidos, ne
turinčios nieko bendra su su
tarties nuskirimais.”

Kiekvienas vokietis, kuris tik 
kalba apie tų dalykų, pabrėžia, 
kad tai yra naujas prirodomas 
militaristų valdymo Francijos*

Mažina bažnyčių skaičių.

LONDONAS, birž. 15. — Dė
lei sumažėjimo skaičiaus baž
nyčių lankytojų, Londono vys
kupo paskirtoji komisija rado, 
kad Londone yra perdaug baž
nyčių ir nutarė 19 senesnių baž
nyčių nugriauti, kaipo bereika
lingas. Lotams esant taip bran
giems esu neverta laikyti ant jų 
bažnyčių.

Kaina 2c. Chicago, III., Ketvertas, Birželis (Ju<ie) 17 d., 1920

Kalinio Eugene V. Debs priėmimas nominacijos.

Socialistų partijos komisija oficialiai praneša esančiam Atlantos, Ga. kalėjime Eugene V. 
Debs, nuteistam 10 melų kalėjimai) už neva peržengimą špionažo įstatymo, kad jis tapo no
minuotas Socialistų partijos kandidatu į Jungi. Valstijų prezidentus. Senelis Eugene V. Debs 
nominacija priėmė.

(Nuo kairės dešinėn: 1. Joe Rlioden, Georgijus valst. Socialistų Jartijos sekretorius; 2. 
Dr. Madge Patton Stephens iš Terre lloule; 3. Samuel M. Castelton, iš Atlantos; 4. W. M. Fei- 
genbaum, iš Chicagos; 5. baigėnius V. Debs; 6. Otlo Braustetler, nacionalinis Sociafslų Par
tijos sekretorius; 7. Seymour Siedinau, chicagietis, Soc. Partijos kandidatas į vicc-prezidcn- 
tus; 8. Julius Gerbei’, New Yorko Socialistų organizacijos sekretorius; 9. James Om ai, Soc. 
Partijos egzekutyvo narys).

Pasmerkė streikų uždraudimų.
Kansas angliakasių preziden

tas Alexander Howat pasmerkė 
gubernatorius Allen pastangas 
uždrausti streikus ir pareiškė, 
kad angliakasiai vistiek strei
kuos, kada matys reikalą. Kon
vencija po to priėmė rezoliuci
jų, pasmerkiančių Kansas in
dustrinio teismo įstatymų, taip
jau nutarė remti Kansas, Neb- 
raska ir Calorado organizuotus 
darbininkus jų griežtoj kovoj 
su draudžiančiais streikus įsta
tymais.

Konvencija taipgi atmetė su
manymų įsteigti kartu su 
samdytojais “liuosanorės arbi- 
tracijos įstaigų,” kuri rištų gin
čus tarp darbo ir kapitalo. Bet 
konvencija kartu atmetė sunuf- 
nymą įsteigti legalį skyrių, ku
ris gintų visas! darbininkų orga
nizacijas, prieš kurias būna iš
duoti injunetionai.

Smerkia geležinkeliečių streiką.
Konvencija priėmė rezoliuci

jų, kuri smerkia dabartinį gele
žinkelių darbininkų streikų, 
kaipo bandantį suardyti pripa
žintas unijas ir paliepė unijoms 
neduoti paramos tokiems atsis- 
kirimo nuo unijos judėjimams. 
Tokioms unijoms, kurios duos 
pagelbų, buvo grųsinama atim
ti čarterius. Bezoliucija taipgi 
kaltina, kad tų geležinkelių at- 
siskirėlių judėjimų remianti 
Illinois fabrikantų asociacija 
ir kiti kapitalistai, kad suardyti 
pripažintas geležinkeliečių uni
jas.

Remia hepartyvę politikų. A
Gomperso pienas bepartyvės 

politinės kampanijos, kurioj bu
tų stengiamųsi išrinkti darbi
ninkams “prielankius” žmones 
(iš demokratų ir republikonų) 
tapo priimtas ir pasiūlymas 
vesti partinę agitacijų, tapo at
mestas.
Konvencija nutarė bandyti or

ganizuoti dirbančius prie did
žiųjų triobėsių darbininkus — 
langų ir grindų plovėjas, džiani- 
torius ir kJ
Prieš geležinkelių nacionaliza

vimą.
Rezoliucijų komitetas 6 bal

sais prieš 3 atmetė rezoliuciją, 

pritariančią Plumb geležinkelių 
nacionalizavimo! pienui. Dar tas 
klausimas pačioj konvencijoj 
nebuvo svarstomas. Bet už na
cionalizacijų stoja netik geležin
keliečiai, bet taipjau plieno dar
bininkai ir anglikasiai, todėl ti- 
kimąsi, kad pati konvenc’ja tų 
nacionalizavimo rezoliucijų pri
ims.

Konvencija priėmė rezoliuci
jų, kurioj re:kalaujama, kad 
prie Panamos kanalo butų sam
domi tik Amerikos piliečiai. 
Taipjau pasmerkia darbo sųly- 
gos Porto Bicoj ir Santo Do
mi ilgoj ir už tų kaltinama Ame
rikos valdžių, kuri “globoja” 
tas salas.

True transJntion fued wilh the post- 
master at Chicago, 111. June 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI TEBESTUMIA 
LENKUS PRIE KIJEVO.

LONDONAS, birž. 16. — Bol
ševikų spėkos ir po paėmimui 
Kijevo, tebestumia lenkus atgal, 
sako Maskvos pranešimas.

Pranešimas sako:
“Kijevo apygardoj, atmetę 

priešų per Irpen upę, musų ka
reiviai tebesiveržia priekyn.

“Gaišiu apygardoje (į pietva
karius nuo Kijevo) musų ka
reiviai eina per upę) Bug ir arti
nasi prie Braclovo.”

Neleidžia žydų į Palestinų.

LONDONAS, birž. 16. — Sio
nistų vadovas Max Nordau kal
tina, kad anglų komanduotojas 
Paleistinoj nenori isileisti 
vykstančių į tų šalį žydų.

Jis taipgi sako, kad anti-semi- 
tizmas yra apėmęs visų Europą 
ir ypač Francijų, kur ir paties 
Nordau turtas liko konfiskuo
tas. Nordau yra garsus žydų ra
šytojas.

ELLENBURG, Wasb., birž. 
16. — 1 žmogus liko užmuštas, 
2 sužeisti ii* 48 prikrautų tavo- 
rais vagonų sudegė, kada trau
kinis pasidarė nesuvaldomas ir 
taip pravažiavo 17 mylių, išpra- 
džių netekęs 13 vagonų, kurie 
nusirito nuo bėgių ir sudegė, o 
paskui susimušė su tiltu ir už
sidegė likę vagonai.

Pakele gazo 
kainą

Chicagiečiai dabar mokės po 
$1.15 už 1,000 kub. gaso pėdų.

CHICAGO. — Public Utilities 
komisija vakar pakėlė gaso kai
nų iki $1.15 už 1,000 kubiškų 
pėdų. Ji aiškinasi padariusi lai 
todėl, kad viskas pabrangę ir 
gaso kompanija prie dabartinės 
kainos turinti nuostolių.

Mažiausia mėnesinė bila už 
gasų turi būti 60c. Taigi, jei 
žmogus per visų menesį nors vi
sai nevartotų gaso, jis vistiek 
turi mokėti 60c.

Naujoji kaina pasiliks tok kol 
nebus padaryta gaso kompani
jos turto apverliuimas, kada 
bus nustatyta pastovi, gal dar 
augštesnė kaina.

Dabar gaso kaina buvo 85c. 
už 1,000 kub. pėdų, taipgi gaso 
kaina pakelta 20c. ant 1,000 
kub. pėdų.

Miesto advokatas sako, kad 
pakėlimas gaso kilios yra ne
teisingas ir bereikalingas, žmo
nės negali mokėti pelnų už ne
įdėtų kapitalų ir nelikusiai ve
damas dirbtuves. Bet gaso 
kompanija ir jai tarnaujanti 
public Utilities komisija to ne
paiso, jos rūpinas tik padaugi
nimu savo pelnų, o ne publikos 
nauda.

LA JUNTA, Colo., birž. 15. -- 
' Santa Fe pasažierinis traukinis 
' susidaužė šiandie netoli nuo čia. 
Pirmosioos žinios sako, kad trįs
žmonės užmušti ir 20 sužeista.

PINIGU KURŠAS"
Vakar, birž. 16 d„ užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaipi

Anglijos 1 svaras ............... $3.95
Austrijos 100 kronų ............... 0.85
Belgijos, už $1 -----  frankų 12,20
Danijos 100 kronų ............... $16.85
Finų 100 markių ................... $4.70
Francijos, už $1 ....... frankų 12.70
Italijos, už $1 ..’............. lyrų 17.50
Lietuvos 100 auksinu ........... $2.55

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

Lenkų 100 markių ............... $0.70
Norvegų 100 kronų ........... $17.55
Olondų 100 guldenų ........... $36.20
Švedų 100 kronų ............... 21.75
šveicarų, už $1 ....... frankų 5.48
Vokiečių 100 markių ........... $2.55

NORVEGIJOS MINISTERIJA 
REZIGNAVO.

Nepatenkinta dideliu valdžios 
išlaidumu.

LONDONAsTTirž. 16. — Iš 
Christionijos pranešama, kad 
Norvegijos kabinetas, vadovau
damas premiero Knudsen, re- 
zingnavo delei nepasitenkinimo 
didėlėmis valdžios išlaidomis.

Tikimąsi, kad Dr. Halver- 
seu, konservatyvų vadovas 
storihingene, bus pakviestas su
daryti' naują ministeriją.

NEDUODA AUTONOMIJOS.

Bosnija ir Hercegovina bus val
doma Jugo-Slavijos.

BELGRAD, birž. 16. — Jugo
slavija susidedanti iš Serbijos 
ir kelių buvusių Austrijos pa
vergtų slavų šalių, dabar nė 
kiek nemažiau vergia ir kitas 
mažesnes tauteles.

.Nesenai Bosnija ir Hercego
vina pareikalavo sau autonomi
jos, bet Jugo-Slavijos valdžia 
tą reikalavimą atmetė ir nuta
rė, kad tos dvi provincijos bus 
valdomos tiesioginiai Belgrado 
valdžios, neduodant joms jokių 
mažumos tautų teisių.

Palmeris vėl kįšasi į streiką.

WASHINGT()N, birž. 15. — 
Generalis prokuroras Palmeris, 
pasižymėjęs laužymu streikų, 
vėl siūlosi į pagelbą sulaužyti 
Atlantiko pakraščio uostų dar
bininkų streiką. Jis pasisiūlė 
tarpvalstijinei pirklybos komi
sijai pagelbėti “sutaikinti” tą 
streiką. O jo pagelba busianti 
tame, kad jis dabosiąs, kad nė 
viena pusė nelaužytų įstatymų 
bereikalingai prailgindama strei 
ką. Turbūt tikisi, kad smarkieji 
kapitalistai, kurie atsisakė ir 
nuo arbitracijos, pralaimės 
streiką, todėl Palmeris ir sku
binasi su pagelba.

2 DARBININKAI SUDEGfi.

PHJLODELPHIA, Pa., birž. 16. 
- Manoma, kad du darbininkai 
žuvo gaisre Hurlburt Oil and 
Grcase Co. dirbtuvėje.

Price 2c

Panaikino apkaltinimą 
prieš rubsiuviiis

Negali rasti' prirodymą prieš 
Algamcitų viršininkus.

CHICAGO. — Kada keletą 
mėnesių atgal valstijos prokuro
ras Hoyne padarė antpuolį ant 
Amalgamated Clotbing Wor- 
kers raštinės ir išvežė iš jos ką 
tik galėjo išvežti, jis paskelbė, 
kad buk susekęs priėmimą dau
gelio tūkstančių dol kyšiais ir 
kitokių viršininkų prasikalti
mų. Jis per keletą dienų apie 
tai bubnijo laikraščiuose ir 
bandė paskelbti tūlų firmų 
vardus, kurios buk buvusios pri
verstos duoti unijos viršinin
kams kyšių. Jis tai darė, kol 
pačios firmos neužprotestavo ir 
nepasakė, kad jos jokių kyšių 
niekam nedavė ir jokių kivir- 
čių ar nesusipratimų su unija 
neturėjo.

Bet Hoyne su savo pacglbi- 
ninkais, prigelbiami tūlos fir
mos, kuri kėsinosi suardyti uni
ją, nubėgo į teismą ir melagan- 
gais liudijimais išgavo apkalti
nimą, nors dieną prieš lai pats 
prokuroras prisipažino, kad 
prieš tuos viršininkus neturi jo
kio prirodymo.

“Naujienos” jau tada pasakė, 
kad nežiūrint apkaltinimo, uni
jos viršininkai niekad nebus tei
siami, ir kad apkaltinimas yra 
išneštas tik tam, kad pačiam 
prokurorui išsisukus iš nemalo
naus padėjimo: tiek daug rėkė, 
o čia neturi prirodymų;

Taip ir atsitiko. Vakar valsti
jos prokuroras paprašė teisėjo 
Zeman panaikinti visus apkalti
nimus prieš rubsiuvių unijos 
viršininkus. Jis pats rpisipaži- 
no, kad rubsiuvių firmos reika
lauja to panaikinimo, nes jos 
yra padarę naujas sutartis su 
unija ir prieš unijos viršininkus 
neturi ko skųstics. Svarbiausie
ji kaltintojai — tūla firma, ku
rią unija atsisakė'pripažinti — 
irgi jokių prirodymų neturi.

Taigi, anot tos pasakos, pro
kuroras sumanė nukelti arklą, 
bet išėjo — šnipš.

CANEBES, Ispanijoj, birž. 16. 
—Moterįs dalyvavo čia maisto 
riaušėse ir privertė sankrovi- 
ninkus uždaryti savo sankro
vas.

MADRIDAS, Ispanijoj, birž. 
16. — Generalis darbininkų 
streikas vietos imi n čekų audiny- 
čiose jau davė koin|Minijoins 
4,000,000 pesetų nuostolių. Bet 
kompanijos vis dar nenori nu
sileisti darbininkams.

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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

No. 143
------ IL. .--L- -T" ... .................  ■ , .------ ----------------------- ------- ------ -- ----- ---------------------

200 žmonių žuvo 
kasykloje

Ekspliozija Japonijos anglių ka
sykloj.

TOKIJO, birž. 16. — Pasak 
čia gautų žinių, 260 angliakasių 
liko užmušta ekspbozijoje Yu- 
bari anglių kasykloje ties Sap- 
poro, ant Yezo salos.

Diaz esąs užmuštas.

SAN ANTONIO, Tex., birž. 
16. — čia gauta nepatvirtinta 
žinia, kad Fclicitas frakcijos 
vadovas Felix Diaz, kuris ka
riavo prieš Carranzą ir dabar 
kariauja prieš naująją Meksikos 
valdžią, tapęs užmuštas jo pa
ties kareivių.

NULINčIAVO TRIS NEGRUS.

DULUTH, Minu., birž. 15. — 
Pereitą naktį 5,000 žmonių mi
nia užsipuolė ant policijos sto
ties, kur sėdėjo 6 negrai, kalti
nami užpuolime ant 17 m. bal
tos mergaitės, nuveikė policiją 
ir negrus išvogė, čia pat stotyj 
padaryta teismas ir 3 neg
rus nuteista pakarti, o tris su
grąžinti ix)licijai. Tuos tris pa
karta netoli stoties.

Dabar į miestą atgabenta mp 
licijos ir j ieškoma dalyvavusių 
linčiavime negrų. Iki šiol niekas 
nesuimtas.

Išvarys iš Meksikos pugilistą 
Johnsoną.

TIA JUANA, birž. 15. --- Pa
garsėjęs pubilistas Jack John- 
son, kartą buvęs čempionu, bus 
išvarytas iš Meksikos, kaipo ne
geistinas ir gal jau ryto bus 
suimtas Jungi. Valstijų justici
jos departamento agentų. John- 
sonui duota 24 valandos apleis
ti Meksiką!

Johnsonas yra pabėgęs iš Chi
cagos, kur jis liko nuteistas ka
lėjimai) už baltąją vergiją.

Visoje Meksikos šalyje dabar 
medžiojama “negeistinųjų” sve
timšalių, kad juos paskui de
portavus.

žiogai sustabdė traukinį.
LANSLNG, Mieli., birž. 16. — 

Čia yra privisę tiek žiogų, kad 
jie kasmet pridaro ūkininkams 
už $400,000 nuostolių. Tų žio
gų pilni keliai. Ann Arboij tavo- 
rinis traukinis buvo sustabdytas 
žiogų, kurie aplipo reles. Prisiė
jo priekyj garvežio pastatyti 
kitą žmogų, kuris šluotų žiogus 
nuo bėgių, kad garvežis galėtų 
“paimti” kalną.
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UIDA VcrtS K. Baronas

Jaunoji kankine
(Tąsa)

Jis vėl piktai supurta jų.
— Kur tavo tėvas, mergaite? 

— paklausė vienas iš prijojusių 
jų. — Pasakyk mums ir mes 
tave atleisime. Mes žinome, kad 
jis stepe. Atkaklumas tau nepa

tėvas? Bile minutę gali jį pa
matyti ir sugriebti. Mintis apie 
gręsiantį jam pavojų vertė mer
gaitę užmiršti apie savo Įiavo- 
JŲ-

— Na, sodink jų sau į balnų,' 
jei nenori, kad aš ja varyčiau 
ant virvės, — kreipėsi radęs 
Paimu žmogus į tų, kuris skai
tė žiauriu pririšti jų prie apy
nasrio. Tas pasilenkė, paėmė

pasodino prieš save ant balno.
— Laikykis už arklio kar- 

Galima buvo manyti, kad ji čių, kad nenukristi, — pasakė 
meilinė! ar akmeninė, kadangi 
ji dagi nė nepasijudino.

Na, palauk gi tu man, ap
gavikė! — prigrasino pirma
sis sargybinis.

Jis paėmė bonkų, pauostė, pa 
bandė, paskui išgėrė didelį gurk 
snį ir perdavė* jų draugams.

Arkliai trypė, prunkštė ir vai
kė įkirtas muses. Saulė begai- 
lestingai kepino. Sargibiiriai jo
dinėjo jau keletu valandų ir vi
sai nebuvo palinkę leisti laikų 
su maža maištininke, kuri ty-

lų eisi su mumis ten, kur 
tave privers kalbėti, — pasakė 
pirmas sargibinis ir išėmęs iš 
k seiliaus storų virvę, pririšę de
šiniųjų Painios rankutę prie 
vo apinasrio.

Kitas, geresnis, užsistojo 
jų: pas jį patį buvo vaikų.

— Jeigu tu vilksi ją slopu, 
tai tikrai nužudysi, — pasakė 
j s. — Juk lai maža mergaitė.

Taip, bet ji užtektinai di
delė, kad kalbėti, — patėmijo 
pirmas sargibinis, pridėdamas 
stiprų žodelį.

Vienok Paima nieko nekal-

UŽ

Visi trįs raiteliai riščia nujo
jo per šilojus linkui namo, kur 
pereita šimtmetį buvo didelė 
ferma. Jis ir dabar vadinasi 
“miza,” nors paverstas į kazar- 
mę. Tai buvo vienatinė grupė 
budavonių, ardžiusi vienodumų 
Gradanasko tyro.

Per šilojų sunku buvo joti, 
kadangi jis vietomis siekdavo 
arklių papilves. Painiai tas bu
vo gerai: jeigu raiteliai jotų 
greitai, tai ji būtinai nukristų, 
nes jos galva sukėsi iš baimės, 
alkio, sielvartos ir nepaprasto 
sujudimo.

Juokdamies ir šaipydamies 
iš draugo už jo naštų, kili sar
gibiniai darė sau kelių per žo
les; o jis su mergaite jojo už
pakalyj, prilaikydamas jų deši
ne ranka už drabužių, kad ne
bandytų nušokt ant žemės ir 
pabėgti. Bildesis arklių kojų 
maišėsi su traškėjimu lenkiamų 
ir laužomų krūmų, su triukš
mingu
paukščių, su skambėjimu rete
žėlių ir žvangėjimu ginklų.

Paima neteko sąmonės. Sau
lė įkaitino jos galvų; mirtina 
baimė, didelis karštis, baisus 
troškulis nuveikė ja ir nuvedė

Kieme buvo daug kareivių; 
jie su visišku ramumu žiurėjo 
į tų scenų. Sargibinis paliko 
mergaitę ir nuėjo į namų pada
ryt pranešimų.

Paima vis dar buvo pusiau 
nualpusį. Visas jos kunaH skau 
dėjo nuo ilgo krataus jojiiųo. 
Ji gulėjo ant šono su surištomis 
už nugaros rankomis. Einan
tįjį pro šalį kareiviai visaip ty
čiojosi. Jų visų apliejo, kada 
krapino vandeniu; uodai apjipo 
jos veidų; bovelniniai drabužė
liai išsitepė žolėje ir buvo pilni 
smilčių.

Mergaitę pametė viduryj grį
sto kiemo, tarsi glėbį šieno ar 
kūlelį žagarų. Niekas nesibijo
jo, kad ji pabėgs.

Už tūlo laiko atėjo nuožmu
sis sargibinis, pakėlė jų ir nu
varė prieš save į namų, į mažų 
tuščių kambarį, kur buvo jo 
viršininkai. Ji svyravo ir vos 
laikėsi ant kojų; visi kaulai už

jau aišku, kad šiandie “nebe apie 
geri laikai”.

Brooklyno, kitame “tautie
čių“ centre, tas pats. Ten senai 
kalbama apie “savo dienraštį”, 
bet, kaip rodos, tos kalbos tik 
kalbomis ir likti.

Tautininkų “partiją” ištiko 
naujas krizisas. Ir lai pats sun
kiausias. Jį, tur būt, ta “parti
ja” nepergyvens.

Ateityj tai “partijai”, teks pa
sirinkti vieną iš dviejų: eiti su 
kraštutiniais atžagareiviais ar vi 
sai išnykti. — T. M.

išgąsdintų

— Tai maža mergaitė, su 
nusistebėjimu paklausė komen
dantas ir švelniai jos paklausė:

— Duktė Lėlio Dolabella?

— Kodėl tu neatsakai?
Ji nepravėrė lupų.
— Ko tu buvai stepe?
Ji nekalbėjo. •
— Tu žinai, kur tavo tėvas?
Vėl nė žodžio.

Skaitytoju Balsai

Klausyk, — kreipėsi į jų 
kitas, — pasakyk mums kur ta
vo tėvas ir aš nunešiu tave į 
miestų savo balne. Niekas ta
vęs nepalies. Tu gerai pasijodi
nėsi ir saulei leidžianties busi 
namie.

Ji butų galėjus atsakyti, kad 
pati nežino kur tėvas, bet jai 
nebūtų patikėję; daug lengviau 
ir geriau buvo visai tylėti. Su
mišime ir baimėj jos sieloj aiš
kiai raiškėsi tik viena mintis: 
negal ina sakyt nė žodžio. Kų 
ji nė pasakytų, viskas jam gali 
išeiti blogu.

Du apsiginklavę žmonės ir 
trįs Įšilę arkliai apstojo Painių; 
skaisčioj šviesoj jie išrodė di
deliais. Raudonai, rožinė varsa 
šilojų rodės ugnine jura. Kur-gi

jie prijojo

Arkliai jau vilkosi žingsniu, 
vos varydamies per šilojus. Tik 
už poros valandų pb to, kaip 
jie rado mergaitę, 
kazarmes. Žmonės pavargo, iš
niko, buvo be upo. Tas, kuris 
atnešė mergaitę ant balno, 
piktai metė jų ant žemės. 
Nuo susitrenkimo į akmenis ji 
atgavo sąmonę. Kas tai šliuste- 
lėjo jai vandeniu iš sulinio, ku
ris buvo kieme. Radęs jų sar
gibinis pasilenkė ir surišę jos 
rankas už nugaros. Paskui jų 
paspirė ir pasakė:

- Kelkis maištinga biatiry- 
be!

PIRMĄ SYKĮ CHICAGOJE 
Svarbu norintiems grįžti Lietuvon, 

arba manantiems čia apsigyventi 
Kalbės žymus Lietuvių veikėjas

Iš BOSTONO—KASTAS NORKUS
Šiose kolionijose:

Ketverge, Birželio (June) 17 dienų, M. Meldažio svet.
2242 W. 23-rd Place

Pėtnyčioje, Birželio (June) 18 dienų, Mildos svet.
3142 So. aHlsted St., trečios lubos

Subatoje, Birželio (June) 19 dienų, Liuosybės svet.
1822 Wabansia Avė.

Pradžia visose svetainėse 8:00 vai. vakaro 
Rengia A. L. T. S. 25 k p.

Kas tik gyvas, kas tik jaučiatės esąs Lietuviu visi i prakalbas.

SVEIKATA TAI TI RTAS IR LAIMĖ

Per ilgą laiką aš sirgau 
tr tiek buvau suvargęs, nus
irijęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristigęs vilties, kad bepus* 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjlmas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugCjimus; abcl- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir i 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES B1TTEBIO 
ir dėkuvoja lo Gcradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie lik norite būti sveiki irDabar • Pirma

tvirti tai naudokite SALUTES BI TTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerų apetitų, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam-panaŠiose vietose ir jis yra 
tokis put kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. 85.25; t> b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes apteikę,tuoj prisiusi
me dėl tainilų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga*. Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFEClURlNG,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. Slst St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

M

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}*

TAUTININKŲ “PARTIJOS” 
SUSMUKIMAS.

Tautiečių srovė”, kaip

Amerikos lietuviai tautinikai 
savo partijos niekuomet netu
rėjo.
jie save vadinasi, visuomet buvo
ir yra tik palaidi barščiai.

Labai aišku, kodėl taip. Tau
tininkų “srovėje” visuomet nar
dysi ir nardosi įvairių spalvų žu 
vytės. Ten jus galite rasti ir 
“radikalų” ir kraštutinųjų atža
gareivių —Širvydo-Šliupo sekė
ju

—Iš tokio mišinio nieko gera 
—kartą pasakė vienas tautinin
kų “radikalas”.

Jis, matyt, nusimanė, ką sa
kąs. Šiandie “tautiečių srovė” 
pergyvena naują krizisą. Karo 
metu ta “srovė” nepaprastai iš
kilo. Neakylus žiūrėtojas daž
nai sau persistatydavo, būtent, 
adk ji niekuomet nebenuslugs. 
Bet tie, kurie tą “srovę” ėmė 
kiek rimčiau, iškarto galėjo su
matyti, kad tai tik laikinas ap
sireiškimas.

BEG^DŽIŲ DARBAS.

Tie gaivailai, kur pabėgo iš 
Lietuvių Socialistų Sąjungos, 
vis dar nesiliauja varę savo pur 
viną darbą. Jie jau senai palio
vė vadintis socialistais. Maža 
to. Socialistu# jie niekina la
biau nei ką nors kitą. Bet to 
neveizint, jie neturi sarmatos 
dangstytis socialistų vardu!

Pastaruoju laiku į mano ran
kas pateko keli musų “komunis
tų” leidiniai. Žiuriu, ant virše
lių parašyta: “Lietuvių Socialią 
tų Sąjungos leidinys No.....”

Tie leidiniai tai įvairių komu
nizmo apaštalų “dvasios produk
tai”. Su jais Lietuvių Socialis
tų Sąjungos nieko bendra- ne 
turi.

Kodėl jie taip daro? Ar jie 
ne to nesupranta, kad šitaip elg
damiesi jie tik save diskredituo
ja? Savo sekėjams juk jie jau 
tūkstančius kartų yra papasa
koję visokių nesąmonių apie so
cialistus. O dabar jie ir vėl 
dengiasi socialistų vardu!

Bet tai mums nelabai tempi. 
Musų “komunistai” jau senai 
yra diskreditavę savo vardą tarp 
lietuvių darbininkų. Labiau jį 
diskredituoti jie vargiai begalės. 
Bet šitokiu savo begėdingumu 
jie, vis dėlto, gali suklaidinti vie 
ną kitą lietuvį darbininką. Su
klaidinti kadir laikinai.

Ar musų Sąjungos viršininkai 
negalėtų surasti budo, kad ši
tie “komunistų” triksai kartą 
ant visados pasiliautų?

—Sąjungietis.

Provokatoriai ar jų 
talkininkai?

.ros Gyduoles užlaiko

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginčis su tuo, kad 
apskrita sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suvirtkinimo. 
Jei Šitas darbas susilpnėja, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
mev turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butą normalia.

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

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A,SHUSHO

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

W. F. SFVERA CO 
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804#>S. Kcdzie Avė. Chicago, III.

Arti 38-th Street

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
3.331 S. Halsted St., Chicago, III. 
Valandos:—

Taip ir buvo. Tas kvaitulis, 
kurį čia\ukėlė tautininkų šuka
vimai apie “laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą”, jau praėjo. Mi
nios, kurios pradžipj lengvai da
vėsi traukti save su “tautiečių 
srove”, galų gale apsižiūrėjo ir 
pamate, kad ta “laisvė” ir ta “ne 
priklausomybė”, apie kurią taip 
daug prišnekėjo musų tautinin
kai, nevisiems reiškia laisvę ir 
nepriklausomybę. Kad šitaip 
yra, tas minias įtikino gauti iš 
Lietuvos laiškai ir laikraščiai.

Lietuvoje siautė baltasai kle
rikalų teroras, žmonės, kurie 
tik nepanorėjo nusilenkti klebo
nijai, būdavo apšaukiami “be
dieviais” ir dagi bolševikais. O 
būti “bedieviu” ir “bolševiku” 
reiškė štai ką: turėti sau vietos 
“laisvos” ir “nepriklausomos” 
Lietuvos kalėjime.

Visa tai tautininkų srovės vir
šūnės stengėsi užslėpti. Veltui, 
minios jau spėjo apsiužiurėti. O 
po to joms teko padaryti dar vie
nų žingsnį — patraukti atgal. Jr 
jos patraukė.

Dabar tautininkai ir vėl pasi
juto esant vieni. Pirmiausiai tai 
pamatė chikagiškė “tautiečių 
srovė”. Tiek daug šukavusi apie 
savo galybę, ji, pagalios, nelėko 
dagi savo organo. Dėlei lo da
bar joje yra di^eliausio sumiši
mo: “vadovai” kaltina minias, o 
“minios” — vadovus. Kaltinin
kai dar nesurasti, bet visiems

Amerikos lietuviai darbinin
kai, kurie davėsi suklaidint 
tiems gaivalams, kurie vadina
si komunistais, dabar turi pro
gos pamatyti, į kokių bala jie 
tapo įtraukti. Ir jie, be to, mato, 
kad šitų “dirty business’ų” atli
ko vyriausias kom. partijosAve- 
rėjas, Louis C. Fraina; atliko 
už atatinkamųjų (valdžios) 
'staigų pinigus. Jisai esąs mo
kamas šnipas-provoka torius.

Vyriausias komunistų parti
jos įkvėpėjas — šnhias!

“Draugas Fraina , kaip jį iki 
šiol tebevadina Brooklyno anar- 
cho-komunistų organas Laisvė, 
buvo pirmasai, kuris pradėjo 
šmeižti socialistų partijų ir jos 
darbuotojus. Jo redaguojama- 
sai “Bevolutionary Age” (kurį 
lietuviai '.komunistai, Stilsono 
vadovaujami, uoliai platino) so-

dino, kaip “gauja reakcionie
rių.” Pavienius socialistų parti-

nuolatos (kaipir Brooklyno an- 
arebo-kom muštų organas) ap
dovanodavo social-buržujais, so 
cialpatriotais, parsidavėliais ir 
išdavikais.

Bet tikrasai reakcionierių gan 
jos bernas, tikrasai parsidavė
lis ir išdavikas sėdėjo tarp ko
munistų Į

Dabar tatai išėjo į viršų. Da
bar ir mes, amerikiečiai, turime

O kiek yra tokių, kurių mes 
nežinome ir, gali būt, irekada 
nežinosime? Jie, taip-pat, kaip

jus, svaidosi skambiomis revo
liucinėmis frazėmis ir vaišina 
socialistus,! išdavikais, smalavi- 
riais ir kitais koliojamais žod
žiais. Jie tuo nori pasirodyti 
dideliais revoliucionieriais, kad 
paskui —- pasigavus ant savo 
meškers lengvatikius darbinin
kus.

Tokių “paukščių” yra ir tarp 
lietuvių. Vieni jų bastosi iš vie
nos kolonijos į kilų ir rėžia 
r-r-revoliucingus spyčius. Kili 
nulupę kurioj nors vienoj vie
toj. Jie šūkauja apie parsidavė
lius ir išdavikus, bet sutemus 
nuslenka į oebranka, kad išda
vus jai savo raportų...

Jų nieks dar nesučiupo už 
skvernų. Mes dar neturime sa
vo Nuorlcvos ir Petersono. Ar 
turėsime juos? Gal turėsime, o 
gal ir ne. Bet jau ir dabar yra 
aišku, kad ir tarp lietuvių ko
munistų uoliai veikia savi, lie
tuviški Azefai. Tatai pažymu 
pirmiausia Brooklyne ir Chica- 
goj. Jau senai ėjo (ir eina) gan 
dų, kad “tūlo lietuvių laikraš
čio redakcijoj” sėdi šnipas-pro- 
vokatorius. Pernai las mena- 
masai provokatorius buvo nusi
traukęs kur tai apie Bostonų; 
Paskui jisai grįžo į Brooklynų. 
Ar jis ir dabar tebėra to “tūlo 
lietuvių laikraščio redakcijo
je”, aš nežinau. Bet tų “pauk
štį” aš pažįstu asmeniškai — 
nuo 1913 metų. Jau ir tuomet 
jis man rodėsi “navalnu sutvė
rimu.” Bet tuomet jis socialis
tų partijai nepriklausė ir todėl 
jį “pastudijuoti” aš neturėjau 
nė laiko negi noro. Jisai tuomet 
“populerizavo” anarchizmų ir 
“lyties klausimų.” Tas “patik-, 
štiš” niekur nedirbo, o gyveno 
ytin šauniai. Kada ėmė burtis 
“kairiasparniai” ir paskui ko
munistai, jis tunai pasirodė tar
pe jų, kur ir šiandie “tebevei
kia”

Kas jisai? Į lai gal atsakys — 
ateitis.

Kalbant apie Cbicagų — čia 
mes taipjau turime, ytin tamsių 
gaivalų, 'fulas konlraktorėlis, 
kadaise “populerizavęs” lietu
viškąjį “aidobliznių”, dabar čia 
verda komunistiškų smalų. Sa
vo klausytojams jis nuolatos 
“kala”: nereikia organizacijos, j 
nereikia legalinio ve kimo. Vi
ja galima iškovoti tik ginklais. 
Reikią lik revoliucinio upo, rei-

Jau ir palįs “komunistai” pra 
dedu nepasitenkinti juo. Jisai, 
be to, pačiuose “komunistuose” 
priviręs kaž-kokios smalos. Be 
to neveizint galutinai nuo jo 
“komunistai” dar neatsikratę.

Kas jisai? O bala jį žino!
Šiaip ar taip, bet po to, kada 

galutinai paaiškėjo kokie

Ttel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted SL, ChicaT1 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją,’* politiką; gamtos “ir 
tą mokslų; hygieną. istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome ja 
ikraščius ir pavieniais parduodami1 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6< 
krnsnženklių.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS ]
1414 So. 49th Coart i

Cicero, III. i
Tel. Cicero 2316 '

*
1 SVI D O R Y A C K T I S 

Lietuvys Advokatas
(Reg. Liet. Valdžios Notaras) 

Parūpina pasportus ir padaro vi
sokius legališkus dokumentus.

Hay Bldng, 6-th & Washington St. 
Springficld, Iii.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

“jiaukščiai/’ organizavo komu
nistų partijų, tų gaivalų “veiki
mas” yra labai abejotinas. Lie
tuviai darbininkai todėl priva
lo apsižiūrėti. Apsižiūrėti kol 
dar nevėlu: koV nepatenka į tik
rųjų provokatorių ar bent jų 
talkininkų patiestas kilpas.

Dabar jau kiekvienas mato, 
kad tais šukavimais, kuriais 
ta j) pasižymėjo įvairi neaiškus 
gaivalai, nieko neatsieksi. Dar
bininkų priešai nėra taip paiki, 
kad nusigąstų tų šukavimų. Tie 
šukavimai duoda jiems progos 
darbininkų organizacijas ir jų 
darbuotojus smaugti. Darbiniu-, 
kų priešai bijosi lik vieno: ga-

organizacijos. Tokia organiza-

Tatai burkimės į jų.
— Chicagietis.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
’ Kainos kurios tinka bile vieno ktee- 
niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
ma Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kuria dalykai pi
gesni negu olsello kaina. Vyrą ir 
jaunų-vyrn gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konserratyvio styliaus, $32.66 
iki $60.00.

Pamatykit musą specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Milino serga siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikiną ir vai
kų siutai Ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrą kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupigirJmas 5% kiekvio- 
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną Hd • 
vai. vakare. Subatomln iki 10 vai. 
vakaro. Nedėliotais iki 6 v, vakare, 

S. GORDON,
1415 Ra. Ralated SU Chicage. Iii.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistu

Akla egzaminuoja ai tyką.
Jpsą galvos skaudė
jimus Ir negalėji

mus matyti aiškiai • 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaeer'g ofisą ant B labą 
3149 So. Morgan St,

VELTUI 
DUSULIO SERGANTIEMS

Naujas Namie pasidaromas būdas, 
kurį kiekvienas gali panaudoti be jo
kio Nepatogumo ar laiko stokos.

Turime būdą, kuris suvaldo Dusu
lį ir norime, jus tai išmėgintumėte 
musų lėšomis Nesvarbu ar liga nuo 
senai užvilkta, ar tik prasidėjusi vy- 
styties, ar laikinas ar chroniškas Du
sulys. Nesvarbu kokiame klimate gy
venate arba koks amžis arba užsiė
mimas, jeigu esate kankinami Dusu
liu, šis būdas jums tuoj palengvins.

Ypatingai mos norėtume pasiųsti 
tiems, kurių liga beviltė, kame viso
kiose formose kvepalai nieko negel
bėjo. Norime parodyti kiekvienam 
savo lėšomis, jog šis būdas panaikina 
Visokį sunkumą dūsavimo, kvėpavimo.

Šis pasiūlymas yra labai svarbus, 
Ičhd jo nepaisius. Rašyk dabar ir 
pradėki gydyties tuojau.

Nesiųsk jokių pinigų. Vien šį ku
poną pasiųsk mums. Padaryk tai 
šiandien.

VELTUI MĖGINIMO KUPONAS 
FRONTIER ASTMA CO., 
Room 135 K., Niagara and 

Hudson Street, Ruffalo, N. Y.
Pasiuskit veltui išmėginimui jūsų 
metodo man:
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VVATERBURY, CONN.

K

te

X

šitas buvusių kareivių žings
nis iššaukė protestų ir dagi grū
mojimo iš Iv. “legionierių.”
— Streikininkų Presos Komisija

B’

šitą atsitikimą, sake, kad “to
kios daleles ir triukšmingos pa
rodos Waterburis dar nėra ma-

Buvusieji kareiviai padeda 
atreiikininkams.

r

;•
I

B". ■

k-s

i

i

WATERBURY, CONN. 
Skelbs streiklaužių vardus 

spaudoje.
Birželio 10 d., N. E. W. Ass.

$6,000,000.00 dolerių banka

1IU MILWAUKEE AVR.

fe.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- f* A S M 
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte, V/ Ii M
MdSMeS nuW ‘ J- G- SACKHEDH & CO.

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

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

^KORESPONDENCIJOS
TRENGTH
AFETY&

Patarnavimas
Kada jus deposituo- 

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

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

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

The 
STOCK YARDS 

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St.. 

Chicago

valdžia vietoj* leidimo, 
jiems šimtą penkiasde- 
“palydovų” — policistų 
būrį milicijos. Tų “pa-

Birželio 5 dieną, apie dešimts 
buvusių kareivių, apsirengę 

militariniais rūbais, nuėjo į 
miesto rotužę, kad gavus leidi
mo surengti streikininkų paro
dą — demonstraciją. Kada ka
reiviai grįžo į salę, kur jų lau
kė susirinkusieji mašinistai, tai 
miesto 
suteikė 
šimts 
ir visą
lydovų” pareiga buvo tokia: jei
gu darbininkai, nepaisant to, 
kad ir negavo leidimo, vis dėl
to bandytų pasirodyti gatvėse 
— demonstruoti, tai kad pada
rytų “kas reikia.”

Belyti in t kareivius į svetainę, 
paskui tuos “palydovus” sekė 
tūkstantines minios žmonių. Jos 
taip urnai užtvenkė gatves, kad 
patįs “palydovai” nustebo. Mi
nioj girdėjosi sveikinamųjų ka
reiviams žodžių.

Vietos spauda, aprašydama

Važiuokite į Lietuvą
PER

Oepositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

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.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS, Eres. *
1619 W. 47th St TeL Boulevard 1892. Chicago, Hl.

streiko ap

lietuvių vyrų ir moterų skyriai 
nutarė skelbti viešai — spaudo
je vardus ir pavardei visų tt,. 
darbininkų, kurie dabar dirba 
— streiklaužiauja
imtose dirbtuvėse. Minėti sky
riai turi surašą tų, kurie dabar 
dirba ir jeigu jie nesustos dir
bę, tai neužilgio jų vatdai bus 
paskelbti visų srovių spaudoje. 
—Streikininkų Presos Komisija.

WATERBURY, CONN.

Neteisinga informacija.

Darbininko n r. 65 išspaudin- 
ta žinutė iš Waterburyį po ku- 
ęia pasirašo tūlas reporteris. Be 
kita tas reporteris pasakė: “Iš 
lietuvių daugiausia skoba uja 
svieto lygintojai raudonieji.” «

perskaitęs tą reporterio prane
šimą, mato esant reikalinga pa
reikšti sekamą:

1) Jeigu kas nors dirba strei
ko apimtose dirbtuvėse, tai ji
sai, neveizint kokiai srovei j 
kas priskaitytų, yra tik streik-

2) Streiklaužius skirstyti pa
gal sroves neišpuola. Ir tai dėl
to, kad visų srovių darbininkai 
streikuoja ir visos srovės tti 
streiką remia. Taigi tuos gaiva
lus tegalima priskaityti tik vie
nai ^srovei”, būtent streiklau- 
ŽIU.

3) Skirstyti streiklaužius pa
gal sroves, tai reiškia brukti 
į streikininkų tarpą srovinius 
nesutikimus, ardyti jų vienybę, 
kas savo keliu, daro didelę blė- 
dį streikininkams ir padeda 
musų išnaudotojams turčiams.

Redakcijos turėtų būti kiek 
atsargesnės ir tokių reporterių 
pranešimus- netalpinti. Kas ra
šo teisingas žinias, tam nėra 
jokio reikalo slėptis po slapy
vardžiais. Be to, visuomenė ne-

porterių pranešimus.
Streikininkų Presos Komisija.

LIETUVOS ATSTOVYBES A- 
MERIKOJE PRANEŠIMAS.

1. Darbo paskirstymas.

Nuo laiko įsisteigimo Lietu
vos Atstovybės Amerikoje, ve
damasis jos darbas pradeda vis 
platyn išsiplėtoti.

Šiuo laiku visas tas darbas ta
po paskirstytas į kelius skyrius, 
iš kurių kiekvienas turi pavestą 
jam atskirą darbą.

Politikos skyriuje gaminami 
įvairus raštai apie Lietuvos res
publikos padėtį, jos santikius su. 
kitomis valstybėmis ir ypatin
gai su Suvienytų Valstijų Vy
riausybe. Lygiu budu šio sky
riaus gaminami yra visi prane
šimai ir raštai apie Suvienytų 
Valstijų politiką, apie jų ekono
minį ir vidaus padėtį ir jų atsi- 
nešimą prie Lietuvos. Čion su
daromos visos Lietuvos Vyriau
sybės reikalaujamos informa
cijos iš Amerikos gyvenimo ir 
pačių Lietuvos piliečių Ameri
koje gyvenimo.

Prie šio skyriaus pridera su
si nešima i su Amerikos spauda, 
pagaminimas tai spaudai raštų, 
lygiai kaip ir raštų ir praneši
mų Lietuvos spaudai. Be to, prie 
šio skyriaus yra Lietuvos Atsto
vybės biblioteka ir archyvas.

Teisių skyriaus rupesniu yra 
teikti Lietuvos piliečiams žinių 
apie esamąsias teises Lietuvoje, 
apie teises Suvienytų Valstijų, 
kurios gali liesti Lietuvos pilie
čius ir teikti šiuo žvilgsniu 
įvairių informacijų. Re to, tame 
skyriuje vedama registracija 
veikiančiųjų čion notarų biurai, 
daromi įvairių dokumentų pa- 
liudyjimai, atliekami skelbimai 
apie žuvusius dokumentus, 
ypatų pajieškojimai ir tt.

Pasų skyriuje išduodamos vi
sos informacijos delei išvažia
vimo Lietuvon ir atvažiavimo 
iš Lietuvos, vedama visų vizuo
jamųjų pasportų ar afidavitų 
registracija, o taip-pat ir regis
tracija Lietuvos piliečių, kurie

j

delei kokių nors priežasčių butų 
negeistina įsileisti Lietuvon.

Finansų skyriuje sudaromos 
sąmatos ir vedamos sąskaitos 
visų Atstovybės įneigų ir išlai
dų, įvairių aukų kokiems nors 
vietos reikalams ar parsiunti
mui Lietuvon įvairioms labda-

bankoms ar Lietuvos vyriausy
bės iždui, vedatna registracija 
visų labdarybės įstaigų Ameri
koje, kurių tikslu yra šelpti Lie
tuvą, ir vedamos sąskaitos apie

Pramonės ir prekybos skyriu
je vedama registracija įvairių 
Lietuvos piliečių pramonės ir 
prekybos bendrovių, draugijų 
ir korporacijų, kurios užsiima 
pramone ir prekyba su Lietuvos 
valstybe ir ten yra įsteigusios 
arba nori įsteigti savo skyrius 
arba parnešti pilnai ar dalinai 
savo veikimą Lietuvon. Be to, 
šis skyrius renka žinias ir sus
tato pranpšimus Lietuvos val
džiai apie prekybos santikius 
Amerikoje, apie esamą čion 
pramonę ir teikia įvairių žinių, 
kas butų patartina ir naudinga 
Įvesti ir Lietuvoje, susisiekia su 
įvairiomis pramonės ir preky
bos įstaigomis ir teikia žinių 
apie išdirbinių ir prekių kainas, 
apie kreditą, ir tt.

II. Atliktieji darbai.
Taip, apsibrėžus ir pasiskir

sčius savo darbą, Lietuvos At
stovybe prie nedidelio darbi
ninkų skaičiaus (iš pradžios 4, 
o paskui 5) negalėjo pilnai at
likti visų darbų, kurie butų rei
kalinga ir naudinga atlikti. Te- 
čiaus prie esamojo darbininku 
sąstato jau liko sulyginamai 
daug kas nuo vasario 15 dienos 
padaryta. Svarbesniųjų raštų 
delei Lietuvos Nepriklausomy
bės pripažinimo ir šiaip dele 
politinio padėjimo nušvietimo 
buvo parašyta 44. Kai-kurie iš 
šių raštų ir memorandumų 
prie Valstybės Departamento 
yra tilpę Lietuvių laikraščiuose, 
o raštelis apie Lietuvos rube- 
žius kun. J. Žibaus surašytas, 
tapo atspausdintas atskiroj 
brošiūroj sn dviem spalvuotais

Per visą tą laiką iki šiam 
laikui buvo paliudyta 90 įvairių 
dokumentų (vasario mėn. 8 — 
kovo mėn. 18 — balandžio 21 ir 
gegužės 43), ir užvizuota 1365 
pasai (vasario mėn. 19, kovo 
mėn. 257, balandžio mėn. 474 ir 
gegužės mėn. 615). Įvairių laiš
kų ira siuntinių per visą laiką 
išleista 3,450.

Per visą tą laiką buvo daro
ma daug žygių susisiekimui su 
įvairias Amerikos valdžios de
partamentais visokiuose reika
luose. Ypatingai daug darbo 
padėta, iki galutinai nustatyta 
tvarka, kaip lietuviai, ar tai 
Amerikos piliečiai, ar netapę 
dar piliečiais, gali išgauti leidi
mus keliauti Lietuvon. Pasku
tiniu laiku nustatyta, bet dar 
skelbimui neleidžiama tvarka, 
kaip gyvenantieji Amerikoje 
Lietuvos piliečiai gali parsi
traukti iš Lietuvos savo gimi
nes. Visas tas daigas buvo ir pa
silieka tuome sunkesnis, kad 
Lietuvos Atstovybės nariams 
prisieina pirmiems takus pra
vesti. Nė su viena iš valstybių, 
kurios atsiskyrusios yra nuo 
Rusijos, panašių sutarčių delei 
išvažiavimo ar įvažiavimlo ne
buvo daroma ir tik kuomet 11- 
<o nustatyta ta tvarka su Lie- 
uva, pradedama ją toliau tai- 
dnti prie kitų valstybių.

Šiame laike tapo 
sutartis su Amerikos 
ei paketų siuntimo

Ai ADOMAS A. SABALIAUSKAS, SEKANČIAI RAJAU.Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Ame-i 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

1797 So. Halsted 8t, Telephou® Canal 6417. Cklcage, m.
BSCi- -------- ——— ,.-,n ;.a-.=.-ss7- , . .-i ......... ................ arfT

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu: jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kita, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vynj, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

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

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

po piet.

15 dieną išvežta Lietuvon apie. 
3,(MM) maišų tų siuntinių, o kiek
viename maiše apie 200 paketų. 
Visi šie siuntiniai per Hambur
gą ir Dancigą vežami yra Ame
rikos pašto atsakomybe Liepo- 
jun, iš kur jau turės paimti 
Lietuvos valdžia.

Paskutiniu laiku išgautas vi
siems Lietuvos piliečiams, ku
rie nėra patapę Amerikos pilie
čiais, pal mosavimas nuo mokes
nių nuo uždarbių, apie ką pas
kelbtas atskiras pranešimas. 
Basit galima be kokio nors pa
sigyrimo pasakyti, jog laikinie
ji Lietuvos Atstovybės santi- 
kiai su Valstybės departamen
tais yra pagerėję ir patsai Lie
tuvos nepriklausomybės klau
simas tapo pastatytas pirmon 
vieton sulyginant su kitomis 
valstybėmis ir įtrauktas dienot
varkėm

Delei finansinės atskaitos ga
lima pažymėti, jog vasario ir 
kovo mėn. buvo įvairių įplau
kų $1,552.47, balandžio mėn. 
$2,425.94 ir gegužės mėn. (iki 
27 dienos) $3,210.00 — išviso 
$7,188.41, o per tą laiką buvo 
išleista kovo mėh. $1,507.07, ba
landžio mėn. $3,046.77 ir gegu
žes mėn. (dar neužbaigta išmo
kėjimai) $2,259.79, išviso
$6,813.63.

Tokia tat ižvaizda musų 
darbuotės, apie kurią norėjome 
suteikti žinių lietuvių visuome
nei.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

įvairumai
Pašalino žydą profesorių.
Varšava. — Varšuvos univer

siteto valdytojai be niekur nie
ko pašalino profesorių Par- 
ness’ą. Pašalinimo priežastis 
nepasakoma. Niekam tečiaus ne 
jaslapt’s, jogei tai padaryta to

dėl, kad jisai yra... žydas!

Johnsjon pasveikino Hardingą.
Chicago. — Apleisdamas Chi-

padaryta
paštu de-

ir gegužės cagą senatorius Johnson, kuris

*
Dr. A. R. Bliunenthal

Dykai
Gyvenimai yri 

tuščiai, kada prg 
nyksta regėjimai

Mm vartojai} 
pagerinta Oph« 
thalmometer. Y« 
patinga domu at

• w Kreipiamą į vai* 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4949 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Jelephonc Yards 4312 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN a S RUSIU os
•erai lUturlama linonuui p«r n ■»> 

tu kaipo patyrei lydytojau •hlrvnaa 
ir akuAarb.

Gydo aitria* ir ahronilkaa Haaa, vy
ru, motoru <r vaiku, P*S*1 naujauilaa 
metodas X-Ray ir kitokiai elektrų prfo. 
tolstu. <

Ofisas ir Labaratorija i 1VM W. Utį 
■t. aeteli Fiak 8U

VALANDOS: Nuo 11—lt pMą. b 
nu® 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal
3110 arba 857

Naktimis Drezel 
950 - Drover <186

OTVTNIMAli MII 8. Haletod Street

Telepheaai]

S...— .......   m ■ .Z

Dr. Charles Segal 
Persikėle | savo kaują hfisą 
pa. 4729 S<. Asland Avė. Jli 
gydo ligas vyrą, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuo 16 Iki 
12 rytmetyj, nuo 3 Iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. TeL Drexel 2880.

DR. G. M. 6LASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Talephone Yards 687.

Dr. F. 0. Carter
Duokit Okulistui Pritaikinti.. 

Akinius Jūsų Akims

Akis 
Ausis
Nosis
Gerkle

Jūsų akįs gal reikalauja gydy
mo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą.

Aukso Filled $4, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10.
Čysto aukso $6, $7, $8, $9, $10, 

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

metus.
Ištaisau žvairumą. Gydau viso 

kias akių ligas. Išpjaunu tonsi- 
lus. i <

Franklin O. Carter, 
M. D.

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

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

LIETUVIS DENTI8TAS 
1291 W. 22nd & So. Leavitt Sta, 

CHICAGO.
Valandos! 9:30 ryto iki 13 diena, 

■no 1 po pietų iki I vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistai

1821 So. Halsted StM Chicago, UI. 
kampas 18th St,

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

taip daug šukavo prieš republi- 
konų partijos reakcionierius, pa 
galios nusitarė pasiųsti sveiki
namąją telegramą “juodąjam 
arkliui”, Hįardingui, kurį pasi
rinko jo peikiamieji reakcio
nieriai.

Reporterio paklaustas ką jisai 
dabar mano daryti, kad pralai
mėjo repubBikonų konvencijoj 
— netapo nominuotas — sena
torius Johnson trumpai pareiš
kė: “Nežinau, dar pažiūrėsime.”

, • 1 , ■ k *■>*....

* ‘ .i • '-i- L, 'v-

Telephone Yards 6032

Dr. M. Slupnicki
2107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 6 iki 11 rytą 
įr nuo i iki | valam.

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 SL Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

DR. M. T. STRIKOLIS 
L 1 • t i v i i 

Gydytojas ir Chirnrsaa 
Ofisas: 1757 W. 47 St

TeL Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.
Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 268

/■■■ ........ .. . .....................

DR. I- E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rogelande: 10900 S. Michigau Ava. 
Telefonai, Puliman 342 ir 1189 
Chicagos ofisai: 4518 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 8:36 
—7. TeL Yards 723.
.--------------------------- A

Telephone Boulevard 2168 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI 

VALANDOS: Y-12 ryto 
2—9 vakaru 

8893 I. Margam SL Chleaga, 111.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

1637 WJ1 SL kampJIarukfl®!! av
Valandos: Iki 9 ryto; nuą | iki 

4 |r nuo 7 iki • vakarė. 
TeL ProspMrt 1111

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
{Priėiftimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago? > 

--- 1
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munistų pasakas, buk Lietu
voj socialdemokratai tai e- 
są tik saujelė inteligentų, 
neturinčių nieko bendra su 
darbininkų miniomis. Mes 
matome, kad darbo žmonių

Suvažiavimą sveikino šakiai 
apskrities valdybos atstovas, 
Naumiesčio ir Šakių profesines 
darbininkų sąjungos skyrių at
stovai ir iš Kauno atvykę Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
atstovai.

1739 SO. HALSTED ST„ 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tetepheaa Caaai 1*99

Bubacriptioa Ratas!
96.00 per year in Chicago.
15.00 per year outside of Chicago.
97.00 per year In Canada.

2c per eopy.
Entered as Second ClaM Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago. III, andai the act of 
March Srd. 1879.

Naujienos eina kasdien, ifekiriant 
n edftl dienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
III. —> Telefonas: Canal 1509.

U išsakomoji Kaišai
Chicago ja — pašte:

Metama ...............................
Pusei metą,..........................
Trinia mėnesiams ........
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

96.00
8.50

Chicagoje — per aaiiotojaal
Viena kopija . .......................... 02
Savaitei ...........    12
Mėnesiui .........  » 50

Suvienytose Veisti jose, ne Chicagoj, 
paštt:

Metama ................ .<..........  95-00
Pusei metą ............................ • 8.00
Trim* mėnesiams .............  1.65
Dviem mėnesiams .........  1-25
Vienam mėnesiui >65

Lietuvon ir kitur nžalenlnoMt
(Atpiginta).

Metams ............................
Pusei metą.............................
Trims mėnesiams ..............

97.00
4.00
100

Pinigus reikia siųst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymą.

Lietuvos darbinin
kai organizuojasi.

Šios dienos Apžvalgoje 
perspausdiname iš “Social
demokrato” aprašymą Ša
kių apskrities darbininkų, 
bežemių ir mažažemių su
važiavimo, įvykusio gegu
žės 1 d.

Tame suvažiavime daly
vavo 320 raštais įgaliotų 
atstovų, ir jie atstovavo 
daugiaus kaip -5000 darbo 
žmonių. Suorganizuotas ir 
sukviestas jisai buvo lygiai 
per aštuonias dienas.

Šakių apskritis nėra joks 
Lietuvos centras, ir darbi
ninkų judėjimas joje yra 
gal mažiaus išsiplėtojęs, ne 
gu kitose Lietuvos dalyse. 
Vienok toks didelis to suva- 
žiavimo pasisekimes! Iš to 
galima numanyt, kad darbo 
žmonės Lietuvoje šiandie 
jau yra visai kitokios dva
sios, negu buvo keletas me
tų atgal.

Minėtos apskrities darbo 
žmonių suvažiavimas pasižy 
mėjo tečiaus ne tiktai dide
liu skaičium delegatų ir da
lyvavusių jų išrinkime dar
bininkų, o ir savo svarsty
mų rimtumu; ir pagalios, 
tais draugiškais santikiais, 
kurie apsireiškė tarp jo ir 
socialdemokratų partijos.

Suvažiavimą sveikino 
specialiai tuo tikslu atvy
kęs Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos centro komi
teto narys, drg. St. Kairys. 
Patįs-gi delegatai labai į- 
domavo socialdemokratų 
nusistatymu įvairiais vi
suomenės ir politikos klau
simais, ir kada drg. Kairys 
jiems išdėstinėjo savo par
tijos poziciją, tai jie paro
dė karšto pritarimo jo išya- 
džiojimaš.

Per socialdemokratų at
stovus suvažiavimas nutarė 
įteikti Steigiamam Seimui 
savo reikalavimus sulię ša
lies tvarkos; taigi jisai pri
pažino juos savo atstovais.

šito vieno pavyzdžio pa
kaktų, kad išblaškius visas 
tas melagingas mūsiškių ko-

minios turi pilniausio pasi
tikėjimo socialdemokratais 
ir veikia išvien su jais gra
žiam sutikime.

Suirute Europos 
komunistuose. '

Amerikos Socialistų Par
tijos spaudos biuras prane
ša mums, kad vadinamojo 
Trečio Internacionalo cent
ras atmetė tą įstaigą, kuri 
buvo įsikurusi Amsterdame 
tikslu skleisti Trečiojo In
ternacionalo idėjas Vakarų 
Europoje. Atmetimo prie- 
žastįs nėra paskelbtos, bet 
minėtasai spaudos biuras 
daro tai įstaigai įdomų už
metimą. Jisai sako:

“Trečiojo Internacio
nalo biuro šaka Amster
dame buvo įsteigta rezul
tate konferencijos, kurio
je vadovaujančią rolę lo
šė Louis Fraina.”
Tasai Fraina yra šnipas- 

provokatorius, kuris Ameri
koje suorganizavo “kairias- 
parnius”, o paskui komunis
tus.

Taigi išrodo, kad ir ta 
Trečiojo Internacionalo ša
ka Amsterdame buvo šnipų- 
provokatorių darbo vaisius.

Įdomu dabar butų pagal
voti, kodėl šnipai-provoka- 
toriai organizuoja komunis
tus ir Trečiojo Internacio
nalo skyrius?

Amerikos komunistų tė
vas, Fraina, dabar yra Eu
ropoje. Kaip girdėt, italų 
socialistai Amerikoje gavo 
nuo savo draugų iš Europos 
žinią, kad jisai atvyko Švei
carijon; bet socialistai Eu
ropoje jau žiną, kas per 
paukštis esąs Fraina.

Kada matai, kokie gai
valai lošia vadovaujančią 
rolę komunistų partijose ir 
komunistų Internacionalo 
“organizavime”, tai darosi 
visai nenuostabu, kad ko
munistų judėjimas visose 
šalyse vis giliaus smunka į 
pelkes. Vokietijoje, pavyz
džiui, komunistai ne tiktai 
suskilo, o ir ėmė vartot vie
ni prieš kitus terrorą!

Su pagelba provokatorių, 
mat, yra lengva ardyt, bet 
negalima nieko pastovaus 
subudavot.

Apžvalga
ŠAKIŲ APSKRITIES DARBI
NINKŲ, BEŽEMIŲ IR MAŽA

ŽEMIŲ ATSTOVŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Gegužės pirmą dieną Šakiuo
se įvyko labai gausingas apskri
ties darbininkų, bežemių ir ma
žažemių atstovų suvažiavimas.

Suvažiavimai! atvyko daugiau 
kaip 320 raštais įgaliotų atsto
vų. Nors pakvietime buvo pra
nešta, kad vienas atstovas bu
tų ne mažiau, kaip dešimties 
darbininkų, daugelis atvykusių
jų atstovavo dešimtims ir *iiet 
šimtui su viršum. Tuo budu su
važiavimai! pasiuntė savo atsto
vus daugiu iR kaip penki tūk
stančiai darbininkų. Tokio gan 
singo vietos suvažiavimo dar 
nėra Lietuvoje buvę, o suorga
nizuota ir sukviesta jis lygiai 
per 8 dienas.

Kadangi suvažiavimas supuo
lė su darbininkų šventes diena, 
tai pirmos prakalbos buvo pa
švęstos tos dienos svarbai ir 
reikšmei išaiškinti.

Buvo trumpai paminėta, kiek 
susipratę Europos darbininkai, 
vienybėj į kovodami dėl savo 
teisių, laimėjo per paskutinius 
30 metų ir kad jie kai kuriose 
valstybėse jau darosi šiandien 
gyveninio šeimyninkais.

Buvo nurodyta, kad ir Lietu
vos darbininkai, sekdami savo 
draugus kitose šalyse ir jų pa
dedama, ipaskutiniaiis metais 
ūmai pašoko šviestis ir organi
zuotis. Jie jau verčia savo prie
šus žinotis su darbininkais kai
po stipriausia musų krašto pa
jėga. Buvo kviečiama, kad Ša
kių apskrities darbininkai, ypač 
dabar, stvertųsi savo jėgas dru- 
tinti ir tuojau kurtų visuose vals 
čiuose profesinės sąjungos sky
rius, kurtų partines socialdemo
kratų organizacijas, skaitytų, 
platintų ir remtų savo laikraš
tį “Socialdemokratą.” Buvo 
reiškiama tvirtos vilties, kad 
Mišinių metų darbininkų šven
tė ir Šakių apskrity ir visoj Lie- 
uvoj galės iškelti naujų ir dar 

didesnių darbininkų laimėjimų.
Susidarė šviesus, pilnas pasi

tikėjimo savomis pajėgomis 
ūpas. Laukdamas Seimo susi
renkant, suvažiavimas vienu 
misų priėmė rezoliuciją, Ze
niau paduodamą, kurioj išdėjo 
lagrindinius savo reikalavimus. 
Rezoliucija nutarta įteikti dar- 
jininkų atstovams Seime — so
cialdemokratams, kad ja vaduo- 
ųsi savo veikime.

Po to suvažiavimas ėmėsi 
svarstyti vietos savo reikalus ir 
iriėniė opiausiais klausimais 

šią rezoliuciją:
1) Vietos savivaldybės ir ccn- 

ro valdžia turi kreipti daugiau
domės į bėdnuomenės aprūpini
mą duona ir tuojau skirtų tam 
reikalui dalį suimamos rekvizi
cijos bent tai daliai bėdnuomre- 
nės, kuri jau visiškai badauja;

2) vietos savivaldybės turi 
paimti globon ir priežiuron tas 
šeimynas, kurios ištisai serga 
limpamomis ligomis ir neįsten
gia dėl to savęs apsirūpinti;

3) žemės išnuomavimas ten, 
kur netiksliai buvo atliktas, tu
ri būti atitaisytas vietos beže- 
mių ir mažažemių naudai;

4) dvaruose netikę darbinin
kų butai turi būti greitu laiku 
taisomi. Jeigu kur patys darbi
ninkių sau taisosi butus, turi 
būti suteikta jiems atatinkama 
pagalba;

5) vietos savivaldybės ir val
džia tuojau turi sutvarkyti na
mų savininkų santykius ir su
stabdyti nenormalį butų atsaki
nėjimą nuomininkams, ypač 
miestuose, kas yra daroma dau
giausia tam, kad pakelti ir be 
to aukštą nuomos mokesnį.

6) vietos savivaldybės turi 
teikti visokią pagalbą darbinin
kų organizacijoms ir leisti jų at
stovams dalyvauti1 savivaldybių 
steigiamose komisijose.

Nutarta, kad darbininkų, be
žemių ir mažažemių šelpimo 
reikalais laikinai rūpintųsi so
čia les apsaugos skyrius, apskri
ties valdybos sudarytas. Bet kai
tų buvo pripažinta didelis rei
kalas tuojau sudaryti pačių dar
bininkų centrą line organizacija 
visai apskričiai, kad ji gintų 
darbininkų reikalus ir jiems at 
stovaulų savivaldybės įstaigose 
ir kitur, kur tik reikės.

Nutarta surišti visus apskri
ties darbininkus, bežemius ir 
mažažemius vienon profesinei! 
sąjungon, o kiekvienam vals
čiuje sudaryti tos sąjungos sky
rių. Išrinkta 16 asmenų komi
sija po vieną nuo valsčiaus ir 
jai pavesta organizacijos dar
bui vesti. Tai komisijai nutar
ta perduoti ir visokie dienos 
reikalai, skundai ir klausiniai 
suvažiavime iškelti.

Tarp kitko buvo suvažiavime 
iškelta, kaip žiuri socialdemo
kratai į tikėjimo klausimą. Tuo 
klausimu kalbėjo St. Kairys, at- 
reni|dainas krikščionių demo
kratų užsipuldinėjimus, kuriais 
jie mėgino per rinkimus socia
listus nujuodinti žmonių akyse. 
Suvažiavimas pareiškė tai kal
bai ytin karštos savo užuojau-, 
tos^

Suvažiavimą baigiant, buvo 
pasakyta dar keletas kalbų, ku
riose darbininkai buvo kviečia
mi prie vienybės, prie suderin
tos ir organizuotos kovos su 
savo priešais dėl naujos tvar
kos, kurioje darbo žmogus bu
tui gyvenimo šeimyninkas. Ypač 
gražiai kalbėjo, užbaigdamas 
susirinkimą jo pirmininkas dr. 
Grybas.

Pareikšta vilties, kad Šakių 
apskrities darbininkai dar šiais 
metais sugebės padaryti ne vie
ną panašų suvažiavimą ben
driems savo reikalams aptarti.

Draugai išsiskirstė linksmi ir 
pakilusiu upu.

Kol salėje ėjo suvažiavimo po 
sėdis, gatvėje buvo padarytas 
gana gausingas mitingas. Kele
tas kalbėtojų aiškino darbinin
kų šventės reikšmę.

[“Socialdemokratas.”]

S. L. A. VIRŠININKŲ RIN
KIMO REZULTATAI.

Paskutiniame “Tėvynės” nu
meryje paskelbia S. L. A. Pil
domosios Tarybos rinkimų re
zultatai. Juose yra įdomiausia 
tai, kad vietoje senojo sekreto
riaus, A. B. Strimaičio, tapo iš
rinktas T. Dundulis. Pirmasis 
gavo 1674 balsus, o antrasis — 
2113 balsų.

P-as Strimaitis buvo įdėjęs į 
kandidatų sąrašą da ir trečią 
kandidatą, A. M. Mctelionj, ku
ris visai nebuvo priėmęs Ikandi- 
daluros. Šituo budu senasis sek
retorius tikėjosi suskaldyti sa
vo priešų balsus. Iš dalies jisai 
o atsiekė, nes Metelionis gavo 

579 balsus; bet to nepakako, 
kad išgelbėjus p. Strimaičio 
kandidatūrą.

Persimainė taip-pat vice-pir- 
nininkas. “Tėvynė” praneša, 
kad išrinktas esąs A. Kamarau
skas (pirma buvo Dr. Baltrušai
tienė), bet išrodo, kad tai yra 
klaida. Į viąfcpirmininkus kan
didatai buvo trįs, kurie gavo se
kamus balsų skaičius: K. P. 
Jurgeliunas 1845, P. Mikolainis 

292, V. Kamarauskas 1192. Ka- 
in-arauskas (A. ar V. ?) jjavo ma 
žiaus balsų už kitu du kandida- 

U! kokiu-gi bildu jisai! galėjo 
juti išrinktas?

Kiti viršininkai paliko dau
giausia tie patįs, bet pastebėti
na, kad visi jie turėjo gana stip
rią opoziciją. Už prezidentą St. 
Gegužį paduota 2144 balsai, ,o 
už abudu jo oponentu daugiaus 
kaip 2200; iždininkas T. Pauk
štys gavo 2178 balsus, o jo opo
nentai 2168; daklaras-kvolėjas 
F. Matulaitis surinko 1954 bal
sus, o du jo oponentai apie 2400.

Iš to matyt, kad Susivieniji
me buvo didelio nepasitenkini
mo senaisiais viršininkais.

Žmonių bankai.
Frederick C. Howe

[Federuotoji Presą].
I

Bankų kūrimas ir tvarkymas.
Banko biznis yra labai pa

prastas dalykas. Jis reikalauja 
mažiau gabumo, negu kitas biz
nis ir mažiau'' išsilavinimo ir 
žiniojimoj negu by viena kita 
profesija. Prirodymui to pakaks 
nurodyti į tą faktą, kad iki Ci
vilio karo Jungtinėse Valstijose 
bankus kūrė ir vedė patys dar- 
bininkhi ir ūkininkai. Jie tatai 
tankiausia atlikdavo susibūrę į 
kooj>eracijas. 65,000 Europos 
paskolos draugijų savo esybėj 
yra niekas daugiau, kaip lik 
bankai. Tos draugijos yra tvar
komos amatininkų ir kaimie
čių. Jų nuostoliai yra menki. 
Faktinai, jos neturi nuostolių. 
Kanadoj esti 200 paskolos drau-

gijų, kurios nepražudė nė vie
no dolerio. Massachusetts ir 
New Yorko valstijų rekordai 
rodo, kad tenykščios paskolų 
draugijos ir-gi verčiasi be nuo
stolių.

Praktikoj yra dviejų rųšių 
bankų: (1) produkcijos bankai, 
kurie steigiama tuo tikslu, kad 
paakstinus žmones krauti tur
tus ir davus progos įsigyti rei
kiamo kapitalo ir įrankių tiems 
žmonėms, kurių vienintelis tur
tas yra galėjimas dirbti; ir (2) 
naudojimo bankai, kuriems ru
pi ne produkcija, bet naudoji
mas, užsiima įvairios rųšies 
spekuliacija, kad tuo budu įgi
jus kuodaugiausia įtaikos indus
trijoj.
’ Jungtinių Valstijų bankai iki 
1890, o ypač iki 1860 m., priklau 
sė pirmai rųšiai. Jų svarbiausias 
tikslas buvo teikti paramos ūki
ninkams, pirkliams ir neturin
tiems pinigų žmonėms. Jie taip
gi užsiimdavo permainymu vic- 
nrfs rųšies turto ant kitos. Kitaip 
sakant, jie pardavinėdavo neju
dinamąją’ turtą arba mainydavo 
jį. Kartais tie bankai buvo stei
giami kooperatyviais pamatais. 
Bet diduma jų buvo privatiniai 
arba valstijos bankai. Tuo laiku 
bankai da nebuvo susibūrę į 
sindikatą, kurį kontroliuoja 
Wall strytis. Tų bankų dėkai 
įsikūrė diduma geležinkelių ir 
kitos rųšies industrijos.

Kadangi pastaruoju laiku 
bankai nukrypo nuo savo užda
vinio ir pasidarė naudojimo įs
taigomis, lai yra‘būtinas reika
las steigti naujos rųšies bankus, 
kurie tarnautų ūkininkams ir 
darbininkams. Steigti tokius 
bankus, kure teiktų ūkininkams 
ir darbininkams paramos plėto
jant kokią nors pramonę. Gi 
dabar mažesni bankai siunčia 
sudėtus žmonių pinigus į dides
nius bankus spekuliacijos tik
slais. Tuo budu padaroma di
desnio pelno, negu skolinant 
pirkliaiTis, ūkininkams ir dar
bininkams pinigus šešiais nuoš.

Visos Europos- šalys turi žmo
nių bankų, kurie yra žmonių, 
kaip Raiffcisan arba Scliultz— 
Delilzsch bankai. Šioj šalyj 
jie tankiausia vadinama pasko
los draugijomis. Tatai yra tik
ri bankai. Jie surenka iš žmonių 
pinigus ir paskui skolina juos 
tiems, kurie užsiima kokios 
nors, rųšies produkcija. Tie ban
kai kuriama kooperatyviais pa
matais; juos tvarko patys žmo
nės; ir prieš karą jų apyvarta 
siekdavo bilionus dolerių me- 
tlllllS.

(Bus daugiau)

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Kas valdžiai labiau rupi.
[Federuotoji Presą],

Washi/ngton. — Dr. E. B. Bo
są paskelbimu, Kongresas, kurs 
ką-lik išsiskirstė atostogoms, 
valstybės išlaidoms einamais 
metais paskyrė daugiau kaip 
pusšešto biliono dolerių. Iš ši
tos milžiniškos sumos daugiau 
kaip 93 nuošimčiai skiria dabar 
tinio karo ir buvusių karų iš
laidoms, o taipjau karo ir lai
vyno departamentų išlaikymui, 
kuomet žmonių gerovės reika
lams tenka vos vienais ir vienas 
dešimtdhlis (101) nuošimčių. 
Detaliau, paskirstymas toks:
Išlaidoms, kilusioms iš dabarti 

nio karo (įskaitant procentus 
žmonėms už paskolą valstybei, 
pensijas, kareivių ir jūreivių 
globą, kariškių apdraudę etc.) 
viso $8,855,482,585, arba 67.81 
nuošimt.

Karo ir laivyno departamen
tų išlaikymui $1,124,138,676, ar 
ba 25.02 nuošimt.

Valdžios aparatui (kongreso 
narių algoms, prez'denlo ir jo 
rūmams, teismams, federalinės 
valdžios departamentams etc.) 
$181,087,225, arba 3.19 nuošimt.

Visuomenės darbams (upėms 
ir uostams, pašto keliams, re
montams, etc.) $163,203,557, ar 
ba 2.9 nuošimt.

Tirinejimo, auklėjimo ir kul
tūros reikalams (kasyklų biu

rui, žvejybai, gyvulių ir augme
nų kultuvai, rinkoms, užsienio 
ir namų vaizbai, darbo statis
tikai, vaikų ir moterų biurui, 
visuomenės sveikatos dalykams, 
švietimui, knygynams etc.) 
$57,093,360, arba 1.01 nuošim
tį.

Kapitalistai valdo mokyklas, 
amboną ir spaudą.

Bobsono Statistikos Agentū
ra, kuri tarnauja kapitalistams, 
duodama jiems įvairių patari
mų biznio ir finansų dalykais, 
konfidencialiniame raporte pra
neša jiems, kad darbininkai esą 
šiuo momentų kapitalo sumuš
ti. Ponas Bobson betgi perspėja 
samdytojus, kad jie stengtųsi 
gražumu taikytis su darbinin
kais taip, kad) darbininkai nesu
pyktų ir neimlų “spardytis” 
Girdi, kuomet dabar samdyto
jai paėmę viršų ant darbininkų, 
jie neprivalą pastarųjų žeminti 
taip, kaip kad talkininkai žemi
ną Vokiečius negalimomis tai
kos sąlygomis.

Tą p. Bobsono pareiškimą, 
kad buk kapitalas sumušęs dar
bininkus, galime palikt nuošaly. 
Tai jo asmeninė nuomonė. Įdo
mesnis lame konfidencialinia
me pranešime dalykas yra tas, 
kad Bobsonas atvirai pripažį
sta, jog samdytojai (kapitalis
tai) šioje šaly kontroliuoja mo 
kyklas, bažnyčių sakyklas ir 
laikraščius. Jis sako:

“Be abejo, darbininkai sumuš
ti... Samdytojų (t. y. kapitali 
stų) klesa šiandie daug galin
gesnė negu ji buvo 1914 metais. 
Tiesa, organizuotų darbininkų 
jiegos dabar taipjau daug skait- 
meningesnės negu jos kada-nors 
buvo; jų šiandie yra dvigubai 
tiek organizuotų, negu buvo 
1916 m. Bet darbininkų jiegos 
neturi perdaug didelės įtakos į 
visuomenę. Be to, darbininkai 
patįs tarp savęs nesutaria. Jie 
bijo kapitalistų, bet taipjau bi
jo savų fakcijų. Jie grūmoja, 
bet nedrįsta nieko pradėti veik
ti. ♦
* “Kaip sakėme, kapitalistų 

klesa šią valandą jnesutygintį- 
mai galingesnė negu ji buvo 
1914 metais. Ji turi daugiau pi
nigų savo dispozicijoj. Karas 
davė progos atsirasti aštuonio
likai tuksiančių naujų milijo
nierių. Jų pinigų jiegos stip
riau organizuotos. 1914 metais 
mes turėjome 30,000 bankų, vei 
kiančių dideliame laipsny sava
rankiai, kilsi nuo kito nepriklau
somai. Bet štai atėjo federali
nės Rezervo® Bankų. įstatymas 

ir davė nuims jungiamąją ma
šiną, o penkeri karo metai pa
tarnavo tuo kuju, kurs visus 
juos suliejo sukalė į vieną.

“Karas pamokino samdytojų 
k lesa visų plačiausios propa
gandos paslapčių ir galybes. Im
perinė Europa tą galybę paži
nojo. Jungtinėms valstijoms ji 
buvo naujas dalykas. Dabar, 
kada mes turime visa, ko tik 
reikia, parduoti Amerikos žino 
nėms, mes žinome, kaip par
duot Mes išmokom. Mes turi
me mokyklas; mes turime am- 
bonus. Samdytojų klesa turi sa
vąją spaudą. Jungtinės Valsti
jose nėra nė vieno kiek svarbes
nio laikraščio, kurs nebūtų jų, 
kapitalistų, valdomas.”

Iš Įvairių Sričių.
NEGRAI IŠRADĖJAI.

Nekcnčfiaiilįs juodspalvių 
amerikiečiai mano, kad jie nie
ko sugalvoti negali, kad prie 
išradimų linkę vien baltveidžiai 
amerikiečiai. Vien franeuzai 
kitokių spalvų žmones žmonė
mis laiko ir tokius skiria net 
savo kariuomenės generolais ir 
savo tautos raštininkais, ko pas 
kitas biiltspalvcs tautas beveik 
nėra. Garsus franeuzų rašyto
jas Durnas buvo negrų kilmes; 
tokios kilmės buvo ir žymiau
sias rusų rašytojas poetas Puš
kinas. Gabių negrų, be abejo
nės, yra ir kituose xkraštuose, 
tik ne visur jiems lengva savo 
gabumą parodyti. Amerikoj 
yra negrų ir išradėjų, nors čia 

jiems savo gabumus parodyti 
mažiausiai suteikia progos. Wa- 
sliingtono patentų biuras išdavė 
negrams daugiau kaip 400 pa
tentų išradimams, nors juod- 
spalvianis tai gauti Čia labai sun 
ku, daug sunkiau negu baltie
siems. Žinoma, daugiausiai ne
grų išradimų yra tose srityse, 
kur jie dirba, nes kitose ne
lengva jiems išsilavinti. Tarp 
negrų išradimų yra pabūklas 
mašinoms tepti; bet netrūksta 
jų išrastų pagerinimų telefonų 
ir telegrafų aparatuose. Net as
tronominiuose instrumentuose, 
vartojamuose observatorijose, 
netrūksta negrų išradimų ir pa
gerinimų. Vieną tokį juodspal- 
vio išradimą su visais dokumen
tais prezidentas Jcffcrson buvo 
persiutęs Paryžiaus Mokslo Aka 
demijai. Astronomija vienok 
nėra tai dirva, kurioj negrai 
dirbtų ir turėtų progos išsila
vinti. Kaipo vieną svarbių, pir
mą kartą vartotų negrų išradi
mų reikia paminėti prietaisą, 
kurs narams palengvina panė
rus po vandeniu ilgesnį laiką 
pasilaikyti.

Ir indijonų Amerikoj svarbių 
išradimų nėra, ir turbut dėl tų 
pačių priežasčių ką ir negrų. 
Mongolai, ypač japonai, turi sa
vo lygiai svarbius kaip ir balt- 
spalviai išradimus. Jeigu jų 
kur nėra, tai todėl, kad ne vi
siems ten duota progos išsila
vinti, ne tiek todėl, kad kokios 
tautos protas butų žymiai men
kesnis. Ir lietuvių patentuotų 
išradimų yra labai maža, tur
but vien todėl, kad jie savo su
galvotų išradimų nepatentuoja.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas f

Veda viaokitu reikaltu, kaip kriminaliikuoat 
taip ir civilitkuosa i eismuose. Daro 

viaokiut dokumentua irpopiaraat

Namų Ofisas!

3128 9. Haltted St 
Ant trečių lubų

Tel^Drorer 1310

■
1111-11 InltrMt. 

Tel. Central 4411

K. PFTRATIS ^7 g.-FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgagk Bank’

REAL ESTATE^IN»URĄN1B^|

European American Bureau
Siuneia Pinigus Parduoti* Laivohor»a» 

NOTARIJCdAB ’J

3249 3o Halsted St eet, Chicago. 
Telephone Boulevard 6

DR. A. MONTVLD
CHICAGO

LIcCbtIb Gydytojai Ir ChlraTfM 
25 E. WMhiiiftoa 8t 
Marshall Field Aaaaz 

18th fl. Rainas 1887 
PhoM Caatral 8891 

Valandos: nuo 19 iki 13 rjrtu 

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X>8pindaliai. Phone Armitaga 2919 I
Rezidencijos telef. Albany 8710

V......—.... ■„■r

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos: nuo 10 iki 8 vai valui 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
>261 8o. Halsted St. Chicago. HLK. . . . *

Tel. Yards 8654

Mts. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
nijos hospitalk. 
še, 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 vilai v. , 
_ „ _ - --- -  , . ~ -g- - - ----- -         J?

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybi, Colunibijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

■ k# l -■
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Lietuviu Rateliuose
Partijos Žinios.

—J_______ —

4-to Wardo Socialisto Or 
ganizacijos susirinkimas

Socialistų Partijos Ketvirtojo 
Wardo Organizacijos mitingas 
įvyks Pėtnyčioj, birželio 18 d., 
kaip 8 valandą vakaro “Auš
roj,” 3001 So. Halsted gt.

Visi nariai būtinai atsilanky
kite. Svarbu.

A. Lalig, Sekr.

MELROSE P ARK

Sutrinkimas.

Birželio 13 d. Kini. Algirdo 
Draugija laike savo mėnesinį 
susirinkimą. Apsvarsčius eina
muosius draugijos reikalus, jos 
raštininkas perskaitė protokolą 
ir rezoliucijas iš Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos kon
ferencijos, laikytos kovo 28 d. 
š. m. Raštininkas paaiškino, kad 
tatai jis darąs tuo Ūksiu, idant 
visi žinotų kas veikiama Tary
boje. Dėlei to betgi jokio tari
mo nepadaryta.

Beje, vienas draugijos narys, 
Jonas Abraitis, atsišaukė į drau
giją prašydamas pašalpos. Ji
sai mat labai nukentėjo dėlei 
kiek laiko atgal čia siaučiančios 
audros. Po ilgy ginčų nutarta 
paskirti iš draugijos iždo dvide
šimt penkis dolerius. O geros

valios nariai čia jau suaukojo 
$6.40. Tuo budu J. G. gavo 
$31.40.

Reikalinga pažymėti, kad šio
ji draugija yra viena iš duos
im ilsiųjų draugijų M C Irose 
Parke. Ji niekuomet neatsisako 
sušelpti nelaimės ištiktus savo 
narius ir dažnai aukoja įvai
riems visuomenės reikalams; 
aukoja kiek išgali. Pav., per 
vienus metus ji yra paaukoju
si:

Sušclpimui mirusio draugi
jos nario a. a. Valaniškio našlės 
ji paskyrė iš iždo penkiasde
šimts dolerių ir išrinko specia- 
lę komisiją, kuri tuo pačiu tik
slu parinko aukų pas vietos lie
tuvius. Komisijos pasidarbavi
mu surinkta apie šešiasdešitms 
dolerių, kurie atiduota našlei. 
Beto, po siautusios čia audros 
draugija nutarė paskirti po dvi
dešimts penkis dolerius iš iždo 
sušclpimui dviejų nukentėjusių 
dėlei jos (audros) narių. Geros 
valios nariai taipjau prisidėjo 
savo auka. Pagalios, draugija 
yra pirkusi Jungt. Valstijų lais
vės paskolos boną už 50 dol. ir 
taipjau Lietuvos Valstybės bo
ną — už 50 dol. i Gi Lietuvos 
Laisves Fondui (Lietuvos Soc.

cho- komunistų organui išanali
zuoti. Tasai jį išanalizavo ir 
paskelbė savo dekretą. Jisai yra 
toks:

—Laisvamaniai sočiai buržu
jai, ir juos remti neišpuola. -

Visi “geri komunistai“ priva
lo įsidomėti ir būtinai kovoti su 
tuo naujuoju “susipratusių ko
munistų“ priešu.

Vadinasi, komunistai vis tiek 
daro “progresai“ —Gvaizdikas.

Pranui Harmanui, SLA. 226 
kuopos sekretoriui yra laiškas 
Naujienų ofise. Atsibūkite.

laisvamanių PIKNIKAS.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
W SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
T«!ephon« Central

Valandos: 9 ryto Iki 5 vakare.
Subatomini 9 iki 1 po platų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Eiczamiaaojo Abstraktas 

perkant.
arba parduodant narna, lota ar
ba fartną ir padirbu visokias 
l^gališkut Dokumentun. Sutel

ktu patarimus Ir skolinu pinijcus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
Mlygų.
Wast Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 Iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stata Ran
kos, 2201 W. 22nd Straet
Cor. I^avitt. Tai. Canal 2552.

ONA BURAGIENft, po tėvais 
Griniūtė, pasimirė Pėtnyčioj, Bir 
želio (June) 4 d., 1920 m., 11 v.. 
8 minutas rytmetyj. Turėjo 39 
metus amžiaus. Paėjo iš Suval 
kų rėdybos, Vilkaviškio pavieto, 
Pilviškių parapijos, kaimo Gu
delių.

Atvyko Amerikon 1906 m. 
Paliko nuliudime vyrą Juoza
pą ir sūnų Juozapą 12 m. Mir 
tis pakirto iš nepasisekimo 
operacijos, nes trįs jau buvo da
rytos, bet ketvirtoji nebepasise

kė; tu įėjo apleisti šią ašarų 
pakalnę. Laidotuvės atsibuvo 
7 d. Birželio (June) 1920 m. iš 
namų 702 N. 16th Street į šven 
to Vicento Dc Paul Bažnyčią, o 
iš ten į Kalvarijos Kapines.

Giminės ir pažįstami, kurie 
norit plačiau žinoti apie jos mir
tį, tegul atsišaukia po adresu:

702 N. IGth Street 
Springfield, iii.

Pasilieku Nubudime /yrąs
Juozapas Buragas 

ir sūnūs Juozapas.

——

Tarp kaltinamųjų yra ir ko
munistas — inilionierius,- Wi- 
lliam Bross Lloyd.

Elevatorių darbininkai laimėjo.

Elevatorių darbininkų unijos 
atstovai pasirašė naują su sam
dytojais sutartį. Ja darbininkai 
laimėjo algų padidinimą — po 
15 centų valandai. Motormanai 
ir konduktoriai dabar gaus po 
82 centu valandai. Paprastieji 
darbininkai — 72 centu.

< . >
Haywoodo byla atidėta.

75
25

per 
kad

75 kap. riebumų % svaro - 
kap., dar kiti mažmožiai 
kap.). Na, apškaiČiau tur būt 
greičiau per pigiai, negu 
brangiai. Tegul pasirodytų,
be reikalo suvalgome kasdien 
vienu ketvirtdaliu daugiau, Re
gu kurui reikia. Tada kasdien 
iš kišeniaus išmestume apie 70 
kapeikų arba per 305 d. apie 250 
rublių, o per visą savo gyveni
mą (per 40 darbo metų) 10 tuk 
Staučių rublių. Visa tauta nuo to 
vienais metais turėtų nuostolio

bulvių, duonos. Tai vis

PRANEŠIMAI
Liet. Teatr. Dr-stža ftv. Martino 

priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
Birželio 20 d., 1-mą vai. po pietų, Sv. 
Jurgio nanrp. svet., Nariai malonė
kite pribūti visi, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. — Valdyba.

25 dol. ir geros valios nariai su
dėjo 31 delerį. Vadinasi, Algir
do .Draugija turi kuo pasidid
žiuoti prieš kitas vietos lietuvių 
draugijas.

—o—
Andai, einant gatve, dėl kaž

ko susivaidijo du negrai ir vie
nas, išsitraukęs revolverį, ketu
riais šūviais patiesė ant gatvės 
savo priešą. Pastarasai tuoj mi
rė. Šovikas pagautas. — XXIX.

Praeitą nedėldienį, birželio 
13, Liet. Laisv. Federacijos 1- 
moji kuopa surengė pikniką di- 
dlĮiąjame p. černausko daržp, 
Lyons, III.

Kaip ir buvo manyta, laisva
manių* piknikas pavyko ytin ge
rai. Neveizint to, kad tą pačią 
dieną buvo bent kelių kitų drau 
gijų piknikai ir kad oras buvo 
gan biaurus, bet žmonių prisi
rinko daug.

Piknikas butų pavykęs dar 
geriau, jeigu ne lietus. Jisai1 
piknikininkus užklupo kaip tik' 
tada, kai prasidėjo programas. 
Žmonės turėjo sprąsti kur Jjc-1 
sumanydami, kad nepermirKiis 
iki “gyvam kaului.“

Piknike kalbėjo Dr. A. Mont
vidas ir M. X. Mockus.

Aplamai, pikniką reikia skai
tyti pilnai pavykusiu. Laisva
maniams liks nemažu pelno.

— Puslaisvamanis.

Susirgus teisėjui Francis E. 
Bakeriui, pranionicčių unijos 
vado, William D. Haywoodo ir 

| devyniasdešimts trijų kitų tos 
organizacijos narių nuteistų il
giems metams kalėjimai), ape
liacijos nagrinėjimas prisiėjo 
atidėti ncapribotam laikui.

Visi kaltinamieji reikalauja 
naujo bylos nagrinėjimo.

Elevatorių kompanijai reikalin
ga 10 centų nuo pasažierio.

BRIDGEPORT

Jie susirūpinę.

Laisvamanių prakalbos sutei
kė nemaža galvosūkio kleboni
jai. Pasirodo, kad grąsinimai iš 
ambono nieko nepadėjo: didelės 
minios parapijonų ėjo pasiklau
syti “laisvamanių kunigo pa-

Ateityj, sako, klebonija bu
sianti atsargesnė. Vienas parapi- 
jonas man papasakojo sekamą:

—Kitą kartą, kada jie čia su
rengs prakalbas, tai ir mes su
rengsime — forus ar ką nors 
kitą...

Je, business is business. Jeigu 
negali nuveikti savo konkuren
to vienu budu, lai panaudok ki
tą.

Nepatenkinti ir musų “buvę 
žmonės“ —. “komunistai.” Gir
di, ir jiems tie laisvamaniai ga-

Nugi, andai vienas patentuo
tas komunistas norėjęs pasi
klausyti Mockaus prakalbos ir

puoštą glindomis, svolačais ir 
prasimanymais) paplatinti.” 
Bet tie “buržujai laisvamaniai“ 
jį neįsileidę. Girdite, ueįsileidę! 
Delei to jisai tuoj nuvyko į sma- 
linyčią ir išviręs puodelį sma
los pasiūlė jį Brooklyno anar-

KIDS— fa Black «m! White!

Įžeidęs musų policijos 
viršininką.

Nebraskos valstijos guberna
torius McKclvic labai įžeidęs 

L | Chicagos policijos viršininką 
* Garrity. Andais mat! jis ėmė 

ir pasakė, kad republikonų kon
vencijoj Chicagos pdlicistai 

“atvirai pardavinėjo degtinę.”
Šituo policijos viršininkas la

bai įsižeidęs, ir dabar jis parei
kalavo, kad “gerbiamasai guber
natorius arba turi priparodyti 
savo kaltinimus, arba juos at
šaukti.” To reikalaujanti Chica
gos garbe.

Elevatorių kompanijos pre
zidentas paskelbė, kad kompa
nija neužilgio įteiksianti Public 
Utilities komisijai prašymą, 
kad butų leista padidinti kainas, 
imti po dešimts centų nuo pasa
žierio. Esą, dabar, kuomet kom-| 
panija buvo priversta padidin
ti darbininkams algas, tai jai 
gręsia — bankrotas.

Gatvekarių kompanija taip
jau kreipėsi į tą komisiją. Ji 
esanti reikalinga astuonių cen
tų. Ir reikalinga urnai. Kitaip, ir 
jai busią bloga.

Naujas! skandalas Dunninge.

Ir vėl turime naują skandalą 
nesveikapročių ligoninėj, 

Dunninge. Vienas pavestas tos 
ligoninės globai žmongus, tūlas 
James D. Flanagan, turbūt, 
mirsiąs. Jis biauriai sumuštas. 
Sakoma, kad jį sumušė patįs li
goninės prižiūrėtojai.

Atatinkamos įstaigos- žada

Tokių skandalų Dunninge 
dažnai pasitaiko. Nekartą, ro
dos, buvo žadėta “pradėti tar
dymą.” Bet iš to nieks neišeida
vo.

Tik astuoni prisaikintieji. .

—prasidėjo gegužės 10 dieną. 
Iki vakar dienos tečiaus teiš- 
rinkta tik astuoni prisaikintieji 
teisėjai. Viso per advokatų “še- 
rengą“ pervaryta šeši šimtai 
žmonių. Dar reikia keturių pri- 
sajkinlųjų. Ir, pasak vieno ad
vokato, jų išrinkimas užimsiąs 
nemažiau kaip vieną mėnesį lai
ko!

Nesiskubina mokėti mokesčių.

Federalinis mokesčių biuras 
paskelbė, kad “turtingieji Chi
cagos piliečiai” nelabai skubi
nasi užsimokėti valdžiai pri
klausomus mokesčius. Biuro ap 
skaitymu, dar stokoja apie de
šimt milionų dolerių.

Užvakar buvo paskutine die
na mokėti mokesčius. “Pasivė
lavusieji“ dabar, veikiausia, tu
rės užsimokėti ir tam tikra da
lį pabaudos. Tik, suprantama, 
jeigu jie bus pagauti!

Apie valgymą
Kam teko pabūti kiek Fran- 

euzijoj, tai tasai pastebėjo, jo
gei franeuzai, net ir sunkų dar
bą dirbę valgo mažiau už lietu
vius. Lenkai irgi menkiau už 
lietuvius valgo. Bet nereik nė 
Francuzijos, kad suradus žmo
nių apsieinančių mažesniu val
gymu, negu lietuviai. Štai musų 
žydeliai. Ar jie yra atsinešę iš 
karštos.. Muštinos mažesnių 
skilvių, ar brangus košerio val
gis privertė per ilgus amžius jų 
skilvius susitraukti, bet teisybė, 
kad jie mažiau suvalgo už lietu
vius ir vis dėlto kur pasitaiko, 

dirbti ne mažiau už

tau tik 500,000 suaugusių žmo
nių Lietuvoje, bet jų bus dau
giau).

Taigi iš tų išrodymų aišku, 
kad perdaug suvalgydami turi
me piniginių nuostolių.

Įjabar pažiūrėkime, kaip at
siliepia per didelis valgių pri
ėmimas j sveikatą.

Žmogaus kūnas taip sudary
tas, jogei jis be matomos bėdos 
gali reikale atlikt daug didesnį 
darbą, negu priprasta jam duo
ti. Beveik kiekviena kūno dalis 
turi dar savo pajėgų ištekliaus. 
Skilvio ir žarnų sultys gali su- 
virkšlenti be aiškios pragaišties 
dvigubai ir trigubai valgio, ne
gu kasdien valgoma. Lietuviai 
labai gerai žino, kiek suvalgo
ma ir išgeriama per vestuves ir 
per kitokius balius. Bet ir čionai 
pagaliau ateina ribos, kurių ne
gali jau be bausmės pereiti.

Viduriuos valgis nesusinaudoja, 
ima puti, neprideramai rūgti, 
pasidaro iš jo nuodų, kurie kar 
tais net mirtinai žmogų susar
gina. Matome, kad persivalgy
mas sudaro kūne nuodų ir žmo 
gus nuo to turi kentėti. Vieni 

dau-

pereit. Valgis čionai ilgai užsi
laikydamas pūva ir žmogus su
serga — rugauja negardžiai, ve
mia vakarykščiu valgiu. Ir šios 
ligos priežastis — persivalgy
mas ir persigėrimas.

Lietuviai mėgsta valgyt daug 
sriubų visokių, kopūstų, barš
čių,
puikiai skilvį skečia. Sriubos 
nedaug duoda kunui maisto, 
nes kokios 9 dalys jose vandens. 
Franci joj valgo sriubų mažiau 
ir jos tenai daug tirštesnės. Ko
pusiai, bulvės, duona taipogi tu
ri daug dalių, kurios nepermal- 
tos perdėm pereina.

Galima butų valgyme šiokios 
tokios naudingos permainos pas 
mus padaryti. Pirmiausiai ga
lima butų be baimės sumažin
ti visas valgymas bent kokia 
penkta dalimi. Karas parodė, 
kad galima dar daug daugiau 
valgis mažinti ir žmogaus pa
jėgos ne tik nemąžta, bet jis dar 
veiklesnis darosi. Mažiau valgy
dami nebusime tokie pilvoti ir 
gražesnį liemenį turėsime.

Toliau, kam srėbti tų sriubų 
tokias galybes. Užtektų žmogui 
vienos stiklinės. Sriubos galėtų 
bu Ii tirštesnės.

Negera yra daug vakarieniaut 
ir tuojau po to į patalą virsti. 
Su didele sveikatai nauda gali
ma butų puse vakarienės apsi
eiti. r

Per, maža pas mus vartojama 
žirnių, pupų, šebelbonų, leišių.

Tokie taip vadinami ankšti
niai javai, yra labai maistingi ir 
sulyginamai pigus. Gera butų, 
kad musų geros gaspadines pa
mpintų tam tikrą
kaip kaimietės galėtų 
niiau sunaudoti žirnius 
pas.

Per maža kaimiečiai 
jasi daržovėmis (ropėmis, gruč-
kais, salėrais, kalafijorais, salo
tomis) .

Nemoka kaimas prideramai 
medžių vaisių žiemai užlaikyti 
ir sunaudoti. Tai vis vertėtų ži
novams apsvarstyti ir duoti 
žmonėms tinkamų patarimų. 
Maitinimas tai pirmutinis kiau
kutas ir juo atsidėjus reikėtų 
užsiimti.

Kaimų ir miestų
mus labai skiriasi. Naudinga 
butų tai suderinti.

[L. Uk. pried. “Sveikata”]

nuo 
nege-

valgiai duoda tų nuodų 
ginu, kiti mažiau.

Daktarų menama, kad 
tokių skilvio ir žarnų iš 
rai permaltų valgių nuodų daug
pasitrumpina žmogaus gyveni
mas. Skilvyje ir žarnose miliar- 
dai įvairių mikrobų, kurie toly
džių savo darbą varo ir gamina 
kaip gerų taip ir negerų kūnui 
produktų. Kas dar reguliariai 
nors po vieną kartą per parą 
išsituština savo vidurius, tai 
tam tų nuodų mažiau tenka. Bet 
žmonėms su kietais viduriais 
jau greičiau žarnų nuodai duo
dasi pajusti. Suprantama, kas 
mažiau valgo, tas dažniausiai ir 
mažiau gauna nuodų iš netikro 
valgio sunaudojimo.

Be to per daug valgio priim
dami mes kartais užsikeliame 
nepanešamą darbą kepenims, 
kasai, žarnoms, vidurių inks
tams ir širdžiai. Mat kūne visos 
j taisos laimi puikiai viena su ki
ta sunertos, ir vieną pakliudžius 
tuojau ir kitos ima virpėti.

aprašymą, 
tinka- 
ir pu-

Vaikų draugijėlė “Bijūnėlis” rengia 
išvažiavimą į Jefferson girią nedė- 
lioj, birželio 20, kaip 11 vai. ryto. Bus 
Įvairios vaikų žaismės ir t.t. Belo,, 
programe dalyvaus North Sidės Vie
šojo Knygyno vaikų choras. Visus 
kviečiame skaitlingai atsilankyti.

—Komisija.

naudo-

Roseland. — Liet. Laisv. Federaci
jos 1 kp. rengia dideles prakalbas su 

paveikslais subatoj ,birželio 19, K. 
of P. svetainėj. Pradžia kaip 7:30 
v. v. Kalbės M. X. Mockus ir rodys 
paveikslus. Visus prašome atsilanky 
ti. — Rengėjai.

valgis pas

K. Gr.

Pranešimai

Birut iečiai. Ketverge, birželio 
17 d. įvyks svarbus susirinkimas 
Mark White Sųuare svetainėj, 8 vai. 
vakare. Taigi visi birutiečiai ma
lonėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių dalykų apsvarstyti.

— I. Gapšis, Rašt.

L. S. S’. VIII Rajono Ccntralės val
dybos, Apšvietos Komisijos, Prcsos 
Pikniko Rengimo Komisijos ir visų 
narių paėmusių Press Pikniko ti- 
kietus susirinkimas bus pėtnyčioj, 
18 d. birželio, 1920, Naujienų name, 
7:30 vai. vakaro.

Malonėkit visi atsilankyti susirin- 
kiman, nes yra senų ir naujų dalykų 
apkalbėjimui. — Organizatorius.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.

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

Padčj. Juoz. Valanlicjus,
619 Wcst 14th Place.

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

Fin. rašt. Iz. Vedeckis,
712 Barber St.

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

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 8.P. 
Viršininkų antrašai 1920 m.

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

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

1905 Evergreen Avė.
V. Briedis, Turtų rašt.,

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

2121 N. Western Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą scre- 

dq kiekvieno mėnesio LiuosybCs 
svetainėje, 1822 VVabansia Avė.

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

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

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

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

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

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

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

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

lietuvį.
Perdaug 

gio yra dvigubai nenaudinga. 
Pirmučiausia tai atsiliepia į ki
šenių, antra ir į sveikatą.

Daleiskimc, kad dabar vieno 
suaugusio vyro maistas atsiei
na per 24 valandas vidutiniškai 
imant 2 r. 75 k. (2 svaru duo
nos — 1 rb., pusė svaro mėsos

susidėti į save val-

gėrimų prisikrausime į skilvį, 
tai jį turime ištempti. Dažnai 
besitempdamas skilvys paga
liau nustoja tamprumo ir pasi
lieka ištemptas visam amžiui. 
Tai jau skilvio liga, vadinama 
skilvio išsis'kėtimas ar išsiplė
timas.

Jei duoti žmogui išgert van
dens su bismutu (tokie milte
liai), tai paskui parlcidus Rent
geno spindulius galima matyt, 
kur tie milteliai skilvyje nugula. 
Tokiu budu patiria įvairių skil
vio formų ir pasf daugelį žmo
nių rasta perdaug išsiplėtęs skil
vys. Jis dažnai nusileidžia že
minus bambos ir darosi pana
šus į medžiotojų terbą. Iš tokio 
skilvio nepigu valgiui į žarnas

Rubsiuvių unijos 269 skyriaus pus- 
mėnesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
birželio 18, Unijos salėj 1564. N. Ro
bey St. Pradžia 7:30 v. v. Kiekvienas 
narys turi būti šiame susirinkime. 
Bus balsavimas generališko preziden
to ir sekretoriaus. Tūli rugojat, kad 
negaunat darbo. Ateikit, tai žinosit 
delko negaunat. Boto bus rinkimas 
delegatų į pildomąją tarybą.

—Fra n k J uozapavičia, sekr.

Liet. Ain. Rūbų Išdirbinio B-ves šč- 
rininkų cxtra susirinkimas įvyks ket
verge, birž. 17, 7:30 v .v. Shoenhoffen 
svet. kampas Ashland ir Milvvaukee 
Avė.

Turime svarbų tarimą, kuris turi bu 
ti aptartas visų bendroves šėrininkų.

—•Valdyba.

Cicero.—L.M.P.S. 43 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketverge, birže
lio 17 d., 8 v. v., Onos Tamuliunie- 
nės svet., 1447 S. 50 Avė. Visos na
rės malonėkite atsilankyti.

—A. Dučkienė, rašt.

LIET. MOTERŲ D-JOS AP6VIETA 
Valdyba 1920 m.

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

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė,
2252 West 22 St.

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

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
8114 West 42 St.

Iždininkė, P. Baleckienė,
3383 So. Wallace St.

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

Kasos globėja, J. Miklošienė,
3309 So. Union Avė.

LIETUVI V LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union Avė.

Vice-pirmininkas, A. Tarvidns,
3259 So. Union Avė.

G. šarkaitis nut. rašt.
8412 So. Halsted St.

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

Kasierius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union Avė.
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NAUJIENOS, Chicago, 111 Ketvergas, Birželio 17, 1920

Paj ieškojimai REIKIA DARBININKŲ
u.i__ ............................................ .......

REIKIA DARBININKŲ

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
-III Ii II I .............................—.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI.

PASKELBIMŲ KAINA.

Nuo kovo 10 dienos visų, be skir
tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiųlymų ar pajieškoji
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

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

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

REIKIA
Merginų, 16 metų ir senesnių leng 

vam priimniam darbui musų tualeti
nio muilo departamente ir skrynh 
šapoj. Mokėsiu 30c į valandą ir bonus 
mokinanties. Merginos gali uždirbt 
nv.o $20 iki $30 j sąvaitę. Valandos 
nvo 8 ryto iki 4:30 po piet. Subato. 
pusė dienos. Ateikit pasirengę prie 
darbo.

ALLEN B. WRISLEY CO.
925 S. Wells St.

REIKIA
t. .»

Moterų plovėjų
Moterų plovėjų

Yra kelios geros vietos mo
terims, kurios interesuotusi dirb 
ti gerai žinomai firmai, kur dar
bas yra lengvas ir priimnas. 
Atatinkamos aplinkybės: 
Pastovus 
mokestis, 
reikia.

darbas. Augščiausia 
Nedaliomis dirbti ne-

VYRŲ VYRŲ

A. J. D.
4441 So. Wood St., Chicago, III.

The House of 
Kuppeiniheimer

REIKIA
Vyrų lengvam dirbtuvės darbui;

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

Nuo 1 iki 3 po piet.
CURTAIN SUPPLY CO.

350 West Ontario St.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Vaičikausko, Juozapo sunaus, paeina 
iš Kauno rėd., Raseinių apskr., Sar
tininkų valščiaus, Žvingių parapijos, 
Paloličių sodos. Amerikoje gyvena 
apie 20 metų. Paskutiniu sykiu gy
veno Spriengfield, III. Taipgi Pran
ciškaus J. Pėžo, savo pusbrolio, jis 
paeina iš Starklaukio sodos, Žvingių 
parapijos. Jie patįs ar kas kitas 
malonės man pranešti.

V. VAIČIKAUSKAS, 
3430 Emerald Avė., Chicago, III.

REIKIA

218 West Congress St. 
ar

Polk St. ir Karlov Avė.

i REIKIA
Vyrų įvairiems darbams. Turi 

skaityti ir rašyti angliškai. Dar- 
(bas dienomis arba naktimis. 
[Darbas ant visada geriems vy
rams. Puiki proga. Geros darbo 
sanlygos.

Kreipkitės prie:
JOSEPH T. RYERSON

& SONS *
16-th ir Rockwell Strs.

DurĮs 8.
Samdymo ofisas atdaras nedė- 

liomis nuo 10:30 ryto iki 1 po 
piet, taipgi atdaras Panedėlio, 
Utarninko, Ketvergo ir Pėtny- 
čios vakarais iki 8 vai. Kitomis 
dienomis iki 5 po piet.

________ VYRŲ___________

ALBAUGH DOVER CO., 
REIKIA

NITAVOTOJŲ (solderers)
Kaip torch, taip ir geležies 

darbui.
PAGELBININKŲ
Štokui ir šiping rumy.
Paimk Douglas Park L.

22-os karą.
ALBAUGH DOVER CO., 

2100 Marshall Blvd.

arb

REIKIA
Vyro lengvam darbui.

DOUGLAS BATUS 
3514-16 Roosevelt Road

PARDAVIMUI

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.
PARSIDUODA RAKANDAI.

Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 
karpetos, valgomojo kambario setas, 
pečius, gardynai ir daug kitokių stu- 
bos daigtų. Visus ar po vieną; pi
giai.
' . 714 W. 30th St. 2-ros lubos

PAJIEŠKAU Anelės Vasilaičios- 
Vaškevičiutės, Kauno gub., Panemu
nio apskr., čadasų vol., Konstantina- 
vo vai., Janavo sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti ant sekančio adreso: 

Jugase Šafranauskaitė-Gegžnienė, 
10630 107th St., Chicago, Roseland, 

Illinois.

PAJIEŠKAU savo buvusios mote
ries Onos Maksvitienės, po tėvais Ona 
Bartkytė. Tamšų kaimo, Šakių aps., 
Plokščių valsč. Ji prasišalino nv.o 
manęs su kitu vyru jau antri me
tai. Jeigu kas kur patėmytumtėe ją, 
malonėkite pranešti man. Kas praneš 
tam bus atlyginta.

J. P. MAKSVIJTIS 
P. O. Box 492 
Hammond, Ind.

Moteriškų siuvėjų (seamtsresses) 
jertaisytojų i' 
Hcmsticherkų. 
vimo įstaigoje, 
čir.usią mokesti 
stovų darbą, 

šviesos ir prie 
Kreipkitės prie:

M R. ROSENBERG, 
Room 508, 624 S. Michigan Avė.

(alteration). Mašina 
Patyrusių dresių siu- 
Męs mokame augš- 
gavarantuojame pa- 

Darbas prie dienos 
gerų darbo sanlygų.

PRANEŠIMAS

REIKIA

PAJIEŠKAU Frank ir Edwards 
Nelis. Paeina iš Lietuvos, Kauno red., 
Krakenavos miestelio. Amerikoje pra
buvo 7 metus, gyvena apie 18 ir Hali 
ted St. Turiu svarbų reikalą. Mel 
džiu atsišaukti jo, ar kas žino kur 
jis randasi pranešti jam apie tai.

MISS ANNA KAKTAVIČAITfi, 
833 W. 33rd Place 

Tel. Boulevard 3737

s

PAJIEŠKAU brolio Petro Pundi- 
no, Kauno gub., Raseinių pav., Gir
diškės parapijos, Lingių sodos. Gyve
no Milvvaukee. Dabar nežinau kur. 
Malonėkite jis pats arba kas žino at
sišaukti. Turiu labai svarbų reika
lą. Mano adresas:

JOANA PUNDINAITĖ 
390 Kensngton Avė., Chicago, III.

IšRENDAVOJIMUI
RENDAI—flatai nuo $8 iki 

$12 mėnesiui.
3557-59 Wallace St.

Pasimatykit su Mr. O’Donnel 
ant vietos.

ISSIRANDAVOJA du šviesus ir 
švarus kambariai, (kuknia ir bed- 
rum.) ir taipgi vienas kambarys prie 
mažos šeimynos. Kam reikalingi to
kie kambariai ir turite savo rakan
dus, meldžiu atsišaukti.

J. STUKAS
3112 S. Union Ave„ City.

J IEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo, esu 

žmogus; pridaboti namus ir 
sius vaikus. Antras namas 
kalio, 2 lubos.

1527 Augusta St.

senyvas 
paaugu- 
iš užpa-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
Merginų darbui dirbtuvėj.

32V2C. valandai ir premijos
Atsišaukite prie:

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

REIKIA
Mašinų operatorkų. Merginos ir mo
ters virš 16 metų amžiaus gali pasi
naudoti gera proga. Mašinos pilnai 
saugios ir lengva jas valdyti. Darbas 
yra pinti šniūrus ir apdengti vielas 
šilkiniais ir bovelniniais siūlais. Maši
nos eina pačios. Operdtoriai tiktai 
užstato jas ir pataiso dalis jų. Dar
bai iieną ir naktj. Gera mitresnis 
pradžiai i» puikiausia mokestis pramo
kus.

Turi ki/bėti ir suprasti angliškai.
BELDEN MFG. CO. 

2300 So. Western Avė.

REIKIA
Moterų ir Merginų
Lengvam darbui dirbtuvėj. 

Patyrimas butų gerai, bet nerei
kia.

šios vietos yra pastovios ir 
bus mokama pagal jūsų patyri
mą.

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

ALBAUGH DOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

Moteriškų pardavėjų patyru
sių klouksų ir siutų departamen 
te. Darbas ant visada. Geriau
sia mokestis.

Kreipkitės prie:
J. OPPENHEIMER & CO. 

47th ir Ashland Avė.

šiuomi duodame žinoti mote
rims, kurios dirbo Westem Elec 
tric Companijai, kad paper in- 
sulating skyrius včl pradėjo dir 
bti dienomis ir naktimis ir kad 
prie šito darbo moterims yra 
gvarantuojama 41c valandai, ar 
ba $20.45 pilnai savaitei. Jos 
dabar gali uždirbti $22.00 j sąvai 
tę ir daugiau į trumpą laiką. Jei 
gu jus negalite ateiti pačios, ma 
onėkite pranešti savo kaimynei.

Samdymo ofisas atdaras visą 
dieną, priskaitant ir Subatoj po 
piet. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 6 iki 8:30 vakare.

WESTERN ELECTRIC CO.
48th Avė. ir 24th St.

REIKIA VYRŲ
Mes turime liuosų vietų ke

liems vyrams musų ware- 
housėj. Patyrimas nereikalin
gas.

Pastovus dąrbas
Gera mokestis.

Kreipkitės prie
STEEL SALES CORPO

RATION
2419 W. 19-tr St.

REIKIA darbininko 
STANDARD GALVANIZING 

CO.
2619 W. Van Buren St.

REIKALINGAS geras barbe
ns. Geros sanlygos. Atsišauki 
te tuoj aus.

1823 W. North Avė.

REIKIA
REIKIA MERGAIČIŲ

PARDAVIMUI grosernė ir 
catessen krautuvė.

J. G. SEREIKAS,
3246 Emerald Avė.

Chicago, III.

deli-

EXTRA BARGENAS.
Parsiduoda rakandai 6 kambarių. 

Kaip kas nori, ar nuo stukių ar vi
sus ugulmiai.

J. G.
2853 S. Emerald Avė. ,Chicago, III. 

antros lubos

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA barbernė visai pi- 

priai, gera vieta, lietuvių ir kitų tau
tų apgyventa. Geras biznis. Turiu 
parduoti šią nedčlią. Yra labai .svar
bi priežastis.

CHAS STONIS,
4723 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO

PARSIDUODA delicatessen ir gal 
anterijos krautuvė. Daro gerą biz
nį. Parduoda iš priežasties prastos 
sveikatos. Galima matyti visada.

3801 Emerald Avė.
Tel: Drover 6395

Draperkų ir finišerkų. Puiki proga 
patyrusioms moterims, kurios yra ga
bios uždirbti didelę mokestį. Pasto
vus darbas ir proga pagerinimui.

Keripkitės prie:
M R. ROSENBERG

Room 508, G24 S. Michigan Avė.

Patyrusių prie mašinų, nepaprasta 
proga. Darbas dienomis ir nuo štu- 
kų. Angliškai kalbančių geidžiama.

Samdymo ofisas atdaras nuo 9:30 
ryto iki 4:30 po piet kasdien—12-tai 
vai. subatoj. Geriausiai apmokami 
prie mašinų darbininkai mieste.

Kreipties prie
KRASBERG ENGINEERING 

& MFG. CO.
451 East Ohio St.

REIKIA

Merginų mokintis formų dary 
mo (core making) misingio 
fonudrėje. $19.20 į savaitę pra
džiai. 48 valandos.

W. D. ALLEN MFG. CO.
5650 Roosevelt Road.

REIKIA
Moteriškų pardavėjų. Pastovių 

’astovių darbininkių, visą laiką, ar
ia dali laiko, klouksų ir siutų krau
tuvėj ant Ashland Avė. Pastovus 
darbas visą metą. Alga ir komisas. 
1*25.00 J sąvaitę garantuojama, gabios 
darbininkės gali uždirbti ir daugiau.

Telefonuokit: Boulevard 7720

REIKIA—indų plovėjų Lietuviško- 
. e valgykloje. Darbas dienomis nuo 
I iki 6 vai. vak.

WM. SIBILEGDE 
3212 So. Halsted St.

REIKIA
Merginų ir jaunų moterų nuo 

6 iki 30 metų amžiaus lengvam 
dirbtuvės darbui. Patyrimo ne
reikia. Trumpos valandos—$16 

sąvaitę pradžiai —$1.00 bonus 
už pilnos sąvaitės lankymąsi.

J. S. GILES & SONS 
2428 W. 16-th St.

REIKIA 15 merginų prie sortavi- 
mo regsų. gera mokestis.

P. STEINBERG AND SON
2639 W. 12 St. (Roosevelt Rd.)

REIKALINGA mergaitė arba na- 
i įlė. Namų darbas virtuvėje. Ga
minimui pietų darbininkams saliune.

2552 Blue Island Avė.
Chicago, III.

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

COMPANY
618 So. Canal St.

REIKIA
Kelių stiprių vyrų darbui mui

lo dirbtuvėj. Patyrimo nereikia. 
44 valandai ir bonusai. 9 val
andų diena. Iki pirmai valandai 
Subatoj.

ALEN B. WRISLEY CO.
925 S. Wells St.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

AUTOMOBILIAI
LABAI DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas 
Overland, kitas White. I^abai pigiai 
parduosiu iš priežasties išvažiavimo į 
IJctuvą. Atsišaukite:

3159 Emerald Avė.
Tel. Yards 975

BARGENAS.
Parduodu arba išmainau ant auto- 

mobiliaus bučernę ir grosernę, saldai
nių daiktų, cigarų, tabako ir visokių 
daiktų. Apgyventa visokių tautų. Prie 
žastj pardavimo patirsjt ant vietos.

W. CHRISTIAN 
5718 S. Kedzie Avė.

REIKIA
Merginų kambariams 

ir
Vanoms

Kambarys ir valgis arba gali 
gyventi namie. Trumpos va
landos.
ILLINOIS ATHLETIC CLUB 

112 So. Michigan A v.
Iš užpakalio. Pamatykite House- 
kooperj.

REIKIA
Vyrų visokiam darbui waste popie- 

ros šapoj, taipgi pdgeibininko ant ve
žimo. Labai gera mokestis.

Kreipkitės prie;' k *
REPUBLIC WASTR PAPER CO.

626 West Taylor St.
Cor. Deeplains St.

REIKIA
Vyrų muilo dirbtuvėj.
Lengvas ir pastovus darbas 

per visą metą.
Geros darbo sąlygos.
Geriausia mokestis mokama.
Ateikite pasikalbėti pas:

N. K. FAIRBANK CO.,
225 W. 18-th St.

PARSIDUODA Fordas Roadster. 
Galima permainyti į troką. Geram 
stovyj ir pigus. Atsišaukit:

1721 W. 47 St., Chicago, III.
Tel. Drover 3473

Negirdėta proga gauti gražų dviem 
pagyvenimais mūrinį namą ir tapgi 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: vi
same name gazas, geriausi elektros 
įvedimai ,maudynės abiejuose pagyve
nimuose, basementas, akmens pama
tas 2 pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildomas 
visas namas. Suros naujausio įtaisy
mo. 1-mas pagyvenimų — pirmos 
klesos knygynas ir cigarų krautuvė, 
kampas 47-tos ir Wood gatvės. Grin
dįs muro, durįs, langai aržuoliniai, 2- 
me pagyvenime durįs ir langai taip- 
pat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto, kad išvažiuoju į Europą.

Atsišaukite tuajaus į
P. MAKAREVICZ 

1757 W. 47 gatvė. Chicago, 111.

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

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

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

REIKIA

Prastų darbininkų ledo dirbtuvėj. 
Patyrimas butų gerai, bet nereikia.

U. S. COLD STORAGE CO.
2101 West 39-th St.

REIKIA

Dešimts merginų dieniniam 
darbui f rūktų ruime. Patyrimo 
nereikia.

Kreipkitės:

MOODY & WATERS CO.
1107 W. Congress St.

REIKIA
DARBININKŲ 

{ faundrės darbą 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO. 
39-th dt Stewart

Porterių.
Porterių.
Porterių. xv .
Porterių.

Kelios nepaprastos vietos geriems 
ištikimiems darbininkams, geros va
landos, geriausia mokestis.
THE HOUSE OF KUPPENHEIMER

218 W. Congress Street 
arba

Polk Street and Karlov Avė.

REIKIA
Cut molderių. Aukso. Patyrusių. 

Pastovus darbas.
STROMBERG MOTOR DEVICES CO

64 E. 25th St.

REIKIA
Merginų

Pakavimui džiovintą mėsą j 
ros darbo sąlygos.
stiklus. Darbas nuo siuku. Ge-
BAKER FOOD PRODUCTS CO

4856 S. Halsted St.

, REIKIA
Stiprių vyrų ledaunėj (cold 

storage).
U. S. COLD STORAGE CO.

2101 West 39-th St.

REIKIA
Prastu darbininkų į musų vrarehou 

sę. Gera mokestis. Patyrimo nerei
kia.

SHAVINGS & SAWDUST 
23rd & Westem A v.

REIKIA
Rinkėjų (sorters), siūlų rinkėjų 

(thread pickers. Pasiuntinėjimams 
(errand) mergaičių ir moterų di,L 
tuvės darbui. Patyrimo nereikia.

PERCIVAL B. PALMER CO. 
367 W. Adams St.

dirb-

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti į krautuvę vakarais. At
sišaukite greitai. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

3238 So. Halsted St.

VYRŲ IR MOTERŲ
REIKALAUJU senos moteries 

arba vyro, kuris neina į darbą pri
daboti 4^ metų vaiką ir namą. Dau
giau nieko nereikia dirbti. Atsi
šaukite bile kada.

JOE BALKIS,
3447 So. Morgan St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ___________

REIKIA
Patyrusių darbininkų serap iron kie

me. Gera mokestis. Pastovus dar
bas. Kreipties prie

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

REIKIA

REIKIA
Patyrusių pakuotojų (packers) $25 

sąvaitėi. Pastovus darbas. Kreipki
tės prie

Mr. McNaughton
W. D. ALLEN MFG. CO.

566 W. Lake St.

Trakėnų ir prastų darbininkų serap 
rubber dirbtuvėj. Geros valandos ir 
gera mokestis pradžiai.

B. SKOORATOW 
711 W. 16-th Place.

REIKIA
Porterio, indų plovėjų dieninių 

naktinių.
BLOCK’S RĘST AU R ANT

1856 So. Halsted St.
Canal 5212

ir

REIKIA

KELIŲ PRASTŲ 
DARBININKŲ

Kreipkitės prie
JOS. B. CLOW & SONS 
584 South FrankHn Street.

1

PARSIDUODA TAXI CABS.
1. Wilys Knight 1919 Touring karas, 

mažai vartotas.
1. Buick Taxi cab 1917. Taxi cabs 

reisas (budys) už $250.00 .
1 Buick Touring car 4 cilinderių, 5

Taxi dralverial arba norinti stoti | 
Taxi bizni, nepraleiskite progos, nes 
karai parsiduoda pigiai. Atsišaukite 
nuo 9—12 v. iš ryto po No.:

H. BUCK
6060 Lafayette Avė.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

jiai parduodamu, 
rime labai gražių

Deimanto adata Ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 

vertas $155 
Gvarantuotas

(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; ( kitus 
• • C. O. -miestus prisiujačiame per 

leidžiama išegzaminuoti.
WESTERN FURNITURE

STORAGE

D.

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

UŽLAIKYMO KAINA.

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime save steke 12 puikiausių naujos 
madas parlere setų, iš 8 šmotų, kar- 
petus ir levas. Mes taipgi turime 35 
fonegrafus, naujos mados, groja visus 
rekordus. Kaina yra $256 už $65 ir 
$158. Dideli kabinot fonografai už 
$39 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas yra puikus bargenas. Gyarantuo 
jam 1$ metų su pristatymu; Liberty 
Bonds priimami. A tiek tuojau.

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

2192 W. 35-th St.
Atdara nuo 16 ryte iki 9 vakare, ne- 
dėldieniais nuo jlė iki 4.

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

4201 Archer Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas dvi© 
jų pagyvenimų 2 ir 4 kambarių, pui
kiai įtaisyti kambariai su toiletais ir 
vanoms, parsiduoda už prienamą kai
ną. Kreipkitės prie savininko.

3219 Lowe Avė.
Phone Yards 6789

PASIRANDAVOJA arba parsiduo
da 2-jų flatų po 5 kambarius, 3 akrai 
žemes ir 3 barnės, Lyons, III. Kreip
kitės prie savininko šiuo adresu: 

' J. JONIKIS,
1530 So. 49th Court, Cicero, HL 

Pirmos lubos — frontas

PARSIDUODA Lotas naujoj koloni
joj Parklum, tarpe 16 ir 18. Parduo
siu labai pigiai, nes toje vietoje yra 
lotai labai pakilę. Loto plotis 30 pė
dų, ilgio 125.

W. Abačiunas
1831 So. 49 Avė. Cicero, III

Tel. Cicero 5343

PASKOLOS.____
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis. MARER KRAUS>

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

mokyklos

MA5TER 
5Y5TEM

REIKIA
šepečių darytojų (brushmakers). 

Rankų darbas. Darbas lauke arba vi 
dury. Gera mokestis. Pastovus dar 
bas.

Tel. Seeley 5517
812 So. Paulina St.

REIKIA
Janitoriaus darbui mašinšapėj.

240 N. Ashland Avė.

$25.

REIKIA
Vyrų ir moterų wholesale skudurų 

biznyje. Gera mokestis.
HARRY DRAY

1447 Blue Island 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 aukausimo dideliu bargenu. 
Tie rakandai praktiškai nauji, ir gva- 
rantvoti. 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. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 

mato. , , .
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
pAiktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

® VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterny Kirpi

mo, Designing 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.

. .i:




