
First LithuanianDailv in America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7,1914, at the Post Office of Chicago, Ilk, under the Act of March 1, 1879.

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. VII. Kaina 2c. Chicago, m., PanedClis, Birželis (June) 21 d., 1920 Pricc 2c No. 146

True transJatton filed with the post- Tnaster at Chicago, III., June 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

30,000 Lenku 
paimta belaisvei)

Bolševikai apsupa Lenkus

TURINIO STOVIO SAVO KO-AMERIKIEČIŲ KĖLIMAS KUL 
LONIJU GYVENTOJU.

Taip tai amerikiečiai, savininkai didelių plantacijų Santa 
Doniingoj, Filipinuose ir Porto Rikoj, apsaugoti Amerikos ka
reivių, “kelia” tų salų gyventoj ų “kulturinį stovį” ir tok ą laiLenkai turėsią bėgti iš Minsko tiems gyventojams teikia “laisv ę” ir “ramumą.”

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 30,000 
LENKŲ BELAISVĖN.

Lenką armija esanti daugelyje 
vietą apsupta, ofensyvas žlugęs, 
Minskas ir Varšava esą pavojuje

BERLINAS, birž. 19. —Taeg- 
lische Rundschau, gavo baisių 
žinių iš Breslau, Silezijoj apie 
karinę padėtį Lenkijos ir Rusi
jos fronte. Sakoma, kad lenkai 
aplaikė svarbių nepasisekimų ir 
niekuriose dalyse fronto dideli 
pulkai kareivių galbūt bus pri
versti pasiduoti.

Žinia sako, kad du pulkai len
kų kavalerijos liko išnaikinti ir 
bolševikais suėmė 30,000 belais
vių ir paėmė 195 kanuoles. Lau
kiama puolimo Minsko.

Frontas nuo Dinaburko iki 
Podolijos laipsniškai pasiduoda 
ir išreiškiama nuomonė, kad 
Varšuva galės būti užimta so
vietų kareivių.

Visur lenkams nevyksta. I 
J

Žfinia sako, kad gen. Haller 
kareiviai, Čcnstokavoje pakėlė 
maištą ir išvijo niek orius savo 
oficierių.

Arti Kijevo lenkai pasitraukė 
iki linijos, kurią jie laikė balan
džio 20 d. ir 3 ir 7-tas armijos 
korpusai yra apsupti ir galbūt 
bus priversti pasiduoti.

| Llvovą atvyko pabėgėliai iš 
Kijevo ir praneša apie stoką 
maisto ir amunicijos ir didelį 
bėgimą iš lenkų armijos.

Kraustosi į Poznanią.
Žinia sako, kad sujudimas 

viešpatauja visoje Lenkijoje ir 
valstybės dokumentai yra krau
stomi į Poznanių.

Lenkijos pasiuntinis Vokieti
joje sako, kad jis neturi tokių 
žilių ir kad jis skaito jas “neįti
kėtinomis.”

Bolševikai apsupa lenkus.
BEBLINAS, birž. 18. — Taeg- 

lische Rundschau žinia iš Bres- 
lavo sako, kad gen. Pilsudskio 
pasirašytas pranešimas skelbia 
žlugimą lenkų ofensyvo ir bol
ševikų apsupimą Lenkijos armi
jos.

Lenkai bėga Vokietijon.
BERLINAS, birž. 19. — Ru

sijos bolševikų veikimas taip 
išgąsdino daugelį Lenkijos gy
ventojų, kad šimtais jie kasdie 
bėga į Vokietiją. Daugelis pra
šo pasportų važiuoti Amerikon, 
kuomet kiti apsigyvena ilgam 
laikui Vokietijoje. Keli pasakė, 
kad jų nuomone, raudonoji ar
mija gali pereiti Lenkiją kada 
t’k ji panorės, bet tokiems pa
bėgėliams negalima perdaug 
pasitikėti jų sprendimuose apie 
karinius reikalus.

Lenkai turės apleisti Minską.
LONDONAS, birž. 20. — Be- 

vielinė žinia iš Berlino sako, 
kad lenkai Minsske dalinai tapo 
apsupti ir kad miesto puolimas 
yra neišvengtinas.

Lenkai skelbia laimėjimus.
VARSA VA, birž. 18. — Šian

die išleistas oficialis lenkų pra
nešimas sako, kad rūpestingai 
prirengtais pienais, lenkų infan- 
terija ir kavalerijos pulkai ap
supo ir sumušė gen. Budenni ar
mijos vieną kavalerijos pulką 
Radomisl apygardoje, 50 mylių 
j vakarus nuo Kijevo. Lenkai 
suėmė 800 belaisvių, 8 kanuoles 
ir 600 laukų vežimų.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, III., June 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

DANIJA VEDA TARYBAS SU 
RUSIJA.

Jau sutarta įsteigti mainos 
namą.

COPENHGAEN, birž. 19. — 
Tarybos tarp Danijos valdinin
kų ir Rusijos bolševikų pirkly- 
bįjįės delegacijos, kurios buvo 
nesenai pertrauktos, jau vėl at
sinaujino ir jau sutarta įsteigti 
internacionalį mainos namą su • 
laikiniu kapitalu 2,000,000 kro* 
nų (apie $500,000).

True translatioo filed wlth the post- 
master at Chicago, III., June 21, 1920 
a*. reųuired by tne act uf Oct. 6,1917

ANGLIJA NIEKO NEŽADA 
RUSIJAI.

Bolševikai remia čičerino veda
mą politiką.

NfASKVA, birž. 17. — Užru- 
bežinė politika čičerino, bolše
vikų užrubežinių reikalų minis- 
terio, tapo paremia rezoliucijos 
visos Rusijos pjildomojo komi
teto, priimtos šiandie po ilgų 
debatų, kuriuose nariai milita- 
ristų frakcijos Sosnovski ir 
Osinski užpuldinėjo čičerino 
poziciją linkui kariaujančių ša
lių, kuomet ją ginė Radek ir ki
ti.

Ilgoje kalboje čičerinas tvirti
no, kad Rusija laikėsi per pas
taruosius penkis mėnesius poli
tikos bandymo padaryti taiką 
su visais jos priešais. Jis kalti
no vakarų kapitalizmą už nepa- 
issekimą. Jis pareiškė, kad Ang
lija bando statyti sąlygas atnau
jinimui pirklybos, pati nieko ne
žadėdama už tą. Jis sakė, kad 
Amerika laikosi provincialės po 
litikos, nors jos tikrieji intere
sai reikalauja, kad ji pradėtų 
pirklybą su Rusija pirm negu 
pradės jos konkurentai anglai. 
Francijos gi politika yra nedrau 
giška, o Italijos neaiški, kuomet 
Vokietijos bijosi talkininkų.

True translatlon filed with the pont- 
master at Chicago, III., June 21, 1920 
a« require<1 bv the act of Oct. 6,1017

JAPONAI ŠAUDĖ CHINIEČIUS

HONOLULU, birž. 19. — Iš 
Tokio pranešama, apie mūšį 
tarp Pekino irKantono valdžių 
kareivių. Žinia sako, kad Kanto
no kareiviai apšaudė japonų ka
rinį laivą Fušmi, kuris sugrąži
no ugnį, užimdamas daugelį 
chiniečių.

True translntinn filed with the post- 
master at Chicago, III., June 21, 1920 
as reųuired by the net of Oct. G, 1917

RUSIJOS BOLŠEVIKAI AT
ŠAUKĖ SAVO ATSTOVĄ 

MARTENSĄ.

Nuorteva gi išvažiavo Anglijon.

WASIIINGTON, birž. 18. - 
Šiandie oficialiuose rateliuose
patirta, kad Ludvvig C. A. Mar
telis, kuris per 15 mėli, buvo 
Sovietų Rusijos ambasado
rius Jungt. Valstijose, tapo at
šauktas sovietų valdžios.

Justicijos departamentas sa
ko, kad Martcnso sekretorius 
Santeri Nuorteva keletą sąvai- 
čių atgal apleido Jungt. Valsti
jas per Kanadą ir manoma, kad 
dabar dalyvauja laikomose An
glijoje konferencijose tarp 
Krasino ir Anglijos valdžios.

True Iranslntlon filed witn the post- 
master at Chicago, III., June 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJOS SOCIALISTAI 
NEDALYVAUS MINISTE

RIJOJE.
Ir didžiumos socialistai atmeta 

koaliciją su buržuazijos par
tijomis.

BERLINAS,-birž. 18. — Kon
stantino Fehrenbach pastangos 
sudaryti kabinetą iš trijų seno
sios koalicijos partijų, iki šiol 
nedavė pasekmių.

Socialdemokratai (didžiu
mos) galutinai paskelbė, kad 
jie toje koalicijoje nedalyvaus. 
Tečiaus jie taipgi nekliudys ir 
sudarymui ministerijos.

Dr. Fehrenbach dabar tariasiI 
su buržuazinėmis partijomis.

True transfatton HJed wHh the post- 
hiaster at Chicago, 111., June 21, 1920 
as reuulred by the act of Oct. 6,1917

BALKANUOSE KURIASI NAU
JA UGNIS.

Serbija, Graikija ir Italija arti 
susikirtimo.

LONDONAS, birž. 20. — Iš 
Rymo pranešama, kad ruščių 
komplikacijų laukiama Adr’.a- 
tike.

Graikija oficialiai paklausė 
Italijos valdžos, ar patartina yra 
eiti graikų kareiviams į pietus, 
kad sumažinus sukilėlių spaudi
mą apie Avloną.

Kartu' Jugo-Slavakija prane
šė, kad ji tikrai įsimaišys į šiau
rinę Albaniją, jei sukilėliai pa
leis serbų kareivius, ar jeigu 
graikai briausis, ar jeigu patįs 
albanai prašys interevncijos.

Diplomatiniuose rateliuose 
manoma, kad Serbija nori gau
ti dalį Albanijos ir kad Graikija 
yra nusisprendusi užimti Gori- 
ca, nežiūrint prezidento Wilso- 
no veto.

Aland salų gyventojai nori 
nepriklausomybės.

STOCKHOLM, birž. 19. — 
Bendruomenės sujudimas didė
ja Aland salose, Baltijos juroje, 
tarp Švedijos ir Finlandijos ir 
tik vadovai sulaiko gyventojus 
nuo paskelbimo nepriklausomy
bės.

Nariai Švedijos misijos ant 
Aland salų, Sundbloom ir Bjo- 
ėrkman tapo finų areštuoti, vi
saip paniekinti ir jiems neleista 
nė susižinoti su savo šeimyno
mis, nė niekuo pasimatyti.

Ei nlandija tebesiunčianti
karo medegą, kanuoles ir amu
niciją ant Aland salų ir sakoma, 
kad padidino ten savo garnizo
ną 400 finiškai kalbančių karei
vių. Tie kareiviai vaigščiojo gat
vėmis Mariehamn, svarbiausio 
miesto archipelage.

Aland gyventojams neleidžia
ma apleisti salas, bet pabėgėlių 
kasdie išlipa Švedijoj, į kur at
plaukia skersai Baltiją mažose 
valtelėse.

Am. Darbo Feder. 
Konvencija

A. D. F. KONVENCIJA UŽ
SIBAIGS.

■ ' —
Gompersui pasisekė pervaryti 
savo tautų lygą, nors ir sudaužė 

kūjelį.

MONTREAL, birž. 19, — A- 
merikos Darbo Federacijos 
konvencija užsidarė šiandie, už- 
gyrusi tauti^Jygą be jokių susi
laikymų.

Baigiamieji konvencijos po
sėdžiai buvo labai triukšmingi. 
Svarstant tautų lygos klausimą. 
Gompersui dedant visas pastan
gas, kad konvencija tą lygą už
girių, jis net pirmininko kūjelį 
sudaužė, bem lįsdamas juo į sta- 
1 ą.Ginčai apie lygą buvo labai 
smarkus. Prieš ją ėjo netik pa
žangieji delegatai, bet ir airiai 
delegatai. Išpradžių išrodė, kad 
opozicija laimės, bet paskui 
Gompersui pasisekė perkalbinti 
daugumą delegatų ir užgirimas 
lygos šiaip taip praėjo, kad ir 
nedidele didžiuma balsų.

Konvencija taipgi įgaliojo 
Gompersą paskirti komitetą, 
kuris ištirtų ar reikalinga butų 
steigti darbininkų universite
tas.

Taipgi paliepta pildomąjam 
komitetui išdirbti pienus kaip 
darbininkai galėtų įkurti1 savo 
dienraščius, kurie galėtų paduo
ti teisingas žinias apie darbinin
kų judėjimą, kurias dabar taip 
labai iškraipo kapitalistų dien
raščiai.

Gompersas ir visi viršininkai 
tuojaus grįšią į Washingtoną. 
Iš ten jie važiuos į demokratų 
konvenciją San Francisco, kad 
įteikus jai įrašymui į platfor
mą darbininkų reikalavimus.

AFGANAI RENGIASI PULTI 
ANGLUS.

LONDONAS, birž. 19.— Mas
kvos bevieline žinia sako, kad 
Afganai kareiviai yra sutarukti 
palei Indijos-Afgano rubežių, 
kad užpuolus anglus Rūdijoje.

SOCIALISTAI REIKALAUJA 
APKALTINTI WILS0NĄ.

Taipgi Palmerį ir Burlesoną.

WASAU, Wis., birž.19. — So
cialistų valstijos konvencija pri
ėmė reikalavimą, kad preziden
tas Wilsonas, taipjau ir genera- 
lis prokuroras Palmeris su kra- 
sos viršininku Burlesonu, butų 
kongreso apkaltinti.

Konvencija nominavo Wi-
lliam Coleman iš Wilwaukee 
kandidatu į gubernatorius, o 
Frąnk Webcr į senatorius.

CHRISTIANIA, birž. 19. — 
Norvegijos karulius dabar svar
sto sąstatą premjero Halvosen 
sudaryto kabineto. Kabinetan 
įeina 9 konservMyVtii ir 1 libe
ralas.

Dideli neramumai 
Anglijoj

Visa šalis apimta streikų. Nera
mumas nuolatos didėja.

LONDONAS, birž. 18.— Dar
bo padėtis Anglijoje kasdie blo
gėja. Neramumas visur yra la
bai didelis, visur darbininkai 
reikalauja pakėlimo algos ir 
pertvarkymo padėties. Paskui 
didžiąsias unijas seka tame ir 
mažosios unijos. Visi Anglijos 
fabrikantai yra nusigandę inži
nierių ir bendrų jiems darbi
ninkų grąsinimu paskelbti už 
dviejų sąvaičių streiką, jei jų 
reikalavimai nebus išpildyti.

Lancashire ir Yorkshirc 
spaustuvių darbininkų streikas 
sustabdė visus tų miestų laik
raščius. Bet leidėjai nenusilei
džia ir yra pasiryžę suardyti 
uniją. Bevielinio telegrafo ope- 
ruo tojai sustabdė laivų plaukio
jimą Anglijos pakraščiuose, kol 
nebus išpildyti jų reikalavimai. 
Kompanijų jieškojimas streik
laužių tik pablogina padėtį.

Visa šalis gali atsidurti tam
soje, jei birželio 26 d. sustrei
kuos 90,000 gaso darbininkų. 
Jie grąsina taipgi pašaukti strei
kuoti elektros ir vandens darbi
ninkus.

Geležinkeliečiai ir angliaka
siai irgi reikalauja pakėlimo al
gų. Laukų darbininkai irgi rei
kalauja pakėlimo algos ir vieto
mis rengiasi prie streiko.

Bet tai dar toli ne viskas. Ki
tose pramonėse irgi yra nege
riau ir turbūt nėra nė vienos 
pramonės, kuri nebūtų paliesta 
darbininkų nerimavimo, kurį 
gimdo brangus pragyvenimas ir 
nuolatos didėjantįs taksai, kuo
met valdžios išlaidumas tebesi
tęsia, o kapitalistų pelnai nuo
latos kįla.'

VĖL IŠGABENTA DEPOR
TUOJAMŲJŲ.

KHa dalis bus išvežta Šią 
' sąvaitę.

NEW YORK, birž. 19. — El- 
’lis Island pasakyta šiandie, kad 
vagonas svetimšalių, kurie esą 
negeistini ir kuriuos nesenai at
vežta iš Oregon, California, Ida- 
ho ir Illinois, šiandie tapo de
portuoti išplaukiančiais laivais.

Dar apie 40 žmonių iš tų val
stijų bus deportuoti sekamą 
sąvaitę.

. VILLA SUŠAUDĘS 300 
MOTERŲ.

MEXICO CITY, birž. 18. — 
EI Deniocrata sakosi gavęs pri
vatinių žinių, kad Vili ties Par- 
ral suėmė 300 moterų ir kad 
viena moteris šovė į jį du sy

kiu, bet nepatikė, paliepė su
šaudyti visas suimtąsias mote
lis.

(šios žinios teisingumui abe
joja netik amerikiečiai, bet ir 
patįs meksikiečiai).

Iš Lietuvos
Spaustuvninkų streikas Kaune. 
Generalis profesinių sąjungų 
streikas nepasisekė. Areštai. 
Laukiama Ministerių Kabineto 
permainos. Augštesniųjų Kursų 

semestro užbaiga.

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je yra gavusi birželio 18 dieną 
iš Kaimo per Londoną tokią 
“Eltos” kabięgramą:

“Kaune tebesitęsia spaustuv
ninkų streikas ekonominiu s ir 
politiniais reikalavimais.

“Kauno profesinės sąjungos 
norėjo daryti politinę akciją ir 
paskelbti birželio 15 dieną gene- 
ralį streiką, tečiaus tatai nepa-» 
vyko dėl žmonių tautinio susi
pratimo, kadangi streiko vadų 
tarpe daug svetimtaučių nemo
kančių lietuviškai ir priešingų 
Lietuvos valstybei. Streiko or
ganizatoriai, o jų tarpe keli ne
senai gavę amnestiją, suimti, 
šiaip-viskas ramu.

“Naujas Ministerių Kabinetas 
dar nesusidarė. Manoma, kad 
jis susidarys iš Krikščionių de
mokratų, Socialistų liaudininkų 
ir Valstiečių Sąjungos.

“Augštieji Kursai yra pabaigę 
su pilnu pasisekimu pirmąjį se
mestrą. Buvo 508 klausytojai, 
jų tarpe 168 moterys. Lektorių 
buvo 25. Naujas semestras pra
sidės rugsėjo mėnesyje.

J. Vileišis, 
Liet.‘> Atstovas Amerikoje.

IŠTEISINO ANGLŲ 
SKERDIKĄ.

Generolas, kuris išskerdė 500 
indusų išteisintas armijos 

tarybos.
LONDONAS, birž. 20. — An

glijos armijos tarybos raportas 
išteisina gen. R. E. II. Dyer, 
buvusį komanduotoją Anglijos 
spėkų Punjab provincijoj, Indi
joj.

Tai buvo gen. Dyer, kuris pa
liepė kareivių rotai šaudyti į 
5,000 beginklių indusų minią 
kol nepritrūko amunicijos.

.Jį išteisina nežiūrint didžiu
mos ir mažumos raportų Hun- 
ter komisijos, kuri parodo, kad 
jo žiaurumas yra nepateisina
mas. Daugiau to, Indijos ofisas 
ragino, kad jis butų pašalintas.

Armritsar skerdynėje 500 in
dusų liko užmušti ir 1,500 su
žeisti.

CAMP GRANT, III., birž. 18. 
—Armijos motorcikletei užbė
gus ant būrelio sargybos karei
vių, kareivis Joseph Kipus liko 
užmuštas ir kitas kareivis liko 
sunkiai sužeistas.

Kol Markės 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.

-------------------------- -1 ....................................... "• ■ . -..............................................

8c karteriai 
liepos 1 d.

Valstijos komisija taipgi pakėlė 
telefonų kainas.

CHICAGO.— Valstijos public 
Utilities komisija, ta pati, kuri 
keletą dienų atgal pakėlė cbi- 
cagiečiams gaso kainą nuo 85c. 
ant $1.15 už 1,000 kubiškų pė
dų, dabar vėl pasitarnavo did
žiomis viešo aptarnavimo kom
panijoms.

Užvakar ta komisija pakėlė 
galvekarių važinėjimosi kainą 
iki 8c. Tas pakėlimas įeina ga- 
lėn liepos 1 d. Taipgi nuo liepos 
1 d. ebieagiečiai, kada jie va
žiuos gatvekriu mokės ne 6c., 
kaip kad dabar, bet dviem cen
tais daugiau, taigi 8c.

Ji savo tokį nuosprendį aiški
no tuo, kad dabartinė karferų 
kaina duodanti nuostolių ir to
dėl prilygsta konfiskavimui. To
dėl esą ir reikia pakelti kainą 
už važinėjimąsi.

$1.95 už telefoną.
Ta komisija pasitarnavo netik 

galvekarių kompanijai, bet 
taipjau ir telefonų kompanijai. 
Tie žmonės, kurie turėjo tele
fonus namie ir turėdavo sumes
ti nekėliais $1.50 j įnėn., arba 
pridėti, nuo liep. 1d. mokės nebe 
$1.50 į mėnesį, bet $1.95 už taip 
vadinamą “four party line;” už 
“two party line” nuo tos dienos 
mokės po $3.00, o už “single 
party line” mokės $3.75 ir tt.

Mayoras Thompsonas užgir
dęs pakėlimą mokesties už gat- 
vėkarius ir telefonus nerado 
nieko kita pasakyti, kaip kaltin
ti už tą gubernatorių Lowdeną, 
kuris tokią komisiją paskirė ir 
raginti žmones nerinkti jį atei
nantį rudenį.

Portugalijos ministerija 
. rezignavo.

LISBON, birž. 18. — Premje
ras Ramus Pretto šiandie bai- 
gianties atstovų buto posėdžiui 
įteikė rezignaciją viso minislc- 
rių kabineto.

SANTJAGO, čili, birž. 19. — 
Pradžioj šios sąvailės suorgani
zuotas kabinetas jau rezignavo 
dar neprisistatydinęs atstovų bu 
tui.

TOKYO. — Japoniečiams vis 
dar neleidžiama apsivesti su 
formosdetėmis ir korėjietėmis, 
ar japonėms Jekėti už jų. Nors 
įstatymai ir tapo priimti, bet jie 
vis dar nėra vykinami.
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UIDA. Vertė K. Baronas

Jaunoji kankino.
(Tąsa)

šilojų aromatas kuteno jos 
nosis, mėnesio šviesa puolė į 
į veidą. Susidraskiusi rankas ir 
kojas ji dasigavo iki'lango ir 
žvilgterėjo. Ji pamatė prieš 
save tik taikiai mėnesienos ap
šviestą platų stepą. Vienok ply
šius buvo taip siauras, kad Pai
ma paabejojo, ar galės ji juo 
pralysti. O jei ji nukris ir per- 
siskels galvą? “Tegul, —’ mą
stė ji, — dagi ir tas geriau, ne
gu žūti nuo bado ir troškulio 
ar likti suntušta iki mirties.” 
Bent ji greit pasimirs ir tuo pa
darys nesmagumų jos tėvo per
sekiotojams. Ji iškišę galvą per 
plyšį, suglaudė pečius ir pradė
jo grūstis, mitrindama visą odą 
nuo rankų. Nekaip negalima bu 
vo pirmiausia nuleisti kojas ir 
reikėjo pulti žemyn ant galvos, 
kuo tas nė gręstų, Taip ji ir pa
darė. Kada jos keliai siekė lari-

s

ĮRENGTU
AFETY&
ERVICE

Saugumas
Patarnavimas

Kada jus deposituo- 
j’ate 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.

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St 

C h i c a g o

go kraštą, ji puolė prieky n ir 
nukrito kaip žmogus, kuris ban
do skristi. Ant laimes, prie 
sienos buvo kupeta sausų šilo
jų, tas sumažino užsigavimą. 
Ant kelių miliutų ji buvo pri
trenkia, bet apart susidraskimo, 
kitaip nenukentėjo. Apsižval- 
gius aplink ji pamatė, kad tarp 
jos ir stepo nėra jokios pertva
ros.

Už jos nugaros stovėjo kazar- 
mės sienos, 1x4 priekyje buvo 
atvira platuma. Ji girdėjo, kaip 
šunįs lojo kieme. Užmiršdama 
užsigavimą, ji greitai perėjo ru- 
bežių, skilusį nuo stepo. Pa
jautimas laisvės ir aromatas mė 
giamų šilojų teikė jai naujas 
spėkas. Ji bėgo, kaip nelaimiu 
gas arklys su pamuštomis kojo
mis, tankiai puolė, bet vėl kel
davos ir ėjo priekyn, žingsniuo
dama per šilojų, jausdama tik 
vieną, kad ji ant laisvės.

Žvaigždės skaiščiai spindėjo; 
mėnuo a ugštui pa tekėjo. Kiek 
laiko prabėgo — Paima nežino
jo. Urnai jos kojos liko pakir
stos ir ji parpuolė iš nuovargio, 
kaip pamuštas akmeniu paukš
telis. Parpuolė ji tarp šilojų, 
kuris susivėrė virš jos ir paslė
pė ją po savim. Kada apsigink
lavę žmonės raiti vijosi pabėgė
lę, tai prajojo už kelių žingsnių 
ir nepatėmijo jos, o matė tik nu
šviestus mėnesienos žydinčius 
žiloj U8.

Stepas paslėpė ją ir tarsi at
simokėjo tuo už jos prisirišimą. 
Bailus naktiniai žverėl ai, pasi
slėpę šilojuose, bėgiojo apie mer 
gaitę, bet nedarė jai blogo. Kru
pis gėrė naktinę rasą, maža ru
da peleda vaikėsi peteliškes, ra-

Perkame 
Liberty 
Bondsus

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

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

KELIAS JAU 
ATDARAS

iš Lietuvos į Ameriką ant greitųjų Anglijos garlaivių

Jau yra galima važiuoti iš Lietuvos į Ameriką be 
keblingų kliūčių. Kurie nemanote grįžti į Lietuvą, atsi
imkit savo gimines į Ameriką, dabar yra gera proga. Del 
Pasportų, Siuntimo pinigų, Laivakorčių ir tolesnių in
formacijų kreipkitės į ofisą:

FEDEKAL L. A. & L. COMPANY
666 W. 18-th St., Chicago.
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Teatras Kerštinga Meile
Tragedija trijuose aktuose

Statoma scenoje 2 dienas, Seredoj ir KetvergeBirželio-Junc 23 ir 24, vakarais nuo 7:30, antras 
lošimas nuo 9:30.

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

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

Nepamirškite atsilankyti.
Kviečia KOMITETAS

BIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIITO............................... .Ollll
guotia garsiai zvimbė tamsoje

be sąmonės, užmirime, pana
šiame į mirtį.

Bytmetinė aušra tik nušvietė 
rytinį pakraštį stepo, kada koks 
tai senis su mulu, apkrautu di
deliais krepšiais ėjo per šilojų 
žinomu jam siauru takeliu. Tai 
buvo senas valstietis iš Karde
lius, Idaliččio. Jis susigėdijo 
savo bailumo, grįžo iš puškelio 
į Olnio, paėmė savo mulą ir va
kare išėjo į stepą. Naktį, jis nu-
ėjo j tų vietą, kur slėpėsi Dola
bella
kaip manė Paima) ir perspėjo, 
kad neitų į Gaila tarų, o grei
čiausiai bėgtų į Šveicariją. Išve
dęs savo šeimininką į šiaurę, jis 
dabar pate grįžo namo į Kanto
ną. Del viso ko jis pripilė savo 
krepšius geltonomis smiltimis, 
kad išaiškinus kam jis vaigščio- 
įo į stepą, jeikas paklaustų.

Jis nieko negirdėjo apie Pai
nios žygį, bet kada ėjo pro ša-

(liesą sakant, ne pilyj

jo mulas sustojo, nuleido galvą 
ir sužvengė. Mulas gerai žino
jo mergaitę, kuri penėjo j) duo- 
ia ir morkvomis, kada ateidavo 

i Idaliččio lūšnelę pakraštyje 
depo arba kada senas valstietis 
nusivesdavo jį su savim į mie- 
dą. Atspėjęs, kad mulas ką- 
lors pajautė, Idaliččio prasklei- 
lė šilojus ir pamfttė Painią.

Jis iškarto suprato, kam ji 
įtėjo į stepą. Jam rodės, kad 
ji mirė, bet kada, jis pridėjo sa
vo pūslėtą ranką prie jos lupų, 
tai pajautė šiltą kvėpavimą, 
nors širdies plakimo veik nesi
jautė.

Keletą m unitų jis stovėjo mą
stydamas. Paskui jis iškasė 
smiltis iš krepšių,
kreiviu peiliu, kurį visados ne
šiojos už juostos, šilojų, patie
sė juos aut mulo nugaros, nuo 
krepšio iki krepšio, ir jiaėmęs 
mergaitę į rankas, atsargiai pa-

pripjaustė

name krepšyje atsirado virve
lė, kuria jis stipriai pririšę Pai
nią prie mulo nugaros.

“Ji taip mylėjo šilojų, — mą
stė jis. — Vargše! Ji nuėjo pas 
tėvą ir turbūt paklydo.”

Dr. A. R. Blumenthal

Ų tPKCIALIBT
Akla JCg*ami*uoja Dykai

Gyvenimą* yra 
tuščia*, kada pra 
nyksta regėjimas 

Me* vartojam 
pagerinta Oph- 
thainiometer. Y-

kreipiame i vai* 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki I vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki U dieną 
4449 8. Ashland av. kamp.47 at* 

Tejephone Y arda 4111 
Boulevard 6417 *

KAUNAS.

IO* 
STRAIGHT

i?
OTiUiR
SIZES

Idaliččio jau nemanė grįsti į 
kaimą ir pamaži ėjo šilojais, ne 
nužiūrėdamas to, kad raiti sar- 
gibiniai j ieško Painios. No- 
roms-nenoroms reikėjo eiti žing 
sniu ir prilaikyti mergaitę, kad 
toji nenuslystų. Apsaugojimui 
nuo saulės ir musių, jis priden
gė jos veidą šilojais. Buvo jau 
pusiaudienis, kada jie pasiekė 
Gallataros varius.

- Tai mano anūkė, aš vežu

danaske ir smarkiai užsigavo 
galvą. Dabar ji be sąmonės, 

pasdkė Idaliččio prižiūrėto
jams, pakeldamas šilojų, kad 
jių matytų jo gyvą naštą.

Jie pažiurėjo ir paleido jį, iš- 
kratę taipgi krepšius, kur nieko 
nebuvo.

Tokiu budu jis laimingai at
nešė mergaitę į seną rudą namą 
prie aikštės.

Kada ji atsigavo — jau po 
daugelio dienų — tai gulėjo sa
vo lovelėj, po sudžiuvusia pai
nios šakele.

—• Aš nieko nekalbėjau! — 
garsiai sušuko ji. --- Pasakyki
te jam, kad aš nieko nekalbėjau.

Silvija Dolabella pabučiavo 
jos nuvargintas kojeles.

Vertė K. Baronas.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

Lietuvių Dailės paroda tapo 
atidaryta 1 geg. prie Laisvės Al. 
No. 76 (viršum pašto įstaigos). 
Dalyvauja 20 su viršum artistų, 
išstačiusių 600 paveikslų ir pie
šinių. Daugiausiai išstatė: Gal
dikas 120 kurinių, Žmuidzinavi
čius 100, Varnas, Šimonis po ke
lias dešimts. Labai daug juos
tų, audimų, medinių drožinių, 
ramtinių. Pafoda truks 1 mėne
sį, atrodo labai rimtai ir yra ko 
pasižiūrėti. [Vien.]

LIETUVOS MOKYKLOS.

Lietuvoje yra dabar 39 vidu
tinės mokyklos (gimnazijos, pro 
gimnazijos). Iki liepos 1919 
metų Apšvietos ministerjia ra
do įkurtas įvairių draugijų (Sau 
iės> žiburio) ir komitetų 19 gim
nazijų, progimnazijų; iš vėliaus 
įsikūrusių taipjau pusė įkurta 
pašalinių komitetų bei draugijų. 
Mokinių tose mokyklose yra 
7000 su viršum. Pradinėse 
Lietuvos Mokyklose mokinasi 
apie 100 tūkstantių vaikų.

4’ [Vien.]

GLUOSNINKŲ kaime, Sim
no par. atsitiko baisi žmogžu
dystė. Parėjus atstogoms ka
reivis paviešėjęs iki 11 bal. grį
žo į sa^o dalį, bet tą pačią nak
tį kaž ką sumanęs grįžo namo 
ir radęs duris uždarytas praplė
šė stogą ir inlindęs grjčion pa
pjovė savo švogerką. Norėjo 

nužudyt motiną ir savo moterį, 
bet nepasisekė tikt sužeidė abi
dvi. švogerką 14 bal. pasimirė, 
sužeistosios tebesigydo. 
gi pabėgo nežinia kur.

Patsai

PANEVĖŽYS.
Panevėžio gimnazija 

mi savo sunkiu režimu, 
nai paskelbė naują įs 
kad visi veikalai, kuriuos vaidi
na moksleiviai arba bent juose

pasizy-
Nose-

gimnazijos valdžiai cenzūruoti.
Balandžio 25 d. “Aido” drau

gija rengė vakarą. Buvo vaidi
nama “Gyvieji nabašninkai.” 
Vaidinime dalyvavo kelintas 
mokinu. Gimnazijos valdžia 
iždraude vaidinti veikalą. Buvo 
pranešta, kad taip daroma visos 
mokytojų tarybos nutarimu, 
bet paskiau, prašant “Aido” 
(Iraugjos valdybai, buvo su
šauktas mokytojų posėdis, ku
riame paaiškėjo, kad mokytojų 
taryba apie tą uždraudimą vi
jai nieko nežino ir kad uždrau
sta buvo tik dėl keleto mokyto
jų kaprizo. Jie pamatavo savo 
uždraudimą tuo, kad tas veika
las priešingas esąs dorai ir todėl 
demoralizuojąs jaunuomenę. 
Rodos, tas veikalas buvojau 
dau^ vaidinamas Lietuvoj ir lig 
šiol nieko pikta nebuvo ten ma
toma. Nežinia, kaip musų pe
dagogai supranta dorą. Man ro-

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

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

šita apgarsinimą turėti) perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Me* perkam* Pergalės Bondu* pilna paraftyta- 
|a verte, ir Laisvfts Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 1 
Atdara kasdien nuo •—• 
Utarninkais, Ketvergei* IMS MILWAl!KEK AVĖ. 

tarp Paulina ir Woo4 Sta.

Sviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THEBRIDGEPORTELECTRICCO, Ine.

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

STPAIGHT
IO

F“ i-o F? D E-

MELBA
Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

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

iŠ I. LEW1S CIGAR MFCCO.Newuik.NJ.
Lar^est IndependeritCigarFactoryintheWorld'

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

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

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietą
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamiaaoju Abstrakte* 

perkant.
arba parduodant narna, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokiu* 
Legališkua Dokumentu*. Sutei

kiu patarimu* ir skolinu pinigu* 
ant Pirmų Mortgeėią ant lengvų 
Mlygų-
West Sido ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitan State Ban
ko*, 2201 W. 22nd Street
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

Saugok akių regėjimą

LOKIS
Parašė P. Merine 
Vertė L. Juras

Puslapių 79. 
Lietuvių legenda, 

laibai įdomus pasiskaity
mas.

Siųskite pinigus krasos 
ženkleliais.

Kaina 20 centų

KNYGYNAS 
NAUJIENŲ 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III.
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Dr. Charles Segal
PenikSIC | savo naują Išfiaą 
pa. 4729 S«. Arianti Avė. ĮBa 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nub 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 Ud * va
kare ; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne- 
dėliomia 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. TeL Drexel 2880.

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

3149 S. Morgan s t., kerti 32 ri.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedėliomis nue 
9—2 po pietų.

Telephone Varde 687.

Telephone Yard* 1032

Dr. M. Stupnicki
2107 S. Morgas st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 
ir nuo I iki 8 vakare.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
l<eavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 diena

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Katnbaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Tėinykite mano parašą.

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KaUna
Kainos kurios tinka bile vieno kilo 

i niui. Gvarantuojame. kad sutaupysi 
1 me Jums nuo 10% Iki 50% klekvto

-t—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(los, kad kai kuriems musų pe
dagogams, o ypač tiems, kur e 
uždraudė tą veikalą vaidinti, 
reikėtų pirma atsižvelgti į savo 
dorą, o paskiau jau mokyti ki
tus jos. —Brunas.

(“Darbas.”)

^5 i name pirkime. Kai kurie dalykai pi 
-pigesni negu olselio kaina. Vyrų i) 

■ jaunųYvyru gatavai pasiūti Ir ant or 
S derio užsakyti siutai ir overkotai; *v 

diržais, su liemeniu, formaliai pritin
ęs kami, ir konsonratyvio eityliaus, $32.(0 

iki $60.00.
Pamatykit musų specialiu* siutui 

Ir overkotus po $15 $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 Ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino oerge siu
tai nuo $35 iki $60 Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrą kelinės $4 Ir daugiau 
MėHno serge kelinės $5.50 iki $17.50 

Specialia nupigiflima* 5% kiekvie 
nam pirkiniui, kuris turi būti *1ud 
čjamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną Iki f 
vai. vakare Suimtomis iki 10 vai 
vakar*. Nedėliomis iki 6 v. vakar* 

K. GORDON,
1415 Hn. W«Iv t *4 SU- Cklcafr*. Hi

Skaitykite ir Platinkite

1 DR. YUšKA
1900 S. Halsted St

Tel. Canal 114

*
t 
t 
f 
t

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytoja* ir CklrargM 

Ofisas: 1757 W. 47 8t.
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 
po pietų; 6:30 iki B:M vak.

Nedaliomis 9 iki 12 dieną. 
Namai: 2914 W. 48 St.

Tel. McKinley 263

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michiga* Ava 
Telefonai, Pulimon 342 ir 8188 
Chicago* ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergę vakarais noo l:M 
-7. Tek. Yards 721.

Telephone Boulevard 21M 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

8M8 8. Merga* St. Ckicag*. Dl.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJH St. kampJHarahfleld a* 
Valandoi: Iki 9 ryto; dmo I iki 

4 Ir aao 7 Iki B vakare.
T*L' PnMRMt 11*1
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Labai
Svarbu

Policijos Šnipai ir 
Agentai - Provoka 

toriai
WM. M. FF.IGENBAUM. 
[Socialistų Presos biuras]

-
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

amatn inkai
kurie apdirbinėjate na- 
ugę metalą tuoj atsiliep 

kitę.

Lietuvoj yra steigia
ma keli dideli fabrikai. 
Bendrovės “Nemunas” 
fabrikas tuoj pradės 
dirbti. Jį įsteigė susi
dėję: Lietuvos Valdžia, 
Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė ir žmonių bu 
relis. Darbui reikalin
ga daug prityrusių žmo • 
nių, nes fabrikas bus 
plėtojamas. Fabrikas ga 
mins žemdirbystei pa
dargus ir įvairias maši
nas. Bus įsteigta auto
mobilių ir kiti skyriai. 
Amatninkai norintieij 
keliauti į Lietuvą tuoj 
atsišaukite į Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę.

Nuortcvos pareiškimas apie 
Louis C. Frainų buvo labai 
sensacingas, bet negalima pa
sakyti, kad jis nebuvo laukia
mas.

Louis C. Fraina 1913 m. ap
leido Socialistų Darbo Partijų ir 
įstojo į Socialistų Partijų. Ke- 

į liūs metus, kiek aš žinau, jis 
labai veikė. Tečiatis visas jo 
veikimas susivesdavo prie par- 

tijos vidaus reikalų: svarstymo 
partijos politikos ir taktikos. 
Aš nemanau, kad jis parašė 
bent vienų straipsnį‘arba pasa
kė bent vienų prakalbų tuo tik
slu, kad patraukus ne socialistų 
į socialistų eiles. Visas jo dar
bas reiškėsi tame, kad įtikinus 
Partijos narius, jog Partijos 
pozicija yra klaidinga ir kad ji 
turėjusi kitaip veikti.

Kuomet buvo padaryta
šių paliauba, vėl prasidėjo kar
štos diskusijos delei partijos 
principų (mat, didžiuma žmo
nių mane, kad žodžio laisvė ne
bebus varžoma). Tuo metu 
Louis C. Fraina atsidūrė kovos 
sukuryj. Jis karštai ir smarkiai 
smerkė Socialistų Partijų, ir sa
vo redaguojamame laikraštyj 
paskelbė obalsį, kad partija “tu
ri būti užgriebta” dėl revoliuci
nio socializmo.

Tuose ginčuose Fraina nau
dojo tokias įmones, kokios bu
vo naudojamos šimtų metų at
gal: kiekvienų, kuris nesutiko 
su juo nuomonėmis, jis vadino 
liguistu prigaviku arba pamišė
liu. Gan ilgokų laikų Fraina dir
ba išvien su kitu draugu, kuriuo 
jis buvo labai patenkintas. 
Kartų tasai draugas parašė

mu-

Į Lietuvą keliauti be 
tikslo, be pinigų neapsi
moka. • Amatninkams 
geriausia keliauti su ži
nia, kad ką nors ten 
ras, bet ne akių plotu.

•

O darbo Lietuvoje yra, 
bet tik tiems, kas moka 
ir kas turės rekomenda 
cijas iš Lietuvos* Atsta
tymo Bendrovės.

Apdirbinėtojai nau- 
gės, mašinistai ir kitos 
rųšies darbininaki, tuoj 
atsišaukite šiuo adresu:

Biuro gruodžio 29 d., 1,919 m. 
gavo slaptų instrukcijų, kaip 
prisirengti prie puolimo “raudo
nųjų” sausio 2 d. Instrukcijose, 
tarp kita ko, sakoma: “Jeigu ga
lima, susineškite su savo padė
jėjais ir padarykite taip,’ kad 
Komunistų Partijos ir Komuni
stų Darbo Partijos kuopos lai
kytų tų vakarų susirinkimus. 
Kai-kurie biuro viršininkai man 
pranešė, kad tatai busiu padary
ta. Toki dalykų padėtis, žino
ma, palengvins daryti areštus.”

Dar daug kAs yra neaiškaus, 
bet kuomet mes randame doku
mentų, kurie yra buk prisiųsti 
iš Amsterdamo Trečiojo Inter
nacionalo biuro, kur socialistų 
■s’oltl i ii inka i ra im uiti nepnisy t i 
duotų prisižadejimų ir prisie
kus; kuomet dokumentuose, ku
riuos buk paskelbę^ Trečiojo 
Internacionalo Ekzekutyvis Ko
mitetas, randame pareiškimų, 
kad socializmo sėkmingumas pa 
reinųs nuo įgyvendinimo prole
tariato diktatūros, kad proleta
riato diktatūra nereiškianti didu 
mos valdžių, ir kad tos diktatū
roj atsiekiami nėra jokio reika
lo sustoti prieš kraujo pralieji
mų, tai socialistai turi pilnos 
teisės žiūrėti su nepasitikėjimu 
ji tokį veikimų, rezoliucijas ir 
biurus. Tas nepasitikėjimas da 
labiau didėja, kuomet mes pri
simename tų faktų, jog Amster
damo Trečiojo Internacionalo 
biuras buvo įkurtas Frainos pa-

te Maskvos Ekzekutyvis Komi-

Pamatai,” kur buvo smerkiama

Didžiansis Pardavinėjimas Agštos Rųšies 
Cigarėtų Šioje Šalyje.

LIETUVOS 
ATSTATYMO 
BENDROVĖ

(Lithuanian Develp- 
ment Corporation).

294—Sth Avė., 
New York, N. Y.

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

WAUKEGAN
I’HARMACY,

Bet jįiaip, jųų straipsųyj buvo 
siūloma partijos nariams rim
tai apsvarstyti kai-kurie punk
tai, kuriuos rėmė tuolaikiniai 
kairiasparniai. Nespėjo straips
nis pasirodyti spaudoj, kaip 
Fraina pasmerkė savo buvusį 
(įrangų, pavadindamas jį 
merikos pigios rųšies liūgo 
ase’s pamėgdžiotoju.”

Visame Frainos veikime 
(lovaujamų rolę lošė neapykan
ta, fanatizmas ir herėzijų j ieš
kojimas. Kartų per neatsargu
mų Fraina pareiškė man: ‘‘Ma
ne stebina, kad Morris Hillųuit 
laikosi teisingos pozicijos”... Aš 
dabar nebepamenu, kokiame 
klausime Hiilląuit laikėsi toly
gios su Fraina pozicijos, bet aš 
gerai atsimenu, kad neužilgio 
|M> to Fraina! vėl rado priekabių 
koliojimui ir šmeižimui Ilill- 
q ui to. Toks tai buvo Fraina. 
Nuo tokios tai rųšies , žmonių 
Rusijos revoliucionieriai visuo
met bandydavo apsisaugoti. 
Kuomet kas nors pradėdavo sa
vo revoliucingumų skelbti per
daug karštai, tai Rusijos drau
gai turėdavo papročio ištirti, ar 
nesislepia kas nors negera to 
didžiojo revoliucionieriaus vei
kime.

Mes irgi turime šiokio-tokio I 
patyrimo.. Imkime Herman E. 
Bernhardtų, Buffalos kairias- 
parnių socialistų kpopos sekre- 
torių. Jis buvo pakviestas pie
tums, kaipo svečias, pas Julia 
D. Pratt. Gavęs reikiamų infor
macijų, jis pranešė teisingumo 
departamentui. Padarinyj Pratt 
buvo prašalinta iš darbo ir ap
kaltinta skelbime “kriminalio 
anarchizmo.” Tai da ne visa: I 
tuo pačiu laiku Bernhardt teikė I 
reikiamų informacijų Luskol 
komitetui. Turime ir kitų karštų Į 
revoliucionierių — George Ca-| 
meroną. Cameron buvo Ko-|

Ha-

limas atnešė daug žalos socia
listų judėjimui. Jis įskiepijo de- 
sėtkams tūkstančių draugų ne
pasitikėjimo dvasių. Iš kitos pu
sės, jis suskaldė darbininkus į 
smulkias frakcijas, kurios vedė 
tarpusavinę kovų.

Tas faktas, kad nežiūrint 
nuomonių skirtumo principų ir 
taktikos klausimuose, paskuti
nėj musų partijos konvencijoj 
delegatai pasitikėjo vieni kitais 
ir sųžingai j ieškojo išeities,’ — 
rodo, jog praeitų metų judėji
mas buvo pagimdytas visai ki
tokiais tikslais. Dabar mes jau 
galime nužiūrėti ir to judėjimo 
tikruosius motyvus.

Dabarties yra atatinkamas 
laikas buvusiems nariams sugrį
sti pas mus. Socialistiniam vei
kimui Amerikoj nėra kitos vie-

Ir dabar yra parankus laikas pa- 
sakyti socialistams, kad Amcri-

organizacija, kuriai priklauso 
geri ir sųžingi žmonės, dirban- 
tįs žmonijos būvio pagerinimui.

Žmonių Bankai
Frederick C. Howe

1005 Marion Street *“• • 4
tukegan, I1L

I si N M a a « 4 U M « a( U U « M M M i

tas Cliicagoj. Gi dabar Jcrsey 
City tardymai parodė, kad ta
sai ponas yra niekas daugiau, 
kaip tik valdžios šnjpas.

Eikime toliau, George E. Kel- 
leber iš Bostono Tyrinėjimo

[Federuotoji Presą].

111 
žmonių pinigai.

Žmonės turi teisės reikalauti, 
[kad jų įdėliai butų naudojami 
Į jų pačių gerbūviui. Jie turi mo
ralės teisės reikalauti, kad bu- 
I tų užrausta naudojimo įmonės, 
I apie kurias jau buvo kalbėta: 
Į Nes, kaip jau matėme, žmonių 
[pinigai sudaro vienuolikų dvy
liktųjų visų banko pinigų.

Kad galėjus kontroliuoti savo 
I Įdėlius, žmonės privalo kurti 
I naujos rųšies bankus. Tai yra 
I tik vienintelė išeitis. Tų pienų 
įgali įgyvendinti organizuoti dar- 
I bininkai ir ūkininkai. Jie pri- 
| klauso produktyviai klesai ir 
| jiems tos rųšies bankai privalo 
Į labiausia apeiti.

Darbininkai ir ūkininkai gali 
sudėti bilionus dolerių. Didu
mos Uankt| pinigai ir pareina iš 
tų šaltinių. Jeigu jie galėtų 
kontroliuoti savo įdėlius, jie tuo 
pačiu kontroliuotų ir Amerikos 
pramonę.

Apart sudėtų bankuose pini- 
Įgų, Amerikos darbininkai turi 
apie $100,000,000 šiaip kitose 
vietose.

Amerikai labai reikalinga tu
rėti produktyvių (žmonių kon
troliuojamų) bankų.. Tai vie
nas didžiausių musų trukumų; 
šiuo tarpu jų beveik nėra, o kur

Liggett & Myers Tobacco Go. 4

Turi savyje daugiau Turkiško 
tabako negu kiti maišyti Tur
kiški cigaretai.

k Canteront Com«rcn Co. 
R1CHMOND.VA-

TURKISH
BLEND( j

CIGARETTES

1

F ATIMA yra sumaišyti gero Tur
kiško tabako pagerinto su dadėji- 
mu proporciohaliai naminio taba

ko. Fatima turtingi skoniu, bet neper- 
daug stiprus. Jie sėkmingai užganė
dina rūkytojus priimnu savo skaniu. 
Nei vieni kiti didelės vertės cigaretai 
neturi tokio didelio išpardavimo šioje 
šalyje.

T yra, tai lupa iš žmonių dide-Įon< jr |ai gana toli, arba roge
les palūkanas. Morriso bankas f injs ar])a valtimis upėmis ga- 
ynv tos rųšies privatinis ban
kas, kuriu kreipiamus! nepa
prastuose įvykiuose. Paskolų 
draugijos/ apie kurias užsimi
nėme pradžioj, pradeda įsigy
venti Amerikoj. Jos yra 
mas žingsnis prie naujos

pir- 
rų-

(Bus daugiau)

Iš Įvairių Sričių
BRANGUS KAILIAI.

Du kraštu yra ant. žemės, ku
rie rūpina turtuoliams brangius 
žvėrių kailius skrandoms. Bet 
skrandos, kaip viskas, ir milio- 
nieriams kas metai eina vis žy
miai brangyn. Tie rūpinantis 
brangius kailius kraštai yra Ka
nada ir Sibiras. Kanada kas 
metai rūpina svietui brangių 
kailių už 250 milionų dolerių. 
.Ji todėl yra geriausia vieta bran
gių kailių medžiotojams. Sibi
ras dabar, dėl viešpataujančių 
jame neramumų ir netvarkos, 
tokios svarbos kaip pirma bran
gių kailių pirklyboj turėti ne
gali. Pirma Sibiras, palyginus 
su Kanada, stovėjo augščiau, 
bet dabar pirmenybė priklauso 
Kanadai. ITudson Bay apskritis 
kailių pirklyboj užima pirmų 
vietų. Iš ten turtuoliams eina ne
paprastai brangių lapių kailiai, 
gromostajai (ermelinai), kiau
nės ir kitokį kailiai. Sumedžiotų 
žvėrių kailiai reikia ant žmonių 
pečių vešti nuo vienos stoties ki-

benti. Milionieriams ir jų mo
terims eina sabalių kailiai iš ry
tinio Sibiro, jūrių ūdrų kailiai iš 
šiaurinio Pacifiko, sidabrinių ir 
juodųjų lapių brangus, tūkstan
čiais dolerių mokami kailiai at- 
.eina iš Rusijos, Sibiro, Alaskos 
ir Kanados, jūrių šunų kailiai 
ateina iš Japonijos, Beringo 
jūrių ir Pribilovo salų, 
iš kur ateina ir brangus jūrių 
ūdrų kailiai. Visokių meškų ir 
dvokiančių žiurkių kailiai atei
na daugiausia iš šiaurinės Ame
rikos.

Yra tokių farmų, kur užsiima 
vien auginimu brangius kailius 
duodančių žvėrių. Kanadoj to
kių farmų yra daugiau kaip tre
jetų šimtų. Fanuos auginančios 
sidabrines lapes aut Princo Ed
vardo salos, yra nuo 30 metų ir 
duoda augintojams kas metai 
iki 200 nuošimčių pelno nuo 
įdėtojo kapitalo. Už dailius kai
lius moka Londone po 2,500 do
lerių už vienų. 1917 metais už 
porų auginimui parvežtų lapių 
vienas Sibiro rusas užmokėjo 
100,000 dolerių, o nesenai vie
nas Kanados lapių augintojas 
tokių lapių atgabeno Japonijon 
parduoti dešimtį porų — par
duoti ir mokyti japonus tuos 
žvėris auginti. —L. šernas.

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistai

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Pilone Canal 2S7

SPĄSTAI NAUJA KNYGUTĖ
Vieno akto Farsas

Parašė Br. Vargšas.

Veikiantieji asmens:
1. Dargalienė, turtinga našė.
2. Karštulis, advokatas.
3. Tarnas.

šis veikalas parašytas žinomo musų 
mirusio dramaturgo Br. Vargšo. Labai 
tinkamas scenai. Parašyta labai gra
žioje lietuvių kalboje. Ne tik lošti, bet 
ir šiaip skaityti ji yra begalo įdomi. 
Įdomi savo kalbos tyrumu ir gražumu.

Puslapių 22.
Kaina 15c.

Gaukit tuojau iš

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUSERKA

Baigusi Akušo-

■KIBSI■mhs^IMHMilIw.

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

! : I moterimi Ir
merginoms.

8118 So. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

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

f*KM«

Puritan Salyklos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy- 
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos ge- 
resnės aptiekos jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.
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Bmbecrlptloa Ratau 
16.00 per year In Chicafo. 
15.00 per year outslde or Chlcago. 
07.00 per year in Canada. 

2c per copy.
Entered as Second Clau Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office

16.00
3.50
1.85
1.45

.75

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1731 S. Halsted St- Chlcago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai 
Chicafoje — paltai 

M<dMŽ* ............
ihisol metą ........
Trinas mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chlcagoje — per nešiotojui
Viena kopija ,......................
Savaitei ..........................
Mėneliui ...........................

Valstijose, u Chteagoj,

Pusei metą................  '<0()
Trims mėnesiams ........ ... 1.6b
Dviem mėnesiams < 1.2b
Vienam mėnesiui ...•>«•< .65

Lietuve* ir kitur ažsIeaiaoMj 
(Atpiginta).

Metams ...............  • 37.00
Pusei metą............................ . 4.00
Trims mėnesiams . .<u... 3.00 

Pinigus reikia slyst Palto lloney 
Orderiu, kartu su užsakymą

Provokacijos pėd
sakai komunistų 
programe.

suprati- 
užkaria-

streikuo-

II.,

Kita įdomi vieta komuni
stų “partijos” programe 
skamba sekamai:

“Komunistų Partija tu
ri dalyvauti masiniuose 
streikuose ne tiktai atsie- 
kimui tiesioginio streiko 
tikslo, o ir tam, kad išplė
tojus revoliucines streiko 
galimybes ir veikimą.

“Masiniai streikai yra 
svarbus veiksniai dinamiš 
kam procese, iš kurio vys
tosi darbininkų 
mas ir veikimas 
vimui valdžios.

“Masiniuose
se, prie koncentruoto ka-| 
pitalizmo sąlygų, gludi ten 
dencija prie generalio ma
sinio streiko, kuris įgįja 
politinio pobūdžio ir išplė
toja impulsą linkui prole
tariato diktatūros — vi
sos galios darbininkams.” 
Šitie sakiniai skamba la

bai r-r-revoliucioniškai. To
dėl tie karštakošiai, kuriuos 
Fraina ir jo pagelbininkai 
prisiviliojo į komunistų “par 
tiją”, labai gėrėdavosi jais, 
negalvodami apie jų prasmę. 
Kad tą prasmę geriaus pa
slėpus, tai programo auto
riai da tyčia prigrūdo į jį 
visokių “moksliškų” žodžių: 
“dinamiškas procesas”, “kon 
centruotas kapitalizmas”, 
“impulsas linkui proletaria
to diktatūros” ir 1.1.

Bet kas ištiesų norėta pa
sakyti tais sakiniais?

Nugi ve kas: komunistų 
partija stengsis kiekvieną 
streiką, kuriame dalyvauja 
didelis skaičius darbininkų, 
panaudot, kaipo įrankį pada 
rymui revoliucijos — nuver
timui valdžios ir įsteigimui 
proletariato diktatūros.

Tegul dabar skaitytojas 
pagalvoja, kokių pasekmių 
atneštų pavartojimas šito
kios taktikos darbininkų 
streikuose. Revoliucijos ji 
neiššauktų, nes tiktai amži
nas tamsuolis gali įsivaiz-

dinti, kad revoliuciją gali
ma padaryt *pagal kieno- 
nors norą. Revoliucija kįla 
tada, kada yra tam tikros

I sąlygos, o ne tada, kada kas- 
nors užsimano jos.

Tai ką-gi duotų mėgini
mas paversti streiką revo
liucija? Nieko daugiaus, 
kaip tiktai progą valdžiai 
spėka sutriuškint streiką. | jų vadina 
Jeigu streikininkai pareikš
tų, kad jiems rupi ne tiek iš
kovot trumpesnes darbo va-[ Po to klerikalų organas rašo 
landas arba didesnę mokės- ilgų pamokslų apie tai, kad so
tį, kiek nuversti valdžią, tai Ralistai esą priešai savo tautos; 
valdžia kaip bematant pasių n.UIH u. ; ,. . .
stų prieš juos policiją ir ka- visn sita ..Draug0.. pasaka 
riuomenę, imtų areštuot ir L,ra paremta nieku daugiau, 
Šaudyt. Ir didžiuma paša-[ kaip begėdiškais iškraipymais 
linių žmonių pritartų to
kiam valdžios darbui, nes di 
džiuma žmonių šiandie da 
visai nenori revoliucijos.

Kada kįla streikas, ypač 
didesnis (masinis), tai patįs 
kapitalistai daro ką galėda
mi, kad tik parodžius, jogei 
tai yra ne kova dėl pageri
nimo darbininkų būvio, o 
“revoliucija”, maištas, suki
limas prieš valdžią. Jie ši
taip ima skelbti per papirk
tus laikraščius; jie pasamdo! 
tam tikrus agentus, kurie 
įsimaišo į streikininkų tar
pą ir stengiasi iššaukti riau 
šes. Ir kada jiems pavyksta 
atsiekt savo tikslo, tai jie! 
tuojaus pasišaukia į pagel- 
bą valdžią. Šitokiu budu es 
ti nuolatos sulaužoma dau
gybės streikų Amerikoje.

Be to, jeigu kas-nors iš 
streikininkų arba streiko 
vadovų imtų skelbti, kad 
streiko tikslas esąs nuversti 
valdžią, tai tam būtinai pa
sipriešintų daugelis pačių 
streiko dalyvautojų. Strei- 
kuot dėl didesnių algų arba 
trumpesnių darbo valandų 
neatsisako beveik nė vienas 
darbininkas, kada tų dalykų 
negalima gaut gerumu; bet 
norinčių streikuot, kad nu
vertus kapitalizmo sistemą, 
prie normalių gyvenimo są
lygų rasis labai nedaug tar
pe darbininkų. Taigi mėgi
nimas padaryt jš streiko re
voliuciją suskaldytų pačius 
streikininkus, — kas irgi iš\ 
eitų ant naudos tiktai kapi
talistams. Streikui kilus, ka 
pitalistas daug duotų, kad 
to atsiekus.

žodžiu, panagrinėjus tuos 
r-r-revoliucioniškus sakinius 
komunistų programe, ma
tai, kad juose slepiasi labai 
pavojingi dalykai darbinin
kų judėjimui. Jie siūlo tokią 
taktiką darbininkų streikuo 
se, kuri padėtų kapitalis
tams ir jų agentams ardyt 
streikus. Tai provokatoriaus 
Frainos nuopelnas.

Į Jpžt?aZ^g

“DRAUGO” FALSIFIKACIJOS.

Chicagos klerikalų organas, 
“Draugas,” vėl “kritikuoja” So
cialistų Partijos programų. Šį 
kartų jisai imasi nagrinėti so
cialistų nusistatymų tėvynės 
klausimu. Ir rašo:

“Septintasis socialistų plat
formos punktas sako: “Soci- 
jalistų partija atmeta apgau
linga patriotizmo mintį, ku
riąs kelia aikštėn savininkų 
klasės, ir, to vietoje, duoda 
savo tarnavimų ir pagarbų 
darbininkų klasei Amerikos 
žmonių visuomenei.”
Padavęs šitokių neva ištraukų 

iš Socialistų Partijos platfor
mos, “Draugas išvadžioja:

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoss 
taip ir civiliikaose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierasi
N»mq Ofisas :

1121 S. Halsted lt
Ant trečių lubų

Tel.^Droter 1310

Miesto Ofisas?
127 N. Dearborn lt. 

1111-13 UnityBMf.
Tai. Central 4411

. ... 1**1 i reikia akai- pasauliO Darbininkųtyti tų sakinį, kad supratus jo 1 
reikšmę. Socijalistai juomi 
pažymi savo skirtumų nuo 
“savininkų” tuomi, kad savi-

• įlinkai skelbia tėvynės meilę, 
o socijalistai tos meilės vieto
je skelbia savo patarnavimų 
ir ištikimylię darbininkų kla
sei.

Paminėję patriotizmų, ar
ba tėvynės meilę, socijalistai 

“fraudulent no- 
tion” (apgaulingas proto pa-

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
/ 

[Federuotoji Presą].
Chlcago. — Chicagos Univer

siteto Liberalinis Kliubas stoja 
už principą kooperacijos indus
trijoj. Tani tikra rezoliucija jis 
atkreipia domės į stiprų pasku
tiniaisiais laikais kooperacijų 
augimų Europoj ir į.vis didesnį 
jų populerumą Amerikoj. Pa
žymėdamas, kad Jungtinių Val
stijų augštesnesc mokyklose ir 
kolegijose vartojamuose ekono
mijos mokslo rankvedžiuose be 

Naujienas,” Lietuvos so-|veik visai nieko nėra apie ko
operacijas, savo rezoliucijų kliu
bas kreipia į mokyklų vyriausy
bę reikalavimu, kad mokyklose 
butų duota deramos vietos pa
mokoms kooperacijų dalykais.

Tasai Chicagos Universiteto 
Liberalinis Kliubas susideda 
vien iš pažangesniųjų ir radi
kaliųjų žmonių baigusių tų uni
versitetų, o taipjau ir iš jo kai 
kurių progresyvesniųjų docentų 
ir profesorių. Kliubas nuskyrė 
dagi savo delegatų dalyvauti 
busimoj nacionalinėj Darbo 

p, Partijos konvencijoj, kuri įvyks

socialistų minčių. Mes nežino
me, ar pats “Draugo” redaklo
vius sufalsifikavo socialistų žod- 

I žius, kad apšmeižus juos, ar pa
sinaudojo kieno-nors falsifika
cijomis; bet yra faktas, kad so
cialistų platformoje tokių daly
kų nesiranda, kokius jisai jiems 
prikaišioja.

Augščiau paduotieji žodžiai, 
kuriuos “Draugas” neva paėmė. .
iš socialistų platformos, yra iš- llcl’os mcnosy Chicagoj. 
rašyti ne iš platformos, o iš 
principą deklaracijos. Ir jie yra DANIJA,
išrašyti neteisingai. Štai kaip [Federuotoji Presą],
ištiesų skamba ta vieta, kurioje Kopenhagenas. — Danijos 
kalbama apie patriotizmą: rimukų unijos prezidentas,

Privilegijuotų klesų vieš- Borglandas, dėl jo darbavi- 
patavimas buvo taip stiprus, 11108 pajūrio darbininkų streike, 
jogei joms pavyko įtikinti ki- tapo areštuotas. Be to, polici- 
tus savo lengvatikius pilie- Ja padarė unijos raštinėj kratą 
čius, kad buk tik jie, Ameri- ir suėmė visas knygas ir doku- 
kos paplėšailos, esą tikrieji mentus, 
amerikiečiai; kad jų savamy- --------------
tingi klesos interesai tąi šven- SUOMIAI
čiausi visos šalies lute- [Federuotoji Presai.,
resai; kari tik tie, kur pala n- __ f . e ... ....... . , . . .* Helsingfors. — Pusiau oticia-kiai pasiduoda jų slegiamam .. .. ••. v . . . -v,... . linelius žiniomis, areštuotiejiviešpatavimui, esą ištikimi , . . . „ . .. . ... . . , . ...... . .vadai naujosios Socialistų l)ar-ir patriotai piliečiai, o visi . ... J . . ... . .. . . .v bo partijos, kurios kuriamasaitie, kur jų spaudimui ir įsnau . . » .. .., . c ... . . t susirinkimas buvo policijos is-dojimui priešinas, tai esą ša- .. . , ... .. 1 .... .......y. ... 4 vaikytas, busią formaliai kalti-11CS 1 MiaviKai. . . ' ;. . . . _ .xc * r . . . v. . . . narni dėl ruošimo valstybes is-Socialistai griežtai atmetą . . „ T . ... ,

l: *r .* . • .• (lavimo?’ Jeigą |ie bris pasmerk-sitoki vihugingą patriotizmo L. . . _ , . .... ,supratimą U JU bausme busianti katorga
1 Socialistų Partija pasižuda »uo metų iki fiyvos galvos, 
tarnauti ir ištikima būti Ame
rikos žmonių masėms, dar- ANGLIJA.
bininkų klesai — ir ne vien [Federuotoji Presu].
tik Amerikos. Londonas. — Pašto darbinin-

i . , . kai, kurie jau kurs metas rei-Dabar matote knok.ų falstlt- kal(U|ja ir lleiSreikalallja (lide3. 
kac .;? padare ‘‘Draugasr i.sa.1^ , nufar5 8treikuoti.
praleKlo tų .lai! socialių tiekia- L.()ks nutal.ilnas padaryta meti- 
tactjos kur nupiešta vetdmat- n-. što darbininkų konferen- 
. nfes kap.Dlklų pasakos apie ... • 
ame/ikonizmą’ paskui jisai pač-'<1J°J’ 
mė sekantį po tos vietos sakinį, 
■i'* Mamas iš jo .Hd) “šitoks;” 
sudarė tą sakinį su sakiniais, 
einančiais tol‘»us, ir įspraudė 
i tarpą žodžiu) "ir, to vietoje,” 
— ir išėjo, ka • socialistai viso-

ju-

z OLANDIJA. 
Socialdemokratą Partijos 

Konvencija.
[Federuotoji Presą].

/ Amsterdamas, gegužės 26. — 
.Ją tėvynės n* tiits mintį vadinai (Paštu). — Olandijos Socialde- 
vylii ginga! mokratų partija ką-tik įvyku

siame (geg. 23-25) Harleme sa- 
Socialistų deklaracijoje aiš- dvidešimt ketvirtame meti- 

kių-aiškiausiai pasakyta, kad vi- 
liuvingas (arba apgaulingas) 
yr toks patriotizmo supratimas, 
pagal kurį geras patriotas skai
tosi tiktai darbininkų išnaudo
tojas arba palankus išnaudotojų 
tarnas, o “Draugas” iš šito pasa
kymo padarė visišką atmetimą 
tėvynės ir tarnavimo jos gero
vei.

Šitaip “kritikuoja” socialistus 
tas neva mokytas kunigas ir do
ros apaštalas, kuris redaguoja 
klerikalų organą.

Kitą syk visi padori žmonės 
šlykštėdavosi, kada “Draugą” 
redaguodavo tamsunėlis Bran- 
dukas. Bet pasirodo, kad buvu- 
sis davatkiškos akademijos pro
fesorius, kun. P. Bučys toks-pat 
melagius ir žmonių mulkinto
jas.

niame suvažiavime nutarė da
lyvauti Antrojo Internacionalo 
kongrese, kurs žada prasidėti 
liepos 31 d. š. m. Genevos mies
te, Šveicarijoj. Tarp kitų dele
gatų Internacionalo kongresai) 
išrinkta ir P. J. Troelstra, vienas 
žymiausiųjų Olandijos socialis
tų judėjime darbuotojas ir poli
tinis partijos organo liet Volk 
redaktorius.

Naująjį suvažiavimo išrink
tąjį partijos pildamųjį komite
tų sudaro: Troelstra, Bergmeir, 
Vau den Goes, Suze, Groene- 
weg, Kuipcr, Sinncs, Schapcr ir

Konvencija nuo pradžios iki 
galo pasižymėjo savo rimtumu 
ir harmoningumu. O tai lemia, 
kad konstruktyvia partijos dar
bas, nuosaikiųjų partijos ly
derių vadovaujamas, turės gero 
pasisekimo. Kada kai-kuric ora
toriai konvencijoj aštriai kriti
kavo Olandijos rcakeininkų 
pastangas pavartoti represijų 
prieš darbininkų revoliucinį ju
dėjimų šaly ir pareiškė, kad 
jeigu valdžia priimtų anli-revo- 
liucinį įstatymų, tai socialistai 
to įstatyinlp nepaisysiu, konven
cijos salė drebėte drebėjo nuo 
triukšmingų aplodismentų.

Konvencijoj dalyvavo, kaipo

svečias, Belgijos Darbo Partijos 
sekretorius Van Roosbroeck. 
Savo trumpoj prakalboj jis 
pareiškė, kad Belgijos darbi
ninkai nė jokiu budu nepritaria 
savo reakcinių politikierių už
mačioms aneksuoti Olandijos 
dalį ir niekad jiems to neleis 
padaryti. Jis taipjau pranešė, 
kad Belgijos darbininkų sąjun
gos siusią savo delegatus į In
ternacionalo kpngrcsą Genevoje 
ir išreiškė pasigailėjimo, kad 
Olandijos darbininkų unijos nu
tarė tame kongrese nedalyvau
ti. 

k ■■ —

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
[Federuotoji Presą].

New Yorkas.— Dešimt vietos 
klerkų unijų nutarė vesti bend
rą kampaniją, kad suorganiza
vus visus miesto sankrovų kler
kus ir darbininkus. Siekinys — 
iškovoti sankrovų darbinin
kams trumpesnę darbo dieną.

St. Louis, Mo. — Federalinis 
distrikto teisėjas Faris davė 
samdytojams nuolatinį “injun- 
etion’ą” prieš United Hat and 
Gap Makers uniją^Tuo “injunc- 
tionu” unijai aštria pabauda už
drausta streikuoti ir pikietuoti. 
Prieš tokią teismo drausmę li
nija nusitarė kovoti iki pasku- 
tiniosois. C*

New Yorkas. — Keletas vie
tos nepriklausomų unijų įkūrė 
taip vadinamą United Labor 
Council — Jungtinę Darbo Ta
rybą. Tos organizacijos tikslas: 
“jungti daiktai) darbininkų 
unijas, kad tuo budu pasekmin- 
giau gymis darbininkus visose 
pramones šakose.” Iki šiol tary- 
bon prisidėjo dvidešimt-septy- 
nios nepriklausomos darbiniu-, 
kų unijos, skaitančios daikte 
apie 50 tūkstančių narių. Jung
tinė Darbo Taryba žiuri į Ame
rikos Darbo Federaciją kaipo į 
atžagareivių organizaciją, o to
dėl norinčioms Tarybai prik
lausyti unijoms statoma sąlyga, 
kad jos išsižadėtų Am. Darbo 
Federacijos. Tarp prisidėjusių 
prie Jungtines Darbo Tarybos 
organizacijų minėtinos yru.^Jofl*. 
Tarptautinė Viešbučių Darbi
ninkų Federacija; Amerikos Su
sivienijusieji Elektros Darbinin
kai; Metalo Darbininkų Broli
jos lokalai 30 ir 32; Internacio
nalinės Karpcnterių Unijos lo
kalai 114 ir 148; Boa Plunksnų 
Darbininkai, Pirštinių Dirbėjai; 
Kepyklų Darbininkai, Internali- 
nės Tapytojų Unijos lokalai 1 ir 
Triobų Ardytojų Unija.

New Yorkas. — Paul Bosko, 
rusas kurs dar 1917 metais bu
vo areštuotas dėl skleidimo-Ir- 
wino Si. John Tuckerio para
šyto pamfletėlio “The Price 
We Pa y,” po trijų metų sėdė
jimo kalėjime dabar tapo visai 
paliuosuotas. Be galėjimo, jam 
grūmojo dar 'ir deportavimas," 
bet dabar valdžia ir nuo' to atsi
sakė.

.......J_____
JUNGTINĖS VALSTIJOS. • 

[Federuotoji Presą].
Paliuosavimas Ashleigh. — 

Dąrbininkų poetas, Charles Ash
leigh, tapo paleistas iš federali
nio katorgos kalėjimo Lcavcn- 
worthe. Katorgoj, kur jis 
buvo kartu su kitais devynias
dešimt penkiais I. W. W. na
riais pasmerktas, Ashleigh išbu
vo ašluonioliką menesių. Pa
leista jį tečiaus laikinai. Juiga 
apeliacijos teismas pabaudos ne 
atmainys, jis turės grįžti atgal 
katorgon.

Leavemvortho katorgos kalė
jime šiuo tarpu yra apie 150 po
litinių, ir industrinių kalinių. 
Didžiuma jų Pasaulio Industri
nių Darbininkų sąjungos nariai, 
sugabenti čią iš įvairių vietų — 
iš Chicagos, iš Sacramento, iš 
Wichitos, iš San Francisco, iš 
Oklahomos etc.

Minneapolis, Minu. — Minne- 
apolis Steel & Macliincry kom
panija noronis-nenoroms turi 
užmokėti savo darbininkams 
nusuktą mokesnį, išviso 750,- 

OOO dolerių. Valdžios Karo Dar
bo Taryba mat buvo nustačius, 
kokią mokesnį kompanija turi 

mokėt savo darbininkams nuo 
spalių 1, 1918 m. už valdžios 
duotus jai karo darbų kontrak
tus, bet kompanija to nustaty
mo nesilaikė ir mokėjo mažiau. 
Dabar valdžia ją privertė visą 
tą nusuktą mokesnį darbinin
kams užmokėti.

Skaitytoju Balsai
į Ui t irę ik it as itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

AR GIRDITE, JIEMS DAR 
REIKIĄ FAKTŲ.

Brobklyniškis provokatorių 
partijos organas gini^ “draugą 
Frainą”. Tos žinios, kurių apie 
tą “draugą” suteikė, sovietų “am 
basadoriaus” sekretorius Nuor- 

ganą nepatenkinančios. “Drau
gas Fraina” esąs all rigbt, ir ga
na.

Bet kad nenugasdimis .savo 
naivius sekėjus, tas laikraštis 
tečiaus nebando užsiginti, kad 
komunistų partijoj nešą šnipų- 
provokatorių. Nors tiek gera. 
Pirma tie provokatorių talkinin
kai piestu stodavo, jeigu kas drįs 
davo pasakyti, kad komunistų 
partijoj veikia šnipąi-provoka- 
toriai. Pavyzdžiui, kada Chicą- 
goj įvyko komunistų partijos 
suvažiavimas ir vėliau kapita
listinė spauda pranešė (ne iš 
piršto išlaužusi), kad tame su
važiavime dalyvavo du “drau- 
gai-šnipai” kaipo delegatai ir 
kada šitą faktą pažymėjo socia
listai, tai provokatorių organas 
juos iškoliojo. Girdi, tai esąs 
begėdiškas melas: komunistų 
partijoj šnipams nevieta.
^Taigi, dabar tasai provokato

rių partijos organas jau nebesi
gina. Kodėl?

Ve kodėl. “Požeminis” mu
sų “komunistų sąjungos” orga
nas Kova pareiškė, jogei.

“Tiesa, kad komunistų su
važiavime Chicagoj buvo vai 
džios stenografas ir detekty
vų, ir jie pristatė valdžiai rei
kalingų informacijų” (Kova 
nr. 1, pusi. 3). .
Skaitytojai turbūt dar atsi

mena, kaip buvusis LSS. sekre- 
torius-vertėjas (tas, kur pirmiau 
šia savo pavardę išvertė iš Juo
zo Stasiulevičiaus į Joseph Stil- 
soną ir paskui LSS. — iš So
cialistų Partijos) savo “amži
nos atminties” Žarijoj šaukė, 
kad tik social-buržujai į savo 
suvažiavimą pakvietę “valdžios 
stenografą ir jos agentus, bet 
komunistų suvažiavime “tų sub 
jektų” (jo paties žodžiai) ne
buvo.

Bet oficialis jų organas dabar 
sako, kad buvo.

Ir tuomet (kaip ir dabar) jie 
šaukė, kad tos žinios jų nepa
tenkinančios, Jie reikalingi pri

Tuos prirodymus, kaip mato
me, dabar davė jie patįs.

Tatai, atsimenant pirmesniuo 
sius provokatorių partijos šulų 
šukavimus, lengva suprasti ir 
tai, delko jie šūkauja dabar, ko
dėl stengiasi teisinti tokį “drau
gą “Frainą.”

Baimė juos verčia tai daryti! 
Baimė to būrelio jų suklaidintų 
sekėjų. Nes kada jiems pasa
kysi liesąj lai — atsisveikink su 
jais. '

Bet ankščiau ar vėliau provo
katorių partijos bosams visliek 
prisieis atsisveikinti su dabar
tiniais jų sekėjais. Amžinai 
klaidinti juos jie nepajiegs. Pa- 

pažinli. Nes, šiaip ar taip, pra
rasti jau nebus ko. Tada ir Nu- 
ortevos pareiškimai ir jiems bus 
faktai.

Pamatysite, taip tikrai bus.
— Viržis.

Apšvietos Reikalu 
Lietuvoje

Kick toko ipatčiltyti iš laiškų, 
rašytų iš Lietuvos, daugiausia 
kaimiečiai džiaugiasi laikraš
čiais, o ypatingai knygomis, ku
riuos prisiunčia jiems iš Anic- 

rikos. Sakoma, kad sueinąs 
visas sodžius pasiskaityti ten, 
kur dagirsta, kad yra prisiųsta 
laikraščių ar knygų iš Ameri
kos.

Kad Lietuvos žmonės, dau
giausia jaunimas, yra linkę prie 
skaitymo, mes esame patyrę 
senai, bet kad trūksta tenai 
knygų, mums tenka permatyti 
tik dabar, kuomet daugiau laiš
kų iš Lietuvos pradėjo pasiekt 
amerikiečius.

Amerikiečiams reikėtų pasi
rūpinti, kad suteikus kuodau
giausia knygų Lietuvos žmo
nėms, ypatingai valstiečiams, 
nes valstiečiams sunkiau gauti 
nusipirkti knygų, negu miestų 
gyventojams. Antra vertus, kai
mo žmonėms labiau atsilikę ap
sišvietime nuo miestų darbinin
kų. Tokiu budu į kaimus siųs
dami knygas atliksime didelį ir 
naudingą darbą. > Valstiečiams 
bus naudinga visokio turinio 
pamokomos knygos, brošiūrėlės 
ir laikraščiai, nes daugumas jų 
yra mažai skaitę, arba visai ne
skaitę.

Geriausia butų, tai steigti kny 
gymis sodžiuose ar valsčiuose 
Lietuvoje. Mano manymu, leng 
viausia butų tas padaryti pa- 
gelba Lietuvos Valstiečių Są
jungos kuopų, gyvuojančių ap
skrityse arba valsčiuose. Suži
nojus Valstiečių Sąjungos kuo
pos valdybą, arba žinant adre
są, siųsti tiesiai knygas ir, be, 
abejonės, jie su mielu noru pri- 

jungos kuopai, kuri prie pirmu
tinės progos sunaudos jas ap- 
švietos reikalui; kini tik bus ga
lima ir patogu, pasistengs įsteig
ti knygynus.

Todėl amerikiečiai, kas tik 

kime susikrovę lentynose, bet 
siųskinie jas Lietuvon, nes jos’ 
ten yra labai pageidaujamos.

Ant galo noriu pažymėti po
rą vietų Lietuvoje, kur galima 
siųsti knygas ir kur jau kelin
tame laiške labai prašo siųsti 
jiems laikraščių ir knygų.

Vienas, tai Kupiškio Apskri
ties Profesinės Sąjungos pirmi
ninkas, A. Balčiūnas. Adresas 
yra toks: A. Balčiūnas, Gendvi- 
lių kaimo, Kupiškio paštas, Pa
nevėžio apskr., Lithuania.

Antras, tai Plokščių Valstie
čių Sąjungos kuopos pirminin
kas. x Aš jau pradžią padariau. 
Į Plokščių valsčių pasiunčiau 

daugiau knygų vėl pasiųsiu. 
Prašyčiau amerikiečių, kurie 
yra atvykę Amerikon iš Plokš
čių, prisidėti prie įsteigimo sa
vo krašte knygyno. Siųskite kny 
gų kuodaugiausia. Prašo jų jū
sų draugai ir sesutės. Siųskite 
šiuo adresu: Jonas Šileika, Bui- 
žiuose, šakių apskr. Plokščių 
valsč. Lithuania.

Kitų apskričių ar valsčių ame 
rikiečiai, beabėjo, gerai padary
tų, kad tuo pačiu budu pasirū
pintų apteikti apšvielos dovano
mis savuosius draugus ir sesu
tes Lietuvoje. — V. Shileika.
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DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lletaria Gydytoju ir ChlrtfgM 
25 E. W*ahinRto* St. 
Marahall Field A**ax 

18th fl. Rpimas 1827 
Phoaa Coatral 3351 

Talaodoai nuo 13 iki 13 ryta
2121 North Western Avė. 
Valandos: 6 iki 8 vakaro.

^-Spinduliai. Phono Armitag* 2*11 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephon* Drovtr 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTI8TAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai raka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
SM1 84. Chfea**, BL
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Patemykitd Savo Kraują!
kuomet geležis Jame sumažėja.

Tąsyk Gręsia Jums Pavojus 
lygiai taip, kaip ir kad gyvsidabriui 
nupuolus mes žinome, jog bus šaltis.

Kaip padarius ištyrimą, kuris pasako

Tikrieji kraujo ištyrimai parodo, 
kad baisiai didelis žmonių skaičius, 
kurie yra silpni ir serga, neturi gele
žies savo kraujuje ir kad jie serga 
ne dėl kokios kitos priežasties kaip 
tik dėl geležies stokos. Kraujo tru
kumas suparalyžiuoja sveikų, stip
ru veikimų, traukia žemyn visų or
ganizmų ir susilpnina visų sistemų. 
Išblyškęs veidas, nervuotas, aržus 
palinkimas, stoka stiprumo ir iš
tvermės ir negalėjimas statytis su 
stipriais, tvirtais žmonėmis gyveni
mo lenktynėse — tai prasergėjimo 
ženklai, kuriuos Gamta paduoda kuo 
inet kraujas skysta, blykšta, vande- 
nčja ir tiesiog miršta dėl geležies 
stokos. Jei gerai nežinai, kaip'su 
krauju yra, eik pas gydytoją, tegul 
jis apžiūri ir pasako, kaip su la
vina yra, arba padaryk 
Šitokj ištyrimą: Pažiūrėk kaip 
ilgai gali dirbti, arba kaip toli gali 
nueiti nepailsęs; po to imk po dvi 
penkiagranes plokštis Nuxated Ge
ležies tris kartus j dieną |>o valgiui 
per dvi savaiti. Paskui išmėgink 
savo stiprumą vėl ir žiūrėk kiek 
laimėjai. Pagausindama kraują ir 
sutverdama naujus raudonus kraujo 
narvelius Nuxatcd Geležis stiprina 
nervus, pataiso susilpnėjusius audi
nius ir pagelbsti {diegti atnaujintą 
energiją ir pajiegą visai sistemai.

Nuxatcd geležis ne taip kaip se
nesnieji geležies produktai — ji yra 
lengvai supanašinama, nepakenkia 
dantims, nepadąro jų juodais ir ne
sugadina vidunu. Išdirbėjai užtik
rina geras ir pilnai patenkinančias 
pasekmes kiekvienam pirkėjui, ar
ba jie sugrąžins jums pinigus. Ji y- 
ra pardavinėjama visose gerose ap- 
tiekose.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Angly kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (pliany pažinimo).
Mokytojai: Angly kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Kunst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas sutrikti neat
būtinai reikalingą mokslų, kad su jo 
pagelba gulima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa 
rankumo mokyklai pradėkite tuo.* 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Važiuokite į Lietuvą 
PER

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:

Kum be reikalo kentėti? Mano spe- 
cialis gydymo budus išgydė jau daug 
Žmonių nuo kuspininės kirmėlės, kurio 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiui žmonių nežino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, »r gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis tuja biaiiria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

Kas tokiy simptomu turi, tegu] atei
na pas niaue: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau Ir kitokias ligas kaip 
vyry taip ir motery. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marsh/ield ir Paulina gaL Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ
KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBU IR ŽYDU KALBOMIS.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

EVOLIUCIJA
Arba graži) istorija apie 

Petrą ir Angeliją.

[Feljetonėlis]
Petras gyveno-gyvena dide

liame Chicagos karalystės mie
ste Prišporte, jankių vadinama
me Bridgeportc.

Scnai-senai jis atkeliavo iš se
nos pakrypusios Lietuvos kai
mo bakūžės. Atkeliavo ir iškab
to suprato, kad “čia netaip, kaip 
pas mus.” Čia tarytum viso 
svieto niandrybės suvežtos į vie 
ną vietų. Slrytkariai, annobi- 
liai laksto yt velnio nešami...

Stebėjosi Petras ir galvojo 
“kaip čia gali būti.” Ten, pas 
mus, tokių dalykų nėra. Nori 
važiuot —i pasikinkyk arklį. 

Patįs ratai nė iš vietos! O čia, 
matai, visai kitaip.

Visai nesuprantama — ste
buklas!

Kartų pasidrąsinęs Petras ta
rė graikščiai Povilo pačiutei 
Angelijai:

— Turbūt čia ir žmonės ki
taip gyvena nei pas mus.

— Šiur, — tarė ji.
— Nugi?
— Pamatysi.
— Taip norėtųs.
— Taip greit negalima, — 

tarė Poviliene. Reikia pagyven
ti, viskas ateina evoliucijos ke
liu^

— O kas tai do žodis evoliu
cija, — teiravosi Petras.

— Tai toks dalykas, kuris tu
ri pradžių, bet pabaigos neturi...

Petras susidomėjo. Turi pra
džia, bet pabaigos,neturi, — kas 
tai galėtų būti. Mokyta moteris, 
taip. O kažin, kad taip tenai 
gavus “ant burdo.”

Kartų Petras taria Povilui:
Ar turi bardą?,

— Nežinau, klausk Angelijos.
Paklausia. Taip, yra. Laimin

gas Petras. Dabar tai tikrai su
žinos tų stebuklingą žodį “evo
liucija.“

Gyvena ir laukia. Bet Angeli- 
ja apie evoliucijų nė neprisime
na. Neteko kantrybės ir paklau
sė; .................. ......................

— Sei Angelija, ką reiškia 
žodis evoliucija?

Angelija susimąstė.

— Pridėk raidę “r” ir atlik
ta.

— Pradžioj ar iš galo?
— Galo nėra, tik pradžia.
Nėra galo, tik pradžia... — 

galvojo Petras, ir išpildė Ange
lijos patarimą.

— Dievulėli, tai revoliucija!
— Visam sviete dabar revo

liucijos — juokėsi Angelija.
— Tai kas dabar daryt? — 

klausė Petras.
— Reikia įstot į ketvirtų par

tijų.
— O tada?
— Pamatysime.
Nutersta, padaryta. Petras 

įstojo “kelvirton parlijon”; įsto 
jo ir patapo jos finansų minis
terijos sekretorium.

Vėliau ta partija pasidarė ko
munistiška. Petras sekretoria
vo, Angelija dagi “prakalbas” 
sakydavo.

Visa kuogeriausia.
Petras ir Angelija arčiau su

sipažino. Ėmė “veikti” kartu.
Dabar Petras jau buvo “mo

kytas vyras.” Sužinojo kodėl 
prie strytkario ir armobiliaus 
nereikia kinkyti arklį.

Ir išmoko pamerkti — An
gelijai.

O apie ištikimumą komuniz
mui — nereikia nei aiškinti. Re
voliucija ir darbininkų dikta
tūra jis valdė kaip penkiais sa
vo pirštais.

Povilas, graikščiosios Angeli- 
jos vyras, po senovei, buvo “eks- 
ketvirtosios partijos” apšvietos 
ministeriu — knygiam.

O Petras buvo pas jį “ant 
burdo.”

Kartų Petras pamerkia Ange
lijai ir sako:

— Tas tavo senis...
— Tikras biaurybė! — skun

džiasi Angelija. Ne prie svečiaus 
nė prie pečiaus.

Povilas nugirdo. Užsirūstino 
jis ir paėmęs “pokerį” pravedė 
savo diktatūrą.

Išvijo Petrą!
Bet kada Povilas išeidavo dar 

bau, Petras atslinkdavo pas An- 
gelijų, ir tardavo:

— Sei, Angelija, reikia dary
ti tam galas.

Angelija nesutinka:
— Galo nėra, tik pradžia.
— Kai Į)? Kitos raidės ten ne

bepridėsi... Išeis nesąmonė.
— Reikia jų nuimti.
— O tuomet?
— Bus evoliucija.
— Paskui?
— Reikės sujieškoti beismen- 

tą ir draiverį.
Petras visa gerai suprato ir 

padarė kas sakyta.
Vakare, birželio septintų, vieš 

paties metais devyniolika ir 
dvidešimt grįžta iš darbo Povi
las.

— Žiu! Kokia čia kvaraba 
— galvoja Povilas. Nė Augali
jos, nė “forničių”...

Klausia kaimynų:
— Kur mano Angelija?
— Išsimuvino.
Pasakė Povilui draiverį, o jis 

nuėjęs klausti a:
— Girdi, ką tu padarei?
— Nuvežiau į vėrauzę.
— Mano Augeli jų?
— Ne, forničius.
— Meluoji!
— Kad ir meluočiau, „o tau 

kas? Ji dabar turi Petrų...
— Gali mane nuvešt į tą vė

rauzę?
— Ne.
Povilas pakrapšto už ausies 

ir nuėjo — į policijos stotį.
Išpirko Petrui varantą.
Tikrų varantą — dėl suardy

mo “šeimyniško gyvenimo.”
Petro ir Angelijos “verauze”, 

sako, esanti “kur nors” prie 37 
ir Loaunės; kur nuo s tok jardų 
čyslas oras banguoja.

Povilas nusitaręs jų susiras
ti1 ir pasiųsti tenai “dėdę” su 
varant u..

Petras “savo” Angelijai da
bar sakąs:

— Teisybė, širdel, teisybe: 
galo nėra tik pradžia... Turėsi
me j ieškoti kito beismanto. 
Tas senis...

Tikras biaurybė, anot Auge
li jos.

Nori surasti jų “verauzę” ir 
pastatyti pavojau evoliuciją.

— Gvaizdikas.

NAUJIENOS, CEWV ra. —————r »'■■ ■ į..................... .
Johnsonas nenori kalbėti apie 

Hardingą. 
Praeitų penyčių Cliicagoj ir

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Klerikalų vakaras.
Praeitų pėtnyčią, birželio 18, 

Šv. Jurgio parapijos svetainėj 
vietos klerikalai surengė pra
mogų vakarą, kad juo pažymė
jus Rymo Katalikų Susivieniji
mo seimą. Vaidinta veikalėlis 
“Sugrįžo.” Jį vaidino, berods, 
vietinės vyčių kuopos nariai 
dailės mylėtojai.

Lošimas išėjo nei šio nei to. 
Kai kurie mylėtojai, jei geriau 
pasilavins, su laiku gali būti vi
sai neblogi lošėjai. Bet kitu 
žvilgsniu, tai tas vakaras visai 
nepavyko'. Žmonių, kartu su de
legatais, susirinko vos apie sep- 
tyniasdešimts... Rengėjai vaidi
nimų nutęsė net, iki devintos va: 
lados. Matyt, vis lauke ir tikė
josi, kad “dar ateis.” Bet kad 
niekas nebeatėjo) tai, norint ne
norint, reikėjo pradėti. «

Aplamai, visa išrodė begalo 
“markatna.” Rodos, čia ne pra
mogų vakaras ir dagi surengtas 
seimininkams pagerbti, bet tik
ros šermens... —Gvaizdikas.

NORTH SIDE
Veikia kartu.

Ketvirtų liepos supuolė dvi di
delės vasaros pramogos — pik
nikai, kurių rengė Liet. Laisv. 
Federacijos 1-moji kuopa ir 
LSS. 81-moji. Kad išvengus be
reikalingo skaldymo spėkų, tai 
rengėjai nutarė iš dviejų pikni
kų padaryti vieną, taigi susivie
nyti. Prie LLF. 1 ir LSS. 81 
kuopų, berods prisidėjo ir LSS. 
22-roji kuopa.

Tai veikliausios vielos (Chi- 
cagos) lietuvių organizacijos ir 
todėl reikta manyti, kad jų pra
mogos turės gero pasisekimo.

Piknikas rengiamas Gardners 
Grove, kur pernai buvo Naujie
nų Bendrovės piknikas.,

Northsid ietis.

SVARBIU REIKALU.
Prašau Rozalijos ValanČienės, 

kuri seniau gyveno Cicero, III., 
ir Jono Kavalaucko atsiliepti. 
Turiu svarbų reikalą.

Marė Jurgelionis, 
538 So. Dearborn st., Room 903.
Ofiso valandos nuo 9 iki 11:30 

ryto.

Ima nagan aptbekininkus ir 
daktarus.

Atatinkamosiom įstaigos pa
šaukė pasiaiškinti septyniasde
šimta šešis apliekininkus ir dak
tarus. Pasiaiškinti delei to, ko
dėl jiems neturėtų būti atimta 
teisė rašyti receptų degtinei ir 
duoti jų “ligonams.” Manoma, 
kad daugelis daktarų ir aptieki- 
ninkų gaus užsimokėti nemaža 
pabaudos, o tūli jų gal visai ne
teks leidiniu.

■■ ... . .....  ■ I
“Bus, bus bėdas — anglių.”

Laikraščiai ir vėl pradeda 
skelbti, kad sekamų rudenį “ga
lima Įaugti didelio bado — ang
lių.” Tuo tarpu Chicagoj anglių 
esą visai maža, o naujų nea įve
žama.

“Bus, bus badas — anglių”... 
graudena tūlas laikraštis ir sa
vo skaitytojus ragina pirkties 
jų — iškalno!

Badas anglių, bet iškalno jų 
dar galima nusipirkti!

Thompsonas turįs būti 
prezidentu.

Netik Chicagos, bet ir kitų 
valstijų negrai labai pamylėjo 
Chicagos majorą, William Hale 
Thompsoną. Taip pamylėjo, 
kad rengiasi nominuoti jį — 
prezidentu! «

Liepos 10 dieną Chicagoj bus 
“trečiosios partijos” kūrėjų 
konvencija. Į ją žada atvykti di
delis būrys delegatų negrų iš 
pietinių valstijų. Vietos negrų 
delegatų padedami jie čia ban
dysią pervaryti kandidatu į 
prezidentą — musų majorą 
Thompsoną.

vėl buvo užsukęs senatorius 
Johnsonas. Jisai vyksta į Cali- 
fornijų. Vieno reporterio pak
laustas ką jisai mano apie sena
torių Hardingų, kurį nominavo 
republikonų partijos konvenci
ja, Jolison trumpai pareiškė: 
“Reikia pagalvoti.” Reporteris 
ir vėl pkalausė: “Ar tamsta dar 
republikonas?”

—Reikia pabalvoti... buvo at
sakymas.

Iš LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
DARBUOTĖS.

Musų veikimas stiprėja.
Ta apatija, kuri sekė po ki

lusios musų kuopose suirutės, 
jau praėjo. Cbicagos lietuvių 
socialistų kuopų veikimas stip
rėja. Kol kas Chicagos lietuvių 
socialistų veikime vadovaujamą 
rolę lošia LSS. 81 ir 22 kuopos. 
Tai dėlto, kad jos pirmutinės 
suskubo apsivalyti nuo tų ele
mentų, kurie, Stilsono ir kelių 
kitų tolygių “veikėjų vadovau
jami, tempė muši} organizaciją 
į lietuviškojo “komunizmo” pel 
kės. Vėliaus jas pasekė ir kitos 
vietos liet. soc. kuopos. Joms 
todėl buvo daug sunkiau susi
tvarkyti: “komunistai” jau bu
vo suspėję “pasidarbuoti” — 
sugriauti jų kuopas. Tie gaiva
lai ypač daug žalos pridarė LSS. 
itai kuopai. Iš kelių šimtų narių 
joje bepaliko vos keliolika. Vi
si kiti, kur pradžioj arba ėjo su 
“komunistais” arba rodė jiems 
savo pritarimo, pagalios, nuėjo 
“savais keliais”. Kitaip sakant, 
vieni jų nuėjo pas socialistų 
priešus — vyčius bei klerikalus 
— arba liko “taip sau žmonė
mis”, jokiai organizacijai nebe
priklausė. “Komunistams” tepa
vyko nusivesti tik mažų būrelį 
paties tamsiausio sufanatizuoto 
elemento. Taigi, daugiau kaip 
du šimtai narių tapo išvyti iš 
kuopos. Nėra reikalo aiškinti, 
kad tai buvo dideliausis jai smu 
gis. Kuopa galutinai demorali
zuota. Jos veikimas suardytas. 
Pasekmėje to, tiems draugams, 
kur liko ištikimi musų organi
zacijai ir jos skelbiamoms idė
joms dabar tenka nešti didele 
našta. Organizavimo darbas yra 
labai sunkus. Tie žmonės, kur 
pirma priklausė kuopai, dabar 
apie musų darbą nenori ir kal
bėti. Jie ir pirma buvo nepersi- 
ėmę tomis idėjomis, kurias skel 
be Socialistų Partija. Jie buvo 
tik ūpo socialistai. Kilusi mu
sų organizacijoj suirutė! tą jų 
ūpą išsklaidė, ir jie šiandie ša
linasi netik socialistų, bet ir tų, 
kuriems pirma pritarė (“komu
nistų”).

Bet neveizint visa tai, musų 
veikimas stiprėja. Minėtosios 
dvi kuopos jau pilnai susitvar
kė. Ir narių skaičiumi ir savo 
veikimu jos stovi taip gerai kaip 
ir pirma, kol musų organizacija 
dar nebuvo piktųjų komunizmo 
apaštalų paliesta. Sustiprės ir 
ketvirtoji kuopa.

Apie tų kuopų narių veiklu
mą ir jų įtekmę darbininkuose 
liudija kadir tas faktas. Todvi 
kuopi į Socialistų Partijos Pre- 
sos pikniką sukvietė apie sep
tynis šimtus žmonių. Ir tai ne
veizint to, kad tą pačią dieną bu 
vo visa eilė kilų draugijų pik
nikų ir kad musų “komunistai” 
visais galimais budais agitavo 
prieš “socialpalriotų pikniką.” 
Kad jam pakenkus, musų “ko
votojai” buvo surengę savo sek
tos pikniką.

Tiek sukvietė (tikietų parda
vė) tik tos dvi kuopos. Visos ki
tos Chicagos lietuvių socialistų 
kuopos kartu pardavė apie tiek 
pat. Priskaito n t ir naujienie- 
čius, viso Socialistų Presus pik
nike buvo netoji trįs tūkstančiai 
žmonių — lietuvių.

Taigi musų priešų pasakos, 
buk Chicagos lietuviai sociali
stai visai netekę įtekmės minio
se, yra melas. Tikrenybėj, lai 
los įtekmės neteko palįs musų 
organizacijos griovikai.

— V. P as.

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

LIETUVIS DENTISTAS 
»01 W. 22nd & So. Leavltt Ste.

CHICAGO.
Valandos/ t:30 ryto iki 12 dienų, 

nuo 1 po pietų iki • vakare. 
į ... ■ ...

Tėte Yard* 6492

AKUSERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimų 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
8255 So. Halsted 
St., Chicago, III

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas KuropiAkau kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street

TIK VYRAMS Turime iš Fran
ci jos Paveikslų-gražiausių mergi
nų. Prisiuskite $1.00, o gausite 10 
paveikslų.

W. M. LABY. P. O. DRAW B. 
Rutland, Mass.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

‘Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare.

LIETUVIS RISTIKAS
Ponas Stanley Radgers parvažiavo iš 
California keli mėnesia i atgal ir rito 
apie tuziną ristynių Chicago, 111. O 
šiandieną jisai turėjo išleistuves prie 
Tony Hatches, geriausio ristiko Chi
cagoje. Ponas S. Radgers padarė 
kontraktą su Cenntry Bros circus ant 
24 sąvaičių. Jisai sako, kad Colo- 
radoj yra smagiau gyventi kaip Chi
cagoj. Radgers išvažiuoja į Rocky 
Ford Colo utaminko vakare 2# birže
lio, o po tam pasieks ir toliaus į va
karus. Ant žiemos važiuos gyventi 
į Los Angeles, Cal. kur prisidės prie 
Jack Dempsey, arba Douglas Fair- 
.banks “krutamuose paveiksluose 
(moving pietures). Jisai sakos turįs 
kelis laiškus su užprašymu kad atva
žiuotų kaip greičiaus. Ponas Rad
gers važiuos su savo “bride”, o gal 
ir apsigyvens Los Angeles, Cal. Ri- 
stikai pasakys jam “good by” ant 
Dearborn Stationo linkėdami jam ge 
ros kloties.

Nuo Draugų.

PIRMU KARTU CHICAGOJ.
“Shaw” motor-bicycle 2’/i arklių 

spėkos

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

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

Laiškai Naujienų ofise atėję 
iš Lietuvos. \

Juozas žilė (7 laiškai)
Petras Latvėnas
Stepan Možeiko
Jonas Stralkauskas
Stanley Dubinskas
Mr. Ilerman
Kostantinas Kelpšas
Welem Greitjurgis
Jonas Budria
Michal Kornilo
Mr. Waltera Jurėnas
Feliksas Žilinski
Jurgis Kirsne
J. V. Žilinskas
Mr. A. Garbukas
Feliks P. Žilinskas
Jonas Tumėnas
Jonas Petrenas
I. Beliaskas
Justinas Berecniavičia
Anton Kovaisk i
Jieva ir Rože Sakalauskiutė
Vincas Adomaitis
Mike Kovarskas
Petras Tumėnas
Jokūbas Briedis
Antanas Krikčiunas
Autose Esunas

Malonėkit atsiimti.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

1

Pranešimai
LSS 22 kp. — nepaprastas susi

rinkimas įvyks seredoj, birželio 23, 
kaip 7 vai. vak. M. Meldažio svetai
nėje. Visi nariai prašomi susirinkti 
laiku, nes turėsime labai svarbių rei
kalų. — Valdyba

Roseland. — LSM. Ratelio auairinki 
mas įvyks utaminke, birželio 22, 

val. vak. brolių Strumilų sve
tainėje. Visi nariai prašomi atsilan
kyti. — J. B. Šimkus, pirm.

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

rikos Socialistų Partijos Principų De- 
kleruciją ir Platformą. Knygelė 12 
puslapių. Labai svarbus dokumentas. 
Išversta labai suprantamoje kalboje. 
Kiekvienas socialistas, ir socialistams 
pritarėjas privalo perskaityti bent ke
lis sykius šią Principų Dekleraciją ir 

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

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

-i..'.— —....... ...................... .............. .

Pajieškojimai
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.

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

Mano adresas:
JUOZAPAS ŽYLIUS, 

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

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

T. MARTINAS 
2290 Milwaukee Avė. r 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo dėdės Petro Ix> 
biko iš Kauno rėd., Telšių apskr., 
Pazrojes sodžiaus. Jis pirma gyveno 
Philadelphioj, Pa. Kas jį žino, ar jis 
pats meldžiu atsišaukti.

Peters Lebik.
Tomboy Mine, Smuggler, Colo.

Pajieškau pussesers sunaus Kle
menso Bernoto, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Akmenės vals., kaimo Munčelių. 
Pirmiau gyveno Chicagoje, dabar ne
žinau kur. Malonėkite atsišaukti, ar
ba kas kitas pranešti, turiu svarbų 
riekalą.

JONAS NOCIS <
2046 Churchill str., Chicago.

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.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių Petro 
ir Jurgio Antanavičių. Paeina iš Kau
no rėd., Telšių apskr., Alsėdžių vals., 
kaimo Grumblių. Gyvena Amerikoj 
15 metų, paskutiniu kartu gyveno St. 
Louis, Mo. Turiu labai svarbų rei
kalą. Meldžiu atsiliepti patįs, ar 

kas kitas apie juos žinantis pranešti 
šituo adresu:

LUDVIKAS ANTANAVIČIA 
932 N. Newton Str., Chicago, III.

IšRENDAVOJIMTjI
IŠSIRANDAVOJA 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.

TĖVAI TĖMYKITE

Jūsų vaikai ir mergaitės 14 
metų amžiaus ir senesni turėtų 
užsiregistruoti DABAR vakaci- 

jos darbui, taip kad kaip tik 
mokslainė užsidarys butų pasi
rengę prie darbo. Yra visokios 
rūšies darbų. Ofisuose, arba 
mokintis amato. Registravimas 
dykai.

SOUTH PARK 
EMPLOYMENT AGENCY 

4193 So. Halsted St., 2-nd floor.
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PARDAVIMUI RAKANDAI.
VYRŲ

Merginų ir Moterų 16 metų ir 
senesnių. Mums reikia punch 
preso operatorkų, lipintojų, pū
kuotoj ų ir tt. Patyrimo nereikia. 
Darbas yra lengvas, čystas ir 
smagus. Pradinė mokestis ir 
darbo sanlygos yra geros. Mes 
išmokinsim darbo ir kaip tik su 
juom apsiprasit pakelsime 
kestį. Pastovus darbas visą 
tą. Atsišaukite į samdym 
są tuojaus.

CONTINENTAL CAN CO Ine 
2221 So. Halsted Str.

mo- 
me- 
ofi-

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

Samdymo ofisas atdaras visą 
dieną, priskaitant ir Subatoj po 
liet. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 6 iki 8:30 vakare. 
\VESTERN ELECTRIC CO. Ine.

48th Avė. ir 24th St.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA merginos namų darbui, 

šeimynos du. Valgis, kambarys ir 
18 dol. į savaitę.

MRS. V. JAGOTKINA, 
525 Main St., Tel. Evanston 5513

VYRŲ ir MOTERŲ

KRIAUČIŲ ŠAPŲ DARBININKAI.

Pavartokit savo gabumą geriau
siai naudai. Mums reikia sekančių:

REIKIA

Dešimts merginų dieniniam 
darbui fruktų ruime. Patyrimo 
nereikia.

Kreipkitės:

Kautų šapose
Finiše rių.
Bridle Padderių
Canvas Basterių (rankinių)
Sleeve Lining Tackerių
Arbetter Felling Machine operato

rių.
Edge Parerių
Armhole Preserių
Sleeve Makerių
Buttonhole makerių

MOODY A WATERS CO.
1107 VV. Congress St.

REIKIA—
Merginų dirbti ant punch pre

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

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

Kelinių šapose
Machine Operatorių
Pocket Facerių
Potton Fellerių
Ix)op Tackerių

The House otf
Kuppeiraheimer
Polk st. ir Karlo Avė.

(arti Crawford Avė.)

REIKIA
Merginų prosinimui. Pastovus dar

bas. Geriausia mokestis. Kreipkitės 
prie

GRAHAM & DANIEL CO. 
3241 Harrison St.

REIKIA —
Moterų ir vyrų.
Padidinus musų šapą išdirbimul 

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

2100 Marshall Boulevard 
ALBAUGH DOVER CO.

Paimkit Douglas Park L. arba 
22-ros karus.

ir mašinų darbo.

REIKIA —

REIKIA
2 vyrų ir 2 merginų indų plovimui. 

Gera mokestis. Kambarys ir valgis. 
Kreipkitės prie stewarto

SISSON HOTEL 
53rd St. & Lake Michigan

REIKIA
DARBININKU

REIKIA VYRŲ

Grinderių ant žirklių ir peilių 
Kalvių ir pagelbininkų.

MOTERŲ
MERGINŲ

VAIKINŲ IR

VYRŲ

Lengvam dirbtuvės darbui. Mes taipgi turime 
vietų klerkams, ant mašinėlių rašytojams. Gera 
mokestis pradžiai. Turi kalbėti šiek tiek angliškai.

Atsišaukite į samdyhio departamentą

KELLOG SWITCHBOARD AND SUPPLY CO. 
1066 W. Adams St., 

Kampas Aberdeen St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

B. STREETS CO.

Prastų Darbininkų

Geros algos ir darbo 
gos ir pastovus darbas

Kreipkitės prie

sanly-

W. 48-th St. ir S. Morgan

REIKIA PORTERIO —

Str.

Vyro, kuris yra apsipažinęs 
su porterio darbu užimti vietą 
dideliame generalio ofiso resto
rane. Kreipkitės i Svvift and 
Co. Samdymo skyrių Generalis 
ofisas:

UNION STOCK YARDS

AMERICAN SAW AND TOOL 
WORKS

2431 W. 14-th Str.

PARSIDUODA SALIUNAS PIGIAI.
$5,000 gatavais, likusius mėnesiais 

nupirks geriausią bizniaus kampą 
ant 1901 Canal port Avė., 2 augštų 
plytinis namas, 2 po 5 kambarius flti 
tai, beizmentas, sale užpakalyje, ir 
turi; būti parduota tuojaus, nes naš
lė neįstengia apžiūrėti. Geriausia pro 
ga jaunai porai, kuri interesuotųsi 
saliuno bizniu. Atsišaukite j “Nau
jienų” ofisą po No. 105.

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. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$65.00 su rekordais Ir deimanto ada
ta. Laisvės bondei priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME
REIKIA vyrų čiperių ir grinderių, 

padėjėjų ir darbininkų į faundrę. Ge
ra mokestis, nuolat darbas, New - 
York Central gelžkelis daveža iki pat 
durių.
AMERICAN STEEL FOUNDRIES

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

NEGIRDĖTAS BARGENAS.
Parsiduoda bučemė ir grosernė už 

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

4555 So. Paulina St. Chicago, III.

BARGENAI 
Brighton Parke.

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

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

Reikia Prastų Darbininkų Dirbtuvės 
Darbas.

Pastovus darbas Aukščiausia mo
kestis. 
Guolis

Nėra darbininkų neramumo, 
dykai jeigu norite.

(Imkit

AUSTIN MFG. CO.
Harvey, III.

I. C. R. R. iki 154-th str.)

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui marketas, turi 

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

Atsišaukite bile kada.
Tel. Canal 3032 

2009 So. Halsted Str.

būti

Chicago.

PARDAVIMUI namelis 5 kambarių 
su puse akro žemės šalę Chicagos 
miesto.

A. CHERNAUSKIS 
3225 So. Auburn Avė. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ | reikia
— • ...............  Prastų darbininkų dirbtuvės darbui

Pastovus darbas.
LINK BELT CO. 
39th & Stewart

SPECIALUS PARDAVIMAS, par
siduoda bizniavas kampinis muro na
mas ir 5 ^pagyvenimų po 5 ir po 4 
kambarius ir saliunas ir antras mu
ro mamas po 6 ir 6 kambarius, 
saiš įrengimais. Parduosiu 
labai pigiai, duosi pasiskirti 
tik pasidabos.

J. K., 
2937 So. Emerald Avė.

su vi- 
abudu 
katrą

REIKIA —

VYRŲ .

REIKIA —

PARSIDUODA puikus ir gražus 
groseris ir saldainė. Puikioje vietoje, 
Lietuvių ir Lenkų apgyventoje. Biz
nis išdirbtas per 8 metus. Atsišaukite

KAZ. VENCKUS, 
4332 So. Hermitage Avė, Chicago, III.

PARSIDUODA puikus namas gra
žioj vietoj, po numeriu

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

Kelių gerų Vyrų įvairiems dirbtu
vės darbams, 
rių, prastų darbininkų, truckerių, 
elevatormonų ir tt. Patyrimo 
kia. Pradedamoji 
su pakėlimu kaip tik apsipažinsit su 
darbu, 
metą, 
ofisą.

Mums reikia hustle-

yrimo ne re i- 
mokestis gera,

Darbas yra pastovus visą
Atsišaukit (uojaus į samdymo

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

REIKIA

Prastų darbininkų popieros 
dirbtuvėj. Pastovus darbas. Ge
ra mokestis. Kreipkitės prie

VYRŲ DARBUI MUILO DIRB
TUVĖJ.

EXTRA
Į trumpą laiką turi būt parduo

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

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

PASTOVUS DARBAS VISĄ 
METĄ.

GERIAUSIA MOKESTIS.
GEROS DARBO SANLYGOS.
KREIPKITĖS PAS

PARDAVIMUI arklys, pakinktai 
vežimas ir bugė (arba vežimėlis) 
Galima matyti mane nuo 4 vai. va
kare.

VERONIKA GULEIVIENfi, 
4505 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA Farma — 10 akrų 
žemės arti stancijos. Namas, bamė, 
pasėti javai, obuolių sodas, 18c. mė
nesinis tikietas, gali dirbti Chicagoje 
ir gyventi ant farmos. Kaina $3,500. 
Kiek rankpinigių, likusius 
nčmis mokestimis.

MACLORG OFFICE 
First National Bank 
38 So. Dearbom St.

menesi-

1511 Bldg.

sę. 
kia.

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

REIKIA
Prastu darbininkų į musų warehou 

Gera mokestis. Patyrimo nerei-

SHAVINGS & SAWDUST 
23rd & Westem A v.

PARDAVIMUI gera PIEKARNĖ 
(bakery) su visa praperte. 
šaukite tuojaus

4106 Archer Avė.

AUTOMOBILIAI

Atsi-

PARSIDUODA Automobilius 4 pa- 
sažierių, elcctric starter, lengvai bė
gantis, 6 cilinderių, 4 beveik nauji 
tajerai. Priežastis pardavimo turiu 
du karus. Galima matyti dienomis 
ir vakarais.

DR. M. D. GAMMELL 
2925 Indiana Avė.

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
G34 W. 35-th St.

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

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

4201 Archer Avė.

Merginų 16 metų arba senesnių len 
gvam dirbtuvės darbui musų tuale
tinio muilo skyriuje, taipgi pakuoti 
muilą į baksus. Mes mokame 30c. 
į valandą ir bonus mokinanties dar
bo. Merginos dirbančios nuo štukių 
(piece work) gali uždirbti $20 iki 
$30 į savaitę. Valandos nuo 8 ryto 
iki 4:30 po piet. Pusė dienos suba- 
toje.

Atsišaukite prisirengę dirbti.

REIKIA DARBININKŲ

CROWMWELL PAPER CO., 
3625 JASPER PLACE 

2 blokas į rytus nuo Ashland av.
REIKIA —

Automobilius 
touring — vartota 7 mė-

VYRŲ

B. STREETS CO.

ALLEN B. WRISLEY
925 So. Wells Str.,

REIKIA-r
VYRŲ— PROGA

REIKIA —
Darbininkų darbui 

yarde. Gera mokestis, 
kitės prie

EDGEVVATER COAL 
5627 Broadvvay,

Call — Edgewater 135

anglių
Kreip-

CO.

REIKIA
Patyrusių merginų ant punch Pre

so. $21.56 j sąvaitę.F1TZPATRICK BROS.
1319 W. 32nd Place

2 blokai į vakarus nuo Racine Avė.

Męs galime panaudoti kelis vyrus, 
kurie gali išturėti prie karščio ir myli 
pastovų darbą. Vyrai dirbantieji pas 
mus dabar dirba nuo štukų ir uždirba 
gerus pinigus. Patyrimo nereikia. Dar 
bo sąlygos yra puikios. Kreipkitės j 
samdymo skyrių 7:30 vai. ryto su 
darbinėmis drapanomis pasirengę 
diibti.

VESTA ACCUMULATOR 
CORPORATION, 

2100 Indiana Avė.

Karų taisytojams ir karų tai 
sytojų pagelbininkams ir truckų 
taisytojams ii* malevotojams 

dirbti nuo štukių (piece work) 
ir uždirbti didelius pinigus tai
sant freight-karius. Geros dar
bo sanlygos ir pastovus dar
ias.

Kreipkitės:

REIKIA

REIKIA
Moterų, $17 į sąvaitę.

Kreipkitės tuojaus
FRANCES HUGHES CO.

21st & Loomis Sts.
W. 48-th St. ir S. Morgan St.

DARBININKŲ ABELNAM DAR
BUI.
Kreipkitės prie

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

REIKIA virėjos; darbas naktį. Ge
ra alga.

359 East 47th St., 
Chicago, III.

REIKIA —
Merginų, 16 metų ir senesnių, len

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

ALLEN B. VVRISLEY CO. 
925 So. VVells Str.

REIKIA
Vyrų išlioduoti karus, darbas nuo 

iŠtukų, gera mokestis. Taipgi pras
tų darbininkų darbui padieniui, 
stovus darbas.

Kreipkitės prie:
McCORD & CO. 
847 West 120 St.

REIKIA

išt

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

REIKIA —
Moterų sortavimui waste popieros. 

Gera mokestis ir puikios darbo sanly 
gos. 2261 So. Union Avė. arti 22 ir 
Halsted str.

GUMBINSKY BROS.

REIKIA —
Merginų dirbtuvės darbui.

32centų valandai ir premijos
Atsišaukite prie:

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

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

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

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

BELDKN MANUFACTURING
2300 So. Western Avenue.

CO.

REIKIA
VYRŲ PLIENO WAREHOUSE 

PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

JOSEPH T. RYERSON & 
/ SONS.

16-th & Rockwell St., Durys 3 
Samdymo ofisas atdaras Pa- 

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

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

Atsišaukite:
4400 So. Hermitage Avė., 

Chicago, III.

REIKIA vyru $5.30 į dieną. Pasto
vus darbas muilo dirbtuvėj.

1319 W. 32 PI.
2 blokai i vakarus nuo Racine Avė.

REIKIA
Prastų darbininkų, pastovus darbas, 

gera mokestis. Kreipkitės j samdy
mo skyrių

B. BUDA CO.
Harvey, III.

Imkit I. C. gelžkelį iki 154th St.

Kelių stiprių vyrų muilo dirb
tuvėj. Patyrimo nereikia. 44 ir 
pusė centų į valandą ir bonusai. 
9 valandos dienai. Iki 1-mai vai. 
Subatoj.

Kreipkitės prie

PARSIDUODA 
Oakland 
nesiūs, bomperiai iš priekio ir užpa
kalio, Relco steering ratas 5 geri taje
rai, uždaromas ant žiemos su plate 
stiklais.

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

Tel. Drover 9693

MOKYKLOS

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI
ALLEN B. WRISLEY

925 So. Wells St.

REIKIA Sargo, vyro apie 45 
metų į holselio namą.
Pasi matykite su M r. Peterson

409 So. GREEN STR.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 

ĮEpsĮBBpgfc phonographas, kaip 
® naujas, vertas $155
'iOLK&dlKn $'15ž* Gvarantuotas

g 1O meftij. TaJpjęi
M Uiiugel kitų daiktų 

M 1 pigiai parduodamų. illlĮlO r Turime labai gražių 01 I sulyg šios dienos ra-
pr-įlM kandų seklyčioms 

Ų YflJ---- (parlor). Reikia ma-
11 U tyti, kad apkainavus.

Priimami Liberty 
Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 

........................ “D.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

REIKIA —

Kelių stiprių vyrų darbui mui 
lo dirbtuvėj. Patyrimo nerei
kia. 44!/> centai į valandą ir 
bonai. 9 valandos dienai, 
valandai subatoj.

ALLEN B. WRISLEY
925 So. Wells Str.

iki 1

CO

REIKIA
Stiprių vyrų ledaunėj 

storage).
U. S. COLD STORAGE CO.

2101 West 39-th St.

(cold

miestus prisiunčiamo per Č.' O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

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

PARSIDUODA labai pigiai 5 kam
barių rakandai beveik visai nauji. 
Kam reikalingi rakandai nepraleiski
te progos. Matyt galima kas dieną 
iki 9 vai. vak. Subatomis ir ncdėlio- 
mis iki 12 vai. dienos.

2912 W. 40 place 1-st floor

UŽLAIKYMO KAINA

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar- 
petus ir lovas. Mes taipgi turime 35 
fonografus, naujos mados, groja visus 
rekordus. Kaina yra $250 už $65 ir 
$150. Dideli kabinet fonografai už 
$89 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas yra puikus bargenas. Gvarantuo 
jam 10 metų su pristatymu; Liberty 
Bonds priimami. Atiek tuojau.

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

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

VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGE8

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
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- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvii- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typevvriting, pir- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
iarašystės ir tt.

Mokinimo vatando*’ nuo P ryt* 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
»kt 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Vyrai mokinkitės barberio amato 
dvi sąvaites dienomis arba vakarais.

Po dviejų sąvaiČių mokame 50% 
’pusę). Stebėtinas reikalavimas ir už

mokestis. Daug yra vietų. Uždirbsite 
mokinanties. Atsišaukite prie

INTERNATIONAL 
BARBER SCHOOL

>53 W. Madison St., Chicago, III.




