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Talkininkai nesusitaria apie 
Rusijos pirklybą

Krizis Rusijos Tarybose

Talkininkai vėl grasina Vokietijai
ru Lloyd George grafas SforzaTALKININKAI NESUSITARIA 

APIE PIRKLYBĄ SU' RU
SIJA.

įrauksią dar užtikrinimų nuo 
Rusijos. Premierų konferencija 

ne sėkminga.

BOULOGNE, birž. 22. — Tal
kininkų konferencija užsidarė 
šiandie po piet nepadariusi/ nuo
sprendžio apie atnaujinimų pir- 
klybos ryšių su Rusija. Nuos- j 
prendis tapo sulaikytas Franci- 
jos premiero Millerand, kuris 
spirėsi, kad butų gauta iš sovie
tų didesnių užtikrinimų apie 
užmokėjimą Rusijos karo sko
lų.

Šiandie išleistas pranešmas 
sako, kad tarybos tarp Angli
jos atstovų ir Krasino bus tęsia
mos Londone tuo supratimu, 
kad jos neapima pripažinimo 
sovietų valdžios.

r\bu premjerai, Lloyd George 
ir Millerand pasisakė, kad jie 
esą “pilnai užganėdinti“ konfe
rencijos pasekmėmis.

Nauja talkininkų nota, reika
laujanti tuojautinio Vokietijos 
nusiginklavimo sulig Versailles 
takos sąlygomis, tapo pasiųsta 
šiandie Bertinan. k.

Niekuriuose reikaluoes visai 
neslepiama, kad ši talkininkų 
konferencija buvo visai ne sėk
minga. Joje vien atmesta kele
tas internacionalių sumanymų, 
kuriuos buvo politikai Įteikę 
pirmesnėms konferencijoms.

Vienas iš dalyvavusių konfe
rencijoje, privačiai išreiškė ko- 
respondentams apsivilimą delei 
“tęsimo nepraktiškų debatų, 
kurie boabejonės bus tęsiami ir 
visur kitur.”

Italijos užrubežinių reikalų 
ministeris grafas Sforza tuojaus 
susikirto su premjerais LIbyd 
George ir Millerand, kaip tik jie 
atvyko panedėlyj į Hytbe, Ang
lijoj. Pasikalbėjime su premie-

Svarbu 
Naujienų 
Skaitytojams
Bus pakelta Naujienų kaina.
Nuo liepos 1 dienos už Naujie

nų pavienius numerius reiks mo
kėti vienu centu daugiaus: vie
toj dviejų centų trts centus.

Tokio kainos pakėlimo reika
lauja darbo, visokių reikmenų, o 
ypač popieros pabrangimas. Ka
da dabar už laikraštinę popierą 
reikia mokėti 13 centų už svarą 
ir daugiau (o pirmiau buvo tik 4 
centai), tai savaimi aišku, kad 
2 centai už laikraštį nebegali 
užmokėti iškaščių.

Tikimės, kad musų skaityto
jai supras reikalą pakelti laikra
ščio kainą ir mokės taipjau no
riai 3 centus, kaip jie mokėjo 2 
centu.

Metinės prenumeratos kaina 
irgi atsakomai pakelta.

Naujienų Administracija.
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pasakė, kad naujoji Italijos mi
nisterija, vadovaujama premie
ro Giolitti, nedalyvaus jokiuose 
privatiniuose susitarimuose tarp 
Anglijos ir Franci jos, jei bus 
reikalaujama iš Italijos užgirti 
po kelių valandų svarstymo 
Boulogne.

True translation uirii wn’n me posi- 
master at Chicago, III., June 23, 1920 

reųuired by lue act of Oct. 0. 1917

KRIZIS ANGLIJOS IR RUSI
JOS TARYBOSE.

Lloyd George reikalauja iš Ru- 
a’jljos atlyginimo Anglijos ka

pitalistams.

LONDONAS, birž. 22. — Dar- 
biečių organas Herald rašo, kad 
tarybose tarp premiero Lloyd 
George ir Rusijos pasiuntinio 
Krasino iškįlo krizis, kuris gali 
privesti prie galutino trūkimo, 
tarybų ir išvažiavimo Krasino 
iš Londono.

Laikraštis sako, kad tą krizį 
pagimdė premiero reikalavi
mas, kas sovietų valdžia priža
dėtų atlyginti Anglijos finansia- 
tams, turėjusiems didelių inte
resų Rusijoje. Krasinas pasiūlė, 
kad taa klausimas butų* svarsto
mas taikos konferencijoje, bet 
jam įteikta veik ultimatumas.
Herald kaltina, kad premjeras j riniai laivai uoste bombardavo 
Lloyd George tame dalyke vei- turkus.
kia “diktavimais grupės Angli
jos kapitalistų.”

Tru> fransiatioo filed witfa thw post- 
master at Chicago, III., June 23, 1920 
ua reųuired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI VĖL GRĄSINA 
VOKIETIJAI.

Reikalauja nusiginkluoti. Gal 
vėl okupuos Vokietijos miestus.

BOULOGNE, Francijoj, birž. 
22. — Šiandie talkininkai galu
tinai už gyrė notų Vokietijai ir 
sprendžiama, kad joj griežtai 
atsisakoma leisti Berlino vald
žiai turėti savo žinioje 200,000 
kareivių ir reikalaujama suma
žinti ginkluotas spėkas iki 100,- 
000 kareivių.

Nota užbaigianti paskelbimu, 
kad bus griebtųsi priemonių, jei 
tas talkininkų reikalavimas ne
bus išpildytas. Kokios tos prie
monės, nepažymėta, bet spren
džiama, kad tai yra užėmimas 
tūlų Vokietijos žemių.
Kongrese dalyvauja arti 1,000

True translation filed with the pnnt- 
master at Chicago, III., June 23, 1920 
m rerpiired by the i»rt of Oct. 6,1917 

Anglija nori atnaujinti sutartį 
su Japonija.

HONOLULU, birž. 22. — Iš 
Tokio pranešama, kad Japoni
jos užrubežinių reikalų minis
terija paskelbė, kad Anglija for
maliai jai pranešė, jog ji nori 
atnaujinti Anglijos-Japonijos 
sąjungų su tūlomis permaino
mis. Anglija mananti, kad ta 
sąjunga neprieštaraus tautų ly
gai.

CHOLERA JAPONIJOJE.

TOKIO, birž. 22. — 100 žmo
nių susirgo cholera pietinėje 
Japonijoje,. Yra susirgusių cho
lera ir Tokie niie-ste.

True transMion filed with the post- 
master at Chicago, III., June 23, 1920 
as reąuired by the act of Oct. (i. 1917

ŠAUKIA ANGLIJĄ VENGTI 
NAUJŲ KARŲ.

Nebenoriu daugiau žmonės karų, 
sako anglų laikraštis.

LONDONAS, birž. 22. — Ex- 
presa sako, kad reikia persergė
ti didelį pavojų Hylhe konfe
rencijos nutarime apie graikų 
ofensyvą Mažojoj Azijoj ar 
Trakuose, kuris gali įtraukti ir 
Angliją į neužbaigiamų karų su 
Turkija.

Laikraštis suko, kad žmonės 
yra atsibodėję karų ir neduos 
savo sunains mirti Mažosios 
Azijos tyruose už militarislų 
miražų. Jis reikalauja, kad pade 
tis spėkų artimuose rytuose bu
tų pagerinta ir kad tada butų 
padaryta teisinga taika su Tur
kijos nacionalistais.

Express tebetęsia savo atakas 
ant valdžios prisiimtų karinių 
obligacijų. Jis paskelbia, kad 
kabinetas atmetė Persijos rei
kalavimų, kad anglų kareiviai 
butų ištraukti iš tos šalies. Jis 
sako, kad tos spėkos laikomos 
priešingai Anglijos-Pcrsijos su
tarčiai, tikslu apginti šachui nuo 
vidurinių revoliucinių judėji
mų.

True translation filed wlth the post* 
master at Chicago, III., June 23, 1920 
tat reųuired b> the art of Oct. 6,1917

FRANCUZŲ LAIVAI APŠAU
DO TURKUS.

Bombarduoja turkų miestus Vi
duržemio jurų pakraščiuose.

PARYŽIUS, birž. 22—Temps 
rašo šiandie, kad Turkijos spė
kos užpuolė Mersitių, Vidurže
mio jurų pakraštyje, į vakarus 
nuo Adana ir kad Francijos ka-

Turkai turi pasiduoti talki-

ninkame.
WASHINGTON, birž. 22.

Pasak oficialių pranešimų, Tur
kijos taikos sutartis nebus at
šaukta, negi joje nebus padary
ta jokių svarbių permainų.

Talkininkai atsisakė prailgin
ti laikų pasirašymui sutarties. 
Pasirašymas sutarties turės bū
ti biržtf 26 d„ kaip nužymėta at
sakyme Turkijos delegacijai. 
Valdininkai mano, kad neprail
ginta laiko dėlei nutarimo ne
keisti svarbiausiųjų sutarties 
skirsnių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 23, 1920 
as recpiircd by the act of Oct. G, 1917

JAPONIJA ATNAUJINA TA
RYBAS SU BOLŠEVIKAIS.
HONOLULU, birž. 22. — Pa

sak žinios iŠ Tokio, Japonija 
paliepė savo atstovui vykti į Či
tą, Siberijoj, kad atnaujinus ta
rybas su bolševikais apie bufe
rinę valstybę Siberijoje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 23, 1920 
as required by Ine act of Oct. 6,1917

OMSKO KOMANDUOTOJAS 
NUKAUTAS.

LONDONAS, birž. 22. —Mas
kvos bevielinė žinia sako, kad 
gen Markovski, komanduotojas 
Omsko karinio distrikto (Sibe
rijoj) tapo nušautas Omske.

Galės rinkU moteris parlamen
tam

BRUUSELS, birž. 19. — Šian
die atstovų butas 141 balsu 
prieš 10 priėmė įstatymą, ku
riuo moterį® galės būti renka
mos į parlamentą.
Belgijos moterįs, išėmus už
muštų karėj kareivių našles, 
dar neturi visuotinų balsavimo 
teisių. Jos gali balsuoti tik val
sčiaus rinkimuose.

frue translation filcn wuh tho post- 
master at Chicago, III., June 23, 1920 
is reųuired by the act of Oct. 6,1U17

Vokietiją valdys buržuazini 
koalicija.

VOKIETIJOS SOCIALISTAI 
NEDALYVAUJA VALDŽIOJE.

Naujas i t kabinetai sudarytas 
vien iš buržuazinių partijų.

BERLINAS, birž. 22. — Jau 
paskelbtas sudarymas naujo 
kabineto. Jį sudarė Konstanlin 
Fehrenbach, buvę^ nacionalio 
susirinkimo pirmininkas. Did
žiumos ir nepriklausomieji so
cialistai griežtai atsisakė daly- į 
vauli sudaryme kabineto ir eiti 
į koaliciją su buržuazinėmis 
partijomis, tad naujasis kabine
tas sudarytas iš koalicijos vien 
buržuazinių partijų — centro 
(klerikalų), demokratų ir žmo
nių partijos.

Municipaliuose rinkimuose 
Rerline abi socialistų partijos 
laimėjo 125 vietas miesto tary
boje, taipgi absoliute didžiuma 
nes kitos visos partijos turės 
bendrai tik 100 vietų.

True translation filed with the jnjM- 
master at Chicago, III., June 23, 1920 
,j ipųiiired by Ine act of Oct. 6,1917

LENKAI BĖGA VEJAMI 
BOLŠEVIKŲ.

Lenkai irgi skelbia laimėjimų.

VARŠAVA, birž. 22. — Ofi
cialiai skelbiama, kad lenkai at
mušė stiprias bolševikų atakas 
Smilgai Szaozina (?) apygardo
je, pridarydami didelių nuosto
lių priešui.

Gen. Ronier kareiviai Ukrai
noje veikė sėkmingai mušyj su 
gen. Budenni kavalerija ir Uk
rainos kareiviai į šiaurę nuo 
Dniepro padarė sėkmingą ant
puolį ant Bobčince, paimdami 
dvi šaujamns La n uolos.

LONDONAS, birž. 22. - Va- 
karykštis Maskvos be vielinis 
pranešimas skelbia, kad lenkų 
kareiviai į vakarus nuo Režicos 
skubiai traukiasi prieš Rusijos 
bolševikus, kurie nuėjo net iki 
Babičių.

Tame fronte, kur sovietų ka
reiviai laikosi prieš gen. barono 
Vrangel spėkos, Dniepro upės 
laivai tapo paskandinti.

25,000 ŽYDŲ MIRĖ NUO 
TYPHO.

VARŠAVA, birž. 20. — Man- 
deber, vędčjas didžiausio žydų 
ligonbučio Kijeve, sako, kad Ki
jevo kapinių rekordai parodo, 
kad prieš pat lenkų okupaciją, 
bėgyje šešių sąvaičių nuo typho 
ten pasimirė 25,000 žydų.

AREŠTAVO PELNAGAUDĄ.
NEW YORK, birž.19. — šian

die tapo areštuotas Fredrick 
Gimbel, vienas savininkų Gim
bel Bros, departamentinių san
krovų. Jo sankrovos pirktus po 
$5.50 siutus pardavinėjo po $20, 
o pirktus už $33 siutus pardavi
nėjo po $75. Viso priskaitoma 
jam apie 200 prasikaltimų.

PINIOŲ KURSAS.
VAKAR, birž. 22 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ji M maliau kaip už 
25,000 dolerių, banką buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Halpt

Anglijos 1 svaras ................. $4.00
Austrijos 100 kronų ............... 0.85
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.60
Danijos 100 kronų ........  $17.00
Finų 100 markių .................... $4.80
Francijos, už $1....... frankų $12.00
Italijos, už $1 ............... lirų 16.00
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.90

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkial; Jų kursas toles-pat 
kaip Vokietijos markių).

I.enkų 100 markių ......   $0.75
Norvegų 100 kronų ........... $17.65
Olandų 100 guldenų ........... $36.10

' švedų 100 kronų ............... $22.00
šveicarų, už $1 ......  frankų 5.46
Vokiečių 100 markių ........... $2.90 

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., June 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

DENIKINIECIAI APLAIKĘ 
NAUJŲ LAIMĖJIMŲ.

Washington, birž. 22. — A- 
merikos komisionierius Kryme 
ir pietinėj Rusijoj praneša val
stybės departamentui, kad gen. 
Vrangel denikiniečių spėkos su
mušė bolševikams prisiųstą pa- 
gelbų. Gen. Vrangel suėmęs 
apie 6,000 belaisivų ir daugybę 
karo medegos.

NAUJASIS GELEŽINKELIŲ 
STREIKAS PLĖTOJASI.

Persimetė į Nevv York ir New 
Jereey valstijas.

NEW YORK, birž. 22. — Pra
sidėjęs Philadelphijos naujas 
geležinkeliečių — yardnienų — 
streikas protestui rpieš algų 
tarybos vilkinimą su nuospren
džiu, pradėjo plėtotics pietinėse 
dalyse Ncw Jersey valstijos, Sy- 
racuse, N. Y. ir Nevv Haven, 
Conn. Tečiaus nemanoma, kad 
tas streikas pasiektų Ncw Yor- 
kų. Tečiaus darbininkai sako, 
kad streikas tikrai apims ir New 
Yorko geležinkelius.

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
22.— Streiko plėtojimasis čia 
tapęs sustabdytas, sako geležin
kelių savininkai. Bet darbinin
kai sako, kad daug geležinke
liečių prisidės prie streiko pėt- 
nyčioje.

NUTEISĖ MOKYKLŲ TARY
BOS NARIUS KALĖJ1MAN.

7 Chicagos mokyklų tarybos na
riai nuleisti kalėj iman už teis
mo paniekinimą. 3 nubausti 

piniginėmis pabaudomis.

CHICAGO. — Vakar teisėjas 
Scanland nuteisė 10 mokyklų 
tarybos narių ir advokatų už 
kliudymą pašalintojo mokyklų 
viršininkų Cliadsey veikimui ir 
paniekinimų teismo, šeši nariai 
ir tarybos advokatas nuteisti be 
užsimokėjimo piniginės pabau
dos taipgi ir kalėj iman kelioms 
dienomis. Gi trims tos tarybos 
narėms moterims priteista už
simokėti tik piniginę pabaudų. 
Piniginės pabaudos siekia nuo 
$250 iki $750, o kalėjimas nuo 
1 iki 5 dienų.

Ši byla yra sena. Ji prasidėjo 
dar tada, kada Thompsonas p- 
šalino pagarsėjusio atžgareivio 
Loebo tarybų ir paskiro naujų 
tarybų. Tada tai ir prasidėjo 
varžytinės teismuose. Loebas 
buvo atgavęs savo vietų, bet 
paskui vėl jos neteko. Taipjau 
tuo laiku tapo pašalinta ir Loe
bo pakviestasis mokyklų virši
ninkas Chadsey. Jis irgi užvedė 
bylų, kad atgavus savo ‘džiabų.’ 
Visos bylos dar ir dabar nėra 
užsibaigę.

Keli kiti, kurie buvo kartu 
teisiami už paniekinimų teismo, 
kaip mokyklų viršininkas Mor- 
tenson, detektivų viršininkas 
Mooney ir k., liko išteisinti. 
Nuteistųjų advokatai pranešė, 
kad jie apeliuos į augštesnį teis
mų.

, ,, , ... ,.l........ .................. .

Anglių komisija pradeda 
tardymus.

WASHINGTON, birž. 21. — 
Prezidento Wilsono paskirtoji 
kietųjų anglių komisija, kuri 
spręs apie algas antracito ang
liakasių, visus tardymus ves 
Scranton, Pa. Tardimai prasi
dės ketverge. Posėdžiai bus lai
komi prie atdarų durų.

SAVANNAH, Ga., birž. 22. — 
Vakar goveda ties Rincon nu- 
linčiavo negrą, kuris prisipažino 
nužudęs jauųą baltveidę mer
gaitę.

Anglijos Darbininkų 
Suvažiavimas

delegatų. Bus svarstomi svarbus 
klausimai.

LONDONAS, birž. 22.— šian
die Scarborough prasideda 20-ta 
metinė Darbo partijos konven
cija, kurioj dalyvauja arti 1,000 
delegatų nuo unijų, Anglijos so
cialistų ir Darbo partijos sky
rių. Konvencija tęsis iki pėtny- 
Čios.

Konvencija turės svarstyti la
bai svarbių klausimų — veik 
visus klausimus, kokie tik apei
na Anglijos darbininkus dabar
tinėje valandoje.

Tarp svarbiausių klausimų 
yra nacionalizavimas produkci
jos ir išdalinimo įmonių, Airi
jos klausimas, Anglijos atsine- 
šimas linkui Rusijos, Anglijos 
valdymas Indijos ir Egypto ir 
pirkliavimas svaiginančiais gė
rimais.

Labai įdomus bus konferenci
jos svarsymas apie Rusiją. 
Darbo parti jos delegacija, ku- 
rį buvo nuvykus j Rusiją ir da
bar ką tik sugrįžo, išdavė ra
portą, kuris tūliems karštuo
liams labai nepatiko. Tie padavė 
rezoliucijų, kad butų paskelbtas 
generalinis streikas sustabdy
mui Anglijos valdžios atakų ant 
Rusijois respublikos.

Konferencijos sekretorius ir 
žymiausias Darbo partijos va
dovas Artinu* Henderson nega
lės dalyvauti konferencijoje dė
lei sunkios ligos.

RIAUŠĖS AIRIJOJE TEBE
TĘSIA.

9 žmonės nukauti Londonderry.

LONDONAS, birž. 22. — A. 
Bonar Law paskelbė atstovų 
bute, kad 9 žmonės likc* nukauti 
ir apie 20 sužeista mūšiuose 
Londonderry tarp sinn feinerių 
ir unionistų. Mūšiai tar tų dvie
jų airių frakcijų tebesitęsia. 
Siunčiama į ten daugiau karei
vių.

Airijos Darbo partija ir unijų 
kongresas išleido paskelbimų, 
kad grąsinę streiku Airijos ge
ležinkeliečiai pasiliks savo vie
tose kol nebus valdžios pašalinti 
iš darbo. Bet jie vistiek atsisa
kys gabenti amunicijų.

BELFAST, birž. 22.— London
derry iš priežasties mūšių nėra 
nė duonos, ne pieno. Visas biz
nis apsistojo ir gatvėse siaučia 
tik šaudymųsis. Geležinkeliečiai 
atsisako gabenti anglų kareivius 
į Londonderry iš pietinės Airi
jos.

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.

>■■■■■■ ............................. ......................... ... . ■/

Karo stovis ‘ 
Waterbury.

Streikierių susirinkimai uždrau
sti. Visur pastatyta milicija.

Mieste betgi ramu.

WATERBURY, Conn., birž. 
22. — Vakar prie Scovill Mfg. 
Qo. dirbtuvės kompanijos pa
samdyti mušeikos užpuolė susi
rinkusius streikierius ir ištiku
siame susirėmime vienas strei
kierių liko nušautas, du mušei
kos sužeisti ir šiaip daug strei
kierių sužeista. Streikieriai su
sirinko prie dirbtuvės, kada pas
klido gandas, ,kad atgabenama 
streiklaužių.

Tuoj po to mušeikų ir polici
jos antpuolio ant streikierių ta
po atgabenta valstijos milicija 
su kulkasvaidžiais in jąja apsta
tyta visos didesnes gatvės, taip 
kad miestas išrodė į ginkluotą 
stovylą. Mieste yra paskelbtas 
karo stovis. Jį paskelbė guber
natorius Holcomb. Bet šiaip 
mieste ramu ir naujų sumišimų 
mušeikoms dar nepasisekė su
kelti. Milicijai gi įsakyta atsiti
kus mažiausiai progai šauti be 
jokio persergėjimo. Visokie 
streikierių susirinkimai salėse ir 
net ant gatvių ar arti dirbtuvių 
yra uždrausti. /

Streikas vietos vario dirbtu
vėse tęsiasi jau 10 sąvaičių. Lui- 
gi Scalmana, prezidentas New 
Englans Workers* Assn., į kurią 
yra susiorganizavę paprastieji 
vario liejyklų darbininkai, šian
die paskelbė streikieriams, kad 
vedusiems darbininkams bus 
leista grįžti į darbą, bet nevedė- 
liai (įar turi pasilikti streikuo
ti.

Bet šis paskelbimas, mano
ma nepalies streikuojančių ki
tose dirbtuvėse mašinistų. Jie 
gauna pašalpą ir tvirtina, kad 
jie gali laikyties neaprubežiuo- 
ta laikų.
Užpuolė streikierių raštinę, 40 

žmonių areštuota.
CHICAGO. Vakar policija 

užpuolė streikiuojančių viešbu
čių patarnautojų k H ubų, ku
riame yra unijos raštine, 115 W. 
Madison St. ir areštavo apie 40 
streikierių.

LON ANGELES, Cal., birž. 
22. — Los Angeles apielinkėje 
jau trečių sykį bėgyje dviejų 
dienų buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Ypač smarkus že
mės drebėjimas buvo apie Ing- 
lewood, kur keletas namų sug
riauta ir pora desėtkų triobesių 
apgriauta. Nukentėjo ir kiti 
miesteliai. Nors žmonių nežuvo, 
bet nuostoliai siekia viso apie 
$100,000.

♦
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TELŠ JŲ GfiDA. Gegužes 1 d. 
laike gimnazijos vakaro, labiau 
trokštantieji negu alkstantieji 
vietos valdininkai: valstybės gy 
nejus Klečkovskij, teisėjas Ni- 
kolskij, nutars Milkevičius, aps
krities gydytojas Mikulskis, eini 
mo metode yra vienintelė gali- 
komendantas Zaleskis ir dabar
tiniai Rusteika girkšnojo prie 
bufeto susėdę samogonkų ir lie
tuviškųjų. “Statė” nesenai pasi- 
liuosavęš iš kariuomenės ūkio 
instruktorius Jonušas. Milici
jos vadui pažinus besivaišinan- 
eių kompanijų (buvo atimta iš 
prokuroro žmonoj bufetų lai
kiusios tik 4 degtinės buteliai, o 
“kumiliške” pabėgo), bet valdi
ninkai netekę lakti įvyliojo Ston 
kailį, busiu dėl pasiaiškinmų, į 
atskirų kambarį, ir čia užstoję 
duris sumušė kruvinai. Kraii- 
jolaidžio rolę sulfišė specialis-. 
tas kapitonas Zaleskis (paskir
tas Ežerėlių komendantu, bet su 
sirgęs Telšiuose). (Dardi).]

—------ Į
TELŠIAI. “Saulės gimnazijos 

vedėjas kun. Simaiti^ 28 IV su
rinkęs visus jo “valdomus” mo 
kinius iškilmingai pareiškė 
jiem, jog esu reikia kelti kepu
rę šiai “Telšių Olimpo” traicei: 
komendantui, apskrities viršinin 
kui ir milicijos vadui, o patar
tina ir kiekvienam karininkui. 
Net ir ateitininkai vaiposi dėl 
sirgęs Telšiuose). [Darb.]

GAščlUNAI, Šiaulių ap. Mu
sų kooperatyvas gyvuoja gerai. 
Yra pas mus ir vilnų karšykla, 
kurios savininkas labai išnaudo
ja karšėjus.—Blogasis [L. Uk.]

SAKALAI, Šiaulių v., Šiaulių 
ap. Musų kaimas pernai visai iš
degė. Ūkininkai nutarė išsi
dalyti vienkiemiais. Trobesiams 
pasitatyti valdžia buvo pažadė
jusi duoti girios. Per visų žie
mų žmonės laukė tos girios. Ir 
susilaflkė tik pavasaryje. Dabar 
snkiau yra medžius vežti, ne
gu žiemų. — Sakai ietis. [L. Uk.]

PURITAN

Paritan Salyklos Sunka su 
Puritan Šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos ge
resnes aptiekus jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, 111.

Gegužinė Šventė 
Lietuvoj

[Nuo “Naujienų” bendradarbio 
Lietuvoje].

šakiai. — Ženkime minčia į 
laikus dešimtį metų atgal ir pa
žiūrėkime, koks buvo tuomet 
darbininkų judėjimas Lietuvoj 
siaučiant juodajai caro reakci
jai. Darbininkai savo tarptauti
nėj gegužinėj šventėj buvo pa
sitinkami su parako ir šovinių 
ugnim, tuo tarpu kad visokios 
tautinės ir caro šventės reikėda
vo priverstinai švęsti, kada vi
sokį reakcininkai siautė vis la
biau. Darbininkas pažinojo, kas 
tikrasis priešas. Jis suprato, 
kad tas, kur su šautuvu rankoj 
prieš jį eina, nėra jo priešas, 
bet caro ir kapitalo pavergtas 
toksjau darbininkas. Tat vietoj 
šautuvo ugnies, jis savo, pūslėtų 
ranka ištiesė jam, pasisveikino, 
ir abiem išvien einant, jau du 
baisiausi Europos despotai nusi
rito nuo savo sostų ir tos karū
nos, prieš kurias milonai galvas 
lenkė, sutrupa.

Ir Lietuvos darbininkai tų 
carų retežių kritimų išgirdę, pa
galvojo, kad darbininkai tai yra 
jau tokia jiega, su kuria rimtai 
turi skaitytis pasaulio valdonai.

Šiemet gegužės 1 dienų tatai 
ir Lietuvos darbininkai išeina 
pirmų kartų į gatves su raudo
nomis vėliavomis savo šventei 
švęsti ir atsiminti tuos, kurie 
žuvo kovoje už laisvę ir darbi
ninkų klesos išvadavimų.

Šakių apskrities darbininkai 
turėjo laimės švęsti tų šventę su

žymiais Lietuvos darbininkų 
vadais socialdemokratais. Jau 
iŠ vakaro vietiniai šakių darbi
ninkai papuošė vainikais “kino” 
salę, kur buvo šaukiamas Sa
kių apskr. Profesinių Sujungi] 
susirinkimas.

Ryto metų, nors oras buvo ne 
koks, darbininkų suvažiavo la
bai daug. Vainikai ir raudonos 
vėliavos darė į žmones gilų įs
pūdį. Prakalbos prasidėjo apie 
10 vai. ryto ir baigėsi apie 4 vai? 
po pietų. Kalbėtojais buvo atvy
kę dd. St. Kairys ir Glovackis. 
Kadangi tų dienų buvo Šakiuo
se Profesinių Žemės Ūkio dar
bininkų kuopų atstovų suvažia
vimas, tai tie draugai atvažiavo 
čia, nors kituose miestuose bu
vo iškilmingiau. Drg. Kasparas 
kalbėjo apie reikšmę Pirmosios 
Gegužės Šventės, tūkstančių 
darbininkų krauju pašventytos. 
Drg. Kairys kalbėjo apie darbi
ninkų judėjimų kitose šalyse. 
Drg. Glovackis pareiškė, kad 
organizuoti^ darbininkų Lietu
voj yra jau apie 30 tūkstančių 
ir kad su tokia jiega jų prie
šams tenka labai rimtai skai
tytis.

Pažymėtini dar ncnuoalsųs 
darbuotojai ir šakių apskr. dar
bininkų vadai, P. Grybas ir 
Juozas Nomica. Jie rūpinas su
organizuotu šakių darbininkus 
po Liet. Socialdemokratų parti
jos vėliava, ir yra vilties, kad 
tatai pavyks.

Kaip girdėti, ir kituose mies
tuose ir miesteliuose darbinin
kai iškilmingai šventė Gegužės 
Pirmųjų. O tai parodo, kad dar
bininkų judėjimas Lietuvoj 
sparčiais žingsniais žengia prie- 
kyn, ir jo sulaikyti jau niekas 
nebesulaiky:|. Visokį reakcijos 
pasikėsinimai ir persekiojimai 
jį tik dar labiau pagreitins.

Bet Lietuvos darbininkų ju
dėjimo stiprinimas ir pasiseki
mas daug priklauso nuo jūsų, 
draugai amerikiečiai, paramos. 
Deltogi aukaukite Lietuvos 
Laisvės Fondan, kurs iki šiol 
suteikė Lietuvos darbininkams 
didelės paramos jų kovoje už 
savo teises, o tuo padėsite mums 
greičiau kovų labutei.

A. Ptr. Julys.

nes jo jau nė klausyti nebenori 
jo ir liepė jam eiti iš kur atėjęs. 
O Grinkiškio klebonas su gaspa 
dine klausė visų Požėlos prakal 
bų, ale nė puse žodžio neatsi
liepė. Paskui buvo klausimų, į 
kuriuos Požėla gražiai atsakė ir 
išaiškino. Vienas buvo uždavęs 
klausimų, kad, sako, socialistai 
griauna bažnyčias, tai kalbėto
jas taip gerai atsakė, išaiškino, 
kad socialistai nė jokių bažny
čių negriauna, jog net ir zakris
tijonu^ patiko ir tąsi® pagyrė, 
kad teisybę pasakė.

Pavasaris šiemet ankstybas ir 
šiltas. Rugiai gerai atrodo; va
sarojų atsėjom ir gražiai žaliuo 
ja. Sodai žydi, pievos puikiai 
žaliuoja. — M. M.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Prannšlmas.

Del aukų Liet. Raudonajam 
Kryžiui.

Laiškai iš Lietuvos
Iš GRINKIŠKIO, Ked. ap., ra

šo čikagiečiui Pranui M.:
...Kunigai nelabai patenkinti 

grinkiškiečiais, kad nedaug bal
savo už jų partijų. Į Grinkiškį 
buvo atvykęs geras agitatorius, 
tai įmonėms labai patiko. Pir
mas buvo kumečio vaikas (jis 
pats taip sakęs), tai tas agita
vo už krikščionis demokratus, 
o antras po juo kalbėjo Vladas 
Požėla, socialdemokratas, tai tas 
taip žmones patraukė, kad dar 
ir dabar jie jo kalbų atsimena. 
Paskui dar norėjo kalbėti mi
nėtas “kumečio vaikas”, ale žmo

Priduoda Jums Daugiau
Smagumo

Daryti biznį vietose, kur yra kalbama Lietuviškai

Ar Ne T * i i]? ?

PEOPLES * BANK
Kampas 47-tos ir Ashland Avė. 

yra ta vieta.
Jeigu jus nesuprantat nė žodžio Angliškos kalbos, 

jus jaučiatės kaip namie šioje Bankoje kaip tik jus 
į jų įžengiate.

Ir nėra saugesnės vietos padėti savo sutapytus 
pinigus, kaip šita galinga sena Banka po Suvienytų 
Valstijų Valdžios priežiūra.

šita yra ta Banka, kur jus galite gauti savo pi
nigus TUOJAUS kada tik jus pareikalaujat.
AR GALI BŪTI KUR NORS GERESNĖ BANKA?

Banka anl Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

Perkame 
Liberty 
Bondsus

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

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Vyriausioji Valdyba laišku nuo 
balandžio 27 dienos š. m. —-317 
į Lietuvos Atstovo Amerikoje 
paklausimų, kiek ji yra gavusi 
pinigų iš Amerikos lietuvių, ši
taip atsako:

Kas link žinių apie pinigus, 
gautus iš Amerikos lietuvių, 
šiuomi pranešama, kad iki šiam 
laikui Vyriausioji Liet. Raud. 
Kryžiaus valdyba yra gavusi vi
so 1,800 auksinų — gyvais pi
nigais, įplaukusių kason:

a) Per p. Paltanavičių čekiu 
Lithuanian Sales Corp. Nr. 
1654 ......................... 200 auk.

23 11 1920 — Taipat čekiu 
par Lithuanian Sales Corp.N— 
1669 ......................... 400 auk.

23 11 1920 Taipat čekiu N— 
ld«7 ......................... 1000 auk.

Nuo šv. Petro ir Povilo Dr- 
jos ir nežinia nuo ko 28-XI-1919 
čekiu Lithuanian Sales Corpo
ration—N—104 i........ 200 auk.

Iš viso 1800 auksinų.
Tokiu bildu Lietuvos Raudo

najam Kryžiui nuo Amerikos 
lietuvių per visų laikų liko tepri- 
duota juokingai maža suma, iš
viso sulig kurso apie dvidešim
tį dolerių, kuomet yra daromi 
nuolatiniai tų pinigų rinkiniai 
ir skaitoma net dešimtimis tuks 
t ančių.

Gal būt Lietuvos Raud. Kry
žius apturėjęs yra jau pq ba
landžio 27 dienos ir daugiau pi
nigų, bet prisieina visgi nusiste
bėti, kad iki tam laikui taip ma
žai tebuvo gauta.

Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
kaip ir kitų valstybių panašios į- 
staigos, yra pusiau ofisiali įstai
ga. Jis užlaiko keletu ligoni
nių Kaune ir kituose miestuo
se, o karo metu neša pagalbų vi 
šame pafronte. Lietuvos Vyriau 
sybe per M misterių Kabinetų 
yra asignavusi šimtus tūkstan
čių tos įstaigos užlaikymui, o 
Lietuvoje nemaža surinkta au
kų. Visa atskaityba yra veda
ma po valdžios kontrole ir, ži
noma, jai privalo rūpėti, kad su 
rinklieji nuo Lietuvos piliečių 
Raud. Kryžiui pinigai nenueitų 
kur į šalį. Todėl šiuomi kvie
čiu visas lietuvių įstaigas ir or
ganizacijas, kurios yni užsieniu 
sios Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus rėmimu ar sušelpimu, su
teikti Lietuvos Raudonjo Kry
žiaus rėmimu ai) sušelpimu, su
teikti Lietuvos Atstovybei Ame
rikoje (Rcpresentavive of Lith- 
uania in America, 703—15tji. 
St., N. W., Washington, D. C.) 
žinių:

1) Kiek nuo pat karo pradžios 
yra čion lietuvių surinkta Lie
tuvos Raud. Kryžiui ir kiek jau 
iki šiam laikui pasiųsta Lietu
von ar tai stačiai Lietuvos 
Raud. Kryžiui, ar kokiai nors 
valdžios ypatai, kad atiduotų 
Lietuvos Raud. Kryžiui.

2) Jeigu kieno nors buvo pa
siųsta ir pinigai lapo iki šiol ne
priduoti, tai prašome duoti pri
rodymų, kuomet, kam ir per kų 
buvo pasiųsti, idant Lietuvos Al 
stovybe galėtų sujieškoti tuos 
pinigus ir įteikt Lietuvos Raud. 
Kryžiui.

J. Vileišis,
Lietuvos atstovas Amerikoje.

Buk neprigulmingu! Ir ap
saugok savo suadytus pi

nigus šiame tvirtame 
Valstljlniame Banke

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir į Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo- 
o

dama ant Visų
LINIJŲ

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

Turtas Virš $6,000,000.00

Atidarą Panedėliais, Seredomis ir Subatomis—vakarais.

h

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 jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Rusiškos ir Turkiškos Vauos
12tli STREET 
Tek Kedzie 8902.

5514-16 W. 12th ST.
Arti St Lonis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyet 

J METUVIS ADVOKATAS 
89 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILb.
Talephono Central 868* 

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

perkant
arba parduodant nam|, lot* ar
ba tarai* Ir padirba visokiu 
Legali šku s Dokumentus, Sutei

kiu patarimas ir skolinu pinigas 
ant Pirm* Mortgeči* ant lengvi 
s*lyg*.
West Side ofisas atdaras Vakg- 

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Baa- 
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

.................................................... ...........................................

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

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt 

CHICAGO.
Valandos; 8:30 ryto iki 12 tfieną, 

nuo 1 po pietų iki I vakare.

.................. ■ "■ 1 '■■■J .. ....."**“■?

TIK VYRAMS Turimo iš Fran- 
cijos Paveikslų gražiausių mergi
nų. Prisiuskite $1.00, o gausite 10 
paveikslų.

W. M. LABY. P. O. DRAW B.Rutland*, Mass.
PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A. J. Karalius
Kaina tik 10c 
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymų.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.
NAUJIENŲ KNYGYNAS 

1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

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

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuša-

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

moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

STEBUKLAS
Senovės * žmonės tikėdavo ir daug 

pasakodavo apie įvairius stebuklus, 
ypatingai apie stebuklingus gydy
mus. Jeigu šiandien tie senovės žmo 
nės atgal čia pagrįžtų, jie be abejo
nės šį stebuklą pripažintų už didžiau- 
sį stebuklą pasaulyje, bet šis stebuk
las yra ne tas apie kurį senovės žmo 
nes taip daug pasakojo. Šis stebuk
las yra tikras šios gadynės moksla- 
galvių patirtas išmėgintas ir nuo visų 
pripažintas kaipo aiškus “Mokslo 
Darbas”. Magnus Stomach Bitters, 
kuris gydo ir tikrai gydo visas pil
vo ir vidurių ligas, yra sutaisytas pa 
gal gasrių Europos daktarų receptų, 
dėl išgydymo įvairių vidurinių ligų ir 
užlaikymo sveikatoje visos žmogaus 
systemos. Jeigu jauti kokį nesmagu
mą, siųsk $1 dcl patyrimo šio moksliš 
ko stebuklo teisybės. Ttik $1 už 
bonkų. Rašyk:

MAGNUS DRUG CHEMICAL CO. 
663 W. 18-th Street, Chicago, 111.

z—■■ "
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS

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

Arti 38-th Street

PIRMU KARTU CHICAGOJ.
‘*Shaw” motor-bicycle 2J4 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 j valandą. Gvaran- 
tuotas ant vienų metų. Parsiduoda 
nuo $115 iki $185. Motorai, kurio 
tinka į kiekvieną bicycle nuo $G5 iki 
$95. Geriausis dalykas vežtis i Lie
tuvą. Platesnių žinių meldžiu kreip
tis laišku arba ypatiškai, Panedėliais, 
Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 4 po 
pietų iki 9 vak. Nedėliomis nuo 7 iki 
11 ryto pas K. B. Alekna Agent.

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidus. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampas 

Ashland Avė, Tel. Drover 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialis gydymas yra chronii- 
kų, — nerviškų ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8 
1553 iy. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno klie

ntui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 60% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu oi sėlio kaina. Vyrą ir 
jaunų-vynį 
derio užsa 
diržais, su _______w________ ______
kaml, ir konservatyvio stytiaus, $82ŪMI 
iki $60.00.

Pamatykit mus* specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.08, 
$22.60, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Milino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikin* ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
Milino serge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta Idekvien* idlen* fld 9 
vai. vakare. x Subatomis iki 18 vsl. 
vakare, Nediliomis iki 6 y, vakarai 

S. GORDON,

gatavai pasiūti ir ant or- 
:yti siutai ir overkotai: su 
liemeniu, formaliai pritin-
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PHILADELPHIA, PA.

Rubsiuvių streikas.

WAUKEGAN, ILL.

$6,000,000.00 dolerių banka

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSK AI, VOKIŠ

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

“Susipratusiųjų” konferencija. 
Atmetė rezoliucijų prieš provo
katorius. — Užgyrč provokato

rių partijos bendradarbius.

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

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

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

KORESPONDENCIJOS

UZLAimiT KUŪIK) SVEIKU 
IR TVIRTU

Kūdikio tarpimas ir vystymąsi dikčiaį priklauso 
nuo užlaikymo ir vartojimo maisto. Jūsų kūdi
kis turi būti kasdien maudomas ir reguliariai pa
maitinamas. Jei negalit žindyt kūdikio, vartokit

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Atsakančiausias kūdikių maistas — padarytas iš 
geriausio karvės pieno ir malto cukraus, dėl kū
dikių. Visur jį rekomneduoja daktarai delei jo 
iltsakantumo ir maistingumo.
Jeigu jūsų kūdikis ne auga — jei jums reikia mai
sto. kuris jį sudrutins ir padarys sveiku, pasiųsk 
mums šiandien kuponą ir gausi dykai jūsų kal
boje instrukcijas apie maitinimą, taipgi penkias
dešimts keturių puslapių knygelę apie kūdikius. 
Kam bėdavot apie stoką cukraus ir pieno jūsų 
stalui ir valgiams? Eagle-Brand, delei savo at- 
sakantumo ir gerumo, paliuosuos jus nuo to, dar 
jis yra pigesnis ir skalsesnis. Vartokit Eagle 
Brand bile reikale kur naudojama paprastai cuk
rus ir pienas. Bandykite su sosu.

Sis 
yra

Labelis ir Vardas 
Jums Gvarantija

CN

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

INSTEIGTA 1857 M.

Iškirpk kuponą. Pažymėk no
rimą knygute ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN.
Mrs............ —---------------------
Street ----------------------------
City .......
State _____________ (8)
.......Nurodymai apie Valgius 
.......Kūdikių Gerovė

Kiti Borden Produktai: 
Borden’s Evaporated Milk Borden’s Malted Milk
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate

MAGDE. “Ak, kaip man meili gab 
vą! libandiiau visokius masgojimus, 
trinkimus, muiląvimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!”

MARE. “Na, tai kam tau kfst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, ėvelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFELES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 
t priklausanti grožį. O kas galkuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 

būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt i 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

RUFFI^RS
panaikina pleiskanas! Sti jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar- g 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai g 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

-F. AD. RICHTER G CO.» 326-330 Broadway, New York—

Važiuokite į Lietuvą
PER

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.

gotųsi tokių gaivalų, kurie įsis
kverbę į progresyviSkas organi
zacijas ir lošdami didelių re
voliucionierių rolę griauna jas, 
kapitalistų džiaugsmui ir nau
dai.”

Pašokusi vožni veikėja ima 
aiškinti: Mos tokios rezoliucijos 
negalim priimti, nes nėra dar 
tikrai ištirta, nė parodyta, jog 
Fraina buvo šnipas-pręvokato- 
rius... Gal tai tik geltonlapiai 
prasimanė, kad galėjus musų 
organizaciją pasmerkti1, nuže
minti... Antra vėl: Mes neturi
me bijoti šnipų; mes žinome, 
jog į tikras darbininkų organi
zacijas visuomet skverbiasi šni
pai; neturim jų paisyti, bet dar 
daugiau veikti; eiti tiesiu keliu 
prie išliuosavimo darbininkų...

Antra vožni veikėja pareiškė: 
Negalima priimti tos rezoliuci
jos, — čia įžeidimas komunis
tų... įtarimas šnipais-pro voką to
riais... Mano nuomone, atmes
ti...

Trečia vožnlausia veikėja at
sistojusi aiškina: Rezoliucijoje 
sakoma, kad komunistai suar
dė Socialistų Partiją. Partijo-s 
niekas neskaldė; ji turėjo skilti, 
nes narių nevienokios pažiūros: 
vieni nori sparčiai pirmyn žen
gti, kiti pamažu eiti prie to pa- 

Musų organo redak-Į|jes tikslo. Komunistus negali-

Pinkų firmos rubsiuviai jau 
streikuoja devintų savaitę, o 
streikui galo nesimato. Mat, 
samdytojai tikisi, kad streikie
riai pavargs streikuoti ir pame
tę unijas stos dirbti už mažesnę 
algą. Bet streikieriai, nors ir 
suvargę, nutarė laikyties tol, kol 
nelaimės streiko. Priegtam ir 
unija pasižadėjo savo paramos 
streikieriams. Ji žada duoti pa 
šalpos kadir visus metus.

Pereitą savaitę lietuvių loka- 
las turėjo nepaprastą susirinki
mą. Nutarta iš savo kasos pa
aukauti streikieriams $300. Ki
ti lokalai rengiasi ir-gi taip pat 
pasielgti. Darbininkai gerai su 
pranta to streiko svarbumą. Jei 
butų pralaimėtas šis streikas, 
tai ir kitos dirbtuvės pasidrą
sintų numušti darbininkams al
gas.

“Naujienose” jau du kartu 
buvo rašyta apie streiką. Tuo 
streikieriai yra labai patenkinti.

Musų lokalo pirmininkas, J. 
Griganavičius, buvo pranešęs 
apie streiko bėgį į musų orga
ną “Darbą”. Bet “Darbe” tas 
pranešimas perdirbta ant savo! 
kurpalio. ~' 
torius talpina ne tai, kas jam 
pranešama, o tai, kas jam pa
tinka. Taip dalykams stovint, 
jis da skundžiasi, kad niekas ne 
rašąs į organą.

A. A. Garliauskas.

LMPS. III Rajono konferenci
ja įvyko birželio 20 d„ Wauke- 
gan, III. Konferencijoje “susip
ratusios” moterys ramiai ir 
tvarkiai vedė savo rajono rei
kalus; įnešimus, nutarimus 
svarstė, balsavo. Ant galo priė
jo rezoliucijų išnešimo klausi
mas. Gerai “suprantančios” kle- 
sų kovą ir darbininkų judėjimų 
narės įnešė tris rezoliucijas: 
1) pagyrimo rezoliuciją darbi
ninkų apgynėjų laikraščiams: 
“Moterų Balso,” “Laisvės” ir 
“Vilnies.” 2) papeikimo rezoliu
cijų “Naujienoms” ir “Kelei
viui.” 3) užuojautos rezoliuciją 
politiniams kalinafns.

Neturint rezoliucijų pavesta 
jas parašyti presos komisijai.

Viena narė pranešė turinti pa
rašytų rezoliucijų ir atsistojusi 
perskaitė:
Rezoliucija prieš provokatorius.
“Kadangi vadinamieji kairias- 

parniai, kurie paskui paėmė 
vardą komunistų, suskaldė po
litinę šios šalies organizaciją, 
Socialistų Partiją;

Kadangi keletas tūkstančių 
darbininkų, įstojusių į komu
nistų partiją, taip-pat ir dauge
lis kitų žmonių, apkaltintų ko
munizmu, tapo pasodinta į ka
lėjimus ir šimtai jų deportuota;

Kadangi faktai, kuriuos pas
kelbė Rusijos atstovo sekreto
rius, Santeri Nuorteva, rodo, jo- 
gei vyriausis kairiasparnių ir 
komunistų vadas, Louis C. 
Fraina buvo valdžios pasamdy
tas agentas-provokatorius;

Kadangi policijos departa
mento paliepimas savo agen
tams rengti komunistų susirin
kimus, (kuomet buvo daromos 
medžioklės ant komunistų) ru
do, jogei valdžia turi ir daugiau 
tokių proviokatorių 'komunistų 
partijoje;

Taigi, Lietuvių Moterų Prog- 
resyvio Susivienijimo III rajono 
konferencijoje, laikytoje 20 d. 
birželio, 1920 m., Waukegan, 
III., nutarė išnešti griežtą pro
testą prieš tokias valdžios pas
tangas, sudemoralizuoti ir už
gniaužti darbininkų judėjimą.

Ir taip-pat šioje konferencijo
je nutariama persergėti lietu
vius darbininkus, kad jie sau-

ma smerkti, dagi veikėjams pa- 
dėkavoti, kad turi tiek drąsos 
ir pasišventimo žengti greičiau 
pirmyn, nors ir per kalėjimus 
ir persekiojimus eiti prie darbi
ninkų išliuosavimo. O socialis
tai atsiliko... Mano nuomone re
zoliucijos nepriimti. Balsuota 
už atmetimų 14 balsų prieš 1. 
Kitos turbut susilaikė, nes buvo 
delegačių ir narių 25.

Presos komisija užklausė: 
Kaip mes turime rašyti? Rezo
liucija atmesta? To negana, bus 
neaišku; reikia ištisai visą įdėti.

-—Ne, nedėti, tik parašyti “at
mesta” ir gana.

—Vis tik reikia parodyti 
“kokia” atmesta, nors antgalvį 
įdėti. O čia užvardyta “prieš 
provokatorius,” tai pasirody
sim einančios su šnipais-provo- 
katoriais?

—Nieko nerašyti, nieko ne
dėti, nė įnešimo, nė atmetimo; 
nutylėti ir gana...

Aiškiai supratusios dalyką’ 
narės taip ir nubalsavo.

—Ko r.

■HEH!
NAUJIENOS, Chicago,

**** s

PRISILAIKANT
PAVYZDINĖS 

TAISYKLOS

a.... • ’ >

ORO padėjimas turi rųsčią 
svarbų telefono biznije.
Audrai artinanties reikalauja
ma didžiausio atsargumo nuo pri ♦
žlurinčiųjų telefono linijas idant 
tvarkiai užlaikius patarnavimą. 
ISkaščiai už pataisymą linijų 
po audrai tankiai dasiekia dide
les sumas. Viena darganota au
dra padarė nuostolių Chicagos 
priemiesčių skyriuj kurių patai
symas lėfiavo $399,914.
Šios išlaidos ir pridėjus papras
to nusinešiojimo ir operacijų iš- • 
kaščius priverčia laikytis pa
kaktinų mokesčių.

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY

s r i * W <į I.««

Del Harvey - Phoenix 
lietuvių aukų Liet. 
Raudonam Kryžiui

■ j .■]« j ii i įį!i»
Atsakymas į Dro A. L. Graičhi-

no paklausimų.

“Naujienų” 137 (birž 10 d.). 
Dras A. L. Graičiunas laišku j 
Redakciją klausia apie Harvey 
ir Phoenix aukas, kuris tų ko
lonijų Lietuvių Visuomene ir 
Draugijų Šelpimo Komitetas bu
vo surinkęs Lietuvos Raudona
jam Kryžiui, viso $725.00. Čia 
atsakome:

Tas aukas, 725 dolerius, dar 
vasario menesyy buvome kab- 
legramu pasiuntę į Kauną Liet. 
Raudoną jam Kryžiui. Pinigai 
sugrįžo iš Londono. Amerikos 
valdžia kariaujantiems kraštams 
negalinti pinigų išmokėti. Kovo 
20 dienų š. m. buvo sušauktas 
visuomenes ir draugijų susirin
kimas pinigų siuntinio klausi
mu. Vienbalsiai nutarta pinigų 
siuntimų atidėti tol, kol bus ga
lima siųsti paštu.

Visuomene ir draugijos kon
troliuoja tuos pinigus, o ne ko
mitetas.

H. ir Ph. L. V. ir D-jų š. Ko
mitetas:

K. Tilvikas, \
S. A. Venckus,
J. Šamas,
J. Ratkus.

Redakcijos pastaba. — Dabar 
jau nėra didelių keblumų pini
gams Lietuvon siųsti. Daug žmo 
nių siunčia. Siunčia per ban-

Dr. A. R. Blumentkal

NESIRŪPINK!
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO ĮSTAIGA 
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS 

šviesinęs ir sierinės maudynės
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžaus 

Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šasai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis 

maudynėmis. .............
VYRŲ SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė. 1527 N. Halsted St.
Mtdėh*|nWKli4ą 4H v*A Moteris patarnautoja
Tel. pinčohi 4424; 4 Atdara Utaminkais ir Ketvergais nuo 9 iki G 
Atdara Utaminkais ir Ketvergais nuo 9 iki 6
Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 10 vakare.Išskiriant nedčldienius nuo 7 
ryto iki 12 dienos.

Utaminkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 ryto iki 6 po piet.

Me* perkame Pergalės Bondu* pilna paraiyta- f* A S IHI
fa verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. V n H
Atneškite arba atsiąskito i 
Atdara kasdien nuo 9—4 
Utaminkais, Ketvergei* ĮSU MILWAUKEE AVĖ. 

tarp Paulina ir Wood 8ta.

Šviesą ir pajiegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC COM Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. CMcaro, HL

■« : ■ ' ■. ■ '■■■, . - . j •

Carter’s LittleLiver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 

iittle UŽKIETĖJIMO, 
- DEL ABELNOS

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
motortą ligose; rū
pestingai prižiu-' 
riu ligonę ir kudi- 
kj laike ligos.
8255 So. Halsted 
St., Chicago, Iii

CARTER’S IRON PILLS
Grynu Daržovių.

ku^ nes, tiesa, paštu dar ne
galima ir, be abejo, negreitai 
bus galima. Visuomenes sudė
tus tam tikram labdarybės ar 
visuomenės reikalui remti pini
gus nereikėtų pas save ilgai lai
dyti, bet persiųsti tai įstaigai, ku 
riai rinkta ir kuriai visuomenė 
aukojo. Šiuo atveju buvo gali
ma pasinaudoti ir Lietuvos At
stovybės Amerikoje tarpininka
vimu.

Saugok akių regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.
te.-——■ ■■ ■ ■ K    — — ....................■■■■ ■   I ■ || | |

Skaitykite ir Platinkite

BPRCIALI8TAH 
lisnoja Dykai 

Gyvenimą* yri 
tnfičia*, kada pra 
pyksta regėjimą* 

Me* vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y« 
patinga doma at 

• * kreipiama i vai-*
ku*. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 et, 

Jplephone Yards 4312 
Boulevard 6437

111111 ........ ....... . ........ ■!■*>

DR. M. HERZMAN
S«ral lietuviam, tinomaa p«r 33 m*. 

tų kaipo patyria gydytoja*. *klrw«aa 
ir akularla.

Gydo aitria* Ir ehronUka* 11*m. yy. 
nj, moterų ir valkų, pagal naojaaalaa 
metodas X-Ray Ir kitokius elektros >rie> 
taisos.

Ofisas ir Labaratorlja t lt** W. UtB 
■t. meteli Fiak 8t.

VALANDOS: Nu* 19—11 pietų, t* 
nuo 6 iki 8 v*], vakarai*.

( Dienomis! Canal
8110 arba 867

Naktimi* Draxal 
910 - Drover 4186

GYVKNMA8: *41* 8. Habted Straet 
VALANDOS: B—t ryte, tiktai.

T*l*ph*naJj

Dr. Charles Sagai
Persikėlė | tavo naujų tfiiR 
pa. 4729 Sa. Asland Avė. Jta 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmety j, duo 2 iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tek Drexel 2880.

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

8149 S. Morgan st., kerti 82 *L 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS i

Moterišką ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietą ir nuo 

6—8 vakare. Nedėliomis nuo 
9—2 po pietą.

Tolophone Yards 687.

Telephone Tardė 5082

Dr. M. Slupnicki
1107 S. Morgan it Chicago

VALANDOS: Nuo I iki 11 ryta 
Ir nuo i iki I vakar*.

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

' DR. YUšKA
; 1900 S. Halsted St

Tel. Canal 114
f

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytoja* ir Chirurgu 

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

Ofiso valandos: 10 ryto iki I 
po pieta; 6:30 iki 8:30 vak. 

Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 
Namai: 2914 W. 43 St

Tel. McKinley 268
k

Telephonė Boulevard 2169
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IK CBIRUKGAK

8898 S. Bergas Bt. Chlcaga, I1L

<■"................. . ........ ...............—
DR. JOHN N. THORPE 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1687 WJ1 8L kampjfar*hfl*ld av

Valandos: Iki 9 ryto; I |M 
4 Ir 7 Iki 9 vakare.

Tai. Proepeel |lfl

Jelephono Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St, Chicago.4
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Šlamštas
Birželio 7 dieną “Drau

gas” parašė straipsnį apie 
'tai, kad buk socialistai esą 
šeimynos priešai ir lyčių pa
leistuvystės skelbėjai. Parė
mimui tokio savo tvirtinimo I 
jisai nurodė Bebelio knygą 
apie moterį ir Engelso kny
gą apie šeimynos pradžią ir 
da padavė, nepasakydamas 

NsąnsjBoe eins ^nsdien, I šaltinio, sekamus, buk tai so- Į

1739 80. KALSTEI) ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

15.00 per yesr outside of Chicago.

Entered ai Second CtaM Matter 
March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, I1L tha ad of 
Marck 8rd, 1879,

Pusei metą .......... ....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesini
Mcafoja *•» per Miiotofrul

96.00
1.50
1.85
145

.76

Trims mėneslama l
Dviem menesiams 1-25
Vienam mėnesiai

Uatavaa Ir kitar aislsnlaoMl 
(Atpiginta).

Metams ...........  87.00
Pusei metą ................< 4.00
Trims mėnesiams. 100

Pinigus reikia dust Palto lAoney 
Orderiu, kartu su uisakyms.

Nauja valdžia 
Lietuvoja

Ta Aplinkiniais keliais pa
siekusi “Naujienas” žinia, 
kad buk Lietuvoje prasidė
jusi “revoliucija”, yra nela
bai panaši į tiesą. Nesenai 
įvykusieji rinkimai j Stei
giamąjį Seimą parodė, kad 
žmonių, norinčių spėka da
ryti perversmą Lietuvoje 
yra nedaug. O tokių, kurie 
yra priešingi visokiems per
versmams, yra labai didelis 
skaičius. Taigi, jeigu dabar 
Lietuvoje kas-nors mėgintų 
padaryt sukilimą, tai jisai 
nepasisektų. Tai butų riau
šės, o ne revoliucija.

Kokios-nors riaušės Lietu
voje gal ir įvyko.

Daug įdomesnė mums yra 
žinia apie sudarymą naujos 
valdžios Lietuvoje.

Prezidento pareigas eiti 
pavesta Stulginskui, Steigia 
mojo Seimo pirmininkui. 
Nuolatinio prezidento rinki
mai, matoma, dar atidėta to
limesniam laikui.

Ministerių pirmininku ta
po paskirtas Dr. Kazys Gri
nius. Vidaus reikalų minis- 
teriu — Skipitis; užsienių 
reikalų — Purickas; krašto 
apsaugos — Žukas; agrikul 
turos — Aleksa (ar Alek
na?); švietimo — Bizauc- 
kas; finansų — Galvanaus
kas; teisingumo — Karob
lis; žydų reikalų — Solovei- 
čikas; gudų — Semaška.

Kaip matyt iš šito sąrašo, 
tai naujoji Lietuvos valdžia 
yra sudaryta iš labai įvai
raus elemento. Joje randa
me ir krikščionių-demokra
tų, ir liaudininkų-demokra- 
tų, ir bepartinių; tik social
demokratų nėra.

Socialdemokratai tuo bu
du dabar palieka vienintelė 
opoziciė (kovojanti prieš 
valdžią) partija. Tatai da 
labiaus sustiprins jos įtaką 
darbo miniose.

Naujosios valdžios sąsta
tas rodo, be to, kad klerika
lai neturi galios valdyt Lie
tuvą. Noroms ar nenoroms, 
jie turi taikyties su “bedie
viais”. Dr, K. Grinius, kuris

i cialistų “atspausdintas Chi- 
cagoje” žodžius: “Nebus vie
špatijos, nes patriotizmas y- 
ra prakeiktas, nebus šeimy
nos, nes meilė yra liuosa.”

“Naujienos” tuo jaus pa
reiškė, kad “Draugas,” ši
taip rašydamas apie socialis
tus, meluoja ir pareikalavo, 
kad jisai pasakytų, kokiose! 
minėtųjų knygų vietose yra 
išreiškia tos mintįs, ku
rias jisai prikaišioja sociali
stų rašytojams.

Dabar Jau praėjo beveik 
trįs savaitės laiko nuo tos 
dienos, kada “Draugas” pa
skelbė tuos melus; bet jisai 
tyli. Taigi yra aišku, kad 
“Draugas” negali prirodyti 
teisingumo savo priekaištų 
socialistams. Todėl dabar 
kiekvienas mato, kad “Drau
go” redaktorius, kun. P. Bu- 
Čys, begėdiškai pamelavo— 
pamelavo piktu tikslu apjuo
dinti socialistus. Kaltinda
mas socialistus nedorybe, ji
sai pats pamynė dor ąpo ko
jomis.

Žmonės dabar žinos, kad 
tas kunigų kontroliuojamas 
ir redaguojamas laikraštis 
yra šlamšta^!.... ........

“Mano jaunasis 
draugas ’ ’

suvir-Tai buvo trejetas 
šum metų atgal.

Suvienytosios Valstijos 
rengėsi stot į karę. Daug 
žmonių buvo priečingų tam ; 
spaudoje, viešuose susirinki
muose, kongrese ir visur ėjo 
karšti ginčai tarp karės šali
ninkų ir karės priešų. Be to, 
ėjo smarkus ginčai ir viduje 
kiekvienos šitų frakcijų. So
cialistai, kurie priešinosi 
karei, taip-pat buvo pasida
linę į sroves. Vieni jų siūlė 
vienus budus kovai su karės 
pavojum, kiti siūlė kitus bu
dus.

Tuo laiku mums teko pir
mu kartu išgirsti apie pagar 
sėjusįjį šiandie Frainą. Ji
sai ėmė pasižymėt New- 
Yorko socialistų susirinki
muose. Smarkiai stodamas 
prieš senuosius partijos'va
dus, jisai siūlė organizacijai 
labai grieštą taktiką: jeigu 
valdžia paskelbs karę, tai 
girdi, socialistai privalo tuoj 
šaukti darbininkus prie vi
suotino streiko ir ypatingai 
stengties sustabdyti darbą a- 
municijos fabrikuose. To- 
liaus jisai rekomendavo su
kelt kareivius prieš valdžią 
ir daryt kitokius “revoliuci- 
oniškus” dalykus.

Viename tokių susirinki
mų Fraina aštriai susikirto 
su Hilląuit’u. Pastarasis nu
rodė, kad ta taktika, kurią 
siūlo Fraina, yra visai neap
galvota; ji nieko negali atne 
šti socialistams, kaip tiktai
pragaištį; jeigu socialistai įkurtas pietų Kalifornijos sky-

riaušes kariuomenėje, tai 
valdžia ginkluota spėka su
triuškintų juos. “Ar daug 
rasis tokių žmonių”, tarė 
Hilląuit’as, “kurie norėtų ei
ti tikrai mirčiai (nasrus? 
Tamsta pats da^ nesi paro
dęs, kad turėtum drąsos 
statyti savo krutinę prieš 
Šautuvus. Tamsta da esi 
perjaunas ir turi permažai 
patyrimo, kad galėtum ra
ginti žmones prie šitokių 
žingsnių.”

Fraina ir jo pritarėjai 
tuomet labai pasipiktino to
kia “asmeniška” Hillųuit’o 
polemika. Tarpe tų pritarė
jų buvo ir L. Trockis, kuris 
nesenai buvo atvykęs New- 
Yorkan. Jisai parašė ilgoką 
straipsnį į “N. Y. Volkszei- 
tung”, protestuodamas prieš 
Hilląuit’ą, kam jisai taip ne
padoriai . užsipuolęs ant 
“mano jaunojo draugo,” 
Frainos. “Nejaugi Hill- 
ęuit’o nuomonė yra tokia”, 

| ironiškai klausė Trockis, 
“kad į ginkluotą kovą turi 
teisės šaukti tiktai tas, ku
ris statė savo krutinę prieš 
šautuvus ir buvo nušautas?”

Trockini veikiausia tuo
met nė į galvą neatėjo, kad 
tas jo “jaunasis draugas” 
veidmainiauja, skelbdamas 
savo “revoliucionišką” takti
ką. Bet šiandie mes jau ži
nome, kas per paukštis yra 
Fraina ir kieno reikalams ji
sai norėjo patarnauti, kuo
met stengėsi įtraukti socia
listus į ginkluotą susirėmi
mą su valdžia.

Pražudyt Socialistų Parti
ją tam šnipui-provokatoriui 
nepasisekė, kadangi ji turėjo 
žmonių, mokančių protaut. 
Todėl Fraina suorganizavo 
savo “partiją” iš visokių ne
išlavintų gaivalų, pasivadi
nusių “komunistai^”. Ir kele
tas tūkstančių šitų nelaimin
gų provokacijos aukų paskui 
atsidūrė kalėjime.

rius žinomosios Amerikoj libe
ralų organizacijos Civil Liber
ijos Union, kurios vyriausioji 
valdyba yra Ncw Yorke. Tikslas 
jos — kovoti prieš reakcijos 
pūsimo j imus varžyti arba nie
kais versti pilietines ir politines 
žmonių teises. Naujai įsikūru
sioj i šaka jau ėinė darbuotis, 
kad Kalifornijos valstijoj butų 
atšauktas nelemtasis “krimina
linio sindikalizmo” įstatymas. 
Paleista į žmones šimtai petici
jų, idant tas įstatymas butų ati-i 
duotas visuotinam žmonių bal
savimui ateinančiais rudens rin
kimais. Ligi liepos 5 d. reikia 
surinkti 55,000 registruotų bal
suotojų parašų, kad privertus 
administraciją leisti įstatymą 
referendumui.

Įdenimu, kad jie atsiakytų dirb
ti kokį nors darbą, iš kurio 
Vengrijos baltojo teroro valdžia 
galėtų šiokios ar tokios naudos 
turėti tiesioginiu ar netiesiogi
niu budu. Nuo birželio 20 die
nos tegul nč vienas traukinys 
nepareina sienos į Vengriją; nė 
vienas laivas tegu neįeina į Ven
grijos uostus; nė vienas laiškas, 
Jie viena telegrama tegul neįei
na į Vengriją nei iš Vengrijos 
neišeina. Visoks prekpbos judė
jimas turi būt sustabdytas. Nė 
jokių anglių, nė jokios žalios 
medžiagos, nė jokių maisto daik 
tų, nė joks laiškas nei telegra
ma tegul neįna į tą kraštą”.

Tą Internacionalės Amatų 
Unijų Federacijos graudenimą 
transporto dadbininkų taryba

[nutarė įteikti “Trilypės Sąjun
gos” (transporto, kasyklų ir ge
ležinkelių darbininkų sąjungų) 
parlametiniam komitetui, pasi-

Geležinkelių kompanijų pagieža
[Federuotoji Presą].

Seattle ,Wash. — Washingto- 
no valstijos Darbo Federacijos I žadėdamas remti kiekvieną akci 
raštinė pranešė, kad geležinke- | jQ, kurį jis nuspręs pavartoti, 
ių kompanijos atsisakiusios 

duoti papigintomis kainomis bi
lietus delegatams į valstijos 
Darbo Federacijos konvenciją, 
kuri prasidės Spokanėj birželio 
28 d. Lig šiol tai buvo paprasta 
taisyklė, kad fraternalinių 
draugijų ir politinių organiza
cijų delegatai į suvažiavimus vi
sados naudodavęs specialėmis 
pigesnėmis geležinkelių bilietų 
kainomis.

Siunčia medikamentų Rusijai.
[Federuotoji Prosą].

New York. — Brooklyne įsi
kūręs komitetas mcdikales pa
galbos teikti Rusijai išsiuntė da 
bar į Rusiją visą laivą medika
mentų ir visokių chirurginių 
daiktų. Greitu laiku busią ant
ras toks pat su medikamentais 
laivas pasiųstas.

namai (stipresnis nei Lietuvoj, j .medžiagų, kurios pačios užside- 
Taigi, pavojus yra didelis.

Amerikos lietuviai darbininkai 
privalo budėti. Jie privalo 

kiek galint padėti savo drau
gams Lietuvos darbininkams. 
Padėti ir savo skatikais ir savp 
Rteratura. Lietuvoj darbinin
kai, po penkis metus tvėrusios 
visapasaulines karęs, yra labai 
nubicdnCję. Be inusų paramos 
jie nepajiegs tinkamai varyti ap 
švietos darbo, čia musų, ame
rikiečių, pareiga. Kas turime 
atitekamo skatiko, aukokime; 
kas turime naudingą knygą ar 
laikraštį siųskime juos Lietu
von. Vi«a tai musų draugams 
bus didele parama jų kovoj už 
geresnį iiį laimingesnį gyveni
mą, į

Aš Žinau daugelį draugų, ku
ine turi nemaža knygų, bet lai
ko jas savo “baksuose”. Kartą 
perskaitę jie jomis nebesinau
dos. Tat kodėl jas laikyti “bak- 
se”.? šimtą kartų didesnė nau
da butų, jeigu tas knygas jie 
pasiųstų savo draugams Lietu
voje.

Ką jus, draugai, manote?
—P. K—aa.

ga tinkamose tam klimatinėse 
'^aplinkybėse. žemės degimo žen
klai randami taipgi Vokietijoj ir 
kituose kraštuose. Saksuose, 
Planjteo aplinkinėse, penkiolik 
tame šimtmety j buvo dideli že
mės degimai, o ji užsidegė

suose, porccleno laukuose yiB 
ženklų didelio žemės degime bu 
vusio čia alluviališkuose laikuo
se, taipgi labai senai, ir gaisrai 
Čia be žmogaus prisidėjimo už
gimti galėjo. Silezijoj ir Sek
suose, aplinkinės Zittau ir Kot- 
towitz randai taipjau ženklus že
mės degimo buvusio Čia prieš- 
istoriškuose laikuose.

šernas

TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISĖS 
w LATVIJOJ.

Žmonių Bankai
Frederick C. Howe 
[Federuotoji Presą].

Prie Latvijos švietimo Minis
terijos yra tam tikras švietimo 
Departamentas tautinėms ma
žumoms, tvarkantis visų Latvi
joj gyvenančių mažumų, kultu- 
rinius reikalus.

Kiekvienai mažumai prie De- 
|xirtamento įsteigtas tam tikras 
Skyrių®, kuris veda savo raštinę, 
korespondenciją ir t.t savo gim 
tąja kalba. Prie Departamento 
yra atskiras skyrius žydų švie
timo reikalams, kuris uoliai dar 
buojasi žydų kultūrinėj srity.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
“Laukan agitatorius.”

[Federuotoji Presą].

Seattle, Wash. — “Bankinin
kai turi tvirtai pasistatyti prieš 
radikalus,” pasakė Amerikos 
Bankininkų Asociacijos sekre
torius Guy ^E. Bowerman susi
rinkusiems čia konvencijon 400 
fininsininkų. Pasak jo, kiekvie
nas radikalinis agitatorius turįs 
būt išvytas laukan iš šios šalies, 
o visuomenė turinti būt pamo
kinta žiūrėti į bankininkus kai
po į savo vadovus..

Pilietybės teisių atėmimas.
[Federuotoji Presą].

Gary, Ind. — Paskilbusis savo 
injunetionu prieš streikuojan
čius angliakasius, federalinis 
teisėjas Albertas H. Anderson 
atėmė iš socialistų advokato 
Paul Glascrio jo pilietines po- 
pieras. Glaseris, kursi per dešim
ti metų užsiėmė advokatūra Ga
ry, Ind., tapo teisėjo įsakymu 
areštuotas dėl ‘paniekinimo teis
mo” ir to rezultate teisėjas An
dersonas atėmė iš jo pilietybės 
popieras, juo labiau, kad) jis 
socialistas. Glaseris, nors gimi
mu žydas, o profesija advoka
tas, buvo presbyterių bažnyčios 
kunigas ir per eilę metų darba
vos tarp Ghicagos stokjardų dis- 
trikto žmonių.
Kova su kriminalinifo sindikaliz- 

mo įstatymu.
Los Angeles, Cal. — čia tapo

ČEKAI-SLOVAKAI.
Praga, geg. 30. — (Paštu). 

Į prezidento Masaryko paskcll)- 
tą šiendien amnestiją visoms po 
litiniams kaliniams žiūrima kai
po į ženklą, kad persekiojimai 
žmonių dėl jų politinių įsitikini
mų Čekuose-Slavokuose pasi
baigia. Amnestija nepaliečia tik 
tokių kalinių, kurie buvo pa
smerkti dėl žmogžudybės arba 
šnipavimo ir susižinojimo 
priešų šalimis.

Vietos dar

su

ANGLIJA.

Kooperatyvai.
Londonas, -i— Kaip sekreto

riaus apyskaitos paduoda, An
glijos kooperatyvai turi viso 4,-' 
039,755 narių, o kooperatyvų 
kapitals siekia $331,925,000. Per 
pereitus metus jų apyvarta* sie
ke 987,295,000 dolerių.

Statys puikų Darbo Institutą. 
[Federuotoji Presą].

Philadelpria, Pa.\ 
bininkų ir socialistų organizaci
jos žada neužilgo turėti nuosa
vais puikius rumus, taip vadi
nam ą Darbo Institutą. Pačia
me mesto centre jie jau nupir
ko žemes sklypą, kur ir bus pa
statyti rūmai. Jų| pastatymas 
apsieis daugiau kaip pusę mili
jono dolerių. Iki šiol pinigų 
tam reikalui sudėjo; Amalgama 
ted Clothing Workers $50,000/ 
Workmen’s Girele skyriai $100,- 
000; Gloak and Suit Makers uni 
ja $5,000; Ladics Waist and 
Dressma'kcrs unija $2,000; In
ternational Ladies Garment Wor 
kers $5,000. ♦ .......... į

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)True translatlon filed with the post- 

0361 ‘83 ounf ‘-m ‘oSuojųo 
as reguired by the act ęf Oct. 6,1917

ANGLIJA.

Boikotas prieš Vengrų reakcinę 
valdžią.

[Federuotoji Presą].
Southhampton. — Internacio

naline Amatų Unijų Federacija 
nutarė nuo birželio 20 d. sustab 
dyti visokį susisiekimą ir pirk- 
lybą su Vengrija, idant pagalba 
tokio ekonominio boikoto ko
vojus su baltuoju teroru, kurį 
Horthy’os valdžia vengruose 
vartoja prieš organizuotuosius 
darbininkus. Šitokį nutarimą 
paskelbė laikomoj čia Transpor 
(o Darbininkų Federacijos tary
bos konferencijoj internaciona
lės federacijos komiteto narys 
Erncst Bevin, kurs birželio pra 
džioj padarė lirinėjįmų apie 
Horthy’os diktatūros žiauru
mus. Konferencijoj buvo per
skaitytas dokumentas, kuriame 
išrodoma, kokių žiaurių priemo
lių Horthy’os valdžia pavartoja 
savo persekiojimuose kovojan
čiųjų už savo teises Vengrijos 
darbininkų. Oficialiniai doku
mentai, kurie dabar yra Interna 
cionalinės Amatų Unijų Federa 
cijos rankose, parodo, kad tei
sėjai buvo verste verčiami smer 
kti darbininkus ilgiems metams 
kalėjimo vien už tai, kad jie įla 
riami dėl priklausymo vienai ar 
kitai darbininkų organizacijai.

Po išrodymo, kad Tautų Ly
gos viršiausioji taryba atsisa
kius ką nors daryti, kad tiems 
brulališkumams padarius galą, 
pranešimas toliau skamba:

“Po to, kai visos valdžios at
sisakė kųj nors daryti, belieka 
dabar vieną išeitis, Internacio
nalinės Amatų Unijų Fcderac. 
akcija. Deltogi mes atsišaukia
me į visų šalių darblinkus grau pinkų judėjimas ten nepalygi-

REMKIME LIETUVOS 
DARBININKUS.

Nesenai Amerikos lietuviai 
darbininkai buvo subruzdę rink 
ti aukas Lietuvos darbininkų 
kovai paremti. Per Lietuvos 
Laisvės Fondą pasiųsta keli šini 
tai tūkstančių markių. Tai, bc- 
abejonės, buvo didelė parama 
musų draugams Lietuvoje.

Bet tuo visa ir užsibaigė. Au
kos, berod^ jau šuto jo plau
kusios. Mat, rinkimai į1 Lietuvos 
Steigiamąjį Šeimą jau praėjo... 
Tai tiesa, bet ar tuo Lietuvos 
darbininkų kova jau pasibaigė? 
Suprantama, kad ne. Lietuvos 
darbininkams dari reikės daug 
dirbti kol jie nugalės savo prie 
šus. O tų priešų jie turi daug. 
Didžiausias Lietuvos darbinin
kų priešas lai pderikalaiL Jie 
nesnaudžia, jie organizuojasi ir 
daro visa, kad pagavus į savo 
maršką tuos darbininkus, ku
rie dar nespėjo atsikratyti kle
bonijos įtakos. O jeigu kleri
kalams pavyks, jeigu jie pajiegs 
suorganizuoti savo geltonąją 
Darbo Federaciją, pažangieji 
turės nemaža vargo., Lietuvos■. 
darbininkų judėjimas bus labai 
sutrukdytas. Kilus kokiam nors 
streikui, geltonieji visuomet pa 
įsirūpins užimti streikininkų 
vietas. Bus dar blogiau nei Vo
kietijoj, kur klerikalų suorgani
zuota geltonoji unija nekarta 
^Ta sulošusi streiklaužiui agen 
tijos rolę.

Tą patį padarys ir Lietuvos 
klerikalų organizuojamoji Dar
bo Federacija, tik gal dar dides
niu pasisekimu nei Vokietijoj. 
Šiaip ar taip, o toki Lietuva ne
gali prilygti Vokietijai. Darbi-

Kokiu budu darbininkai 
įkurti banką?

Tasai klausimas turi dvi pusi 
— įstatymų ir praktiškumo. 
3ankų įstatymai yra labai pap
rasti. Jie nedaro kliūčių banko 
kūrimui. Tečiaus tų įstatymą 
šaiškinimas priklauso nuo val

dininkų, kurie prižiūri bakus. 
Šiokios-tOkiųs Įtakos gali dąry- 
:i ir jau įsikhrusips finansinės 
s taigos.

Bankai gali būti dviejų) rųšių. 
—valstijos ir nacionaliai. Geriau 
esti kontroliuojami nacionaliai 
lankai, todėl ir reikia stengties 
eurti tos rųšies bankai. Valsti- 
,os arba nacionalio banko čar- 
teris«išduodame>.tik tąsyk* kada 
atatinkami valdininkai įsitiki
na, jog steigėjų sumanyme nė
ra nieko priešingo bankų įstaty
mams. Nenv Yorko valstijos 
jaukų valdininkai reikalauja, 
kad bankų direktoriai turėtų 
patyrimo banko vedime. Fede
ralinė valdžia da gali nuspręsti, 
ar kuriamoje vietoje bankas yra 
reikalingas, ar ne.

Norint kurti bankas, visų pir
ma reikia pareikalauti čarteris. 
Gavę tos rųšies prašymą, ata
tinkami valdininkai j>adaro ty
rinėjimus. Jeigu prašymas pri
imama, tąsyk pardavinėjama 
Šerai pamatinio kapitalo suda
rymui. New Yorko valstijoj rei
kalaujama nuo $300,000 iki 
$500,000 pamatinio kapitalo.

Kartais reikalaujama net dau
giau.

Pinigai už Šerus turi būti tuoj 
sumokami. Paskui renkama di
rektoriai. Jie veda banko reika
lus. Suprantamas daiktas, rei
kalinga nusisamdyti patyrusis 
bankininkas. Tai pirma sėkmių 
gurno sąlyga. Be to, da renkama 
ekzekutyvis komitetas, 
priežiūroj esti paskolos 
lai.

(Bus daugiau).

gali

kurio

Iš (vairių Sričių
ŽEMES DEGIMAS.

Vokiečių tirinėtojas J. Her
ma nu, straipsnyj išspausdinta
me Geologiškos Draugijos laik
raštyj pasakoja, jog jis dauge- 
lyj vietų pastebėjo žemes degi
mo ženklus, pagimdytus be žmo 
gaus prisidėjimo, bet pačios že
mes užsidegimu. Tokių ženk
lų randama ypač ten, kur žemėj 
yra akmeninių anglių arba daug 
šiaip organinių medžiagų išstaty 
tų atmosferos veikimui. Tų au
torius pastebėjo ypač Serbijos 
anglių kasyklose. fte^nann sa
ko, kad žemėj pti ugni.it atsi
randa ten, kur yra daug sieros 
ii’ kitokių lengvai užsidegančių

x Nauji Raštai.
»—-4.. ■ -

Redakcijai atsiųsta paminėti 
šie nauji leidiniai;

Dominikos Jąsias: Mano Tė-

lapiais teksto ir dviem auto
riaus paveikslėliais, Paimtas A- 
menkos kariuomenėn, autorius 
rašo apie savo tėvus Lietuvoje,

jais],

16 Kristų. Popiežių Prakeiki
mai. Lietuvių Laisvamanių Fe
deracijos Leidinys No. 4. Pusla
pių 61.

Tėvynė Lietuva ir Vincas Ku
dirka. Keli paraginimo žodeliai 
dėl geresnio įvertinimo vieno 
musų didžvyrių. Su keliomis V. 
Kos eilėmis. Surašė Hermann 
Jakužaitis. Tilžėje 1918 m. Spau
da Otto Mauderodės spaustuvės. 
Psl. 16. >

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS ■
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Ant trečių lubų 111143 Balty flft. 
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DR. A. MONTVID 
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Listvvls Gydytoju Ir CMntfgM

Marshall Fleld Assex 
18th a Ruimas 1817 
Phose Central 1811

Triaodosi nio 11 iM 1> ryti
2121 North Western Avė.
Valandos: 6 Ud 8 vakarė.

X*8plnduliaL Phone Armitafe lėlį 
Rezidencijos tslef. Albany 8710

Telephona Drover L ii

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos! nuo 10 iki I vai Vaka
ra Nedaliomis pagal sutarimo.

Ba. Kalate* Bt. Chicaga. HL
i1 i ■■ ■■ i i—rįr—

OR į. K. KLIAUGA
1821 So. Hslated SL

Valandos: 9—12 ryto
Phona Canal---- 1 II - .. _
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' Birželio ŽŠ a., 1920

Lietuviu Rateliuose1"'^
MELROSE PARK

Komunijų triksai.
Naujienų No. 143 tilpo prane

šimas apie Liet. Taut. D^stę ku- 
nig. Algirdo. Pranešime pasa
kyta, kad draugyste teikianti 
paraukto s nariams, kuriuos iš-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiffliiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii

Vasarnamiai 
ant Bandos

Kurie rengiatės ant ilges
nio laiko praleisti poilsio (va 
kacijy) (Menas o labiausiai 
šeimynos, tai galite gauti 
puikių vasarnamių (Cotta- 
ges) arba pavienių kamba
rių ant jau senai Lietuviams 
žinomos (Lemonts Resort 
Karmos, Sodus, MicK)

Vasarnamiai ir pavieniai 
kambariai parsirenduos su 
lovoms, — valgius patįs tu
rės pasigaminti. Visoki val
giai — mėsa ir groceriai yra 
pristatomi ant vietos kožną 
dieną, per bučerių iš Benton 
Harbor.

Norinti platesnių žinių, 
meldžiu rašyti pas A. J. Le- 
mont, Lemont’s Resort 
Farm, Sodus, Michigan.
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Norint Važiuot Lietuvon 
Pasirūpinkit Pašportus 
iki Birželio 30 dienai

Pasportų blankas mes suteikiame. Parduodame Lai

vakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Siunčiame pinigus

po dienos kursu ir parduodame draftus.

REIKIA

A. PETRAITIS CO. Vedėjai

Chicago, III.3249 So. Halsted Str

JUST KIDS- WHEN IT RA1NED CATS AND DOGS.

L1TTLE JULIUS SNEEZER
OH-J VVOULD'^T 
L ET ANV THING 
mvorr-Y me.» r

REIKIA
Moterų, $17 į savaitę.

Kreipkitės tuojaus
FRANCES HUGHES CO.

21st & Loomis Sts.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 21 iki 30 metų amžiaus. Geistina 
kad butų laisvų pažiūrų' ir mylinti 
šeimynišką gyvenimą. Atsišaukite ir 
kartu prisiuskite paveikslą o atsaky
mą duosiu Kiekvienai. Aš esiu vaiki
nas 26 metų amžiaus ir esiu laisvų 
pažiūrų. Vaikinų meldžiu nerašynėti.

i A. D. Stenly, 
Meadowbrook, W. Va.

European American 
Beureau

i koki nors nelaimė.
Taip, minėta draugija skiria 

aukas ir šelpia tuos, kam reika
linga pašalpa.

Toliau tasai pranašėjas sako, 
kad kunig. Algirdo draugija tu
rinti nusipirkusi už $50 Jungti
nių Valstijų laisvės boną.

, Tai netiesa. Musų draugija tu 
ri nusipirkus^ Jungtinių Vals
tijų antrosios paskolos laisvės 
boną už šimtą dolerių.

Visa tai, žinoma, nebūtų dide
lis prasižengimas. Bet bėda ta
me, kad musų komunistai mėgs 
ta teikti Naujienoms “žinių”. 
Tos žinios veik visuomet prasi
lenkia su teisybe. Jie aprašo 
kokį nors įvykį arba draugijos 
veikimą taip, kaip jiems patin
ka ir tuo budu apgaudinėja Nau 
jienas ir jų skaitytojus.

Faktų toli nereikia j ieškoti. 
Apie menkiausi Melrose Parko 
įvykį komunistai mėgsta praneš 
ti Naujienoms. Bet štai geg. 8 
d. aš gavau iš komunistų grąsi- 
nantį laišką. Tą laišką aš per
skaičiau draugijos susirinkime, 
kur buvo ir komunistų. Tie ko
munistai tylėjo, kaip žuvys van 
denyj. Apie tą biaurij komunis- 
ti| pasielgimą nei vienAsO^o- 
respondentas” nepranešė Nau
jienoms.

Naujieoms apsižiūrėti su Melro- 
sc Parko žiniomis. Jos tankiai 
paeina iš komunistų, kurie. be 
atodairos šmeižia Naujienas ir 
d. Grigaitį. Tegul jie rašo į sa
vo organus, kur dedama že
miausios rųšies melai, o ne Holdcn W. SnelI vos spėjo ap- 
klaidina skaitytoju®.

Antanas Jalinskas.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentįstas 
10801 S. Michigan Avn Roselond 

Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Gatvekarių kompanijos įplau
kos pasididins $40,000 kas 

diena.
Visuomenės naudojimo įstai

gų komisija susimylėjo ant gat- 
vekairių kompanijos. Ji leido 
kompanijai pakelti mokesnį už 
važinėjimą gatvekariais. Kitaip 
juk ir nebuvo galima padaryti. 
Matote, kitos kompanijos skel
bia milžiniškų pelnų. Kurios- 
ne-kurios jų turi dvidešimt 
nuoš. ar net daugiau gryno pel 
no, tai kodėl gatvekarių kom
panijai neturėti tiek jau pel

no? Taip, kodėl?
Nuo liepos 1 d. gatvekarių 

važiavimas kaštuos 8 centai. Va 
dinasi, kompanija ims du cen
tu daugiau, negu dabar.w

Tie ekstra du centai nuo kiek
vieno pasažieriaus sudarys kom 
ponijai nė mažiau, nė daugiau, 
kaip $40,000 dienai arba $14,- 
000,000 su viršum metams.

Nežiūrint tų ekstra įpldukų 
kompanija visai nemano daryti 
kokių nors pagerinimų putarna 
vinie publikai.

Norėjo pagauti peteliškę— 
užsimušė.

Anton Radek, 12 metų, 2740 
S. St. Louis Av„ lipo į telegra
fo stulpą, kad pagavus peteliš
kę. Tas žygis užsibaigė tragedi 
ja — vaikas nukrito nuo stulpo 
ir užsimušė.

Vestuvės virto pakasinėmis.

sivesti, kaip ir vėl palikę naš
lys. Keturiomis valandomis 
prabėgus po šliubo jo žmona 

' staiga susirgo ir mirė.

Kusiari anti-čiepijimo draugija.
Sveikatos komisionierius pat

varkymu kiekvienas mokyklą 
lankantis vaikas yra verčiamas 
čiepytis, idant tuo budu apsisau
gojus nuo raupų.

Tečiaus tūli mano, jog toki 
prievarta esanti negera. Esą pa
tys tėvai turi nuspręsti, ar jų 
vaikai turi būti čiepijami, ar ne. 
Tuo tikslu kurie-ne-kurie dabar 
rengiasi 
draugiją, 
bertsono

įkurti anti-čiepijimo 
kad kovojus- su Ro 
patvarkymu.

Moteris-vagąs du kartu buvo 
suimta, vienok paspruko.

Euna S. Jennings panedėlio 
vakare grįžo namo (459 Briar 
pi.) apie vienuoliktą’ valandą 
vakaro. Atidarė ji savo buto 
duris, o-gi žiurj kambario vidu
ryj stovi nepažįstama moteris, 
Jauna, graži, švariai pasirėdžiu
sį. Jennings sustojo tarpangyj, 
nežinodama nei ką bemanyti. 
Bet neprašytoji svečias prabilo:

“Į šį butą įbėgo vaikas. Jis 
užsidarė aname kambaryj. Vai
ko elgimos buvo keistas, todėl 
aš ir sekiau paskui jį”.

“Kokiame kambaryj?” —pa
klausė Jennings, eidama kamba 
rin. Bet tuo pačiu metu nepa
žįstamoji pastūmė ją į šalį, o 
pati spruko pro duris.

Jennings ir-gi išbėgo gatvėn, 
šaukdama: “Vagis 1 Vagis! Su
laikykite ją!”

Einantis gatve vyras sulaikė 
bėgančią moterį. Tuo tarpu pri 
bėgo ir Jennings.

“Kam jus mane sulaikėte?” 
kreipėsi nepažįstamoji į savo 
persekiotojus. “Ar nematote,1 augusių teisme.
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kad aš noriu pagauti vaiką. Jis 
įbėgo tarp tų dviejų namų”,

Persekiotojai paklausė ir puo 
lė j ieškoti menamojo vaiko. Tuo 
tarpu ' nepažįstamoji moteris 
dingo, kaip akmuo vandenyj.

(Kuomet Jennings su keliais 
policistais inėjo į savo butą, tai 
rado viską suversta ant lovos. 
Brangakmeniai ir geresni dra
bužiai, kurių verte siekė $5,000, 
gulėjo ten. /.

Kenčia kaitas, kenčia nekaltas.
Joscph Mosdella ir Grabe Sap- 

, taria šnekučiavo prie Gracės na 
mų, 530 N. Sangamon St. Stai
ga pasirodė nepažįstamas vyras, 
kuris priėjęs prie Gracė pabu
čiavo ją. Tuo pačiu laiku pa
sirodė Gracės tėvas. Už tokį ne
deramą pasielgimą tėvas norė
ja “pamokyti” palaidūną. Jis 
įbėgo į namus pasiimti revolve
rį. Gi nepažįstam® palaidūnas 
mitra tikę savo keliais.

Mike Mordclla, Joscph Mor- 
dcllos, tėvas nugirdo skandalą 
ir ėjo pasižiūrėti, kas atsitiko. 
Tuo pačiu metu išbėgo iš namų 
Gracės tėvas. Jis buvo taip susi
judinęs, kad šovė į Mike Mor- 
dcllą, savo kaimyną ir draugą.

Mordella paimta ligoninėn, 
Santūria kalėj iman, o nepažįsta 
įnašai palaidūnas j ieško, kur 
čia pavogus kitą bučkį...

Sugrįžo po trijų metų, rado vie
no mėnesio dukterį.

Didumai šeimynų vaikai at
neša džiaugsmą, bet ne visoms.

Frank B. McCoy, kuris ištar
navo kariuomenėj tris metus, 
linksmai grįžo namo savo pa
čiutės aplankyti. Inėjo į namus, 

'—o-gi žiuri, jo pačiutė bovijasi 
su vieno mėnesio dukteria

Kadangi Mc Coy netiki, kad 
tai butų galėję įvykti kokiu nors 
stebuklingu būdu, tai jis dabar 
reikalauja “divorso”.

Bėgiu vienų metų Chicagoj 
pragyvenimas pabrango 21 

nuoš.
Kuomet didlapiai, publikos 

nuraminimui t skelbdavo, jog 
kainos pragyvenimo reikme
nims nuolat puola, — tai jos 
nūdien kilo.

Darbo Departamento rekordai 
rodo, jog nuo gcgužėsl mėn. 
1919 m. iki gegužės 1920 m. pra 
gyvenimas Chicagoje pabrango 
21 nuoš. Cliicaga tuo atžvilgiu 
užima pirmą vietą, nes kituose 
Amerikos didmiesčiuose kainos 
pragyvenimo pakilo inaž-daug 
nuo 17 iki 20 nuošimčių.

Be numylėtinio ir gyventi ne- 
\ miiela.
Prie municipal prieivos tilto 

jaunutė mergina išsitraukė ma
žą buteliuką. Ant buteliuko bu
vo pažymėta: “Nuodai.” Ji ren
gėsi gerti tuos nuodus, kuomet 
sargas sulaikė ją. Tečiaus ji iš- 

do bėgti. Bet ten pat buvęs poli- 
cistas pačiupo ją.

“Paleiskite mane,” maldavo 
ji. “Aš noriu mirti.”

Kiek nusiraminusi, ji prisipa
žino, kad žudyties norėjusi 
todėl, jog nebesusitaikiusi su 
savo numylėtiniu jūreiviu.

Atrastas dokumentas rodei, 
jog merginos vardas yra Lillian 
Kalinsky, 16 metų amžiaus, 
1214 Throop St.,

Mergina bus tardoma nesu-

OM- IM not 
VYORKYING’

TĖVAI TEMYKITE. ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Samsono iš Ramy

galos miestelio, Panevėžio apskr. jisJūsų vaikai ir mergaitės 14
metų amžiaus ir senesni turėtų gyvena Chicagoj kame tai apie 12-ta

• a r- ta a t, a i • Meldžiu atsišaukti, nes ašužsiregistruoti DABAR vakaci- •
jos darbui, taip kad kaip tik 

mokslainė užsidarys butų pasi
rengę prie darbo. Yra visokios 
rųšies darbų. Ofisuose, arba 
mokintis amato. Registravimas 
dykai.

SOUTH PARK
EMPLOYMENT AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-nd floor.

PRANEŠIMAS

Lietuviška^ Benas Slovan Jaunuome 
nės Lietuvių Amerikoj. Griežtam Šo
kius pitnikuose, parodose, vestuvėse, 
apielinkėj ir po kitus miestus. Einam 
kas kviečia nuo 6 ypatų iki 25. Kreip 
kitės per laiškų prie J. Mancius, Box 
551, Slovan Pa.

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi
tingus ete. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai lš- 
vakaro, ne vėliau kaip Iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery).

LSS 22 kp. — nepaprastas susi
rinkimas ivyks seredoi, birželio 23, 
kaip 7 vai. vak. M. Meldažio svetai
nėje. Visi nariai prašomi susirinkti 
laiku, nes turėsimo labai svarbių rei
kalų. — Valdyba

L. S. S. VIII Rajonas išleido Ame
rikos Socialistų Partijos Principų De
kleraciją ir Platformą. Knygelė 12 
puslapių. laibai svarbus dokumentas. 
Išversta labai suprantamoje kalboje. 
Kiekvienas socialistas, ir socialistams 
firitarejas privalo perskaityti bent ke
ls sykius šią Principų Dekleraciją ir 
studijuoti ją. Kaina knygutės 5c. 

L. S. S. kuopoms Rajonas 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.

Pa j ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

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

Pajieškau merginos apsivedimui. 
Vaikinas 80 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 tukstanČiu pinigų ir uždir
bu $250 į mėnesį. Priežastis pajieš- 
kojiino, 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 Milwaukeo Avė. 

Chicago, III.

Pajieškau merginos apsivedimui. 
Esu vaikinas 27 metų amžiaus ir no
riu susipažinti su mergina, kuri su
tiktų su manim apsivesti ir mylėtų 
dorą gyvenimą. Aš turiu 'savo namą 
4 pagyvenimų ir mokinuosi inžine- 
riaus amato. Gal bus gera ateitis ant 
senatvės. Kalbu lietuviškai ir ang
liškai, norėčiau kad k mergina kalbė
tų angliškai ir keliom kalbom ir 
kad nebūtų jaunegnė kaip 20 motu įr 
nesenesnė kaįp aš. Gali būti bile Ko
kio tikėjimo, tečiaus neturi drausti 
man skaityti Naujienas. Su pirmu lai 
šku prašau prisiųsti savo fotografiją, 
kuris kožnai bus grąžinamas ir duo
tas atsakymas.

John Chemauckas,
3400 So. Lowe Avė., Chicago, III.

BY BAKER

turiu svarbų reikalą.
Rapolas Samson,

8808 Houston Avė., S. Chicago, III.

Pajieškau Antano Gudo Tel
šių apsk., Žarėnų vals. Tarvidų 
sodžiaus. Turiu svarbų reikalą.

Alex Gudas,
341 Kensington Avė. Chicago, 111

Paješkau savo krikšto tėvo Juozo 
Raišio 7 mėnesiai kaip išvažiavo) iš 
Chicagos į Providence R. I. Meldžiu 
atsišaukti arba žinantįs pranešti šiuo 
adresu:

Stanley Zalpukas,
815 Mechanlc St., Laporte, Ind.

Pajieškau draugo Franciškaus Vela- 
vičio. Jis atvažiavo Liepos 18—1914 
m. Amerikon. Jeigu kas jį žino, ar jis 
pats malonėkite pranešti. Turiu svar
bų reikalą. Mano adresas:

B. Gertas,
502 Roosevelt Str. Oregon City, Ore.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
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.

RANDAI
Išsiraudavo ja flatas 6 kambarių — 

randasi puikioj vietoj — visi kamba
riai šviesus ir švarus — garu apšildo
mi — elektros Šviesos —- maudynSa ir 
visi kiti parankumal, Sa.vixiin.kt, ga
lima matyti visada.

Mrs. šapkaucH,
6743 Eberhart Avė.,

.ĮIEŠKO PARTNERIŲ

Reikia -
Biznį suprantančio vyro su 

$4,000 prisidėti prie išdirbystės 
bizniaus ir
OFISŲ SPECIALIŠKUMŲ.

Turi mokėti prižiūrėjimo as- 
sembling rūmo, pakavimo į bak- 
sus ir išsiuntinėjimo po vsią ša
lį. Mokestis $200 į mėnesį ge
ram vyrui, kuris nesibijo darbo 
ir kuris gali prižiūrėti darbinin
kus. $100,000 orderių turi bū
ti išpildyta ir išsiuntinėta.

Del informacijų rašykite į 
11444 Michigan Avė. arba

Tel. Pullman 670
Klauskitės Mr. Monvtille

Jieškau pusininko prisidėti prie 
Groserio ir Bučerio biznio. Butų labai 
gera proga tam, kuris moka tą ama
tą. Kamgi dirbti pas kitus už mažą 
atlyginimą, o netapti pačiam savinin
ku biznio, šis biznis apmoka geresne 

'alga negu dirbant pas kitą ir įdėti pi
nigai į biznį atneš 25 nuoš. metinio 
pelno. Atsišaukite tuojaus kreipda
miesi į Naujienas No. 108.

Dešimts merginų dieniniam 
darbui fruktų ruime. • Patyrimo 
nereikia.

Kreipkitės:

MOODY & WATERS CO.
1107 W. Congress St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —

Merginų ir vidutinio amžiaus mo
terų lengvam dirbtuvės darbui. Ge
ros algos ir geriausios darbo sanly- 
gos. < .

ADAMS and WESTLAKE
319 W. Ontario Str.,

REIKIA —
Moterų pardavėjų su patyrimu 

klouksų skyriuje.
Gera vieta ir gera mokestis.

J. OPPENHEIMER
4700 So. Ashland Avė City.

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

COMPANY, 
GI8 So. Canal Str

REIKIA —

Kafeteria darbininkių Jaunų mo
terų trunfpų valandų darbui musų 
generalio ofiso kafęterijoj. Kreipki
tės.

SWIFT and COMPANY
Employment Division

General Office U. S. Yards
Yards 4201 Loc. 186

REIKIA —
Merginų ir Moterų.
Musų darbas lengvai išmokamas ir 

gerai apmokamas. Darbo sanlygos 
puikios. Dirbtuvė užsidaro subatoj 
ant piet. Nekurie skyriai nedirba pa- 
nedėlio rytais. Mes duodame puikios 
karštos kavos ant piet prie užkand
žio dykai. AprubeŽiuotas skaitlius 
vietų. Atsišaukit tuojaus.

MATTMILLER LAUNDRY
1637 W. 22-nd str,

REIKIA —
Finišerkų. 18—25 metų amžiaus 

moterų išmokti ranka siuvimo. Ope- 
ratorkų, gera mokestis. Jeigu esate 
smagios su adata atsišaukite tuo- 
jaus pas:

ALFRED DECKER and COHN 
Piet-vakarinis kampas Van Buren ir 
Franklin strs.

I

REIKIA —
Merginų dirbtuvės darbui. 

32^2 centų valandai ir premijos
Atsišaukite prie:

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

REIKIA —

Merginų, 16 metų ir senesnių, len- 
Sfvam Ir priiinnam darbui musų tua- 
etinio muilo skyriuje ir baksų šapo- 

je. Mokėsim 30c. valandai ir bonus 
mokinanties. Merginos gali pada
ryti nuo $20 iki $30 į savaitę nuo 
štukių. Valandos 8 lyto iki 4:30 po 
piet. Pusė dienos subatoje. Ateikite 
pasirengusios dirbti.

ALLEN B. WRISLEY CO. 
925 So. Wells Str.

REIKIA—
Merginų dirbti ant punch pre

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

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

REIKIA —
Motetu sortavimui waste popieros. 

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

GUMBINSKY BROS.
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BF Sereda, Birželio 23 d., 1920
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ 

MOTERŲMOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ 

VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ 

~VYRŲ
RAKANDAI NAMAI-žEMfi

VYRŲ

HalktMs Darbas įtartas B. STREETS CO
REIKIA —

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO. 
39th & Stewart

7 vai. vakaro iki 5:30 ryto. Penkias naktis į savaitę. Gera mo
kestis, lengvas darbas čystoj, smagioj dirbtuvėj. Kreipkitės 
bile kada. » ,

Prastų Darbininkų

Geros algos ir darbo sanly
gos ir pastovus darbas

Kreipkitės prie

50 vyrų darbui musų ware- ____
housese. Puikios darbo sanlygos. nT?TVTA 
Gera mokestis. Kreipkitės REIKIA Snigo, 

metų j holselio namą.
Pasimatykite su Mr. Peterson 

409 So. GREEN STR.

EXTRA BARGĘNAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės ovl-spreudžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada- 

. . _ i ta. Laisvės bondai priimama. Ne-vyro apie 45 praleiskite šios progos.
1922 So. Kedzie Avė.

RATHBONE, IIAIR and RIDGEWAY
2279 South Union Avenue

W. 48-th St. ir S. Morgan Str.

2419 West 19 St. ir
408 No. Jefferson Str., 

Steel Sales Corporation
PARDAVIMUI

PRANEŠIMAS

Šiuomi duodame žinoti mote
rims, kurios dirbo VVestem Elec 
tric Companijąi, kad paper in- 
sulating skyrius vėl pradėjo dir 
bti dienomis ir naktimis ir kad 
prie šito darbo moterims yra 
gvarantuojama 41c valandai, ar 
ba $20.45 pilnai sąvaitei. Jos 
dabar gali uždirbti $22.00 j savai 
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 
piet. Utarųinkais ir Ketvergais 
nuo 6 iki 8:80 vakare. 
VVESTERN ELECTRIC CO. Ine.

48th Avė. ir 24th St.

REIKIA —
Moterų patyrusių ir nepatyrusių 

sortavimui popieros. Užganėdinanti 
mokestis. Ateikite pas

1451 So. Peoria Str.,

II l'U'l.- L-.r.~r 1 1 U .LU1 LL ■■■»!!—     .

REIK IA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTF.RŲ

REIKIA kelių merginų ar vaikinų

laiškam* adresioti. Turi gražiai ra-

lyti. Darbas kelioms dienoms. Atei-

kitę i Naujienų ofisą pasirengę dirbt.

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 Bouleyard 
ALBAUGH DOVER CO.

Paimkit Douglas Park L. arba 
22-ros karus.

Reikia Agentu
Vyrų ir moterų išmokti Life Insu

rance bizniaus. Gera proga išmokti 
ir padaryti pinigą. Aš išmokinsiu jus 
to bizniaus. Jums nereikia turėti su
pratimą apie Insurance biznį. Jus ga
lite padaryti nuo $100 iki $200 į sa
vaitę. Ivanai geras komišenas.

Atsišaukite į District ofisą nuo 8:30 
iki 11:30 kasdien.

The Provider Life Insurance Co. 
3240 So. Halsted St.

W. S. Koldykowski, General i s Agentas

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ReMa

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA—
VYRŲ—

REIKIA — 
driverio važinėti su troku.

2219 Lake Str.
Melrose Park, III.

PARSIDUODA Restoranas. Biznis 
išdirbtas per 8 metus. Priežastis par
davimo savininkas apleidžia Suvieny
tas Valstijas.

1619 So. Halsted str,

REIKIA VYRI
Pastovus dari 

at.HŠaukit

JOS T. 
16-th

Ų Plieno warehousėj. 
rbas — geros algos — 

pasirengę prie darbo.

RYERSON and SON. 
ir Rockwell strs.

ofisas atdaras Nedėliomis 
•yto iki 1 po piet. Panedė- 
ke ir ketverge

Samdymo 
nuo 10:80 r 
ly, Utarninke ir ketverge 
iki 8 vai. Kitom dienom iki 
piet išskiriant subatą.

vakarais
5 vai. po

Paprastų darbininkų pastoviam 
daibui plieno yarde. 9 valandos die
nai.

OLNEY J. DEAN and CO. 
Steel Yards 1925 So. 54-th Avė.

Imkite 
rus iki 
Šiaurę.

Douglas L. arba 22-ros54 ----- i ka-
Ave. ir paeik 2 blokus į

REIKIA —

Patyrusio pasažierinio elevar 
tormono. Pastovus darbas — 
gera mokestis.

J. Oppenheimer and Co 
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA —
Paprastų darbininkų ledaunėj (cold

storage) Geros darbo sanlygos. Labai 
gera mokestis. Atsišaukite tuojaus.

U. S. COLD STORAGE CO.,
W. 39 st. and S. Hoyne Avė.

REIKIA —

Kelių stiprių vyrų darbui mui 
lo dirbtuvėj. Patyrimo nerei
kia. 441/2 centai į valandą ir 
bonai. 9 valandos dienai. Iki 1 
valandai subatoj.

ALLEN B. WRISLEY CO
925 So. Wells Str.

Foundrių ir šapų paprastų darbi
ninkų musų dirbtuvėse ant Van Bu- 
ren ir Jefferson sts., 15-th ir So Ca- —
nal sts. 40-th ir So. Kedzie avė. Kreip- _
kitės į samdymo ofisą ant 15-th ta!
Canal sts. arba 40-th st. ir Kedzie REIKIA —- 
Avė. _

CRANE CO. VYRŲ DARBUI MUILO DIRB
TUVĖJ.

PASTOVUS DARBAS VISĄ 
METĄ.

REIKIA —

Gero vyro dirbti už kalvio padėjė- m • • » • 1 1 • 1 A. f _

GERIAUSIA MOKESTIS.
GEROS DARBO SANLYGOS.

įa. Turi būti geras arklių kaustytojo. KREIPKITĖS PAS 
Norėtume kad kiek žinotų apie au
tomobilių pataisymą.

Atsišaukite ant No. 109 
“Naujienose”.

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

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 į 
samdymo skyrių 7:80 vai. ryto su 
darbinėmis drapanomis pasirengę 
dirbti.

VESTA ACCUMULATOR 
CORPORATION, 

2100 Indiana Avė.

REIKIA —
Darbininkų darbui 

yarde. Gera mokestis, 
kitės prie

EDGEWATER COAL 
5627 Broadway,

Call —. Edgewater 135

anglių
Kreip-

CO.

REIKIA —
Yardmonų scrap geležies yarde.
ALTON IRON and METAL Co.

2122 So. Loomis str.

B. STREETS CO

PROGA

Karų taisytojams ir karų tai 
sytojų pagelbininkams ir truckų 
taisytojams ir malevotojams 
dirbti nuo štukių (piece work) 
ir uždirbti didelius pinigus tai
sant freight-karius. Geros dar
bo sanlygos ir pastovus dar
bas.

Kreipkitės:

W. 48-th St. ir S. Morgan St.

' 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. Enemelo- 
vimas elektrinių vielų yra augantis 
biznis ir visas darbas yra atliekamas 
mašinomis.

BELDEN MANUFACTURING 
2300 So. Western Avenue.

REIKIA —

CO.

Upholsterių. Labai gera mo
kestis. Pastovus darbas. Kreip
ties:

A. L. RANDALL CO., 
729 So. Wabash Avė.

REIKIA

Prasti) darbininkų pastoviam arba 
laikinam darbui musų dirbtuvėj: 
Stockrųmy, shippingrumy ir prie truc 
ko.

Paimk Duoglas Park “L”. 
22-os gatvekarius

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

arba

REIKIA —
Yardmonų ir teamsterių scrap 

geležies yarde.
ALTON IRON & METAL CO

2122 So. Loomis St.

NEGIRDĖTAS BARGĘNAS.
Parsiduoda bučernė 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.

TCMYKITE!
35 Šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų .dėl 3 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai’ esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad ap 
kainuojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti savo bu
tą, nes bus parduoti už mažiau vie
no trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pho- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. Liber
ty Bondsai priimami.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE

2810 W. Harrison str 
Atdara nuo 9 iki’ 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

PARSIDUODA —
Muro namas 5 ir 6 kambarių kar

štu vandeniu apšildomas. Ix>tas 30x- 
125 pėdų namas naujas geram padė
jime ir gražioj vietoj 5942 So. Rock- 
well st. parsiduoda už $10,500.

Medinis namas skiepas muro 2 pa
gyvenimu 5 ir 6 kambarių, vanos, ele 
ktrikos šviesa, su viškais geras namas 
ir geram padėjime. Lotas 50x125 
kampas. Vieta 2902 W. 39 st. Brighton 
Park parsiduoda tik už $6300.

Medinis namas 2 pagyvenimų 7 ir 
7 kambarių vanos ir gaso šviesa, biz
nio vietoj namas jęeram stovyj. luotas 
50x125 vieta 5311 So. Halsted str. 
arti Bulvaro, parsiduoda labai pigiai 
tik už $6300.

Muro namas 2 pagyvenimų 7 ir/8 
kambarių garu apšildomas, elektros 
šviesa. Garages dėl dviejų automo
bilių yra namas labai geras ir gražioj 
vietoj arti Halsted str. aąt Garfield 
Bulvaro, prekė tiktai $12000.

Del virš minėtų namų kreipkitės
pas IZIDORIŲ PUPAUSKA

3402'So. Halsted St., 
Tel. Yards 5379

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pigiai, geroj vietoj, Lietuvių ir 
I/Cnkų apgyventoj. Priežastis parda
vimo patirsit ant vietos.

1836 So. Halsted str

PARSIDUODA RAKANDAI.
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

karpetos, valgomojo kambario setais, 
pečius, gardynai ir daug kitokių stu- 
bos daigtų. Visus ar po vieną; pi
giai.

714 W. 30th St. 2-ros lubos

PARSIDUODA Fauna — 10 akrų 
žemės arti stancijos. Namas, barnė, 
pasėti javai, obuolių sodas, 13c. mė
nesinis tikietas, gali dirbti Chicagoje 
ir gyventi ant farmos. Kaina $3,500. 
Kiek rankpinigių, likusius mėnesi
nėmis mokestimis.

MACLORG OFFICE 
1511 First National Bank Bldg.

38 So. Dearborn St.

UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA 
VYRŲ PLIENO WAREHOUSE 

PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

JOSEPH T. RYERSON & 
SONS.

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

nedėlio, Utarninko ir Ketvergo 
vakarais iki 8 vai. Kitoms die
noms iki 5 vai. išskiriant subatą I arba Išsimaino

PARSIDUODA —
Saldainių krautuvė — puiki vieta — 

arti didelio parko — didelio naujo te
atro — geras leasas — 4 kambarių 
flatas. Reikalaujam tik $2000.00 ga
tavais. Atsišaukite po No.

3349 Madison Str.

PARSIDUODA —
4 krėslų barberšape pigiai iš prieža

sties išvažiavimo iš miesto.
1805 So. Wabash avė.

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar- 
petus ir lovas. Mes taipgi turime 35 
fonografus, naujos mados, groja visus 
rekordus. Kaina yra $250 už $65 ir 
$150. Dideli kabinet fonografai už 
$39 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas yra puikus bargonas. 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.

rengkis pavasariui

Pirk lota arba mažą ūkę

TfS *

REIKIA
Prastų darbininkų, pastovus darbas, 

gera mokestis. Kreipkitės į samdy
mo skyrių

B. BUDA CO.
Harvey, 111.

Imkit I. C. gelžkelį iki 154th St. 
.....................f' 1 "r "-t. *.... . .............

EXTRA DIDELIS BĄRGENAS
Bučernė ir Grosemė parsiduoda 

i ant automobiliaus. 
Maišytų tautų apgyventa vieta. Biznis 
išdirbtas por 2 metus, viskas parsi
duoda “cash,” kredito nėra. Pigi ren- 
da. Kito biznio arti nėra. Priežastis 
pardavimo, savininkas išvažiuoja ant 
farmos.

5718 So. Kedzie Avenue, 
Chicago, III.

PARSIDUODA — kriaučių šapa 
3108 So. Halsted Str., 

2-ro floro.
ib ..i. —

PARSIDUODA labai pigiai beveik 
nauji rakandai. Seklyčios setas, val
gomojo kambario setas, komodos, gra
mafonas ir karpotas. Kam reikalingi 
rakandai nepraleiskite progos, <matyti 
galima kiekvieną dieną 9 vai. vak.

2912 W. 40 pi. las floras.

PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios ir Dining Room Setai — 

misinginė Lova — 88 Notų Grojiklis 
Pianas, Fonografas — Knygyno Sta
las — Florinė Lampa — Rugsai. Pi
giai greitam pardavimui, turi būti 
parduoti iki subatai.

2106 §o. 56-th Avė, Cicero, III.

REIKIA —
_x AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽKIM

^GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dcs Plaincs upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro ...............................
% akro ...............................
1 bKfbs ♦••••♦•••••••••••

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis į Ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų iau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavbti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la- 

al pigiai. Platesnių Italų delei ra
šykite, tele/onuokite arba ateikite.

A. T. IfclNTOSH 4 CO. 
1404 W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

$275
$425
$550

Sheet metai vyrų ant patyrusių au
tomobilių viršų (bodies). Pastovus 
darbas. Tiesioginė mokestis nuo 
$2500 iki $8,000 į metus ir šėrą j biz
nį. Atsišaukite tuojaus.

No. 107 “Naujienos”

REIKIA —

Dailydžių (cabinet makers). 
Labai gera mokestis. Pastovus 
darbas. Kreipkitės:

A. L. RANDALL CO.
729 So. Wabash Avė.

REIKIA VYRŲ

Grinderių ant žirklių ir peilių 
Kalvių ir pagelbininkų.

AMERICAN SAW AND TOOL 
WORKS

2431 W. 14-th Str.

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.

Reikia Prastų Darbininkų Dirbtuvės 
Darbas.

Pastovus darbas Augščiausia mo
kestis. 
Guolis

us darbas Augt,A___ ____
Nėra darbininkų neramumo, 

dykai jeigu norite.

(Imkit

AUSTIN MFG. CO.
Harvey, III.

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

REIKIA
Prastu darbininkų į musų warehou 

i. Gera mokestis. Patyrimo nerei-

SHAVINGS & SAWDUST 
28rd & Westpm Av.

PARSIDUODA Automobilius 1918 
metų, 7 pasažierių, gerame stovyje, 
nauji tajeriai. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju į Lietuvą, todėl noriu par
duoti j trumpą laiką kad ir už ma
žą kainą. Kreipkitės per telefoną: 
Pullman 2825, arba ypatiškai po 5:30 
vai. vakaro.

10524 So. Wabash Avė., 
Roseland, III.

Parsiduoda medinis namas, 3 pagy 
venimų gasai, maudynės ir kiti paran- 
kumai. Puikus jardas. Prie dviejų 
strytkarių. Galima matyti visada. 
Priežastis pardavimo, savininkas va
žiuoja į Lietuvą.

9424 Bumside Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA mažas trokiukas, 
tik ką sutaisytas gerame stovyje, ge
ras dėl mažo biznio, šiandien parduo
siu už $175.00

3126 So. Lowe avė. 3-čių lubų

BARGENAI 
Brighton Parke.

2 fliatų murnis 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
8346 So. Halsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

PARSIDUODA — Automobilius 
Oakland 6— touring — vartota 7 mė
nesius, bomperiai iš priekio ir užpa
kalio, Relco steering ratas 5 geri terje
rai, uždaromas ant žiemos su plate 
stiklais.

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

Tel. Drover 9693

LABAI DIDELIS BARGĘNAS.
Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas 

Overland, kitas White. Labai pigiai 
parduosiu iš priežasties išvažiavimo 
į Lietuvą. Atsišaukite.

3159 Emerald Avenue
Tel. Yards 975

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gralua didelis 
phonographaa, kaip 
naujas, vertas $155 
ui $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandą seklyčioms 
(parlor). Reikia Ma
tyti, kad apkalnavus. 
Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE

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

PARSIDUODA labai pigiai geri 
vargonai. Kam reikalinga atsišaukite 
nuo 4 iki 6 vai. vakarais po No.:

4637 So. Hermitage avė. 
ant antrų lubų.

c

Labai gera proga tam kas norėtų 
pirkti, arba mainyti /nažą ūkę poros 
akerių žemės, arba kelis lotus žemės 
su gyvuliais netoli Chicagos. Mano 
namas yra 4 pagyvenimų, 2 augštų, 
19 kambarių, rendos neša $50 į mė
nesį ir yra labai pr®r°j vietoj 
tuviais apgyventoj. Kaina $3,000. Meld 
žiu atsišaukti sekančiu adresu:

149 W. 46-th St., (Wentworth av.) 
Chicago, III.

PARSIDUODA kampinis biznia
vus namas. Didelis Storas ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. Visoi 
vigados po naujai madai. Parsiduo’ 
da labai pigiai, tiesiog nuo Savininko.

J. ZAKSAS
634 W. 85-th St.

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

Parsiduoda namas ir garažius 4 au
tomobiliams. 2 krautuvės, pagyveni
mai, ir trįs lotai, kampas 24-th St. 
ir Coulter St., su groserio bizniu. Lie
tuvių apgyventoj vietoj, 2 blokai nuo 
bažnyčios. Gera proga tik lietuviui 
biznieriui.

JUSTIN MACKIEVICZ, 
2342 So. Leavitt Str.

FARMA IR BIZNIS, ,

Parsiduoda didžiausioj Lietuvių ko 
lonijoj. Turėdamas 2 farmas ir bi
znį ir negalėdamas apsidirbti parduo 
du bile kurią farmą labai pigiai ant 
lengvų išmokėjimų. 148 akerių farma, 
65 akeriai dirbamos žemės, apsėta 
rugiais, kviečiais, avižom, dobilais, 
kornais, bulvėmis, žirniais ir visom 
daržovėms, žemė gera viskas gerai au 
ga, 88 akeriai gero miško ir ganevos, 
per kurią bėga upė, kurioj yra daug 
žuvų. Geri budinkai, mažas jaunas so 
das. Vienas blokas nuo R. R. stoties, 
apie tą stotį yra daug vasarnamių ir 
kliubų ir mes padarom labai gerą biz
nį parduodami viską už geras kainas 
ir atliekam visokius darbus dėl tų 
kliubų., Dabar geriausias laikas pirk
ti farmas, nes galima matyti koki ja 
vai auga ant mano farmų. Platesnių 
žinių klauskite per laišką įdėdami 2 
centų markę.

ANTANAS LESKAUSKAS 
Peacock, Mich. Lake County

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir moikymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mnto. .

Mos turime didžiausius fr geriau
sius kirpimo, deslgning ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MA8TER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kąsnicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO

" — — — *

.TALMTINB DBIMMttlNS

ruo, Deslgnlng bizniui Ir Ba
lnams. Vietoą duodamo* dykai* 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
ątmokčjhnaj*. Garantija ui $10 
ilusokiati sinti moterUfcai rdbm. 
Taisf. 1448.

Vyrai mokinkitės barberio amato 
dvi sąvaites dienomis arba vakarais. 

Po dviejų sąvaičių mokame 50% 
(pusę). Stebėtinas reikalavimas ir už
mokestis. Daug yra vietų. Uždirbsite 
mokinantis. Atsišaukite prie 

INTERNATIONAL 
BARBER SCHOOL

653 W. Madison S t., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

TOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, ptr- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, pofi- 
tfkinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valanda*? nuo • ryt* 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
Iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




