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Cox nominuotas prezidentu Komunistų darbiečių 
byla

Vokietija reikalauja du šimtu 
tūkstančių armijos

Talkininkai svarsto Lenkijos klausimą
DEMOKRATAI NOMINAVO 

COX*Ą.

Wall gatvės laimėjimas užtik
rintas; pažangesnieji demo

kratai nepatenkinti.

SAN FRANCISCO, 1. 6. — 
Demokratų partijos konvencija 
kaipir užbaigta. Pats sunkiau
sias darbas, nominavimas kan
didato, jau užbaigtas. Užbaig
tas po daugiau kaip dvi dieni 
tvėrusių tųsynių — vieno ar ki
to kandidato stengimosi patek
ti prezidento kėdėn.

Demokratų konvencija turė
jo nemažai darbo kol ji pasi
rinko tinkamų kandidatų. Juo 
yni Ohio valstijos gubernato
rius, James M. Cox. Jisai gavo 
absoliučių didžiumų balsų tik 
keturiasdešimta ketvirtu balsa
vimu. Žymiausias Cox’o opo
nentas, prezidento VVilsono žen
tas VVJliam Gibbs McAdoo, 
prakišo. Prakišo daugiausia dėl 
to, kad Wall gatvei geriau pa
tiko atžagareivis Ohio valstijos 
gubernatorius nei “dar nesusi
tupėjęs“ prezidento žentas. An
tra McAdoo nepasisekimo prie
žastis yra — generalinis Jung
tinių Valstijų prokuroras Pal- 
meris. Jiedu labai varžėsi už 
prezidento kėdę, ir Palmeris, 
matydamas kad jis šiaip ar taip 
pralaimės, paskutinėj valandoj 
atsiėmė savo kandidatūrų, o sa 
vo rėmėjams patarė balsuoti už 
Cox’ų. Tuo bud u pasta rasa i 
laimėjo.

Pažangesnieji demokratai ši
tuo parinkimu yra nepatenkin
ti. Juo nepatenkintas dagi vie
nas žymiausias demokratų par
tijos šulas, \Villiam Jennings 
Bryan. Jis atvirai pareiškia, 
kad “nominavimas gubernato
riaus Cox’o reiškia demokratų 
partijos pasidavimų į reakcinin
kų rankas“. Tai esųs tiesioginis 
Wall gatvės laimėjimas. Seka
mais rinkimais ji turės ko pa
sirinkti, nes ir Hardingas (re- 
publikonų partijos kandidatas) 
ir Cox’as yra jų žmones. Bry- 
anas tečiaus sako, kad Wall gat 
vė geriau pasirinksianti Har- 
dingų. Tuo bildu demokratų 
partija pralaimėsianti.

Tūlų delegatų nepasitenkini
mas yra taip didelis, kad jie pa 
metę viską važiuoja namo.

Konvencijai dar tenka paskir 
t i kandidatų vice-prezidcnto vie 
tai ir tuo ji, tur būt, užsibaigs.

Tme transiation moo wnh tbe post- 
master at tfhicago, III., July 7, 1920 
as reųuirad by Am art o/ Oct. tt, 1917

VOKIETIJA REIKALAUJA 
200,000 ARMIJOS.

SPA, Belgija, 1. 6. — Vokie
čių delegacija Spa konferenci
joj šiandie įteikė talkininkams 
tris notas, kuriose kalbama apie 
finansinius ir ekonominius rei
kalus. Notos yra ilgos ir jas 
dar nespėta peržiūrėti pirma 
negu atsidarė antroji sesija — 
kaip 4:30 vai. po pietų.

Posėdyj buvo Vokietijos aj>- 
saugos ministeris Gessleris ir 
vyriausias armijos komanduo- 
tojas, generolas Seecht. Atida
rius posėdį premjeras Lloyd 
George tuoj kreipėsi į Gesslerį, 
kad jisai išreikštų savo pažiū
ras kai dėl nusiginklavimo.

Laikraščio korespondentui 
Gessleris pareiškė:

“Aš laikausi tos pačios nuo
monės apie dalykų padėtį Vo
kietijoj ir aš stoviu už tai, kad 
Vokietija būtinai reikalinga 
200,000 armijos, kad šalies sau
gumų išlaikius. Rusijos bol
ševikų pergalės prieš lenkus yra 
pavojus Vokietijai; pavojus, 
kuris mus spiria turėti armijų 
idant apgynus save rytuose“.

Tnie trnnslnilnn filed with the pnst- 
master at Chicago, III., July 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

TALKININKAI SVARSTO 
IJENKIJOS KLAUSIMĄ.

SPA, 1. 6. — Premjerai Lloyd 
George ir Millerandas šiandie 
laikė ilgų konferencijų su Len
kijos užsienio reikalų ministe- 
riu Pateku. Tartasi delei rus
ėtosios padėties, kuri susidarė 
ačiū rusų kariuomenės besiver- 
žimui.

ATEIVIŲ SKAIČIUS DIDĖJA.

NEVY YORK, 1. 6. — I m mi
gracijos reikalų komisionierius, 
Wallis, praneša, kad praeitų 
savaitę New Yorko prieplaukon 
atvyko 6,200 ateivių-europiečių.

Ateivių skaičius nuolat didė
jąs. Komisionierio manymu, 
jau nebetoli tas laikas, kada 
New Yorko prieplaukon atvyks 
vidutiniškai po penkis tūkstan
čius ateivių kasdieną.

True translatton med with the post- 
master at Chicago, III., July 7, 1920 
as reųnired bv the act of Oct G. 1917

TALKININKAI PRIĖMĖ 
VOKIEČIŲ VADUS.

Sveikina Graikijos premierų.

SPA, Belgija, 1. 6. — Talki- 
ninkų-vokiečių . konferencijos 
šios dienos sesijoj dalyvauja ir 
Vokietijos kancleris bei delega
cijos pirmininkas, Konstantin 
Febrenbach, apsaugos ministe
ris Gessleris ir vokiečių armi
jos generalinio štabo viršinin
kas, generolas Seecht.

Konferencijoj dalyvauja ir 
Graikijos premieras Veniselos. 
Jis labai patenkintas Graikų 
kariuomenės pasisekimais ko
voj prieš Turkijos nacionalis
tus, ir delei to jisai gavo daug 
sveikinimų nuo talkininkų pre
mierų.

Lenkiją konferencijoj atsto
vauja Stanislaw Patek. Jisai 
įteikė pareiškimą kai dėl kon
tribucijos, kurių turi užmokėti 
Vokietija. Be to, jis geidžia, 
kad jo šaliai butų paskir
ta užtenkama suma pinigų 
idant ji galėtų atsistoti ant ko
jų finansiškai.

Tuo tarpu vyriausioji talki
ninkų taryba jau yra paskyru
si 97 nuošimčius visos reikalai! 
jainos iš Vokietijos sumos Fran 
cijai, Anglijai, Italijai, Belgijai 
ir Serbijai. Likusieji trįs nuo
šimčiai turės būt padalyti tarp 
Japonijos, Rumanijos, Portu
galijos ir Lenkijos.

Laivas užėjo ant seklumos.

SAN FRANCISCO, 1. 6. — 
Jungtinių Valstijų armijos tran 
sportas, Great Northern, šian
die čia užbėgo ant seklumos. 
Laivas plaukė į “tolimuosius 
rytus’*, vežė ten tris senatorius 
ir daugiau kaip trįadešimts kem 
gresmanų.

Tik astuoni prisaikintieji 
teisėjai.

CHICAGO. — Jau devinta sa
vaitė kaip prasidėjo komunistų 
-darbiečių byla rinkimas pri 
naikintųjų teisėjų. Ret iki šiol 
jų išrinkta tik... astuoni. Rei
kia dar keturių. Advokatai sa
ko, kad jie darysiu visa idant 
“džiurė“ butų sudaryta dar šių 
ar sekamų savaitę. Bet jeigu 
jie taip rinks kaip kad iki šiol 
rinko, tai praeis dar keturios 
savaitės.

Tarp kaltinamųjų yra ir ži- 
nomasai chicagos milioninin- 
kas (Tribūne šėrininkas), Wil- 
liam Bross Lloyd. Kaltinamuo
sius gina advokatai Clarence 
Darrow, Seymour Stedman, 
Cunnea ir kili.

UŽGRIUVO 20 KAREIVIŲ.

Dešimt lavonų jau atkasta.

MEXICO CITY. I. 6. — čia 
gauta žinių, kad San Pedro de 
Los Pinos įgriuvo vienas armi
jos kasinys ir apie dvidešimt 
kareivių bei jų šeimynų tapo 
palaidoti.

Pirmosios žinios sako, kad 
dešimt lavonų jau atkasta.

■ ■■■■■■ ■■■■ I

GRAŽINS PRIEŠO VAL
DINIŲ SAVASTIS.

WASHINGTON, 1. 6. — Pa
staroji kongreso sesija priėmė 
pataisų prie Iv. “susisiekimo su 
priešu’’ akto, kuria leidžiama 
gražinti priešo valdinių savas
tis, viso už šimtų penkiasde
šimts milionų dolerių.

KUNIGAS PATEKO BĖDON.

CHICAGO. Christian church 
(Harvey) klebonas, E. F. Wink 
ler, pateko bėdon. Jisai buvo 
areštuotas ir dabar bus teisia
mas delei ne tvarkaus elgimosi. 
Mat, liepos 4 dienų kunigas bau 
dė išardyti surengtų gatvėj pra
mogų. Išardyti, nes jam ji iš
rodė “bedieviška“. Pramoginin- 
kai nepasidavė ir pasekmėj to 
kunigas tapo areštuotas.

CHICAGA PRAŠO DAUGIAU 
VAGONŲ.

CHICAGO. — Būrys pramo
nininkų praeitų naktį išvažiavo 
į VVashingtonų, kad tenai pasi
tarus su tv. Interstate Com- 
merce komisija. Kitais žod
žiais, prašyti, kad ji darytų rei 
kiamų žingsnių, idant aprūpi
nus Chicagų prekiniais vago
nais. Delei stokos vagonų se
kamą žiemą Chicaga galinti at
sidurt ytin kėblion padėtini su
silaukti anglių bado.
Atmatų rinkėjai grįžta darban.

Popieriniai “siutai”.

LONDONAS, I. 6. — čia at
vežta didelis siuntinys “ready 
made“ švarkų ir kelinių. At
siųsta iš Vokietijos. Iš pažiū
ros tie “siutai“ gan gražus, bet 
jie yni popieriniai, nors į po- 
pierą visai nepanašus. Jų kai
na — vos keli šilingai.

Tie popieriniai “siutai” siun
čiami į Afriką.

Laivas užbėgo ant uolų.

HALIFAX, 1. 6. — čia gauta 
bevielis pranešimas, kad tarpe 
Nova Scotia ir Cape Breton 
pirklybinis Jungtinių Valstijų 
laivas, Lake Elwine, užbėgęs 
ant uolų ir dabar esąs didelia
me pavojuj. Laivas šaukiasi 
pagalbos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 7, 1920 
as require<i i)y Ine net of Oct. 6,1917
RUSŲ DOKUMENTAS SMER

KIA CHURCHILLĄ.

LONDONAS, 1. 4. — Drau
gingi Rusijos bolševikams laik
raščiai kreipia ytin r jutos do
mės j tūlų slapta dokumentų, 
išspausdintų Maskvos laikraš
tyj Pravda, birželio 18 d. Sa
koma. kad jis atidengiąs Win- 
ston Spencer ChurchiU’o “intri
gas“ su Rusijos imperialistais 
tikslu remti pietų Rusijos anti- 
bolševikų vadų, generolų Deni- 
kina.

Tasai dokumentas, sakoma, 
rastas ()mske po to, kada iš ten 
pabėgo admirolas Kolčakas.

Tariamasai dokumentas da
tuotas gegužės 6 d., 1919. Tai 
slaptas raportas generolo Goto- 
vino buvusiam užsienio reikalų 
ministeriui Sazonovui. Jame m i 
nima apie pasikalbėjimą su 
Churchillu ir kitais anglų val
dininkais.

Generolo Golovino raportas, 
kaip jisai čia Išspausti i n tas, sa
ko buk Churchill jam pareiš
kęs: “Aš pats stengiuosi prave
sti admirolo Kolčako įsaky
mus“, ir baigiama užtikrinimu, 
jogei “Didžios Britanijos pagal 
ha mums vra užtikrinta“, v

NEDARBO ŠMĖKLA 
KANADOJ.

0TTAWA, 1. 6. — Vienas žy
mus valdininkas čia pareiškė, 
kad neužilgio Kanada turės di
delį nedarbu. Tai dėlto, kad 
toji šalis veik visai nebeguunan 
ti iš Jungi. Valstijų anglies.

Prieplaukos darbininkų 
streikas Dubline.

DUBLIN, 1. 6. — Trįs tūk
stančiai darbininkų vakar čia 
metė darbą.» Darbininkai nu- 
nlaršavo į miesto rotužę, kur 
pasirašė po tam tikru memo
rialu — reikalavimu paliuosuo- 
ti paskilbusį irlandų darbinin
kų vadų, James Larkiną, kuris 
dabar yra uždarytas New Yor
ko valstijos kalėjime.

Streikas tęsėsi dvi valandi 
laiko.

Didelis gaisras.

TOKIO, 1. 6. — Čia gautomis 
žiniomis, vakariniame Ochot
sko juros pakrašty išdegė visas 
žvejų distriktas. Nuostolių pri
daryta apie už keturis milionus 
dolerių.

Ištvari karvė.

AUSTIN, Nev., 1. 5. — Užva
kar vienoj apleistoj kasykloj 
surasta tūlo vietos ūkininko 
karvė. Karvė kasykloj išbuvu
si aštuoniolika dienų, ir nei 
ėdus nei gerus vis dėlto nepa- 
dvėsė.

PARYŽIUS, 1. 6. — Ant Or- 
leans geležinkelio linijos, neto
li Aux Abrais, vakar susidūrė 
du pasažieriniai traukiniai, še
ši žmonės užmušta, keturiolika 
sunkiau ar lengviau sužeista.

PINIGŲ KURSAS
VAKAR, liepos 6 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
2S.00O dolerių, bankų buvo įkaitoma 
Amarikoa piaifthie uaipi

Anglijos 1 svaras ............... $3.93%
Austrijos 100 kronų ............... $0.80
Belgijos, už $1 ....... frankų 11.15
Danijos 100 kronų ............... $16.70

$ Finų 100 markių .... .............. $4.75
Francijos, už $1...........frankų 11.62
Italijos, už $1 ................. j lirų 16.25
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.70

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

Lenkų 100 markių ............... $0.80
Norvegų 100 kronų ............... $16.75
Olandų 100 guldenų ........... $35.60
švedų 100 kronų ................... $22.10
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.48
Vokiečių 100 markių ..........ų $2.70

Socialistai tikisi val
dyt Vokietiją

Dabartinė valdžia susmuksianti

BERLINAS, 1. 3. Nesenai 
užsibaigusieji parlamento rin
kimai parodė nukrypimų į abi
dvi kraštulinybi. Daugiausia pra 
lošė socialdeniokratai d'idžiu- 
m iečiai; pralošė nepriklauso
miems socialistams.

Vienas socialdemokratų va
idas, Philipp Scheidemann, an- 
dais be kita pareiškė, jogei rin
kimų pasekmės reiškia tai, kad 
“socialdemokratai nėra pakan
kamai socialistiški idant būti 
socialistais ir nepakankamai de- 

i mokratiški idant būti demokra
tais”.

Socialdemokratai didžiumie
čiai atstovavo dideles minias 
žmonių, nepasitenkinusių seną
ja tvarka, bet neužtikrintų ir 
naująja tvarka.

Nepriklausomieji — tikri 
socialistai.

Žmones, sekantįs dalykų pa
dėtį, tvirtina, kad tikrieji socia
listai esą nepriklausomieji. Sa
vo socialistines teorijas jie no
ri įgyvendinti industrijon ir su
tvarkyti žmonių gyvenimų ki
taip. Jie mažai kuo skiriasi 
nuo komunistų.

Buvo bandyta sudaryti koali
cinę valdžia iš didžiumiečių, ne 
priklausomųjų socialistų ir li
beralų. Socialistai tečiaus atsi
sakė. Atsisakė tuo pamatu, 
kad šitokia koalicija butų nusi
žengimas prieš jų principus.

Valdžios vairą dabar laikosi 
dešinieji klerikalų centras ir 
demokratai.

Socialistai laikosi tos nuo
monės, kad dabartinė valdžia 
susmuksianti, pirmiausia delei 
konferencijos Spa mieste ir 
keblios ekonominės padėties 
Vokietijoj. Dirbtuvėse prade
da stokoti darbo, daug žmonių 
jau vaikšto gatvėmis. Sumaži
nimas armijos dar labiau padi
dins nedarbą ir abelnųjį nepa
sitenkinimų.

Tikisi paimt vairą į 
savo rankas.

Socialistai lodei mano, kad 
visa tai turės tų pasekmę, jogei 
jų spėkos padidės ir tuo budu 
duos galimybes ant dabartinės 
valdžios griuvėsių pasistatyti 
savo valdžių.

Kita priežastis, kode! sociali
stai atsisakė dalyvauti valdžio
je yra ta, kad jiems stoka nusi
manančių vadų. Nepriklauso
mųjų socialistų rolė reichstage, 
kiek numanu, bus opozicinės 
partijos rolė.

NELEIS IŠVEŽTI Į UŽSIENĮ 
KVIEČIŲ IR CUKRAUS.

BUENOS AIRES, 1. 6. — Ka
dangi spekuliatoriai ėmė ga
benti j užsienius kviečius ir cu
krų ir kartu kelti kainas na
mie, tai valdžia nutarė pastoti 
jiems kelių: uždrausta gabenti į 
užsienius kviečius ir cukrų.

NULINCIAVO NEGRĄ.

ENTERPRISE, Miss., 1. 6. 
— Būrys baltveidžių vakar čia 
užpuolė juodveidį, James Spen
cer ir nulinčiavo. Jisai mat, 
susivaidijęs su savo draugu 
baltuoju, sužeidė jį peiliu. 

--------- - 
E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti Į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Trae translfitlnn filed wHh the post- 
master at ( hieago, III., July 7, 1920 
as required by the act of Oct. G, 191-7

SUĖMĖ DU RAUDONOSIOS 
KAVALERIJOS PULKU.

LONIX)NAS, I. 6. — Angli
jos karo ofisas šiandie išleido 
pranešimų, kuriame sakoma, 
kad anti-bolševistinė karinome 
nė, komanduojama generolo 
VVrangel, apsupusi du bolševi
kų kavalerijos pulku, suside
dančiu iš aštuoniolikos regi- 
mentų. Generolo VVrangelio 
kariuomenė atidarius i juos ug
nį iš apginkluotųjų trauki
nių ir orlaivių.

Iš kur toji žinia gauta, nępa- 
sakoma.

Žinia sako, kad tik 150 bolše
vikui spėję ištrukti. Tūkstan
tis pateko belaisvėn. Visa mū
šio vieta nuklota lavonais. Per
galėtojams teko keturiasde- 
šunts kanuolių.

SULAIKĖ DU VALDININKU.

Pardavinėję degtinę.

CHICAGO. Federalės vald 
žios komisionierius Lewis F. 
Mason įsakė sulaikyti du fede
ralinio iždo departamento val
dininku. Kaltinami dėl sėbra- 
vimosi su saliunininkais, kitaip 

pardavinėjimo degtinės.

Moters tariasi “paklapatyti” 
Cox’ą.

WASHINGTON, I. 6. — Mo
terų teisėms iškovoti komitetas 
nutarė kreipties į demokratų 
partijos kandidatų Cox, kad ji
sai “nedvejodamas pareikštų: 
Ar pritaria ir ar stos už suteiki
mų moterims balsavimo teisių“.

Nuo jo atsakymo priklausy
siu ir tai, “ar moters ponų Cox 
rems ar ne jo pastangose gauti 
prezidento vietų”.

Pataria tausoti vandenį.

Vandens parūpinamųjų įstai
gų viršininkas ragina gyvento
jus tausoti vandenį. Anglių 
stoka. Jeigu greitu laiku nebu
siu galima gauti daugiau kuro, 
lai “visaip gali būti” — sako 
jisai.

PATAISYMAS.
Lietuvos Atstovybės praneši

me apie Ministerių Kabineto 
deklaracijų (Žr. Naujienų 157 
num.) antrame punkte “finan
sų, prekybos ir pramonės sri
tyje“ paskutinis sakinys: “spren 
sianti misijos problemų“, reikia 
pataisyti: “sprensianti emisijos 
problemų“ (t. y. apie nuosavių 
pinigų išleidimą).

Elevatorių kompanija 
daranti klastą

ELEVATORIŲ KOMPANIJA 
DARANTI KLASTĄ.

Didinanti išlaidai kad tuo bu
du paslėpus savo pelnus.

CHICAGO. — Miesto vald
žios paskirti žmonės surado, 
kad Chicagos elevatorių kom
panija norinti apdumti netik 
Chicagos gyventojus, bet ir Pub 
lic Utilities komisijų, į kurių 
ji dabar kreipėsi reikalavimu 
padidinti kainas už važinėjimą 
si — po 10 centų nuo pasažie- 
riaus. Tatai ji daranti prista
tydama komisijai neteisingų 
skaitmenų uipie savo išlaidas. 
Surasta, kad kompanija savo 

Į išlaidas padidinusi daugiau kaip 
milionu dolerių. Mat, tuo esą 
norima paslėpti savo pelnus.

Miesto valdžios atstovai rei
kalausią, kad kompanijos rei
kalavimas butų atmestas.

ATŠAUKĖ STREIKĄ.

PHILADELPHIA, liep. 6.
Streikuojantįs'prieplaukos dar
bininkai vakar didžiuma halsų 

' nutarė grįžti darban. Streikas 
tęsėsi daugiau kaip mėnesį lai- 

! ko.

WASHINGTON, 1. 5. — Pirk- 
lybinio laivyno taryba pareiškė, 
kad ji “visais galimais budais” 
priešinsis pravedimui tv. “elosed 
shop” srstemai. Tatai, girdi, 
reikštų, kad “darbininkai įgytų 
daugiau teisių nei pati taryba”.

BERLINAS, 1. 3. — Reich
stagas šiandie atmetė reikalavi
mų, kad hutų nulialsuota pasi
tikėjimas valdžia. Šito reika
lavo nepriklausomieji sociali
stai. Reikalavimas atmesta 313 
balsais prieš 64.

CHICAGO. — Viešųjų darbų 
komisionierius praneša, kad 
nesusipratimas su atmatų rin- 

' kėjais tapo išrištas. Darbinin
kai grįžšią darban. Streikas tę- 

i sėsi dešimt dienų.

0C0N0M0W0C, Wis., 1. 6.
— šiandie čia kilo didelis gais
ras. Nuostolių pridaryta apie 
už šimtų tūkstančių dolerių. 
Gaisro priežastis nežinoma.

SAN FRANCISCO, 1. 5. — 
Praeitų subatą prezidentas Wil- 
sonas pasiuntė telegramų pa 
sveikinimų demokratų konven
cijai. Tai atsidėkojimui už jam 

^pasiųstų konvencijos telegramų 
ir pagyrimų jo administracijos.
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Cox nominuotas prezidentu Komunistų darbiečių 
byla

Vokietija reikalauja du šimtu 
tūkstančių armijos

Talkininkai svarsto Lenkijos klausimą
DEMOKRATAI NOMINAVO 

COX’Ą.

Wall gatvės laimėjimas užtik
rintas; pažangesnieji demo

kratai nepatenkinti.

SAN FRANCISCO, 1. 6. — 
Demokratų partijos konvencija 
kaipir užbaigta. Pats sunkiau
sias darbas, nominavimas kan
didato, jau užbaigtas. Užbaig
tas po daugiau kaip dvi dieni 
tvėrusių tųsynių — vieno ar ki
to kandidato stengimosi patek
ti prezidento kėdėn.

Demokratų konvencija turė
jo nemažai darbo kol ji pasi
rinko tinkamų kandidatų. Juo 
yni Ohio valstijos gubernato
rius, James M. Cox. Jisai gavo 
absoliučių didžiumų balsų tik 
keturiasdešimta ketvirtu balsa
vimu. Žymiausias Cox’o opo
nentas, prezidento VVilsono žen
tas VVJliam Gibbs McAdoo, 
prakišo. Prakišo daugiausia dėl 
to. kad Wall gatvei geriau pa
tiko atžagareivis Ohio valstijos 
gubernatorius nei “dar nesusi- 
tupejęs” prezidento žentas. An
tra McAdoo nepasisekimo prie
žastis V ra — generalinis Jung
tinių Vhlstijų prokuroras Pal
mėms.' Jiedu labai varžėsi už 
prezidento kėdę, ir Palmeris, 
matydamas kad jis šiaip ar taip 
pralaimės, paskutinėj valandoj 
atsiėmė savo kandidatūrų, o sa 
vo rėmėjams jiatarė balsuoti už 
Cox’ą. Tuo budu pastarasai 
laimėjo.

Pažangesnieji demokratai ši
tuo parinkimu yra nepatenkin
ti. Juo nepatenkintas dagi vie
nas žymiausias demokratų par
tijos šulas, William Jennings 
Bryan. Jis atvirai pareiškia, 
kad “nominavimas gubernato
riaus Cox’o reiškia demokratų 
partijos pasidavimų į reakcinin
kų rankas”. Tai esųs tiesioginis 
Wall gatves laimėjimas. Seka
mais rinkimais ji turės ko pa
sirinkti, nes ir Hardingas (re- 
publikonų partijos kandidatas) 
ir Cox’as yra jų žmones. Bri
anas tečiaus sako, kad Wall gat 
vė geriau pasirinksianti Har- 
dingą. Tuo budu demokratų 
partija pralaimėsianti.

Tūlų delegatų nepasitenkini
mas yra taip didelis, kad jie pa 1 
metę viską važiuoja namo.

Konvencijai dar tenka paskir į 
t i kandidatą vice-prezidento vie • 
tai ir tuo ji, tur būt, užsibaigs. |

Tnie transiaiion moti wnh tba post- 
maater at Chicago, III., July 7, 1920 
as reųuirad by •» (X Oct. tt, 1917

VOKIETIJA REIKALAUJA 
200,000 ARMIJOS.

SPA, Belgija, 1. 6. — Vokie- ( ninku taryba jau yra paskyru- 
čių delegacija Spa konferenci- si 97 nuošimčius visos reikalau 
joj šiandie įteikė talkininkams jamos iš Vokietijos sumos Fran 
tris notas, kuriose kalbama apie ' cijai, Anglijai, Italijai, Belgijai 
finansinius ir ekonominius re i- ir Serbijai. Likusieji trįs nuo- 
kalus. Notos yra ilgos ir jas šimčiai turės būt padalyti tarp 
dar nespėta peržiūrėti pirma ’ Japonijos, Rumunijos, Portu- 
negu atsidarė antroji sesija —‘galijos ir Lenkijos.
kaip 4:30 vai. po pietų.

Posedyj buvo Vokietijos ap- Laivas užėjo ant seklumos, 
saugos ministeris Gessleris ir --------------
vyriausias armijos komanduo- ' SAN FRANCISCO, 1. 6. — 
tojas, generolas Seecht. Atida-, Jungtinių Valstijų armijos tran
rius posėdį premieras Lloyd sportas, Great Northern, šian
George tuoj kreipėsi į Gesslerį, die čia užbėgo ant seklumos, 
kad jisai išreikštų savo pažiu-, Laivas plaukė į “tolimuosius 
ras kai dėl nusiginklavimo. . rytus”, vežė ten tris senatorius

Laikraščio korespondentui. ir daugiau kaip trisdešimts kon 
Gessleris pareiškė: jgresmanų.

“Aš laikausi tos pačios nuo
monės apie dalykų padėtį Vo
kietijoj ir aš stoviu už tai, kad 
Vokietija būtinai reikalinga 
200,000 armijos, kad šalies sau
gumų išlaikius. Rusijos bol
ševikų pergalės prieš lenkus yra 
pavojus Vokietijai; pavojus, 
kuris mus spiria turėti armijų 
idant apgynus save rytuose”.

Tnie trnnsInHnn filert with the post- 
master at Chicago, III., July 7, 1920 
ns regai red by the act of Oct. 6.1917

TALKININKAI SVARSTO 
LENKIJOS KLAUSIMĄ.

SPA, 1. 6. — Premierai Lloyd 
George ir Millerandas šiandie 
laikė ilgų konferencijų su Len
kijos užsierųo reikalų m miste
riu Pateku. ^Tartasi delei rus- 
čiosios padėties, kuri susidarė 
ačiū rusų kariuomenės besi ver
žint ui.

ATEIVIŲ SKAIČIUS DIDĖJA.
i. ■ i ■ ■ ■ ii.i.u—i.

NEW YORK. 1. 6. — Immi- 
gracijos reikalų komisionierius, 
Wallis, praneša, kad praeita 
savaitę New Yorko prieplaukon 
atvyko 6,2(X) ateivių-europiečių.

Ateivių skaičius nuolat didė
jąs. Komisionierio manymu, 
jau nebetoli tas laikas, kada 
New Yorko priėplaukdh atvyks 
vidutiniškai po penkis tūkstan
čius ateivių kasdieną.

True trandaHnn tued witb the post- 
master at Chicago, III., July 7, 1920 
as regulrcd bv tfco act of Oct. G. 1917

TALKININKAI PRIĖMĖ 
VOKIEČIŲ VADUS.

Sveikina Graikijos premierą.

SPA, Belgija, 1. 6. — Talki- 
ninkų-Aokiečių . konferencijos 
šios dienos sesijoj dalyvauja ir 
Vokietijos kancleris bei delega
cijos pirmininkas, Konstantin 
Febrenbach, apsaugos ministe- 
ris Gessleris ir vokiečių armi
jos generalinio štabo viršinin
kas, generolas Seecht.

Konferencijoj dalyvauja ir 
i Graikijos premieras Veniselos. 
'Jis labai patenkintas Graikų 
, kariuomenės pasisekimais ko
voj prieš Turkijos nacionalis
tus, ir delei to jisai gavo daug 
sveikinimų nuo talkininkų pre
mjerų. X

Lenkiją konferencijoj atsto
vauja Stanislaw Patek. Jisai 
įteikė pareiškimą kai dėl kon
tribucijos, kurią turi užmokėti 
Vokietija. Be to, jis geidžia, 
kad jo šaliai butų paskir
ta užtenkama suma pinigų 
idant ji galėtų atsistoti ant ko
jų finansiškai.

Tuo tarpu vyriausioji talki-

Tik astuoni prisaikintieji 
teisėjai.

CHICAGO. Jau devinta sa
vaitė kaip prasidėjo komunistų
-darbiečių byla rinkimas pri
saikintųjų teisėjų. Ret iki šiol 
jų išrinkta tik... astuoni. Rei
kia dar keturių. Advokatai sa
ko, kad jie darysią visa idant 
“džiurė” hutų sudaryta dar šių 
ar sekamą sayaitę. Bet jeigu 
jie taip rinks kaip kad iki šiol 
rinko, tai praeis dar keturios 
savaitės.

Tarp kaltinamųjų yra ir ži- 
nomasai chicagos milioninin- 
kas (Tribūne šėrininkas), Wil- 
liam Bross Lloyd. Kaltinamuo
sius gina advokatai Clarence 
DarroAV, Seymour Stedman, 
Cunnea ir kiti.

UŽGRIUVO 20 KAREIVIŲ.

Dešimt lavonų jau atkasta.

MEXIC() CITY, I. 6. — čia 
Įgauta žinių, kad San Pedro de 
i Los Pinos įgriuvo vienas armi- 
. jos kasinys ir apie dvidešimt 
, kareivių bei jų šeimynų tapo 
palaidoti.

Pirmosios žinios sako, kad 
dešimt lavonų jau atkasta.

f
■ ■■■■---............................. ,

GRAŽINS PRIEŠO VAL
DINIŲ SAVASTIS.

WASHINGTON, 1. 6. — Pa
staroji kongreso sesija priėmė 
pataisų prie tv. “susisiekimo su 
priešu” akto, kuria leidžiama 
gražinti priešo valdinių savas
tis, viso už šimtą penkiasde
šimts milionų dolerių.

KUNIGAS PATEKO BĖDON.

CHICAGO. -Christian church 
(Harvey) klebonas, E. F. Wink 
ler, pateko bėdon. Jisai buvo 
areštuotas ir dabar bus teisia
mas delei netvarkaus elgimosi. 
Mat, liepos 4 dieną kunigas ban 
dė išardyti surengtų gatvėj pra
mogų. Išardyti, nes jam ji iš
rodė “bedieviška”. Pramoginin- 
kai nepasidavė ir pasekmėj to 
kunigas tapo areštuotas.

CHICAGA PRAŠO DAUGIAU 
VAGONŲ.

CHICAGO. — Būrys pramo
nininkų praeitą naktį išvažiavo 
į Washingtonų, kad tenai pasi
tarus su tv. Interstate Com- 
merce komisija.' Kitais žod
žiais, prašyti, kad ji darytų rei 
kiamų žingsnių, idant aprūpi
nus Chicagą prekiniais vago
nais. Delei stokos vagonų se
kamą žiemą Chicaga galinti at
sidurt ytin kėblion padėtin: su
silaukti anglių bado.
Atmatų rinkėjai grįžta darban.

Popieriniai “siutai”.

LONDONAS, 1. 6. — čia at
vežta didelis siuntinys “ready 
made” švarkų ir kelinių. At
siųsta iš Vokietijos. Iš pažiū
ros tie “siutai” gan gražus, bet 
jie yni popieriniai, nors į po- 
pierą visai nepanašus. Jų kai
na — vos keli šilingai.

Tie popieriniai “siutai” siun
čiami į Afriką.

Laivas užbėgo ant uolų.

HALIFAX, 1. 6. — Čia gauta 
bevielis pranešimas, kad tarpe 
Nova Scolia ir Cape Breton 
pirklybinis Jungtinių Valstijų 
laivas, Lake Elwine, užbėgęs 
ant uolų ir dabar esąs didelia
me pavojuj. Laivas šaukiasi 
pagalbos.

frue translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., July 7, 1920 
as reguired D y Ine net of Oct. 6,1917 
RUSŲ DOKUMENTAS SMER

KIA CHURCHILLĄ.

LONDONAS, 1. 4. — Drau
gingi Rusijos bolševikams laik
raščiai kreipia ytin r jutos do
mės j tūlą slapta dokumentų, 
išspausdintą Maskvos laikraš
tyj Pravda, birželio 18 d. Sa
koma, kad jis atidengiąs Win- 
ston Spencer Churchill’o “intri
gas” su Rusijos imperialistais 
tikslu remti pietų Rusijos anti- 
bolševikų vadą, generolą Deni- 
kiną. «

Tasai dokumentas, sakoma, 
rastas Omske po to, kada iš ten 
pabėgo admirolas Kolčakas.

Tariamasai dokumentas da
tuotas gegužės 6 d., 1919. Tai 
slaptas raportas generolo Golo- 
vino buvusiam užsienio reikalų 
ministeriui Sazonovui. Jame m i 
nima apie pasikalbėjimą su 
Churchilhi ir kitais anglų val
dininkais.

Generolo Golovino raportas, 
kaip jisai čia Išspausdintas, sa
ko buk Churchill jam pareiš
kęs: “Aš pats stengiuosi prave
sti admirolo Kolčako įsaky
mus”, ir baigiama užtikrinimu, 
jogei “Didžios Britanijos pagal 
ba lininis yra užtikrinta”.

NEDARBO ŠMĖKLA 
KANADOJ.

0TTAWA, 1. 6. — Vienas žy
mus valdininkas čia pareiškė, 
kad neužilgio Kanada turės di
delį nedarbą. Tai dėlto, kad 
toji šalis veik visai nebegauna!! 
ti iš Jungi. Valstijų anglies.

Prieplaukos darbininkų 
streikas Dubline.

DUBLIN, 1. 6. — Trįs tūk
stančiai darbininkų vakar čia 
metė darbą, i Darbininkai nu- 
maršavo į miesto rot ūžę, kur 
pasirašė po tam tikru memo
rialu — reikalavimu paliuosuo- 
ti paskilbusį irlandų darbinin
kų vadų, James Larkiną, kuris 
dabar yra uždarytas New Yor
ko valstijos kalėjime.

Streikas tęsėsi dvi valandi 
laiko.

Didelis gaisras.

TOKIO, 1. 6. — Čia gautomis 
žiniomis, vakariniame Ochot
sko juros pakrašty išdegė visas 
žvejų distriktas. Nuostolių pri
daryta apie už keturis miliomrs 
dolerių.

Ištvari karvė.

AUSTIN, Nev., 1. 5. — Užva
kar vienoj apleistoj kasykloj 
surasta tūlo vietos ūkininko 
karvė. Karve kasykloj išbuvu
si aštuoniolika dienų, ir nei 
ėdus nei gerus vis dėlto nepa- 
dvėsė.

PARYŽIUŠ, 1. 6. — Ant Or- 
leans geležinkelio linijos, neto
li Aux Abrais, vakar susidūrė 
du pasažieriniai traukiniai, še
ši žmonės užmušta, keturiolika 
sunkiau ar lengviau sužeista.

PIN10U KURSAS.
VAKAR, liepos 6 d., užsienio pinigų 

Įmina, perkant įą ne mažiau kaip už 
2S,0<W1 dolarltb hortkų buvo akaftoma 
AnMurikoa pial«aia ilaipi

Anglijos 1 svaras ............... $3.93 %
Austrijos 100 kronų ................ $0.80
Belgijos, už $1 ....... frankų 11.15
Danijos 100 kronų ............... $16.70
Finų 100 markių .... ...............  $4.75
Franci jos, už $1 ...........frankų 11.62
Italijos, už $1 ..................  lirų 16.25
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.70

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks-pet 
kaip Vokieti jos markių).

Lenkų 100 markių ............... $0.80
Norvegų 100 kronų............... S16.75
Olandų 100 guldenų ........... $85.60
švedų 100 kronų ...,............... $22.10
Šveicarų, už $1 ........... frankų 5.48
Vokiečių 100 markių .......... j $2.70

Socialistai tikisi val
dyt Vokietiją

Dabartinė valdžia susmuksianti.

BERLINAS, 1. 3. Nesenai 
užsibaigusieji parlamento rin
kimai parodė nukrypimą i abi
dvi krašlulinyhi. Daugiausia pra 
lošė sDcialdeniakratai (t'idžiu- 
m iečiai; pralošė nepriklauso
miems socialistams.

Vienas socialdemokratų va
das, Philipp Scheidemann, an- 
dais be kita pareiškė, jogei rin
kimų pasekmės reiškia tai,- kad 
“socialdemokratai nėra pakan
kamai socialisL’ški idant būti 
socialistais ir nepakankamai de
mokratiški idant būti demokra
tais”.

Socialdemokratai didžiumie- 
čiai atstovavo dideles minias 
žmonių, nepasitenkinusių seną
ja tvarka, bet neužtikrintų ir 
naująja tvarka.

Nepriklausomieji — tikri 
socialistai.

Žmones, sekantįs dalykų pa
dėtį, tvirtina, kad tikrieji socia
listai esą nepriklausomieji. Sa
vo socialistines teorijas jie no
ri įgyvendinti industrijon ir su
tvarkyti žmonių gyvenimą ki
taip. Jie mažai kuo skiriasi 
nuo komunistų.

Buvo bandyta sudaryti koali
cinę valdžią iš didžiumiečių, ne 
priklausomųjų socialistų ir li
beralų. Socialistai tečiaus atsi
sakė. Atsisakė tuo pamatu, 
kad šitokia koalicija butų nusi
žengimas prieš jų principus.

Valdžios vairą dabar laikosi 
dešinieji klerikalų centras ir 
demokratai. <

Socialistai laikosi tos nuo
monės, kad dabartinė valdžia 
susmuksianti, pirmiausia delei 
konferencijos Spa mieste ir 
keblios ekonominės padėties 
Vokietijoj. Dirbtuvėse prade
da stokoti darbo, daug žmonių 
jau vaikšto gatvėmis. Sumaži
nimas armijos dar labiau padi
dins nedarbą ir abelnąjį nepa
sitenkinimą.

Tikisi paimt vairą į 
savo rankas.

Socialistai todėl mano, kad 
visa tai turės tą pasekmę, jogei 
jų spėkos padidės ir tuo budu 
duos galimybės ant dabartinės 
valdžios griuvėsių pasistatyti 
savo valdžią.

Kita priežastis, kodėl sociali
stai atsisakė dalyvauti valdžio
je yra ta, kad jiems stoka nusi
manančių vadų. Nepriklauso
mųjų socialistų rolė reichstage, 
kiek numanu, bus opozicinės 
partijos rolė.

NELEIS IŠVEŽTI Į UŽSIENĮ 
KVIEČIŲ IR CUKRAUS.

BUENOS AIRES, 1. 6. — Ka
dangi spekuliatoriai ėmė ga
benti į užsienius kviečius ir cu
krų ir kartu kelti kainas na
mie, tai valdžia nutarė pastoti 
jiems kelią: uždrausta gabenti į 
užsienius kviečius ir cukrų.

NULINCIAVO NEGRĄ.

ENTERPRISE, Miss., 1. 6. 
— Būrys baltveidŽių vakar čia 
užpuolė juodveidį, James Spen- 
ccr ir nulinčiavo. Jisai mat, 
susivaidijęs su savo draugu 
baltuoju, sužeidė jį peiliu.

K?......... ........... ................
U E R B. Naujienų skai- 

tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

, .....J

Tnie translatlon filed with the post- 
master .it ( hieago, 111., July 7, 1920 
as reųuired by the acl of Oct. 6,1917

SUĖMĖ DU RAUDONOSIOS 
KAVALERIJOS PULKU.

LONIX)NAS, I. 6. Angli
jos karo ofisas šiandie išleido 
pranešimą, kuriame sakoma, 
kad anti-bolševistinė karinome 
nė, komanduojama generolo 
Wrangel, apsupusi du bolševi
kų kavalerijos pulku, suside
dančiu iš aštuoniolikos regi- 
mentų. Generolo Wlangelio 
kariuomenė atidarius į juos ug
nį iš apginkluotųjų trauki
nių ir orlaivių.

Iš kur toji žinia gauta, nepa
sakoma.

Žinia sako, kad tik 150 bolše
vikui spėję ištrukti. Tūkstan
tis pateko belaisven. Visa mū
šio vieta nuklota lavonais. Per
galėtojams teko keturiasde- 
š:mts kanuolių.

SULAIKĖ DU VALDININKU.

Pardavinėję degtinę.

CHICAGO. Federales vald 
žios komisionierius Lewis F. 
Mason įsakė sulaikyti du fede
ralinio iždo departamento val
dininku. Kaltinami dėl sebra- 
viinosi su saliunininkais, kitaip 

pardavinėjimo degtinės.

Moters tariasi “paklapatyti” 
Cox’ą.

WASHINGTON, 1. 6. — Mo
terų teisėms iškovoti komitetas 
nutarė kreipties į demokratų 
partijos kandidatą Cox, kad\ji- 
sai “nedvejodamas pareikštų^ 
Ai* pritarta ir ar stos už sutriki
mą moterims balsavimo teisių”.

Nuo jo atsakymo priklausy
sią ir lai, “ar moters poną Cox 
rems ar ne jo pastangose gauti 
prezidento vietą”.

Pataria tausoti vandenį.

Vandens parūpinamųjų įstai
gų viršininkas ragina gyvento
jus tausoti vandenį. Anglių 
stoka. Jeigu greitu laiku nebu
sią galima gauti daugiau kuro, 
tai “visaip gali būti” — sako • • • < jisai.

PATAISYMAS.
Lietuvos Atstovybės praneši

me apie Ministerių Kabineto 
deklaraciją (Žr. Naujienų 157 
num.) antrame punkte “finan
sų, prekybos ir pramonės sri
tyje” paskutinis sakinys: “spren 
sianti misijos problemą”, reikia 
pataisyti: “sprensianti emisijos 
problemą” (t. y. apie nuosavių 
pinigų išleidimą).

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 j 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, Liepojoj, 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.

Elevatorių kompanija 
daranti klastą

ELEVATORIŲ KOMPANIJA 
DARANTI KLASTĄ.

Didinanti išlaidasi, kad tuo bu
du paslėpus savo pelnus.

CHICAGO. — Miesto vald
žios paskirti žmones surado, 
kad Chicagos elevatorių kom
panija norinti apdumti netik 
Chicagos gyventojus, bet ir Pub 
lic Utilities komisiją, į kurią 
ji dabar kreipėsi reikalavimu 
padidinti kainas už važinėjimą 
si — po 10 centų nuo pasažie- 
riaus. Tatai ji daranti prista
tydama komisijai neteisingų 
skaitmenų apie savo išlaidas. 
Surasta, kad kompanija savo 

Į išlaidas padidinusi daugiau kaip 
I milionu dolerių. Mat, tuo esą 
| norima paslėpti savo pelnus.

Miesto valdžios atstovai rei
kalausią, kad kompanijos rei
kalavimas butų atmestas.

ATŠAUKĖ STREIKĄ.

PHILADELPHIA, liep. 6.
Streikuojantįs prieplaukos dar
bininkai vakar didžiuma balsų 

' nutarė grįžti darban. Streikas 
tęsėsi daugiau kaip mėnesį lai
ko.

\VASHINGTON. 1. 5. — Pirk- 
lybinio laivyno taryba pareiškė, 
kad ji “visais galiniais budais” 
priešinsis pravedimui tv. “elosed 
shop” sistemai. Tatai, girdi, 
reikštų, kad “darbininkai įgytų 
daugiau teisių nei pati taryba”. I

BERLINAS, I. 3. — Reich
stagas šiandie atmetė reikalavi
mą, kad butų nubalsuota pasi
tikėjimas valdžia. Šito reika
lavo nepriklausom ie j i sociali
stai. Reikalavimas atmesta 313 
balsais prieš 64.

CHICAGO. — Viešųjų darbų 
komisionierius praneša, kad 
nesusipratimas su atmatų rin
kėjais tapo išrištas. Darbinin
kai grįžšią darban. Streikas tę
sėsi dešimt dienų.

OCONOMOWOC, Wis., 1. 6. 
— šiandie čia kilo didelis gais
ras. .Nuostolių pridaryta apie 
už šimtą tūkstančių dolerių. 
Gaisro priežastis nežinoma.

SAN FRANCISCO, I. 5. — 
Praeitą subatą prezidentas Wil- 
sonas pasiuntė telegramą pa 
sveikinimą demokratų konven
cijai. Tai atsidėkojimui už jam 

l,pasiųstą konvencijos telegramą 
ir pagyrimą jo administracijos.



Lietuvos Atstovybės Amerikoje “J*£
Pranešimas. i kitų reikalų, nors ir pasilieka 

---  Į neaišku, delei ko renkamos au-
Dar delei pašalpos darbo.— 
Pasiųstųjų aukų Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui per 
Misiją Apyskaita. — Fondų 

Reikalai.

Paskutiniu laiku subruzdo 
Amerikos lietuviai teikti Lietu
vai visokios pašalpos. Iš Lie-. 
tuvos Respublikos pradėjo vis 
daugiau atsirasti laiškų, kurie 
prašo tos pagelbos, o kai- ku
rios lietuvių įstigos stačiai siun
čia savo Atstovus Amerikon 
papinigauti. Nekalbėsiu aš a- 
pie tuos aukų rinkėjus- Prie 
Atstovybes jie net nesikreipia 
ir keliauja po plačiąją Ameriką 
rinkdami aukas, ir dažniausiai 
visai nežinoma, nė kiek jie ga
lutinai išveža, nė kiek po tą A- 
meriką šių aukų pravažinėjo 
Girdėti, paskutiniu laiku yra at
vykę du darbininku rinkti aukų 
nusipirkimui namo kokiai ten 
labdarybės prieglaudai Kaune. 
Dalykas, gal būt, dr svarbus, 
bet visgi reikėjo nors iš Lietu
vos Valdžios pristatyti koksai 
nors paliudijimas, kad tokiai į-

Puritan šviežiai maltais apy- 1 
niais padaro geresnj gėrimą, I 

* negu kitos kurios išdirbystės. I
f Reikalauk Puritan. Visos ge- I 
I ros grosernės, delicateesen ; 
I krautuvės ir aptiekus jo turi, 1 
^^arbagabį^gyt^deHusŲ.

BUS DAUG PROGOS LIETUVOJE TRUMPOJE 
ATEITYJE TIEMS? KURIE TURĖS PINIGŲ.

Jus rengiatės grįžti Lietuvon kada, ar ne?
Ar jus taupinaties pinigus tam tikslui?
Jeigu ne, pradėkite tuojaus.

Jeigu jus nekalbate nė žodžio angliškai, jus 
paučiatės kaip namie atėję j

jaučiatės kaip namie atėję į

'Kodėl?
Dėlto, kad čia yra kalbama Lietuviškai.

Jūsų pinigai yra apsaugoti po priežiūra Valstijos 
Valdžios.

Jus galite atsiimti savo pinigus kada tik norite.
LAUKTI NEREIKĖS

AR GALI KUR BŪTI GERESNIS BANKAS

BanKa ant Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

AUDĖJAI

y,v

Parašė Gerhard Hauptmann 
Vertė J. Laukis

Penkių veiksnių drama, parašyta šių dienų 
aršaus vokiečių rašytojo, čia vaizdžiai persta

toma audėjų darbas, jų buvis-gyvenimas ir strei
kas. ši drama parašyta pagal paties autoriaus 
surinktais dokumentais. Jis šiame veikale pa
rodo, kad darbininkams lieka tiktai du budai • 
mirti: vienas būdas — bado mirtis; antras — 
žūti kovoje už savo ir bendrų gerovę.

Šią dramą verta kiekvienam darbininkui per
skaityti, 4 draugijos ir kuopos turėtų pasisteng
ti ją kuotankiausiai vaidinti scenoje.

Puslapių 112.
Kaina 50c.

UŽsisakykit tuojau, nieko nelaukdami.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

*kos vienam reikalui yra svarbes 
nčs, negu visai eilei kitų reika
lų, kurie gal būt šiuo momentu 
yra dar svarbesni.

Pačioj Amerikoje šiandien 
paskelbti net du sumanymu, 
kaip Lietuvai pasiųsti po $100-
000 dolerių. “Lietuvai Gelbėti 
Draugija” yra kiek pirmiaus 
paskelbusi apie savo norą su
rinkti 100,000 dolerių, o dabar 
kun. J. Petraitis, kaipi) Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Rėmė
jų Draugijos Pirmininkas, krei
piasi prie “Visų Amerikos Lie
tuvių“ ir nori surinkti ir pasių
sti Lietuvon 100,000 dol. Šia
me pranešime jis nesako, kad vi
sus tuos pinigus atiduos Lietu
vos Raudonajam Kryžiui, bet 
nurodo, jog tų aukų padalinimą 
prižiūrėsiąs L. R. Kr. Rėmėjų 
Draugijos Kaune atstovas d-ras 
Rutkauskas. Vieno laikraščio 
buvo primetama Lietuvos Atsto 
vybei, jog ji nežinanti apie dar
bus šio gerb. atstovo ir visų pa
skalų kurios yra leidžiamos a- 
pie Raudonojo Kryžiaus netiku
sį veikimą. į tuos paskatas ga
lės duoti atsakymą pati Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Val-
dyba, o jos buvo neįtikėtinos, 
nors buk kun. Mirono patvir
tintos, jau vien delei to, jog su
lig Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pirmininko esąs partijos 
žmogus, būtent santarietis, 
d-ras J- Alekna, pasižymėjęs 

i “savo prieškrikščioniškumu“, 
tuo tarpu-kaip pirmininku bu- 

| vo ir tebėra d-ras Rokas šliu- 
Ipas, kursai, jeigu jau ir nėra 
partijos žmogus, tai visgi yra 
gana artimas krikščioniems de
mokratams.I

Delei paties d-ro Rutkausko 
galima rods pasakyti, jog jis 
buvo įgaliotas įteikti pinigus 
Lietuvos Raud. Kryžiui, bet iš

dalino juos įvairioms įstaigoms 
sulig savo nuožiūros. Kaip ma
tyti iš įvairių paskelbtų “Dar
bininke“ dokumentų iš Lietu
vos, kurie reiškiausiai liudija 
apie apgailėtiną stoką valstybi
nio nusistatymo, p. Rutkauskas 
maloniai vieniems teikia pašal
pos, kitiems pažada ir priimi
nėja padėkos laiškus. P-nas 
Rutkauskas gali būti puikiau
sias žmogus, bet visgi daugiau 
pasitikėjimo reikia turėti prie 
Lietuvos Valstybės, ar jos įstai
gų, o ne prie vieno kokio žmo
gaus, nors prie jo net Departa
mentų direktoriai rašinėtų kuo- 
meiliausius laiškus. Tokiu keliu 
eidami, mes pradėtume savo jau 
nojoj valstybėj tverti kitą vals
tybę, kurioj įsigalėtų d-rai Rut
kauskai ir kiti.

Gal delei šių priežasčių ar ki
tų dar Amerikoje susirado daug 
Liet. R. Kr. Rėmėjų kuopų, ku
rios yra atsikreipusios prie Lie 
tuvos Misijos, prašydamos per
siųsti surinktus pinigus stačiai 
Lietuvos Raudon. Kryžiui. Be 
to ir daug kitų organizacijų taip 
daro, kaip kada pasiteisinda- 
mos, jog nesiųsdamos pinigų per 
savo centro valdybas sutaupius 
kokį dešimtį ar daugiau nuošim
čių, kurie nueiną įvairiems or
ganizacijos reikalams. Be to, 
kun. J. Petraitis didžiai susirū
pinęs aukomis ir delei Lietuvos 
kariuomenės. Jau kiek pirmiau 
buvo vedamos tarybos, kad tuos 
jau suaukautus boksiukus įteik
tų Misijai, kad veikiau jie pa
siektų kariuomenę. Kokiu bu
do Amerikos lietuvaitės išda
lins tuos baksiukus, tuo tarpu 
kun. Petraitis nenurodo, bet ga
li juk taip atsitikti, kad baksiu
kus gaus tik tie, kurie bus ma
lonus ir geri prie kokio nors 
naujo atstovo. Jeigu tokiu ke
liu eitume, tai veikiai privestu- 
me ir pačią kariuomenę prie iš
siskirstymo į partijas, prie jos 
suirimo. žaisti su tuo negali
ma. Pagalvokite Amerikos lie
tuvaitės, kaip tat geriau butų 
padarius.

Iki šiol per Lietuvos Misiją 
Lietuvos Raud. Kryžiui yra pa
siųsti šie /pinigai:
1. Lietuvos šelp. Bendr. Ko

mitetas iš Brockton, Mass., 
per Mykolą Abračinską ir 
Ig. Kuodį $1,300 auks. 104,000

2. Dr-ja šv. Jurgio iš IIoos- 
ick Falls, N. Y., per P. Ka
siulį .... $214.85 auks. 17,120

3. Lietuvos Nuo Karo Nukent. 
Šelp. Skyrius iš Port Ches- 
ter, N. Y., per sekr. J. Iva
nauską .... $61,10 auks. 4880

4. Liet. Raud. Kryžiaus Sky
rius iš New Britain, Conn., 
per sekr. J. K. Aržuolai- 
tę ....... $306.31 auks. 24,480

5. Iš Lewiston, Maine, per 
sekr. M. Byroną $63 a. 3750

6. Chieagos, 111. Lietuviu nuo
2041 S. Ruble St., per sek.
V. T.Andriulį $200.35 a.12,200

7. Chieagos, 111. Lietuvių nuo
4053 So. Maplevvood Avė., 
per sekr. Kaz. Kuosai- 
tį ............... $76.00 auks. 4562

8. Iš Newark, N. J., per St.
Biskį .... $125.00 auks. 7562

9. . Iš Amsterdam, N. Y., 
per Motiejų Kazlauską, 
  $1966.90 auks. 121,550

10. Iš Chieagos, 111., nuo 732
W. 19th St., per Ant. Gri
sių ........... $30.50 auks. 1700

11. Liet. Kareivių 5 kp., So.
Chicago, III., per rast. M.
Čepulį ....... $15.00 auks. 700

12. Liet. Nuo'Karo Nunkent.
Šelp. Skyr. Našlaičių Na
mams, per tarpininkystę L. 
Raudonojo Kryž. iš Port 
Chester, N. Y., per I. Iva
nauską .... $61.10 auks. 4880

13. Liet. Sūnų ir Dukt. Drau
gystė iš Amsterdam, N.Y., 
per I. Tamašauską $68.10 
..............................  auks. 2500

14. Liet. Raud. Kryž. Rėmėjų
Sk. iš Spring Valley, 111., 
per Kazimierą Kasbidaus- 
ką y......... $50.00 auks. 1800

15. Ljtet. Gelbėjimo Draugija
iš Lowell, Mass., per A. Ka
si tką ...... $100.00 auks. 4975

16. ik Tamaųua, Pa., Lietu
vių,\per J. P. žalionį $97 
.......X-.................. auks. 4820

17. Visuotinas Waterburio L.
Dr-jų, Sąryšis, per J.V.Ber-

NĄUJD^OS.C.hiagĮjt 
........."

Sereda, Liepos 7 dieną ,1920

GERA spauda 
erą naudą nešą.

r *

Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesnė ir 
pigesnė už prastą.

O Tą supranta Chieagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

O O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuve 
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

S?

JI

AŠ, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE.
Kas mane išgelbėjo nuo varginančių lirų ? 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 Bittcris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš savo paveiksią 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. Baltrūnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Jono Karoso. Birželio 23 die
ną gavau tokį atsakymą:
J. M. J. Vileišiui,
Lietuvos Atstovybei Amerikoje, 
Washington, D. C.

Gerbiamas Tamista: Ameri
kos Liet. R. K. Federacija netu
ri legalės teisės išdabinėti at
skaitas iš Tautos Fondo surink
tų ir renkamų aukų. Tas prie
dermes pildo Tautos Fondo Val
dyba ir A. L. R. K. Federacijos 
Taryba, kurį yra viršiausia A- 
merikos Lietuvių Katalikų įstai 
ga. v Tamstos laiškelį pridaviau 
Tautos Fondo raštininkui K. 

į Krušinkui, kuris žadėjo Tamstai 
pranešti Tautos Fondo aukų 
rinkinio tikslą. Federacijos Ta 
lybos raštininku yra paskirta 
man būti, bet kadangi Tamista 
oficialiai atsikreipei prie Federa 
ei jos raštininko, tai ąš negaliu 
Federacijos Tarybos vardu 
Tamstai atsakyti.

Su tikra pagarba, 
(Pasirašo) Jonas E. Karosas, 

Fed. Rašt.
Nuo gerb. K. Krušinsko iki 

šiol atsakymo negavau.
Prisibijodamas vėl nepatai

kinti, prie ko turiu kreiptis, 
štaomi atsišaukiu viešai ir pra
šau paaiškinimų.

1. Kokiems valstybės reika
lams buvo renkamos aukos Tau 
tos Fondui, kiek ir kokiems rei 
kalama jos išleistos ir kiek-dar 
liko ir kam likusi suma žadama 
pavesti ?

2. Ar paaukotą to bepartyvio 
žmogaus suma galima įnešti į 
Lietuvos Valstybės iždą, kaipo

notą ......... $50.17 auks. 2460
18. šv. Juozapo Draugija iš

Springfield, 111., per sekr.
P. žemaitį $35.00 auks. 1263

19. Union City, Conn., Lietu-
tuvių, per Agnę Genčiuvie- 
nę ........... $240.00 auks. 8664

20. Iš Eliabeth, N. J., per A.
Liutviną $100.00 auks. 3610

Išviso $5,160.68 auks. 339,476

Reikia spėti, kad visi šie pi
nigai jau bus įteikti Lietuvos 
Raud. Kryžiui. Pabrauktosios 
sumos jau yra tikrai gautos, 
nes iš Lietuvos gauta jau k Vi
tos. Be to, gauta žinia, jog 
Lietuvai Gelbėti Draugija yra 
pasiuntusi Liet. Raud. Kryžiui 
$5,000 dol. ir tie pinigai jau esą 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banke. Reikia spėti, kad jau 
yra apturėti. Pagaliaus Liet. 
R. Kr. Reni. Draugija per kun. 
J. žilių yra pasiuntusi 1500 
dol., kurie tapo įteikti Lietuvos 
Raud. Kryžiaus reikalams per 
Lietuvos Delegaciją Paryžiuje.

Ant galo vienas mažmožis. 
Vienas lietuvis, kaipo beparty- 
vis, prisiuntęs yra Lietuvos At
stovybei 10 dol., kaipo auką 
Tautos Fondui ir prašęs tą su-, 
mą betarpiai pasiųsti Lietuvos 
Valstybės reikalams. Norėda- 
dams atsižinoti, kokiems vals
tybės reikalams Tautos Fondas 
yra rinkęs aukas ir kokiems ir 
šiandien renka, idant galėčiau 
tinkamai to žmogaus norą iš
pildyti, aš kreipiaus laišku bir
želio 15 dieną prie Am. Liet. R. 
Kat. Federacijos raštininko p.

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 
paštą Liberty Bond
sus atperkamo pagal 
tos dienos kurso, ka
da jie musų pasiekia.

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

įneigą nuo Tautos Fondo, ar 
ne?

Suprantama, jog tos pačios 
rųšies krausimai galima adre
suoti ir Neprigulmybės Fondui.

J. Vileišis,
Lietuvos Astovas Amerikoje.

Waukegino

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

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, HL

i | it

Saugok akiu regėjimą

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties i 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 
kių; 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
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekus
TCmykite mano paraSą.

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

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michnicwich
AKUSERKA

Baigusi Akuie- 
4 j oš kolegiją; 
<lgai praktika- 
usi Pennsilva- 
njss hospitali. 
«e, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterims Ir 
merginoms.

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

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

Rez. 1139 Independence Bivd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų,Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 diena 
—auiBi nu m iii—iiiiWiiwiiiiMi v,

TEISTNGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
ma Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyviu styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu- 
tai po $45 ir $65. Mėlino aerge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelines $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvienų dienų flrf 9 
vai. vakare. Subatomls iki IR vai. 
vakare, Nedlhomis iki 6 v, vakare.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted SU Chicagft,
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i k (ĮRESPONDENCIJOS
. tuvoje, kuriuos užlaiko, ir gali 
| duoti užtikrinantį darodymą, jog 
užlaiko, turi teisę $200.00 pa- 
liuosavitno už kiekvieną užlai
komą y patą. Tėmykite, jog nė-

ROCHESTER, N. Y.
Kas girdėti musu padangėj.
Apie šeši mėnesiai atgal čia 

prasidėjo judėjimas, idant algai 
vinus L. S. S. 7 kuopą. Judėji
me dalyvauja didumoj tokie as
menys, kurie pirma nepriklau
sė L. S. S. Todėl j>:e ir veikia la
bai nedrąsiai, lyg ko tai bijotla- 

miesi. Iš patikėtinų šaltinių su 
žinojau, kad jau apie .dvyliką 
asmenų susirašė. Atgavinto- 
jams reikėtų eiti drąsiau, jeigu 
nori atsiekti savo tiksią.
Iš T. M. D. 52 kuopos gy venimo.

Tą kuopą užvaldė “geri tėvy
nainiai0 (taip jie save vadina). 
1919 m. rugsėjo mėnesyj tie po
nai paėmė iš kasos $25 ir davė 
juos, kaipo rankp nigius už sve
tainę. Esą tą svetainę jie pasi- 
sanidę už $100 visiems metams 
kokioms ten “tautinėms drau
gijoms” (kurių Rochesteryj nė
ra). Svetainėj buvo manyta lai 
kyti susirinkimus, rengti pasi- 
Lnksminimus ir lavinimosi, su
eigas. Bet bėgiu trijų mėnesių 
nieko nebuvd -surengta, o ka
dangi paskui nebebuvo iš kur 
gauti pinigų, tai prisiėjo išsiža
dėti svetainės. Tie $25 paimta 
iš TMD. 52 kuopos iždo be na
rių sutikimo. Nusamdytoj 
svetainėj kuopai teko laikyti tik 
vienas susirinkimas. Tuo budu 
vienas susirinkimas atsiėjo $25.

Kuopą kontroliuoja P. Petro
nis, K. J. Semaška, 1). Jokšas ir 
N. Juodviršis, kurie neleidžia 
kuopai susirinkimų laikyti. Da 
sausio mėnesyj gavau atvirutę, 
kuria buvau kviestas į susirinki
mą, 2 vai. po pietų. Nuėjau 
susirinkimai! pirm laiko ir iš
laukiau pusantros valandos, bet 
nesulaukiau net raštininko.

Vasario mėnesyj išnetyčių su- 
siduriau su raštininku P. Pet
roniu, kuriam užmokėjau T. M. 
D. mokestis už 1920 m. Tąsyk 
jis' man sakė, kad tik keturi na
riai esą užsimokėję už 1920 m. 
Bet pinigų turbut jis dar nesiun

tė j centro iždą, nes “V. L.’’ No. 
23 l'MD. atskaitoj nėra 52 kuo
jos. Vadinas1, ta kuopa yra su- 
ipenduota už nemokėjimą duok 
ių.

Lietuvių gyvenimas yra apmi 
•ęs: vieni šią vasarą rengiami va 
'duoti Lietuvon, o kili — labai

■ mano vniilIO 
Ii sekamą pavasarį. Kurie-nc- 
kurie susilaiko nuo politikos lo
dei, nes bijo, kad nebūtų depor
tuoti į bolševikišką rojų. Bet 
vra viltis, kad rudenį ir žiemą 
pasiseks surengti keletą lavini
mus susirinkimų.

Vy’čiai irgi apmirę. Praeitą 
rudenį kai kurie vyčių užsiin- 
lomavo skundimu bolševikų 
valdžiai. Bet, regis, jau atkan
do dantis ir dabar aptilo.

Darbininkų judėjimas. Elek
tros darbininkai streikuoja jau 
lu mėnesiai, l iek 'jau laiko 
streikuoja ir plumberiai. Pa
prasti darbininkai ir-gi streika
vo, bet jie pralošė streiką. Rei
kalavo 85 centų valandai. Išpra- 
Ižių kompanija siūle 65 centus, 
bet paskui ji bodavę tik 60 cen
tu ir darbininkai sugrįžo dirbti.

—J. J. Z.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Lietuviai ir taksai nuo ineigų.

Atsiranda lietuvių, kurie turi 
klaidingą nuomonę apie “ineigų 
taksus”. Kaikurie lietuviai ma
no, jog lietuviai Suvienytose Vai 
stijose visiškai paliuosuoti nuo 
mokėjimo taksų nuo ineigų.

Lietuvis šioj šalyj jeigu “ne
apsigyvenęs” (non-resident) ir 
nevedęs, jeigu neuždirba dau
giau kaip $1,000, ir ne užlaiko 
tėvus, I. I. paliuosuotas. Už už
dirbtus suvirš $l,000.0Q jau tu
ri mokėti. Jei vedęs, ir gyve
na su savo žmona ir vaikais, tu 
ri paliuosavimą dėl $2,000.00 ir 
$200.00 už kiekvieną vaiką, ku
rį jis užlaiko. Jeigu vedęs ir 
tufl vaikus, tėvus, ar kitus Lie-

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai

ra paliuosavima žmonai, kuri ne
gyvena šioj šalyj su vyru.

Visi, kurie neužmokėjo už 
1917 metus, arba nuo kurio darb 
davys nesulaikė dalį algos, bus 
reikalauti prieš išvažiavimą, jei 
gu mano važioti ti iš Amerikos, 
užmokėt 2% visų ineigų (nepai
sant kaip mažai uždirbo ir be 
jokių paliusovimų), apart to 

$10.00 kaipo bausmę už neuž- 
mokėjimą, ir gal 50% arba 
100% taksų, paskutinis priguli 
nuo kolektoriaus.

“Apsigyvenę” (resident) lie
tuviai turi tas pačias teises su 
amerikiečiais.

Kiekvienas lietuvis ragintas, 
ypatingai jeigu mano grįžt Lie
tuvon, gaut tikrus parodymus 
nuo savo darbdavio ar darbada- 
vių kaslink 1917 metų uždar
bio.

Negalime aiškint pilnai tak
sus nuo ineigų, bet Lietuvių Sky 
rius, Bureau of Forengn Lan- 
guage Information Service, prie 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus, 
1107 Broadway, New York Ci
ty, visuomet apsiima pagelbėt 
ypatiškai ar per paštą visiems, 
kurie kreipsis prie jo. Biuras 
ypatingai teikia pagelbą atva
žiavusiems į New Yorką keliau
jant Lietuvon.

American Red Cross, Lithua- 
nian Section, 1107 Broadway. 
New Yory iCty.

Evoliucija ir Revo
liucija.

Neretai tenka girdėt darbinin
kus diskusuojant klausimą: ovo 
Uncijos ar revoliucijos keliu dar 
bininkų klesa pasiliuosuos iš 
kapitalizmo viešpatavimo? Pats 
klausimas yra pilnai neliogiškas 
ir rodo, kaip mažai žinojimo tu
ri jo formuliuotojai. Ir stebėtis 
reikia, kad radikalis elementas 
kuris ima dalyvumą diskusijose 
krypsta prie išrišimo, buk be re
voliucijos darbininkų klesa ne- 
pasiliuosuos, todėl revoliucijos 
kelias esąs klaidingas.

Evoliucija ir revoliucija einr 
ne tik žmonijos gyvenime, o ii 
visoj gamtoj. Jos pilnai priklau
so nuo medžiagos ypatybių ii 
nuo spėkos, kuri veikia į medžia
gą. Skirtingumas tarp evoliuci
jos ir revoliucijos nėra didelis, 
nes viena ir kita reiškia permai 
ną, tik tiek, kad pirmosios proce
sas yra lėtas, laipsniškas, gi ant 
rosios yra urnas arba staigus ir 
todėl lengvai matomas bei jau
čiamas; Revoliucija todėl galima 
pavadinti kiekvieną staigų bei 
pagreitintą evoliucijos laipsnį.

Paimkite sėklą ir pasodinkite 
į derlingą žemę. Pradinis aug- 
muo joje yra užsidaręs ir maiti
nasi sėklos medžiaga. Bet ateina

Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 
užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO
, VAIZBOS “MADONA” ŽENKLAS 

Užregistruota 8. V. Pat. Ofise.

Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jj! Jie prašo jo 
Uaugjaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.

Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu. 
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo iŠdirbėjų 60c. su persiuntimu.

F. AD. RICHTER & C0„ Buh Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

*

i lusikn ir Turkiškos Virm

vi

13tk STREET
TsL Katrie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO* ILK

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORTELECTRIC C(\ Ine.

A. BARTKUS, Prea. i
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Ckicago, UI.

\\

M

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

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

laipsnis, kada maisto stoka ver- 
č'a jį išleisti šaknis per sėklos 
lupiną, sėklos lukštas turi plyšti, 
kad augmuo galėtų išleisti lapus. 
Arba imkite kiaušinį. Jis turi 
būt šildomas tinkama šiluma per 
žinomą laiką, kol jame tvarkosi 
gyvybė. Staigi šiluma tik suga
dintų gyvybę. Lėtas procesas tu
ri eiti, kol gyvybė susitvarko ir 
išsivysto,’ bet lėtumas paskui už
kenktų, jei ta susitvarkiusi gyvy 
bė neišsilaužtų iš kevalo gaut 
reikalingo oro ir maisto, čia pri
reikia staigaus proceso. Taip pat 
ir motinoj besivystantis kūdikis 
pereina evoliucijų ir revoliucijų 
eilę, kol galų gale įvyksta aiškiai 
matoma revoliucija, kada kūdi
kis turi atsiskirti nuo motinos, 
pradėt kvėpuoti savo plaučiais ir 
įgyt pilną savo kraujo cirkuliaci
ją

Pavyzdžių iš gamtos, rodančių 
evoliucijos ir revoliucijos bėgį, 
galima butų duot tūkstančius, 
kurie kuoaiškiausiai rodo, kad 
ne evoliucija, ne revoliuc. negali 
būt išvengta be mirties gyvybei. 
Užtęsimas evoliucijos, kada re
voliucija turi įvykti, arba žymiai 
užkenkia gyvybei arba reiškia 
mirtį. Taip pat kol evoliucija 
neatliko savo darbo revoliucijos 
darymas tik gali užkenkti gyvy
bei arba jai gyvastį atimti. Pa

bandykite pramušti kiaušinį, ku
riame paukštis nėra da pilnai 
susiformavęs. Lai kūdikis lieka 
pagimdytas prieš laiką. Rezulta
tai žinomi.

žmonijos ekonominiame, poli
tiniame ir socialiame gyvenime 
evoliucija darosi be sustojimo, 
o revoliucija įvyksta laikais. 
Žmonija yra buvusi laukiniam 
stovyj, yra užsiėmus žemdirbys
te, amatninkyste bei išdirbyste 
dėl pardavimo ir pačiu pardavi
mu dirba komercija. Šitos visos 
gadynes ir jų protarpiai turėjo 
būt pergyventi, nes ekonomija 
arba būdas, iš ko žmonės gyve
no, vystėsi laipsniškai. Apart vi
sokių išradimų, pagerinimų išdir 
bystes įrankių ir pripratimo 
žmogaus fiziškų ir dvasinių jie- 
gų prie kožnos naujos atmainos, 
visuomet reikia kad ekonominis 
Žmonijos gyvenimas išvystytų ir 
Žmonių klesas vienokios ar kito
kios atmainos įvykinimui ir pa
laikymui. Pav., darbininkų klesa 
neatsirado tik todėl, kad jos bu
tų užsimanę socialistai ar kas ki
tas. Šita klesa didėja ir virsta 
skaitlingiausia žmonių klesa pa
saulyj ne dėl keno nors agitaci
jos. Nors kapitalizmo ateičiai 
litą klesa yra mirtinu, baubu 
kapitalizmas ne tik negali jos 
sumažinti, o yra pats jos sparčiu 
ir vieninteliu agituotoji!.’ Darbi
ninkų klesos augimas yra natū
ralia dalykas ir kova tarp šitos 
klesos ir kapitalizmo dėl intere
sų priešingumo būtinai gema. 
Musų užduotis gali būt tik pamo
kint darbininkus, kaip tą kovą 
vesti ir kaip kovoti ir tvarkytis 
'ame momente, kada kapitalizmo 
gyvenimas turės būt panaikin
us. Darbininkų klesa neatsira- 
!o urnai — ji išsivystė iš kitų 
klesų. Jos skaitlius auga laips- 
liškai, jos supratimas apie save 
pradžioj yra nedidelis, kova ir 
irganizacijos netobulos. Bet juo 
olyn, tuo didyn auga jos skait- 
ius, didėja intelektualūs jiegos 
r tobulinasi organizacijos. Kol 
įuržuazija nebuvo pribrendusi ir 
zisos aplinkybes nesusidėjo jos 
patogumui, tol ji negalėjo vest 
įasekmingos kovos prieš feoda- 
izmą, t. y. prieš tai, kol evoliu
cija neatliko savo darbą gerovės 
leduos, o tik pakenks arba mir
tinu smogiu apsimokės, šitokios 
klaidos gerą pavyzdį duoda Rusi- 
:a, kuri buvo pribrendusi prie 
luržuazinei-demoknttinės revo- 
iucijos ir tokis pat šalies tvarky- 
nosi budo, bet kurioj bolševikai 
užsigeidė be jokių laukimų ir at
sižvelgimo į aplinkybes įvykinti 
socialistinę tvarką. Per pustrečių 
metų jie auklėja tą nelaiko gimt 
iriverstą “kūdikį”’, ir vis pasek
mės blogos. Priseina ir laisves 
mo žmonių atimt, ir juos perse
kiot,ir prievartos budus pavartot 
larbe, ir nesvietiškai daug pini
gų išleist propagandai, ir turėti 
suirutę šalyj, kad kaip nors at
laikius revoliucijos gyvybę- Di
leles, išlavintos ir gerai organi
zuotos darbininkų klesos ten nė
ra, jeigu ją palyginti su ūkinin
kais ir kitokios nuosavybės ele- 
nenlais. Industrinis šalies 
stovis irgi toli nuo to, kad socia- 
izmą galima butų šiuo laiku įves 
i. Kad šitaip yra, ne tik veik 

visi žinome, o ir tas faktas, kad 
socializmo ten da neįvedama, pa
rodo, jog jis nėra galimas ten 
šiuo laiku.

Revoliucijos gali užsigeisti 
bernas tokioj ūkininkų šalyj, kur 
tik keli bernai yra. Jo geidimas 
nors ir teisingas, bet praktikoj 
reikštų absurdą. Revoliucijos rei 
kia ne tik norėti, o reikia kad jai 
butų dirva įvykti ir gyvuoti. Ta 
dirva prisirengia evoliucijos ke
liu. Užsikarščiavimas, noras 
tuoj įvykinti vienokią ar kitokią 
revoliuciją negelbsti, o jei gelbs
ti tai pasekmės blogos, žmonijos 
gyvenimas ilgas, dalykai keičiasi 
lėtai ir kokis vienas-kitas Juozas 
bei Vincas neperkeis dalykų.

žmonės, kurie geidžia belai- 
kinių revoliucijų, nemoka supras
ti, kada revoliucija gali ir turi 
įvykti. Jie gali kviesti prie revo
liucijos, kada dirva jai nepribren 
dus ir gali stot prieš ją kuomet 
.ji pati veržiasi įvykti, šitokie be 
supratimo žmonės yra pavojingi 
ir kenksmingi.

—žilių Antanas.

Pasidėkite 
Pinigus 
Lietuvos 
Bankan

e

Kas mano važiuoti Lietuvon da
bar ar už metų ar vėliaus, gerai 
padarys pasidėjęs savo pinigus j Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banką.

Pasidėti pinigai Lietuvos Bankon apsi
moka iš daugelio atžvilgių. Dėlto, kad mar
kių arba auksinų kursas kol-kas vis dar kj- 
la, o toliaus irgi rodos turės kilti, tai padėti 
Lietuvos bankon pinigai už metų kartais 
gali užaugti j dvigubai didesnius. Dar tik tre 
jetas mėnesių atgal šimtas markių arba 
auksinų kainavo apie $1.25, o dabar šim
tas auksinų yra vertas arti trijų dolerių.

Jicgu Lietuvos ir Vokietijos pinigai toliaus 
taip sparčiai ir nekiltų, tai jie visgi kils 
nors ir palengva. Jų normalė vertė prieš 
karę buvo $23.82 už šimtų markių.

Apart to, kad galima laukti pinigų ver
tės pakįlimo, pasidėjus pinigus Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankan galima gau
ti didesnį nuošimtį negu Amerikos ban
kuose.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS 
BANKOS MOKA Už PADĖTUS PINIGUS 
sekančius nuošimčius:

3%, jeigu panigus padėsi išėmimui su 
pirmu pareikalavimu.

5%, jeigu pinigus padėsi išėmimui po
vienų metų.

7%, jeigu pinigus padėsi išėmimui po 
dviejų metų ir daugiau.

PASIDĖTI PINIGUS LIETUVOS BAN
KON GALIMA PER NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pakviesta Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko tarpininkauti pinigų pasidėjimo rei 
kale tarp Lietuvos banko ir amerikiečių.

Norint pasidėti pinigus į Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banką, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikaciją, kurią išduoda 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kaciją pasiunČiame kiekvienam kas tik jos 
pareikalauja.

Jau nemažai amerikiečių lietuvių yra 
pasidėję pinigų Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankan. Dabar-gi dar daugiaus žmo
nių galės pasidėti visokių sumų pinigų tau
pymui Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
kan, kada pinigų pasidėjime tarpininkau
ja Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

Siunčiamieji pinigai yra išmainomi į 
auksinus lygiai pagal vidutiniško kurso, ka
da jie pasiekia Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus.

NAUDOKITĖS PROGA, KOL DAR MAR
KĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pinigus ir 
pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

i
Naujleny Pinigo Siuntimo 

Skyrius.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Dr. A. R. Blumenthal

Dykai
Gyvenimai yra 

tarčiai, kad* pra 
vyksta regėjimas

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
tbalmometer. T- 
patinga doma at

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki t vak 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena <•«* S. A«hl.n<

/Telephone Yards 4117 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
*«ra! lietuviam* iinomaa par 33 Ma

tų kaipo patyria rydytojaa. chlrarcM 
ir akuiaria.

Gydo aitrias Ir ehronUkM Uraa. 
nj> moterį) ir vaiky, pagal nanJanaJaa 
matodaa X-Ray Ir kitokiu* elaktroa arta 
taUua.

Ofbaa tr Labaratorlja t ttSS W. Utį 
•t. *«taįl FUk 81.

VALANDOS: Nna 1S-11 plata. t. 
ana 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal
Talaphanal] < Mr*>a

| Naktimis Draxal 
l 950 - Drovar <186
14118 n*1’u4

VALANDOS t S—t ryta, tiktai

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo saują ąfiaą 
pa. 4729 S«. Aaland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Ud 
12 rytmety), npn 2 iki 6 va 
kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

8149 S. Morgan et., kerti 82 st 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASt

Moterišką ir Vyrišką, 
Taipgi Chronišką Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietą ir nuo 

6—8 vakar*. Nedaliomis nos 
9—2 po pietą.
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Wall Street 
Laimėjo.

kon-Demokratų partijos 
vencija nominavo kandidatu 
į prezidentus Ohio valstijos 
gubernatorių James M. Cox. 
Paklauskite vidutinio ameri
kiečio, kas yra tasai Cox: ji
sai negalės jums nieko atsa
kyti. Kuo jisai yra pasižy
mėjęs, ką jisai yra stambaus 
nuveikęs politikoje, kad de
mokratai skiria jį į augščiau 
šią vietą šalies valdžioje?

Gubernatorius Cox yra 
toks pat nulius (zero) politi
koje, kaip ir senatorius Har- 
ding, kurį nominavo repub- 
likonai.

Kaip vienas, taip ir antras 
jų dviejų tapo nominuoti 
dėlto, kad juodu yra ištikimi 
kapitalistų tarnai. Net de
mokratų partijos šGlas, Wil- 
liam Jennings BryAn, sako, 
kad Cdx’o nominavimas rei
škia, jogei demokratų parti
ja pasidavė į reakcionierių 
rankas.

Stambusis biznis, kontro
liuojamas Wall Street’o, pa
diktavo kandidatus ir repub- 
likonams, ir demokratams. 
Dabar jo uždavinys yrąleng 
vas; jisai nepralaimės, nežiu 
rint katras tų dviejų kandi
datų bus išrinktas. Kova 
tarpe republikonų ir demo
kratų rinkimų kampanijoje 
bus niekas daugiaus, kaip lo
šimas, daromas tuo tikslu, 
kad balsuotojai užmirštų, jo
gei tiedvi abi partijos giha 
tuos pačius kapitalo intere
sus.

Bet stambusis biznis vei
kiausia daugiaus rems Har- 
ding’ą, negu Cox’ą, kadangi 
žmonės yra nepatenkinti de
mokratiškos administracijos 
politika ir nori atmainos. 
Valstybinė Pareiga.

Lietuvos buržuazija (ly
giai kaip ir tautininkų bei 
klerikalų partijos Ameriko
je), reikalauja, kad darbi
ninkai pildytų tuos prisaky
mus, kurįuos jiems duoda 
valdžia; eitų į kariuomenę, 
mokytų mokesčius, skolintų 
pinigų ir tt. Bet jie nesako, 
kad jie reikalauja, idant 
darbininkai tarnautų vald
žiai; jie sako, kad tai yra

Šitokius savo tvirtinimus 
tas Frainos partijos orga
nas remia tuo, ką pasakė 
Londono “Heraldo” kores
pondentui delegatai "Mi
liams ir Purcell. O ką juo
du pasakė tam koresponden
tui? Pirmasis pasakė, kad 

■ ■ - - ■ * “ 
sijoje bėgyje 5 metų pasYda-1 
rys taip stebuklingas, kad iš 
kapitalistinių šalių žmonės 
didžiausiu skaičiumi imi
gruos Rusijon”; o antrasis 
atstovas pasakė, kad sovie- 

šalies i ^var^a esanti “stebuklin
ga”, “bolševikų armijų pa
sišventimas ir revoliucinis 
entuziazmas... neapsakomai 
didelis”. j

žodžiu, vienas tų delega- 
tų, pagal “Heraldo” prane- Puolus proletariato diktaturai 
Šimą, pranašavo, kad už Į Vengruose po to, kai konlr-rc- 
penkių metų darbininkų gy- voliucinių elementų pasišaukta | kai streikuoja jau nuo gegužės 

'venimas Rusijoje bus “ste- Bumanijos kariuomenė nuga-
buklingas”, O antras pasakė Ic‘j° revoliucinę Raudonąją ar-Į mokėjimo tikslais darbininkai 
komplimentą bolševiku tvarĮ^^^’ Prasidėjo pirmasai balto-1 butų paskaidyti į sesias katego- 
kai ir k'iriuompnei Bet ar J’° teroro Pcriodas- Jis ^ėsi rijas. Visoms šešioms katego- 
Kdi ir Kdiiuuinenti. ncc ai ik- Rumanijos kareivių apleidi- rijoms turi būt minimum algos 
juodu nurodė bent Vieną mo Bndapešto, lapkričio 16 d., mokamos sulig javų (rugių) 
faktą, iš kurio butų matyt 1919 m., ir pasižymėjo tuo keis- kaina ir kad kas mėnesis darbi- 
bolševikų tvarkos “stebuk- tu apsireiškimu, kad Rumanijos ninkams butų parduodama pro- 
lingumas” arba butų gali- kreiviai, kiek galėdami, gynė dūktų nustatytomis kainomis, 
ma išvest kad darbininku Vengrijos darbininkus nuo įdu- Taip, pavyzdžiui, pirmosios ka- 
gyvenimas Rusijoje ištiesu ^usios ir kcršt" dc8an«<>s ‘c8°ilij<>s ‘.larbini^ai «au 

“Nebuitį,-n,žuazlJ0S' 0 VPai »U(> Vengrijos ti algos pinigais tiek, kiek mo- 
OUbiąs SceDUKllllgas UZ karininkų. ka 40 svarų rugių o, tai butų
penkių metų? Ne, juodu Antrasis baltojo teroro perio- 180—220 Estų markių; šešto- 
nenurodė nė vieno fakto. O pias Vengruose pasižymėjo veik sios kategorijos darbininkai tu- 

Suprantama tečiaus ,kad I reikia žinot, kad “Herald”, luinu Aukščiausios Tarybos at- rūtų gauti pinigais tiek, kiek 28 
kurio korespondentas užra-1 įllsl° Budapeštan savo atstovo, j svarai rugių. Bet samdytojai to 
šinėjo tų dviejų atstovų žo
džius, yra karščiausias bol
ševikų garbintojas. Mes ne
turime pamato 
kad tas korespondentas ap
rašė savo pasikalbėjimą su 
minėtaisiais dviem atstovais 
neteisingai; bet kad jis ne- 
pajiegė išgauti iš jų dviejų 
nei vieno fakto parodymui 
Rusijos tvarkos “stebuklin
gumo”, tai yra daugiaus ne
gu keista.

Antras dalykas: tų dviejų 
atstovų pareiškimai (nepa
remti jokiais faktais) buvo 
ne raportas, o paprastas lai
kraštinis “interview”. De
legacijos raportas buvo pir- 
miaus paskelbtas spaudoje 
(jisai taip-pat buvo duotas 
darbininkų suvažiavimui). 
Tame raporte išdėstyta 
faktai, kurie rodo, kad Ru
sijoje viešpatauja baisus | į 
skurdas, žmonių laisvė su
varžyta, nuomonių laisvės 
ir valdžios kritikos laisvės 
nėra ir tt. Bet nei Williams, 
nei Purcell neužprotestavo 
prieš tą raportą; laikraš
čiuose buvo pranešta, kad 
po juo yra pasirašius visa 
delegacija, taigi ir juodu.

Pagalios, tuodu delegatai 
savo pasikalbėjime su, “He- 
rald’o” korespondentu visai 
nesakė, kad kas-nors mela
vęs, aprašydamas Rusijos 
santikius. Tie žodžiai apie 
“melavimą” priklauso ko
respondentui, o ne delega
tams ; ir tas korespondentas 
pavadino melagiais ne de
legacijos raporto autorius 
ir ne tuos delegacijos na
rius, kurie nerado jokio so
cializmo Rusijoje, o tiktai 
kapitalistų laikraščius, ku
rie iškreipė raportą arba 
prasiihanė visai nebūtų dai
ktų apie Rusiją.

Reiškia, brooklyniškis pro 
vokatorių partijos organas 
pats pamelavo, norėdamas 
pastatyti melagiais kitus. 
Ir, kaip paprastai atsitinka 
su juo, pamelavo labai kvai
lai. Jisai nori įkalbėt pub
likai, kad Anglijos darbiniu 
kų pasiuntiniai negalėję at
sigėrėt bolševikų tvarka; o

“Valstybinės 
pareigos ’

vald- 
vald- 
kada 
budu

Šitie žodžiai x “valstybinė 
pareiga” daugelį žmonių su
klaidina. Ne vienas žmogus, 
kuris visai nepritaria nei pir 
mesnioins Lietuvos 
žioms, nei dabartinei 
žiai, ima remt valdžią, 
jam pasako, kad tuo
jisai patarnaus ne valdžiai, o 
valstybei. Tatai pareina nuo 
nemokėjimo suprast, kas yra 
valdžia, o kas valstybė

Valstybė yra visos 
organizacija; o valdžia yra 
tam tikros klesos (arba tam 
tikrų k lėšų) organizacija, ku 
ri stengiasi savo reikalams 
panaudot valstybę. Kiekvie
nam dalykui, kurio nori val
dančioji klesa (arba klesos) 
atsiekt, Ji panaudoja valsty
bės priemones arba valsty-j 
bes firmą. Sakysime,’ val
dančioji klesa nori užkariaut 
daugiaus žemės: tad ji per 
savo atstovus, esančius vald
žioje, sako, kad tai reikalin
ga valstybės padidinimui; ji 
nori labiaus išnaudot darbi
ninkus, tada valdžia stengia
si pravest įstatymus darbi
ninkų suvaržymui ir aiškina, 
<ad tai esą reikalinga gėrės-1 
nei valstybės tvarkai.

valdžia negali daryt vien to
kius dalykus, kurie yra nau
dingi tiktai viešpataujan
čioms klesoms, neatsižvel
giant ar tai bus naudinga vi
sai šaliai, ar ne; jeigu ji vi
sados eitų prieš visos šalies 
gerovę, tai \ nuo to pagalios 
ir ir tos klesos nukentėtų. Be 
to, ji iššauktų didelio pasipik 
priešinimo iš kitų klesų. Tai
gi kaikurie dalykai, už ku
riuos stoja valdžia, yra ištie- 
sų visos šalies reikalai.

Reiškia, priešinties visiem 
kam, ko tiktai pareikalauja 
valdžia, butų neišmintinga 
Bet daugelis tų reikalavimų 
kuriuos valdžia apkrikštija 
“valstybės reikalais,” yra 
niekas daugiaus, kaip tiktai 
išreikšti tam tikroje formoje 
išnaudotojų interesai. Todėl, 
kada valdžia kreipiasi j dar
bininkus su savo reikalavi
mais, tai jie, pirma negu pri-1 
tarę jiems, privalo ištirt jų 
prasmę. Jeigu tie reikalavi
mai yra kenksmingi darbi
ninkams, tai jie negali būti 
naudingi šaliai, nežiūrint ar! 
jiems bus duota toks, ar ki- j 
toks vardas.

n
*—W— 

pžvalga
PROVOKATORIŲ PAR
TIJOS ORGANAS 
VĖL MELUOJA.

Lietuviškas Frainos par
tijos organas, kuris nesenai 
išniekino Anglijos darbinin
kų delegaciją, atsilankiusią 
Rusijoje, už tai kad ji nu
peikė bolševikų tvarką, da
bar vėl mėgina pasislėpti už 
tos delegacijos nugaros, kad 
apšmeižus “Naujienas”.

Tasai organas sako, kad 
Anglijos darbininkų atsto
vai (apie kuriuos jisai da 
tik kelios dienos atgal rašė, 
kad jie yra “prisigėrę smul
kiai - buržuaziško raugo”) 
ne nupeikė Rusijos tvarką, o 
išgyrė ją; tik kapitalistų 
spauda, girdi, prasimanė, 
buk jie peikę ją; jie protes
tuoją prieš tokius tos spau
dos prasimanymus.

tuo tarpu jau visi Žino, kad priėmė — faktas, kurs Vengri- 
Anglijos darbininkų suva-| j°s viešpačius neapsakomai su- 
žiavimas, išklausęs tų pa
siuntinių pranešimo apie 
bolševikiškus “stebuklus”, 
2,940,000 balsų prieš 225,000 
atmetė bolševikišką inter
nacionalo. Ant kiekvieno 

darbininkų gyvenimas Ru-1 tuzino bolševizmo priešų ra
dosi mažiaus kaip vienas 
bolševizmo pritarėjas!

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

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

VENGRIJA.
[Federuotosios Presos koresp.] 

ERNEST LORSY.

Į rūpino. Visupirma atvyko Ita
lijos sacialistų partijos delega
tai: Aleesto Della Setą ir Artu- 
ro Velia, abudu Italijos parla
mento nariai, pasiekusi Vengri
ją paskutinėmis balandžio mė
nesio dienomis. Po to tuojau 

1 atvyko Anglijos darbininkų de
legacija, vadovaujama parlamen 
to nario ir Nepriklausomosios 
Darbo Partijos lyderio pulk. 
Wedgwoodo .ir susidedanti iš ke 
tūrių Britanijos Amatinių Uni
jų atstovų: Williamo Harriso, 
B. VVilliamso. Jie ką tik dabar 
sugrįžo iš Budapešto. [Bus dau
giau.]

ESTAI.
Naujos rųšies streikas.

[Federuotoji Presą]

Estuose eina naujos rųšies 
streikas. Dorpato mieste įvairių 
fabrikų ir idirbtuvių darbinin-

22 d. reikalaudami: kad algos

Sir George Clerko. Tasai asmuo, nenori. Jie siūlo pinigais 7 mar 
šlykščiausias veidmainys, teikė kės valandai pirmosios katego- 
visokios pagalbos ponams ir bur rijos, žemyn iki 4 markių va- 
žuazijai, idant ji galėtų tęsti bal- landai šeštosios kategorijos dar 

tvirtinti, | tojo teroro žygius .plačiausiu bininkams, ir pustrečios markės 
maštabu, šis periodas tęsėsi iki | darbo besimokinantiems, 
pirmojo Nacionalinio Seimo ir 
išrinkimo Horlliyos kaipo kraš
to valdytojo, kovo 1, 1920, ir 
nuo pirmojo periodo skinasi 
tuo, kad jis buvo dar žiauresnis 
ir labiau susistematizuotas. Vi
si to laiko politiniai darbai, — 
rinkiniai į Nacionalinį Seimą, 
Nacionalinio Seimo išrinkimas 
valdytoja — visa tai padaryta 
pagalba baltojo teroro.

Trečias periodas tęsiasi dabar 
nuo kovo 1 d. ir pasižymi tuo, 
kad tie reakcininkai stengiasi 
visokiais budais paslėpti nuo pa
saulio akių nepaslepiamums 
baltojo teroro faktus. Vieloj 
mažėti, teroras linkęs dar labiau 
aštrėti.

Kankinamųjų Vengrijos dar
bininkų šauksmas lėčiau pasie
kė vakarinių valstybių draugus, 
ir pastarieji pasirodė pakanka
mai stiprus, kad privertus savo 
atatinkamasias valdžias pareikš 
ti, kad ir labai švelnų protestą 
prieš Vengrijos valdžios žiauru- 

Jau kovo mėnesio pabai- 
ministeris pir- 
Simonyi-Sema-

Toks reikalavimas algos pa
remtas esamuoju gyvenamųjų 
daiktų, pavyzdžiui javų, bran
gumu yra visai naujas dalykas, 
ir samdytojai suuodžia tame ne
menką sau pavojų. Jie nebega
lėtų kaltinti darbininkų, kad 
jie esą “begalo godus: kiek ne
padidinsi algą, jiems vis maža”. 
Delio jie atkakliai stengiasi ne
pasiduoti, tokį darbininkų reika 
lavimą vadindami “bolšcvikiš-

lėm, Beverly, Danvcrs, Beabody 
ir Marblchcad mete darbų, rci- 
kalaudaim, kad padidinta 20% 
alga, kurių darbininkai nesenai 
laimėję, bet nuo birželio 21 d. 
samdytojai vėl atsisakė mokėti, 
butų atsteigta ir toliau moka
ma. Streikuoja viso nuo 3000- 
5000 batų siuvėjų.

New Yorkas. — Workers I)e- 
fense Union nori surinkti 50 tū
kstančių dolerių kaucijai, kad 
išėmus 40 I. W. W. narių iš fe
deralinio Leavenvvorthe kator
gos kalėjimo. Tuo reikalu ta 
unija atsišaukia į visas užjau
čiančias darbininkų organizaci
jas, prašydama paskolos pini
gais ir Liberty Bonais.

Skaitytoju Balsai
[l/i t&reikitaa Štame įkyriąja 
nuomonia Redakcija neatsako.}

Laiškų apkrausimas Lietu
voj. — Kovo 1 d. pasiunčia tė
vams į Lietuvą penkis dolerius 
pinigais, apdraustu laišku. Da
bar gaunu nuo motinos laišką, 
kuriuo man praneša liūdną žinią 
apie tėvelio mirti ir pažymi, kad 
mano laiške radus tik du dole
rių, vietoj penkių. “Gal būt, kad 
kas išėmė, ba laiškas buvo at
plėštas”, sako motina, žinoma, 
ne kitaip. Matyt, Lietuvoj paš 
to tarnautojai turi ilgus pirštus. 
—Antanas, Jasinskas, Mayvvood, 
III.

{tarimas korespondenty.

rius. Tas jų lėkimas ir besikraus 
tymas tęsėsi dešimtį dienų. 
Kaip apskaito, per valandą lai
ko iškeliavo į šiaurius po 150,- 
000 paukščių. Kokios priežastįs 
vijo juos iš gimtojo krašto sve
tur, nežinia, bet vijo ne maisto 
stoka, nes peteliškių, kuriomis 
jie minta, Šveicarijoj netruko. 
Juk ir čielų tautų persikėlimus 
iš Azijos Europon ne visuomet 
gimdė stoka maisto namie. Bet 
buvo ir tokių atsitikimų, nes di
deli, kitąsyk vaisingi vidurinės 
Azijos plotai, dėl žmonių nenusi- 
manymo ir apsileidimo, pavirto 
tirais, kurie visų žmonių išmai
tinti negalėjo. Ir karės tarp tau
tų ne visuomet reikalas gimdė.

—L. šernas.

Jovaras prašo drau 
gų pašalpos.

Nesenai mes buvome išspaus
dinę Naujienose žinomo eilių ra
šytojo Jovaro atsišaukimą, ku
riuo jis prašė amerikiečių drau
gų piniginės paramos. Dabar ga
vome antrą jo atsišaukimą tuo 
pačiu reikalu. Skųpdžiasi labai 
dėl savo vargo ir prašo,'kad už- 
jaučiantįs draugai amerikiečiai 
šiek tiek padėtų jam iš to vargo 
išbristi. Jeigu kas norėtų jo pra
šymą išgirsti ir kiek paaukoti, 
gali pinigus siųsti jam tiesiai 
šiuo adresu: Jonui Krikščiūnui 
(Jovarui), Šiauliai, Kooperacijos 
Sankrova, IdLithuania; arba per 
Naujienų Redakciją, kuri mielai 
patarpininkaus.

Iki šiol Jovarui sušelpti atsiun 
;ė Jokūbas Jučas iš Berkely, Ca- 
if., 5 dolerius.

inus.
goj Vengrijos 
mininkas, Dr.
dam, perskaitę Napioniliniamc 
Seime laišką nuo Vengrų tai
kos delegacijos pirmininko gra
fo Alberto Apponyi, kur Appo
nyi graudena, jog krašte turi 
būt atsteiglos legaliuos sąlygos 
ir perspėja, kad baltojo teroro 
aktai permainę visai ūpą Pary
žiuje: tas ūpas pradžioj buvęs 
esamajai Vengrų valdžiai palan
kus, bet dabar dar.osi visai prie
šingas. Tęsimas teroro ilgiau, 
sako Apponyi, galutinai atšal- 
dysiąs nuo Vengrijos tuos oku
puotuosius kraštus, kuriems Ven 
grų taikos delegacija reikalavus

MEKSIKA.
[Federuotoji Presą]

Meksikos Miestas. —Aštuoni 
tūkstančiai medvilnės verpėjų ir 
audėjų dirbančių dvidešimt aš- 
tuoniose Meksikos valstijose ir 
federalinio distriklo fabrikuose 
įtekė savo samdytojams ultima
tumą, pareikšdami, kad jie me- 
siią darbą, jeigu jų reikalavi
mai nebusią išpildyti. Jie rei
kalauja, kad dėl streiko pašalin
tieji darbininkai butų atgal pri
imti darban ir kad butų panai
kinta valdžios paskirtoji arbi- 
tracijos komisija. Jie reikalau
ja ,kad butų panaikinta valdžios 
paskirtoji komisija, kuridj ir 
darbininkai butų atstovaujami.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotoji Presą]

Detroit, Mieli. — Vietos teis
me buvo tardoma byla streik
laužio J. Lyncho už pasikėsini-

Naujienų 148 numeryj kores
pondencijoj iš Melrose Parko p. 
Antanas Jasinkas duoda šitokį 
pamokslą: “Aš patarčiau Naujie 
noms apsižiūrėti su Melrose Par
ko žiniomis. Jos tankiai paeina 
iš koniubistų, kurie be atodairos 
šmeižia Naujienas ir d. Grigaitį. 
Tegul jie rašo į savo organus, 
kur dedama žemiausios rųšies 
melai, o ne klaidina skaitytojus”.

Šitokį persergėjimą A. Jasins
kas rašo dėl to, kad kiek ankš
čiau išspausdintoj Naujienose 
(1-13 num.) žinioj iš Melrose Par 
ko, žinios padavėjas nieko nepa
minėjo apie jo, Jasinsko, gautą 
“komunistų” grasinantį laišką”. 
Kadangi po žiniomis iš Melrose 
Parko visados randama padėta 
slapyvardis “XXIX”, tai reiškia, 
kad iš ten tas vienas korespon
dentas terašo (rašo ir daugiau. 
—Red.), ir jis čia Jasinsko įta
riamas. Užtikrinu Naujienų Re
dakciją ir skaitytojus, kad as
muo, kurs po žiniomis ir šiaip 
straipsneliais pasirašo “XXIX”, 
yra nuoseklus socialistas, ir tik 
blogos valios žmogus tegalėtų 
jį įtarti taip, kaip lyg norėtų j j 
įtarti A. Jasinskas.—

B. Kartaski.
Redakcijos pastaba. —Naujie

nų Redakcijai musų bendradar
bis XXIX žonomas kaipo rimtas 
socialistas ir užtikimas žmogus. 
Nemanome, kad ir A. Jasinskas 
jį norėtų įtarti. O kad yra gai
valų ne tik Melrose Parke, bet 
ir kitur, kurie “komunistiškais” 
provokacijos darbais užsiima, tą 
mes labai gerai žinome.

cpti11” 1 i 'i'ifg—gi_a_

^Sveikatos Skyrius

AR KARPOS LIMPA?

Du daktarai, Wile ir Hinge- 
ry, lipinėjo, ar galima užkrėsti 
varpomis. Jų bandymai pasiro 
dė, kad galima.

Juodu pirma dalį karpos, pri
rengia tinkamu budu ir prireng 
ąją medžiagą įčirškia po oda. 
čirškimo vietoj, sulig jų tvirti

nimu, atsiranda augimai, kurie 
visai panašus į karpas.

Paprastas lėmijimas irgi kal
ia už tai, kad karpos paeina nuo 
<okio nors parazito. Kur atsi
randa karpa, neretai netoli jos 
pasirodo ir mažesnės. Jeigu nė
ra arti karpos kitų, tai neretai 
os pradeda atsirasti kur nors 

netoli. — Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuost 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus ir popieras i
Narnų Ofisas:

1323 S. Hilsted St
Ant trečių lobų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas!
127 N. Dearbom St 

1111-13 MtyBIdg.
Td. Central 4411

'& ■ ’jc.v wi'.:

Tečiaus las laiškas, kurį Appo

šiai Tarybai patarus, nedavė nė 
jokių rezultatų. Baltasis tero
ras siautė kaip siautęs, kartais 
dagi didesniu žiaurumu. Tuo 
tarpu gi valdžia daro dar di
desnių pastangų leisti užsienio 
žmonėms durnų į akis. Ji nu
ėjo taip toli, kad toms užsienio 
darbiu nkų organizacijoms, ku
rios reikalavo iš atatinkamų sa 
vo valdžių daryli žingsnių su
stabdymui baltojo teroro Ven
grijoj pasiuntė kvietimą atvykt 
Vengrijon ir įtikinti, kad jokio 
baltojo teroro ten nesą! Tą pa
kvietimą užsienio darbininkai

nch teisinosi, kad jis paleidęs ke 
lelą šūvių į vieną streikuojan
čiųjų plumberių, buk gindama
sis nuo užpuolimo. Susirinku
sioji teismo kambary publika la 
bai nustebo, kada teisėjas Jay- 
ne, pakilęs nuo savo kėdės, pa
reiškė, kad kaltinamasis meluo
jąs: žmogus, į kurį jis paleidęs 
keletą šūvių, buvęs ne streiki
ninkas, o jisai pats, teisėjas. Jis 
ėjęs iš Y. M. C. A. namų laukan,

Mason City, la. — Vielos 
licija neleido kalbėti gatvėj, 
Rock Island gelžkelio stotim, 
Lester P. Bario\vtii, Pasaulio Ka 
ro Veteranų organizatoriui. Tai 
jau antras atsitikimas šiame 
mieste, kad tos radikaliuos bu
vusių kareivių organizacijos su
sirinkimai išvaikomi.

po- 
ties

Salem, Mass. — Batų pramo
nes darbininkai miestuose Su-

Iš (vairių Sričių
PAUKŠČIŲ Iš GIMTOJO 

KRAŠTO PASIŠALINIMAS.

tautos, apleidžia savo gimtąjį 
kraštą, tą visi žino. Daro tai 
dėl maisto stokos, ir kuomet jų 
vaikų išsiperėjimui reikia ramu
mo. Bet būva paukščių persike 
limai iš gimtojo krašto ir be ma
tomų priežasčių, ir tai čielais bū
riais, kaip ir parlegiančiųjų 
paukščių, tik ne savo laike. Ir 
daro tai paukščiai, kurie šiaip 
niekados pulkais sayo tėviškės 
neapleidžia. Daro tai dėl jiems 
netinkamo oro, bet kartai daro 
tai ir dėl visai mums nesupran
tamų priežasčių. Toki be mato-; 
mų ir suprantamų priežasčių di-j 
deliais pulkais vietinių paukščių 
persikėlimai buvo Šveicarijoj.
Pulkai paukščių skubinosi, lėkė SKAITYKIT IR PLATINKIT 
su nepaprastu greitumu į šiau-

A.

European Am|>n Bv

3249 So
TELEPHONE 0OUuEVARD?4

O

l>

DR. A. MONTVID
CHICAGO

KJctnvU Gydytojas Ir CMrūgM 
21 E. Washlnrio» 8L 
INar.rhal! Fie!< Ak>«x 

18th fl. Ruimas 1827 
Phono Central UIS 

Valandos: dio 19 iki 12 ryte

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

2-RnlndnIiat. Phono Armltaf* IRK 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Tdephone Drover

Dr. A. Juozaitis
DENTI8TAR

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. NedMiomi* pagal sutarimo, 

Į 8281 lUltM St Cbleaga, III

ji .
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nistais Dr-stės sekretorių 11 turėtų pasitikti priėmimo komi- 
hals. buvo nuteisę, bet sekančia , tetas. Sam žinojo, kad kai-kurie 
me susirinkime draugystė nuo f žmonės lauks jo banke, bet jis 
jo bausmę nuėmė. ; nemanė, kad tų žmonių butų tiek

Komunistai gavę spraktą vaik daug.
ščiojo kelias dienas nosis paka
binę ir šmeižė 
rinčius žmones ir laikraščius.

Dabar jie sugalvojo
skymų. Tariasi, laksto prikal
binėdami nekuriuos draugystės 
narius, kad sekančiame draugy 
stės susirinkime vėl prisikabi-

riato diktatūrą, bet jie buvo į- nūs prie drg. A. Liutkaus ir at- 
steigę ir komunistų knygyną.; naujinus panaikintą jų bausmę. 
Vienok niekas jiems nepritarė
ir todėl knygynas turėjo užsida-, tikruoju vardu, tai jie skerečio- 
ryti.

Nutarė jie sugriauti ir L. S.! negana.
S. 138 kp., ir griovė kiek drūti.1 susirinkime 
Praeitą rudenį, norėdami at
siekti savo tikslą, komunistai 
padarė stambią “klaidą”. Vieto
je sugriauti kuopą, jie pasisavi
na L. R. R. P. Kliubo čarterį ir 
skuti namo. Kliubas turėjo ba- 
derio, iki atgavo savo čarterį. 
Už tai komunistai daug pabėrė 
koliojančių žodžių, kaltindami 
kliubiečius išdavyste...

Dabar komunistai pradėjo I deda namie. Pasitikėjimai ir vil- 
sukti sau nau ją lizdą prie Vyrų I tis netik prasideda namie, bet 
ir Moterų Apšvietos Draugystės. Į ir baigiasi ten. Ir kuomet vertei

va pradeda bastytis po platųjį 
pasaulį, ko gera galima lauk
ti iš jo?

Anądien sugrįžo Sam Alport 
atgal į Chicagą iš Minsko guber

nijos, Irkutsko, Vladivostoko, Si- 
ibirijos, Berdičevo, Ivankovičo,
■ Varšuvos, Pospudniko, Meesos ir
■ Mišino. Iš jo kalbos butų gali- 
’ ma spręsti, kad Baedecker yra jo

Svarbios prakalbos. Pranešimai
DRAUGIJOS

CICERO

Bijosi savo vardo.

šiame mieste lietuvių darbi
ninkų tarpe pridygo daug nema
lonumų, kuriuos čionai pasėjo 
komunistiški elementai. Jų tik-

Kas pavadina komunistus jų

. jas, pyksta ir keikia. To dar 
Komunistai jau viešai 

pareiškė: kad už 
lokį prasižengimų (nepritari
mą) reikia tik diržus išrėžti iš 
nugaros ir daugiau nieko.

Taip jie pienuoja savo darbų. 
Pažiūrėsime, kas iš to išeis.

— šaltyšius.

Bankininko vargai.

Labdarybė, kaip žinia, prasJ-

Mirė Vincentas Bielevyčia pa- 
nedėlyje antrų valandą ryto. Pa
ėjo iš kaimo Degimo, Mariam- 
polės apskričio. Buvo 35 metų 
amžiaus, paliko Amerikoj tris 
seseris ir du broliu ir Lietuvoj 
motiną ir vieną seserį. Buvo pa
sirengęs važiuoti j Lietuvą 17-lą 
Liepos bet nelemta buvo jam 

> gimtinį kraštą, 
sibus ketverge po 

j Kapines, La- 
įbar randasi |x> No. 1918 
Ct., Cicero, 111. Giminės 
ami yra kviečiami daly- 
dotuvėse.
nne didžiausiame nuliu- 

Broliai ir sesers.

I Laulotuve
I pietų j TautiSk
I vonas di
■ —4X-th 
3 i r pažįsi
■ vauti la

Liek 
dime 
aMMOE3UMB3S

Pabučiavęs savo pačią, Sam 
’ tuoj pašaukia automobilių ir vyk 
! sta atlankyti savo banka, kuris 
yra Northwestern Internaciona- 

i linis .bankas, 3424 N. Westem 
avė. Ir Sam yra to banko prezi- 

' dentas, sekretorius, iždininkas ir 
.direktorių taryba.

Tokį žymų žmogų, kai Sam,

Važiuokite į Lietuvę
PER...................... ......... ........

Depositors State Bank 
4633-4G37 South Ashiatid Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

KAI, UKRA1NŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

JUST KIRS Oh! Weii, Ot Course

Gruodžio mėnesyj, jus supran- 
jienis neprita- tnte, pasipylė skundai. Skundai 

paėjo nuo tu žmonių, kurie turč- 
nauįą J° kokius nors reikalus su ban- 

‘ ku. Diduma tų žmonių siuntė 
per Šamo banką pinigus į “seną
jį k rajų”. Šamo bankas visais at
žvilgiais yra panašus į tikrą ban
ką taip, kaip bevo kad yra pa
našus į alų. Bet, jus suprantate, 
jis neturi “maenumo”....

Ir taip iš Lenkijos pradėjo eiti 
laiškai giminėms. Laiškuose bu
vo pastebiama, kad ptisiųsti pini
gai da neatėjo. Tuo pačiu laiku 
buvo prašoma sužinoti priežastis, 
kurių delei pinigai liko sulaikyti.

Ir taip gruodžio mėnesyj Sam 
išvažiuoja patirti kame dalykas, 
kad per jo banką siunčiami pini
gai nenueina į nužymėtą vietų. 
Banko reikalus vesti jis paveda 
Morris Ginsbergui. Vieną dieną 
ateina į banką Ben Segal ir klau
sia:

—Kur yra Sam?
—Minske, — atsako Morris. 1 
Sekamą sayaitę ateina Ike Ilel- 

ler ir klausia Mawrusso:
—Kur yra Sam ?
—Irkutske, — atsako 

russ.
Visoj apygardoj taip ir kalba

ma. kad Sam gyvena Irkutske.
Bet štai ateina Ida Toldberg' 

(dabar ji šaukiasi Ida Cohen,' 
kadangi j i apsivedė su Ike’o pus-! 
broliu) ir klausia:

—Kur yra Sam?
—Sam yra įibirijoj, — atkako 

Mawruss.
Suprantamas daiktas, kada a- 

nądien Sam sugrįžo namo, visi 
skubinosi jį pasitikti. Prisiėjo pa 
šaukti policiją, kad sustabdžius 
didelį puolimą. Visi, mat norėjo 
Samų matyti. Ir kuomet Sam 
atsidūrė Chicago av. policijos 
stoty j, jo paakiai buvo mėlyni.

Trys airiai — McCarthy, Lav 
niek, ir Hughes — ėmė teirau
tis Šamo, kame dalykas. O tuo 
arpu lauke stovėjo pusė Šamo 

banko depozitorių ir prašė Šamo 
išeiti pas juos. Esą jie norį su 
juo pasikalbėti.

—Telefonuok teisėjui Scully, 
kreipiasi Sam į McCarthy.

—Teisėjo nebėra gyvo, — at
sako McCarthy.

—Tsk, tsk, — sako Sam, — 
Jis buvo mano geriausias drau
gas Chicagoje. Bloga. Aš bežinau 
tik vieną teisėją—Harry Fisher. 
Telefonuok jam.

—Fisher randasi Ukrainoj, — 
įkerta Hughes.

—Tąsyk aš lauksiu savo advo
kato, — sako Satn. — Bet kaip 
ten nebūtų mano bankas persių
sdavo pinigus per New Yorko 
Jungtinių Valstijų banką. Aš tu
riu dokumentus ir viską. Lenki
joj dabar eina didžiausi suirutė 
dėl to Paderewskio.

--Jei jus prisižadate ateiti ry
to, — sako McCarthy, kuris yra 
geras žmogus, nors ir airis, — 
tai jus galite eiti namo.

Sam klausosi valandėlę ir gir
di, kad banko priėmimo komite 
to balsai darosi vis žiauresni. Pa 
galvojęs kiek laiko jis sako:

—Verčiau aš pasiliksiu čia....
žinote, aš sutikau Finstera Biso- 
lovlio mieste Emina Goldman__

Liepos 9 d. Car Men’s Audi- 
loriume kalbės John Nicholas 
Beffel, bedūmotosios Presos ko 
respondentas. Kalbos tema — 
“The Labor War in the West”. 
Ant rytojaus, t. y. liepos 10 d. 
Beffel kalbūs toj pačioj svetai
nėj temoj—“The Poison in the 
Nc.ws”.

Kiek laiko atgal Beffel reda
gavo Standard Oil kompanijos 
laikraštį- Toledo :Ncws. Vėliau 
jis dirbo Chicago Examinerio 
redakcijoj. Gi pastaruoju laiku 
jis dirba prie Ne\v York’o Call 
ir Federuotosios Presos.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš. 
mėnesinis susirinkimas įvyks scredoje, 
liepos 7 dienų, kaip 7:30 vai. 
LiuosybSs svet., 1X22 Wabansia 
Malonėkite visi narini būti laiku. At 
veskite naujų narių.

— J. Kalninė, Rust.

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

Kusierius, J. Mazelauskus, 
3259 So. Union

Avė

Avė.

By Ad Carter

tv/F-LL OF ’V
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Nėra saldainių, nėra ir žmonos.

John Paumich turėjo saldai
nių krautuvę prie Ilalsted ir 39- 
tosios gatvių. Praeitų žiemą jis 
vedė Margaret McDonald — 
“sweet sfxteen”. Jo prisieka 
taip pamėgo “kendes”, kad bė
giu kelių menesių Johnas vis tu 
rėjo nuostolių. Pagalios John 
nutarė parduoti krautuvę. Nu
taria—padaryta. Bet kaip tik jis

no ir jo šaunioji Margaret. John 
dabar policijos pagalba j ieško 
savo žmonos.

Buvusi perdaug graži.

vak.
avė

i-
CniCAGOS LIETUVI V DRAUGIJOS 

Sav. Paš Valdyba 1920 metams

.. Brightou Purk LSS. 174 kp. susi
rinkimas įvyks rytoj, 7:30 vai. vak. 
Pociaus svetainėje Kedzie Avc. ir 
38-to Place. —Organizatorius

CICERO Lietuvių Namų savininkų 
sąjungos mėnesinis susirinkimas 
įvyks liepos 7 d., X vai. vak., J. Neffo 
svetainėje, 1500 So. 49-th avo. ir kam
pas 15-th st

Visi narnų savininkai malonėkite 
atsilankyti; bus svarbių reikalų ap
tarti kas dėl pagerinimo miestelio.

—A. Balčiūnas.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACUOS

LIET. DARBININKU DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metame.
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Ant rytojaus teisėjas Le Buy 
pareikalavo iš Šamo $10,000 kau
cijos. Sam dabar sėdi kalėjime 
ir laukia, kol jo gimniės surinks 
tą sumą pinigų.'

INTERNATIONAL' CARTOON CO.

Pirmininkas, S. Danilavlėia,
.. 1617 VV’inche.stcr Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi- 

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

1547 N. Wond St.
Iždininkas, J. Degutis, 3913 Divislon 

St.
Fin. rašt., V. Briedis,

. 1049 Marshfield Avė.
rašt., J. Ascilla.
4725 W. 12-th Place, Cicero.

Iždo globėjai:
Kalainiutė, 1965 Evcrgreen Avė.
Čcrnauskas, 1719 W. North Avc.

Kon

K.
N99
SltNDFR STOUT

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
3154 Dou^ęlas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas,
8833 W. Van Buren St. 

Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,
1331 So. Avers Av.

Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 
20 N. Ashland Blvd.

Mykolas Kaziunas, kasierius,
3959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Irna vai. po pietų.

Jeigu jūsų vertelka ne- i 
turi tokių — pasiųsk pi- | 
nigų ir liemens mierą ir | 
mes jums prisiusime vie j 
ną išmėginimui. Krasa- I 
ženkliai primokama.

J. B. Zitra, pirmininkas,
1919 So. Union Avė.

K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,
1719 N. Harmilage Avc.

L. Ashrnanla, nut. raStlnlnkas,
810 W. 19

Fran. Girdwainis, fin. rašt.
2000 S. Ilalsted

M. Yamilaitis, kontr. rašt.
1744 N. Iloyne Avc.

D. Shcraaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė.

Susirinkimai būna kas mCnesį an<
Irų subatos vakarą, 7:30 vai. vakare.) Pirmininkas Juozapas Rūta, 
1). Shemaičio svet., 1750 So. Unįijp^ 3131 So. Emerald
Avė. ' ' / j Pagclbininkas. Petras Pauzolis,
........................................ .............. .......— | 3131 So. Emcrald 
DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ .Nut. Rašt., Kaz. Demereckis.

AMERIKOJE. | 3327 So. VVallace
Valdyba 1920 metams.

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

LIETUVOS MYLĖTOJU DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Avė.

Avc.

Nellie Jokono buvo perdaug 
graži, kad davus^savo vyrui ra
mumo. Todėl jis nutarė šiok- 
h'oL Kiinvižinfi rfrihimn TIX PfldCj. JllOZ. Valantiejus, Dek sumažinti jos gražumą. Už j 019 Wcst 14lh plftCC
vakar jis įėjo į savo žmonos Prot. rašt. Iz. Jusčius, 
kambarį, 216C) Dc Kalb St., ir 
perpiove peiliu jai veidą. Po lūs 
operacijos jis paspruko.

Nellie buvo nepaprastai graži
20 melų amžiaus.itale,

Pagavo du banditu

“Lally” Nelsono “poolrume” 
buvo apie 10 žmonių, kada įėjo 
trys jauni vyrukai ir liepė vi
siems iškelti rankas. “Publikos” 
tarpe buvo ir policislas Joe Fo- 
gajįty civliais drabužiais pasirė
dęs. Joe, vietoj kėlus rankas, 
išsitraukė revolverį ir šovė į 
augštą. Netoli buvo trys detek- 
tivai, kurie nugirdo šūvį. Ban
ditai spruko pro duris. Bet be
bėgdamas vienas pakrito ant žc

tektivui į glėbį. Trečias bandi
tas paspruko.

Pavogė devynias automobilius.

Panedėlyj vagilaii gerokai pa 
sidarbavo —pavogė devynius 
automobilius.

Z* 4

Nuo liepos 1 d. Roselando 
Kensingtono Naujienų skaityto
jai pirkite Naujienas sekančiose 
stotyse:

Klauda
158 Kensington avė.

M. G. Valaską
11444 Mieli i gan avė.

P. Umbrožiuną
234 E. 115-th str.

A. žalali
11'4 E. 107-th st.

Bučernėj
į 10701 State str.
Barbernėj

10500 Michigan avė.
Užprenumeruoti Nauj ienas

perpaduoti apgarsinimus galite
PR. GRYBAS

10500 La Fayette avė.
Phone Pullman 3119

St.

20IX So.

St.

St.

ir

ar

1967 Canalport Avc.
Fin. rašt. Iz. Vedcckis, 

712 Rurber
Kas. .Ton. Tautkus, 712 Barber 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai: , , 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustec,4 P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

St.
St.

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
Pcoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
27’3 So. Emcrald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Cbuplinskas,
3117 So. Emcrald Avė.

Kasieritis, Antanas Antanaitis,
819 W. 351 h St. 

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W, 33rd Ploce, 

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrų subatų kiekvieno mėnesio, 
7:30 viii, vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Aukuru Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

STEBUKLAS
' Senovės žmonės tikėdavo ir daug 
pasakodavo apie įvairius stebuklus, 
ypatingai apie stebuklingus gydy
mus. Jeigu šiandien tie senovės žmo 
nes 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 
nės taip daug pasakojo, šis stebuk
las yra tikras šios gadynes ^noksla- 
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 Si dėl patyrimo šio moksliš 
ko stebuklo teisybės. Ttik $1 už 
bonką. Rašyk:
MAGNUS DRUG CHEMICAL CO.

663 W. Ig-th Street. Chicago, III.

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

TAUTIŠKA DR-STfi MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

St.D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood
Pr. Dikšas, Vice-pinn., 

2053 Bingham
J. Kalnine, Nutar. Rašt., 

19G5 Evergrccn Avc.
V. Briedis, Turtų rašt., 

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

2121 N. Western Avc.
Susirinkimai atsibuna pirmų scrc- 

dų kiekvieno mėnesio J.iuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

St.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA

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

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

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Ilalsted St. Pho- 
enix, UI. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
L57th St. Harvcy, III.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė,
19.15 So. Ilalsted 

Pirm, pagclb., K. Katkevičienė,
2252 West 22

Nutarimų rašt., II. Buchinskienė, 
2252 West “ 

Finansų rašt., J. Jazavitiene, 
3114 West

Iždininkė, P. Baleckicno,
3333 So. Wallace 

Kasos globėja, J. Baranauskienė, 
3X10 So. Lowo Avė. 

Kasos globėja, J. Miklošienė,
8309 So. Union Avė.

St.

St.

22

42

st.
St.

St.

LIETUVIU LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

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

Vice-pirniininkas. A. Tarvidas,
3259 So. Union Avc.

G. šarkaitis nu t. rašt.
3412 So. Halsted St.

Pirmininkas, I. Gaudutis,
10855 So. State St., Roseland, 111. 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus. 
10707 S. VVabash Avė., Roseland, Iii. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensington,III. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. Wentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 
• 10520 So. State St., Roseland, UI.

VVEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP.,' 
Valdyba 1920 metams.

K. Lapie, pirm., 12143 Grecn St. 
Alvinskis, pad., 12020 Ilalsted St. 
Andruška, tar. rašt., 

12248 Emcrald 
Statkus, fin. rašt., 

12039

SU, O. D.
Lietuvis Akių

. Specialistas
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti? priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
turno, skaudamų akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktų, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai ^kinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47lh SL, kampa* 
Ashland Avė. Tol. Drover 9660.

DR. R. VVAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660.

K.
J.

A.
Avė.

Tele Yards 6492

St.

St.

St.

AKOšEilKA 
A. SHUSHO

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

Union
120 St.

Avė.
Gruzdis, ižd., 
Riepšas, iždo glob.,

12048 
iždo gi.,

859 W. 122
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas,

3310 So. Ilalsted
P. Laukis, marš.-durininkas,

12143 Grecn

i

A. Mikalauskas,
Union Avė.

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

Tel. Canal 6222.
DR. C. K CBERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
W. 22 n d & So. Lervitt Su 

CHICAGO.
lando*. ryto iki 13 tSianu. 

niio t po uietų iki > vakar*

r-.............. 1 1 ———

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
• Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki ę vakare.

kliauga!
Dantistas

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak.
Phone Canal 257

DR Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Ilalsted St.. Chicago.

BY BAKERtITTtE JULIUS SNEEZER
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Kas dedasi 
Lietuvoj.

NAUJIENOS, Chicago, III

AUŠRININKŲ KONFEREN
CIJOS, ĮVYKUSIOS 1920 M.
BALANDŽIO 7, 8 IR 9 D., 

REZOLIUCIJOS.

Aušrininkų konferencija, iš
klausiusi draugų-gių pranešimų 
apie vietos kuopų gyvavimo są
lygas ir konstatavus, 1) kad be 
Marijampolės realės ir Rokiškio 
gimnazijų visose viešpatauja 
mokytojų, ypač kapelionų, di- 
dži nusius socialistinės mokslei-

ci.jų pradėjo ugdyti ir ekonomi- 
i nes. šios rūšies organizacijų 
| pavyzdžiu gali būti darbininkų 
koperatyvų sąjunga “Produk
tas” Rygoj. “Produktas” įsi
kūrė praeitais metais; turi 
100,000 narių ir daugiau kaip 
140 tarnautojų. Iš 1919 metų 
pusmečio pelno “Produktas” 
paskyrė 30,000 rub. įvairiems 
darbininkų kultūros reikalams, 
70,000 rub. įtraukė į kapitalus. 
“Produktas” steigia savo skyrius 
visame Rygos mieste.

Nesenai grižo savo kraštan 
ištremti Rainis ir Aspazija. Tai 
Latvių proletariato ideologai 
meno ir dailės srityse; tai visos

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ Pardavimui
Sereda, Liepos 7 dieną ,1920

NAMALŽEMĖ
MOTERŲ

PUIKI PROGA
PATYRUSIOMS

MOTERŲ

Rankinėms skylučių išsiuvėjoms 
ir finišerkoms

Mums reikia TUOJAUS paty
rusiu sack koutų ir overkoutų 
skylučių išsiuvėjų ir finišerkų

MAŠININIŲ MERGINŲ

KELINIŲ ŠAPOJ
PATYRUSIŲ TAIPGI IR NE

PATYRUSIŲ
IŠMOKTI

1N VAIRIAS OPERACIJAS.
PASTOVUS DARBAS

GEROS ALGOS

Pageidaujamos darbo Sanlygos

Gera mokestis pradedančioms

Hart ^ehaiHinieir’
& Mara:

1922 So. Halsted St.

VYRŲ
REIKIA —

Vyrų nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus.

PARSIDUODA grosemS geroj vie 
toj biznis išdirbtas per daugelį metų 
priežastis pardavimo važiuoju Lietu
von. Parduosiu pigiai, atsišaukite 
greitai.

T. Smilga,
3336 Lowe avė.

CORRIDON, MO.
Farmos parsiduoda, žemė gera, vi

so 40 akeriu, dirbamos yra 30’akerių, 
o kita ganyklos. Sykiu parsiduoda ft 
gyvuliai su budinkais: 2 geri mulai, 
6 karvės su veršiais, 5 karvės dvei
gys, 10 kiaulių, 4 kiaulės mažos ir 
geras būrys vištų. Sodnas didelis, 
susideda iš obelių, vyšnių, griušių, 
slyvų, agrastų ir visako. žodžiu sa
kant visako pilna, tik reikia reikalin
go žmogaus. Viskas parsiduoda labai 
I>igiai. Farma su reikalingais budin
tais galima nupirkti už $1700, o su 

visais gyvuliais už $4,000. Apie 1 my
lia nuo miesto Corridon, Mo. Gelžke- 
lis eina pro šalį. Apielinkėje gyvena 
apie 7 lietuvių ūkininkų familijos.

Visokiais klausymais kreipkitės pas 
mane šiuo adresu:

L. KIBARTAS 
1031 N. 9th St. — E. St. Louis, III.

Mes turime gerai apmokamą 
ir pastovų darbą musų Ename- 
levimo Skyriuje.

Jus turite pajiegti dirbti nuo
latinėj 100 laipsnių šilumoj.

Tris astuonių valandų per
mainos. Permainos keičiamos 
kas savaitę.

Turite kalbėti ir suprasti An
gliškai. Nė neatsišaukite jeigu 
negalite kvalifikuoti.
Enamelevimas elektriškų dratų 

yra augantis biznis, yra dirba
mas mašinomis ir lengva išmok, 
ti.

AUTOMOBILIAI

Noriu pirkti automobilių, be skirtu
mo kokios išdirbystės. Mokėsiu 
vertę.

6308 So. Racine avė.
Tel.: Wentworth 1598.

pilną

Hart Schaffner
& Marx

1111 ’IIU IX U4U1UO V lova

vijos persekiojimas, 2) kad tuo Latvių tautos dainiai ir dvasi- 
metu, kai visose mokyklose lai- njaj vadai, 
svai leidžiamos reakcinės ateiti- , 
ninku organizacijos ir jos visaip Vni ! t*If 
remiamos, aušrininkų darbuotė siuoksniai. 
trukdoma ir priversta būt slap
ta, — nutarė:

1) griežčiausiai protestuoti 
prieš tokį žemą pedagogų pave
stojo jiems visuomenės pasiti
kėjimo naudojimą, 2) kviesti 
draugus,ges, neatsižvelgiant į 
visas tas laikinąsias sunkias ap
linkybes, vardan šviesios atei
ties drąsiai toliau tęsti savo idė 
jos darbą ir 3) prašyti draugų- 
gių daromas skriaudas ir perse
kiojimus kelti aikštėn savo or- AŠ Ignacas Aprimas pajieškau bro- 
ffnn® “Anv.-ino” lienės Veronikos Aprimienės pirmiau
gaut musline. gyveno Corteney, Pa., o dabar neži

nau kur. Aš turiu labai svarbų reika
lą. Malonėkite atsišaukti pati, ar kas i . . , , ...
ją žino praneškite už ką busiu labai | BUS 11* kad moterims gvai’antUO- 
dėkingas. Mano adresas: 

Ignacas Aprimas, 
1746 So. Union avė., Chicago, 111.

Iškilmingai juodu 
sutiko Rygoje Latvių darbiniu 

, kariuomenė ir visi kiti

REIKIA DARBININKŲ

II.

Overkoutų šapu

Rainis išrinktas Ltvių st. 
seiman nuo socialdemokratų.

Latvių socd. daro pastangų, 
kad galėtų grįžti tėvynėn ir kiti 
jų vadai, būtent, V. Dermanas 
ir Ozolis, buvusis rusų durnos 
narys, kurie gyveno šiuo tarpu 
Amerikoje.

2303 W. St. Paul avenue
Sark Koutu šapos

35 So. Market St.
823 So. Tripp avė., 
4512 W. 22-nd St. 
2625 W. — 19-th St.

• VYRŲ IR MOTERŲ
REIKIA ■—

VYRŲ ir MOTERŲ
Gyvenantieji ant West Sidės 

gali įgyti puikią progą dirbant 
musų šapoj ant benčiaus ir mal
šinu. Padėkit numušti augštas 
kainas dirbant reikalingiausių 
ta vorų šapoj e.

ALBOUGH—DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

BELDEN MANUFACTURING 
COMPANY,

2300 So. Westem Avenue,

PARSIDUODA automobilius Chal- 
mers 1917 m., geram stovyj, 5 nauji 
cort tairai, 7 sėdiniu, tinkamas dėl 
vestuvių ir pagrabų. Parsiduoda la
bai pigiai. Del greito pardavimo. 
Reikia pinigų atmokėjimui nuosavy
bės. Adresas:

3100 W. Harrison Avė., kampas 
Albany Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas, ak
meninis frontas 6 flatų po 7 kamba
rius, ant dviejų lotų, Gerame stovyj. 
Neša rendos $150 į mėnesį. Parduosiu 
už $12000. Atsišaukite pas.

• A. čieskauskis,
6314 So. Lowe avė. ant 3-čių lubų

REIKIA VYRŲ—

Paj ieškojimai
PRANEŠIMAS

Šiuomi duodama žinoti mote
rims, kurios dirbo Western Elec
tric Co., kad popieros insulevimo 
(paper insulating) departamen
tas vėl dirba dienomis ir nakti-

Išdirbėjai Butterfly Skalbimo 
Mašinų ir 

Butterfly Centrifūgų.

$4.80 į dieną. Nuolatinis darbas, 
valandų diena Muilo dirbtuvė.

1319 West 32-nd Place, 
2 blocks West of Racine avė.

9

Parsiduoda du automobiliai.
Turi būti parduoti į porą dienų. Vie

nas 5 sellynių visuomet vertas $600, 
šiandien parduosiu už $275; antras, 
mažas trokiukas, vertas $3500, par
duosiu už $170. Kas pirmesnis tas 
bus laimingesnis.

3126 So. Lowe Avė., ant 3-čių lubų 
galima matyti nuo 6 vai. vakare.

KLAUSYK!

Aptarus klausimą dėl Moks
leivių Tarybų nusprendė:

Geresniam švietimui ir auklė
jimui moksleiviai turi dirbti 
bendrai su mokytojais. Tuo tik
slu reikalinga organizuoti Mok-1 meldžiu atrišaukti greitai. Manau išva 
sleivių Tarybos, kurios, turėda
mos savo astovų Mokytojų Ta-________
rybose ir atbulai, tą darbą galės Jaiieškau

Aušrininkai |kio, Kauno vedybos, Panevėžio apskr., 
| iš miesto Naujamiesčio. Jis pats ar

, . _________ __ i
raštu ir dar-1 pranešti busiu labai dėkingas. Labai 

) svarbus reikalas. Mano adresas:
i Panevėžio Komendantūros Komandos 

steigs Moksleivių Viršylai Vladui Kereckiui 
Lithuania.

Pajieškau savo draugų ir pažįstamų 
j Aš paeinu iš Kauno gub. ir pavieto, 
Jesvainio ir parapijos, Šaravų kaimo,

___  
Žiuoti iš šito miesto.

Anthony Rogers
731 West 18-th str., Chicago, III.

savo brolio Jono Karec-
tinkamai atlikti.
, . . .... iis miesto Naujamiesčio, jis pats ar
kiek galėdami rems Moklseivių j kas žinote jo adresą malonėkite man 
Tarybas mintimi, i___ _____
bu. Ten, kur aušrininkai tu 
rėš įtakos, 
Tarybas.

jama 41c. j valandą arba $20.45 
už kiekvieną pilną sąvaitę. Da
bar jos gali uždirbti $22.00 į sąr 
vaitę ir daugiau j trumpą laiką. 
Jeigu jau negalite sugrįžti pa
čios, pasakykite jūsų kaimynei.

Samdymo Ofisas atdaras per 
visą dieną kasdien priskaitant ir 
Subatoj po piet. Utarninke ir 
ketverge vakarais nuo 6 iki 8:30.

Western Electric Co., Ine.
48-th Avė. ir 24-th St.

REIKIA — virėjo (cook) vyro ar 
moteries, patyrusių gaminime valgio 
restoranuose. Gera mokestis. Nuolati
nis darbas. Atsišaukite tuojaus.

Geo. čižinauskas,
716 W. 22-nd st. Chicago, UI.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA —

Dirbtuvės

VYRŲ

Paprastų Darbininkų

Torchmenų ant Oxwell 
Acetylene Bumerio. 
Priimnids darbo sanlygos. 
Dideli pinigai geram vyrui.
Kreipkitės prie:

III.
pranešimo darbo

PajieŠkau pusbrolio Povylo Samu
lio, Kauno red., Skapiškio parapijos, 
Jeroniškių kaimo. ^Malonėkite jis pats 
atsišaukti, ar kas jį žinote praneškite 
ant sekančio antrašo:

Povylas Bukėnas
2024 So. Peoria st., Chicago, 111.

Išklausiusi 
kliasės jaunimo reikalu ir ma
nydama a) kad nuo pačios jau
nimo vystimosi pakraipos parei
na ir pati žmonijos pažanga, b) 
kad aušrininkams, kaipo sočia-. 
listinei moksleivijai^ negalima 
apsibrėžti vien tik savimi, o rei 
kia stengtis, kad aušrininkų idė- į 
jos plėstųsi ne tik moksleivijo
je, bet ir viso jaunimo tarpe ir, 
augintų jame tą pačią dvasią, | kiuose, Kėdainių apskr. Lithuania. 
konferencija nutarė: -----------------------------------------

1) kviesti draugus-ges nepa-1 . p^!eSkĮ',u pil±oliv KttStantino Lau 
sitenkinti darbu vien savo tar-' vos parapijos 
pe, bet kreipti didesnį dėmesį į j PeY5ž,° apskričio.

. ' kalą, meldžiuvisą krašto jaunimą, padedant kas kitas 
kurtis sociulistinems jaunimo 

kuopomis ir 2) tam reikalui su- 
tvarkyti ir turėti ryšių su sočia- | 
listinėmis jaunimo organizaci-l 
jomis. Aušrininkų Centro Ko
mitetui patariama užmegsti ry
šių su naujai įsikūrusia Lietu-1 
vos socialistinės jaunuomenės! 
‘Draugo” sąjunga.

Aušrininkų Centro Komitetas.
[Sociald.]

Aš Uršulė Poškoič, jieškau.Ameri
koj savo brolių: Antano, Vincento. Jo
no, Longino ir Juozo Poškoiču. Mano 
adresas: Uršulė Poškoič, Baisog. dvar. 
Kėdainių apskr.. Lithuania.

Aš, Jeva Saikauskaitė, jieškau 
Amerikoj savo brolių Juozo ir Antano 
Saikauskų iš Stakliškių miestelio, Jėz- 
no valsč., Trakų apskr. Mano adresas: 

| Jeva Saikauskaitė — Lukošienė, Kra-

Krakina- 
Krakinavos valsč. Pa- 

Turiu svarbų rel- 
atsišaukti pačiam ar 

žinote apie ji, malonėkite 
o m i ii vi ptx< luotu antrąšu. 

Jonas švabinskas,
227 Merchant st. Ambridge, Pa.
Pajieškau draugų Aleksandros Bro- 

žo Jono Krumenio ir Stanislavo War- 
nos. Visi gyvena Chicago, III. Todėl 
meldžiu jų pačių arba kas juos žino 
pranešti ant žemiau paduoto adreso: 

Ignas J. Jakštis,
4144 S. Campbell avė. Chicago, III.

Mes galime panaudoti patyru
sias ir nepatyrusias merginas 
lengvam darbui musų dirbtuvėj. 
Patyrusios merginos gali uždirb
ti dideles mokestis nuo Štuklų. 
Mes mokame gerą mokestį prade 
dančioms su padidinimu taip 
greit kaip tik pramoksta. Pui
kios darbo sanlygos. Gera tran- 
sportacija iš visų dalių miesto. 
Geros valandos ir pusė dienos su 
batoj.

Kreipkitės prie
Piano and Organ Supply Co.

2100 N. Racine Avė.

Darbui ant mašinų, prie trucko ir 
tt. Gera mokestis. Pastovus darbas. 
Samdymo ofisas atdaras iki 8 vai. vak 
Panedėliais, Utaminkais ir Pėtnyčio- 
mis. Ji >

ACME STEEL GOODS CO.
2836 Archer4 avė.

Mce Steel amd
Irom Co.

67-th St. and 48-th avė.

REIKIA —

Krėslų dirbėjų taipgi medžio išdir- 
bėjų

Puikios darbo sanlygos 
Labai gera mokestis 
Nuolatinis darbas 
Kreipkitės prie

729 So. Wabash avė.

REIKIA —

MERGINŲ

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskvriuje. 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 dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

Jeigu turi kokią prapertę ir nori 
ją parduoti arba išmainyti ant kitos 
prapertės tai mes tą darbą atliekam 
greitai ir gerai. O jeigu norit namą 
pirkti, turim geriausį pasirinkimą 
namų visoj apielinkėj miesto.

Už patarimus ir pavažinėjimus nie
ko nerokuojam. Ofisas atdaras nuo 9 
ryto, iki 9 vakaro nedėlioms nuo 9 iki 
3 po pietų _

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted str. Chicago, III.

PARSIDUODA mūrinis, 5 flatų 
namas. Du pragyvenimai po 6 
kambarius ir 3 po keturis ir Storas. 
Rendos neša $130.00 j mėnesį. Na
mas ir visi kambariai yra visai ge
ram stovyj. Kaina $10,000. Statant 
tokį narna dabar lėšuos apie $25,000. 
Jiešpantįs gerų namų pirkt ateikit 
pamatyti. Savininkas gyvena ant 
3čio aukšto iš fronto.

JOS. MATIJOŠIUS, 
2907 So. Union Avė., Chicago, III.

ANDAIPARSIDUODA R
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

karpetos, valgomojo kamb. setas pe
čius, gardynąj ir daug kitokių stubos 
daiktų visus ar po vieną pigiai.

714 W. 30-th st. 2-ros lubos
....... I. ■ -y

NAMAI-ŽĖM1

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

Iš Latvių
Socialdemokratas” rašo:

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partnerys prie 

I automobilių biznio. Biznis — tai
symo automobilių ir pardavinėjimas 
senų automobilių. Jis turėtų mokė
ti savo darbą — būti pirmarankiu.

6308 So. Racine Avė.
Phone Wentworth 1598.
Klauskit Wm. Poliponio.

Rinkimuose į Latvių steigia-1 
mąjį seimą dalyvavo 700,744 
rinkikai. Socd. gavo 274,877 
balsus arba 38,3 nuoš. ir seime 
turi 57 atstovus arba 39 nuoš. 
visų seimo atstovų. Atskirose 
apygardose socd. gavo:

Kuršėj 77,572 — 61 nuoš.
Vitžemėj 104,575—49,6 nuoš. 
Semgalėj 37,340 — 38 nuoš. 
Latgaliuose 22,650—13 nuoš.

REIKALINGAS partneris prie kru- 
,tarnų paveikslų Teatro, gera vieta. 
Norintieji platesnių žinių kreipkitės 
tuojaus antrašu:

3548 S. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Yards 2100.

Turi būt virš 18 metų amžiaus 
ir turi kalbėti ir suprasti angli
škai. Suvyniojimas vario dra- 
tų, tai yra vyjimas dratų vienų 
apie kitą su mašinoms. Darbas 
yra termą darantis, bet lengvas 
ir ne sunku išmokti. Yra vietos 
tiktai dieninėj permainoj.

Beldeęi Manufacturing Co.
2300 South Westem Avenue,

REIKIA —
Paprastų darbininkų 53%c. į 

valandą, 56 valandos į sąvaitę H 
dienos subatoj. Mokama kas 
savaitė.

Nuolatinis darbas.
CHICAGO TUBE and IRON CO.

1469 So. Jefferson str.,

REIKIA —

REIKIA —
40 paprasti} darbininkų į foundrę. 

I^abai geros darbo sanlygos. Moka
ma augščiausios algos. Kreipkitės 
prie:

1441 Elnerald avė

REIKIA —
VYRŲ IR VAIKŲ

DARBUI.
PACKINGHOUSĖJ

HETZEL and CO.
1743 Larrabee Street,

PARDAVIMUI

PARSIDUODA kampinis biznia
vus namas. Didelis Storas ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. Visot 
vigados po haujai madai. Parsiduo< 
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko.

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

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

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotų arba mažų ūkę

$275
$425
$550

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutes nuo pat vidurniies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 

akro ........................
akro .....................................

1 akras .......... . ...........
Atpigintos kainos. Labai lengvos 

išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną Šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Suinažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo Šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurias mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, tclefonuokite arba ateikite.

1404
A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
matOi r,‘ • • ...

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING/ SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

’ VALENTINE DRESMAK1NG
COLI.EG KS

6205 S. Halsted. 2407 W. Madlson,
1850 N. WeU» St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Putternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 

| Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 

į Išmokinti siūti moteriškus rubus. 
I Telef. Seelcy 1643.
I SARA PATEK, PinnininkA

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knvgvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijose geografijos, poH- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: orto • ryu 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.

PARSIDUODA —
Pirmaeilė skrybėlių krautuvė. Gera 

Lietuvių ir Lenkų apielinkė. Daro ge
rą apyvartą. Gera priežastis pardavi
mo.

i 3256 So. Morgan str.

PapraatųJ)arbininkų 
ir 

Teamsterių
Gera mokestis

Kreipkitės prie

ISRENPAVOJIMŲI
Pasiren'davoja 4 kambariai, 

3708 Emerald avė. Naujai išpo- 
pieruoti, gazas ir toiletai, $14.00 
į mėnesį. Telefonas: Vincen- 

1195.
M. J. Moran,

7952 Carpenter St.

I nes
REIKIA —

MERGINŲ ir MOTERŲ
THOMAS MOULDING BRICK CO 

41-st st. and Normai avė. 
ir 7514 So. Racine Avenue

biz-

Latvių valstiečių sąjunga, 
bendrai imant, gavo tiktai 30,4 
nuoš. visų balsų. Vadinasi, 
valdančioji partija (ūkininkai) 
visame krašte negavo pilno treč
dalio balsų. Vargais negalais 
gal ir sudarys ji seime daugu
mą, bet tuomet teks daryti kom
promisą su vokiečiais ir stam
besnieji žemvaldžiai valstiečių 
sąjungai veltui savo balsų ne
duos, — reikalausi iš sąjungos 
nusileisti žemės klausime, čia 
ir paaiškės valdančios partijos, 
valstiečių, veidas.

Latvių darbininkai be politi
nių ir profesinių savo organiza-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Guzikų prisiuvėjų
Guzikų skylių siuvėjų
Finišerkų.
Prisiūti labolius.
Geros algos.
Jeigu esate smagios su

kreipkitės tuojaus.
ALFRED DECKER and COHN
8. W. Cor. Van Buren and 

Franklin sts.

adata,

Jeigu jus galite kalbėti 
suprasti Angliškai ir esate 
18 metų amžiaus, mes turime 
vietą dėl jus.

Mes turime vietas dieninėj at
mainoj operavimui mašinų, ku
rios apvinioja vario dratus bo- 
velniniais ir šilkiniais siūlais. 
Mes išmokinsime to darbo į trum 
pą laiką, mokėsim jums gerą al
gą mokinanties, ir kada išmoksit 
uždirbsit didelius pinigus.

Belden Manufacturing Co.
2300 South Westem Avė.

ir 
virš

REIKIA —

Plato Shop Padėjėjų, Flangerių, 
Flanjferių Padėjėjų, Press Padėjėjų ir 
Drill Press Darbininkų. 

BLAW-KNOX CO.. 
HOBOKEN, PA.

. -....
REIKIA

Prairtų darbininkų dirbtuvės ^arbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

PARSIDUODA —
LABAI PIGIAI

2 geros elektrinės siuvamos 
mašinos. Kam reikalinga galima 
matyti vakarais nuo 7 iki 9 vak.

2-nd flat Room No. 3
3103 So. Halsted str.

PARSIDUODA berbernė pigiai, 
viskas gerame stovyje. Biznis gerai 
išdirbtas. Savininkas eina į didesnį 
biznį. Atsišaukite greitai.

4984 H So. Ashland Avė.

PARSIDUODA pigiai Barberšaje 
dviejų krėslų su visais parankamais. 
Geroj vietoj lietuvių apgyvento]. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie 
toe. Kreipkitės:

2209 W. 23-rd Place Chicago, III

Parsiduoda grosemS ir saldainių 
krautuvė lietuvių apgyveintoi vietoj 
prie 8. Jurgio bažnyčios. Priežastis 
pardavimo važiuoju Lietuvon.

928 — W. 33-rd str.

PARDAVIMUI pasirinkimui 
niui lotas prie Archer Avė. netoli 
kampo Kedzie Avenue. Lotas didumo 
75 pėdos.

MR. ZERBST, 
4201- Archer Avė., ' Chicago, III.

Mokinkis Angliškos 
Kalbos

PARSIDUODA pigiai kampinis lo
tas, 50x125, tinkantis bile kokiam 
bizniui. Randasi ant šiaur-rytinio 
kampo Kedzie Avė. ir 44th st., prie 
pat Archer Avė. gatvekarių trans- 
forių kampo.

H. W. STERNBERG, savininkas, 
4201 Archer Avė., Chicago, III.

DUODU PRIVATIŠKAS 
LEKCIJAS.

GALI PRADĖT

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 
flatų, naujas Ojų metų), prie Hum- 
bold parko. Kaina $12,000. Atsi
šaukite peš

K. CZEPUKAS, 
1648 Weet Division St.

BILE KADA

PARDAVIMUI mūrinis geras na
mas, 3 pagyvenimų po 6 kambarius, 
elektros šviesa, gasas ir vanos ir vi
si parankamai. Viskas gerame sto
vyj ir pardavimui rakandai 6 kam
barių. Priežastis pardavimo, savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą. Kreip
kitės prie savininko.

M. KAIRIS,
618 W. 31st St., Chicago, III. 

1-mos lubos.

Miss V. Anderson 
1821 String str.

Tel. Canal 3397

Vyrai mokinkitės barbeno amato 
dvi sąvaites dienomis arba vakarais. 
Po dviejų sąvaičių mokame 50% 

(pusę). Stebėtinas reikalavimas ir už
mokestis. Daug yra vietų. Uždirbsite 
mokinanties. Atsišaukite prie 

INTERNATIONAL 
BARBER SCHOOL

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

COLI.EG



