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Turkijos nacionalistai gretina
si prie Rusijos bolševikp

THE LITHUANIAN DAILY
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago* IH., under the Act of

Paveikslai iš Lietuvos

Anglija irgi veda tarybas

Bolševikai veržiasi Kaukaze

Japonija pertraukė tarybas su Rusija
PERSIJOS ŠACHAS LINKS- 

TĄS PRIE BOLŠEVIKŲ.

Norįs eiti išvien su jais prieš 
Anglijos pavergimą Persijos.

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
1. (Rašo Chicagos Daily News 
korespondentas E. Rroxm).— 
Nacionalistų judėjimas dabar 
vadinamas yni bolševikišku ir 
greitai plečiasi rytuose. Prane
šama, kad Persijos šachas (ka
ralius) vadovauja nacionalistų 
judėjimu prieš anglus ir yra 
remiamas Rusijos bolševikų.

Rusijos bolševikai jau paėmė 
du Persijos miestus — Enzelį ir 
Rešt prie Kaspijaus purų. Tuoj 
po visą pasaulinės karės Angli
ja padarė sutartį su Persija ir 
paskol.'no Persijai $10,(MM),(MM),

teisių. Ta sutartis sukėlė Persi
joj didelę opoziciją).

Sekamas manifestas, papra
šytas Nikolai Lenino ir patvir
tintas Turkijos nacionalistų 
sostinėje Angora, tapo išleistas:

“Pasaulio muzulmanai, aukos 
kapitalistų, pabuskite! Rusija 
atsižadėjo caro pražūtingos po
litikos linkui jus ir siūlosi pa
gelbėti jums nuversti Anglijos 
tyroniją. Ji suteiks jums laisvę 
tikėjimo ir savy valdą. Prieš ka
rę buvę rubežiai bus palikti; jo
kios Turkijos teritorijos nebus 
duota Armėnijai; Dardanelių 
pertaka pasiliks jūsų ir Kon- 
stantinpoolis bus muzulmanų 
pasaulio sostine. Savyvalda bus 
duota muzulmanams Rusijoje. 
Visą ko mes reikalaujame už 
tą iš jus, tai kad jus kariautu
me! su nieko nepaisančiais ka
pitalistai, kurie naudotų jūsų 
šal| ir padarytų ją kolonija.”

Tas manifestas, kurio tūk
stančiai kopijų atspausdinta, li
ko paskleistas F r a k i j o j ir

pasitikėjimą išgale priešinties 
vyriausios talkininkų tarybos 
nuosprendžiams, ypač dar to
dėl, kad nesenai valdžios spė
kos tapo visai sumuštos nacio
nalistų, kurie paėmė visas val
džios kanuoles ir karės reikme
nis ir kotik nesuėmė koman
duotojo ir jo štabo.

Visos Turkijos sultano prin
ceses, dukterįs ir giminaitės 
atsikreipė prie jo, ragindamos 
jį abdikuoti, bet nesirašyti po 
taikos sutartimi.

True translntlnn filed wtth the 
master at Chicago, III. June 3, 1920 
as rcųuired by the net of Oct 6.1917

BOLŠEVIKAI PRAŠO TAIKOS.

Reikalauja nuėmimo blokados.

PARYŽIUS, birž. 2. — Exel 
sior laikraščio Londono kores
pondentas sako, kad bolševikų 
pirklybos ir pramonės ministe- 
ris Gregori Krasin pranešė Ang
lijos premierui Lloyd George, 
kad nuėmimas Rusijos bloka- 
ds ir padarymas taikos yra bū
tinos sąlygos atnaujinimui pir- 
klybiniųi ryšių tarp Rusijos ir 
talkininkų šalių.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. June 3, 1920 

as reųnircd by the act of Oct. 6,1917
SUTINKA APSIMAINYTI 

TAVORAIS.

Bolševikai išpildė tulus Anglijos 
reikalavimus.

LONDONAS, birž. 2. — Nors 
slaptumas, kuris apsupa Rusi
jos bolševikų pirklybos ir pra
monės ministerio Krasino misi
ją Londone, vis dar tebėra pa
laikomas, tečiaus keli la kraš- 
čiai čia išspausdino žinių apie

siuntinis.
Abelnai visų priimta, kad jis 

gavo oficialį leidimą įsteigti 
šiame mieste Rusijos pirklybos

tina, kad net ir namas tapo nu
samdytas Londone, bet vietos 
nepasako.

Pasak Daily Mail, tas biuras 
kooperuos su užjūrio pirklybos 
taryba, kuri yra tarpininkė tarp 
pirklybos tarybos ir užrubeži- 
nių reikalų ministerijos, bet ki
tos žinios apie misiją mena, kad 
biuro veikimas buk paremtas 
veik vien ant mainymos siste
mos: Rusijos grudai, aliejus, 
medžiai ir linai yra siūlomi už 
geležinkelių vagonus, žemdir
bystės mašinas,audinėms ir ki-

Niekurie laikraščiai sako, kad 
prieš Krasino atvykimą į Lon
doną, sovietų valdžia sutiko iš-

tant tuojautinį paliuosavimą 
Anglijos belaisvių Rusijoj, sus
tabdymą propagandos prieš 
Angliją Indijoj, Palestinoj ir 
Persijoj ir atsižadėjimą toli
mesnio bolševikų maišymos Į 
centralinių rytų reikalus.

Niekurie laikraščiai pabrie- 
žia menamą Francijos neprita
rimą taryboms ir vaigšto gan
dai, kad tos nuomonės laikosi 
ir niekurie Anglijos kabineto 
nariai. Taipjau sakoma, kad

riaušių rėmėju susiartinimo su 
Rusija ir lame jį nuoširdžiai 
remia Italijos premjeras Nitti.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Juno 3, 1920 
as rcųtiired by ihc act of Oct. 6, 1917

RUSIJA SIŪLO TAIKĄ 
FINLANDIJAI.

WASHINGTON, birž. 2. - 
Valstybs departamentas šiandie 
paskelbė, kad sovietų Rusija pa
siūlė taiką Finlandijai.

Taika atidarytų Rusijai Fin- 
landijos uostus tuo laiku, kada 
Anglija ir Jungt. Valstijos at
sisako užmegsti su ja pirklybi- 
nius ryšius pamatu pripažinimo 
sovietų valdžios.

Kareivių žygiai.

TOPEKA, Kan., birž. 2. — 
Trįs pažangiosios Non-Partisan 
League viršininkai šiandie atėjo 
apdraskytais ir kiaušiniais ap
mėtytais drabužiais ir pranešė 
valstijos viršininkams, kad jie 
tapo vakar kareivių sumušti ir 
išvaryti iš Ellinwood.
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Basakoję komanda. — Ap driskę, basi Lietuvos valstiečių va 
piliečiai, nuo kurių daugiausia ir priklausys Letuvos ateitis.

Frue translntion ttied with the post- 
master at Chicago, III. June 3, 1920 
t* reųuHed b) Ine ail of Ort 6,1917
TALKININKAI SUSIRUP1NŲ 
ČECHŲ-LENKŲ KIVIRČIAIS.

Ryšiai tarp tų dviejų šalių nėra 
pertraukti.

Vienna, birž. 2. — Stiprios 
italų ir franeuzų pagelbinės spė
tos atvyko į Teschen, kur len
tai su čecliais kelia sumišimus, 
jcsiartinant ten plebiscitui, ku
ris turės nupsręsti kam ta šalis 
u rėš priklausyti.

Čia gautosios žinios 
tad talkininkų •komisija
chene paliepė vietos administ
racijai išsikelti iš Karviu į Va-

sako,

au.
Pragos žinia sako, kad ten 

gauta pranešimų, jog ambasa
dorių taryba Paryžiuje davė 
suprasti, kad talkininkų plebis
cito komisija gal apleis Teschi- 
ną, jei sumišimai ir toliau tę
sis.

Cechai geležinkeliečiai nuve-

uris traukinius su amunicija 
airi buvo skiriama lenkų spė
toms Teschen dislrikte.

Tikisi susitaikinti.
LONDONAS, b-rž. 2. —Pasak 

šiandie iš Pragos gautų oficia
lų žinių, diplomatiniai ryšiai 
tarp Lenkijos ir Čccho-Slovaki- 
os nėra pertraukti, kaip skel
bė niekurios žinios.

Čecho-Slovakijos iižrubežinių 
reikalų ministeris Benes, kuris 
dabar yra Londone pasikalbėji
me išreiškė nuomonę, kad nesu
tikimai tarp tų dviejų šalių bus 
išrišti draugiškai.

Pereitą vakarą pas Benes 
apsilankė bolšeyijkų komisaras 
Krasinas, bet oficiali čechų ra
teliai sako, kad pasikalbėjimas 
nieko neturėjo bendra su Len
kija.

BOSTON, MASS. — Ameri
can Woolen Co. paskelbė, kad 
delei transportacijos suįrimo, 
jos dirbtuves dirbs lik 4 dienas 
sąvaitėje.

busimieji Lietuvos

True trnnshitiou filed witn the post- 
master at Chicago, 111. June 3, 1920 
as reųuh ed by the act of Oct. 6,1917
RUSIJA SIEKIAS SUSITARI

MO SU ČECHIJA.

LONDONAS, birž. 2.— Esan
tis dabar Londone Rusijos pirk
lybos ministeris Krasinas šian
die įteikė Čecho-Slovakijos už- 
rubežinių reikalų ministeriui 
Benes pasiūlymą užmegsti pir- 
klybinius ryšius tarp Rusijos ir 
Čecho-Slovakijos. Jis taipgi pa
siūlė Rusijos pagelbą, jei len
kai pradėtų ofensyvą Tescheno 
dislrikte.

D r. Benes atidavė visą dalykų 
Čecho-Slovakijos valdžiai.

True translntion filed wttli the post- 
master at Chicago, III. Juno 3, 1920 
as recjuired by the act of Oct. 6.1917

TARSIS APIE RUSIJOS SKO
LAS.

8 šalių atstovai laikys konfe
renciją.

PARYŽIUS, birž. 2. — Ang
lijos, Belgijos, Danijos, Ispani
jos, Holandijos, Norvegijos, 
Švedijos ir Šveicarijos atstovai 
laikys čia konferenciją birželio 
10 d., kad išdirbus bendro vei
kimo pieną apsaugojimui sveti
mųjų šalių Rusijos kreditorių.

NEW YORK. — 1,000 Brook-
I

kūčių sustreikavo, reikalauda
mi ilgesnio laiko pietums.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. June 3, 1920 
as leųuired Py hie act of Oct. 6,1917
JAPONIJA PERTRAUKĖ TA

RYBAS.

Nebesitaikol su siberiečiais, kam 
Semionovą norit išvaryti.

HONOLULU, birž. 2. — Ja
ponų laikraštis Nippi Jiji gavo 
žinių iš Tokio, kad Japonija 

Rusijos 
bu-

pertrauke tarybas su 
bolševikais apie sudarymą 
ferinės valstybės Siberijoje.

Tarybos buvo petrauktos 
ponams susekus suokalbį 
versti gen. Semionovą ir
vesti Baikalo apygardą bolševi
kų valdžion.

nu- 
pa-

6 ŽMONĖS ŽUVO KASYK
LOJE.

Ekspliozijos liko palaidoti po 
žeme.

PITTSBURGH, Pa., birž. 2.
Mažiausia 6 žmonės liko šiandie 
užmušti ekspliozijos Ontario 
Gas Coal Co. kasykloje netoli 
Cokesburg, Pa.
Jie dirbo prie padarymo šaftos 

j kasyklą ir jau buvo pasiekę 
anglių sluogsnį, kuomet ištiko 
ekspliozija, kuri nugriovė daug 
žemės ir palaidojo po ta žeme 
darbininkus. Kiek tikrai žuvo 
nebus žinoma, kol nebus atkasti 
lavonai.

REIKALAUJA PAKĖLIMO 
ALGOS.

Paojekč Berezinps liniją ir su
stabdė bolševikų ofensyvą.

——. f <
ARŠAVA, birž* 2.^- Leninų 

kareiviai ssnlaužė įvą ccą-^ 
tre fronto tarp Bdrtsovi 
Bobruiską, kurią atkako bolše
vikai ir geg. 27 d. užėmė Berezi- 
nos upės liniją, pasak S’nndie 
išleisto oficialio pranešimo.
Lenkų parodyta mūšyje dvaslA 

“sustabdė priešo štabo ofensy- 
vo pieną.”

“Didelis bolševikų ofensyvas, 
kuris prasidėjo geg. 14 d. su 
stipriomis spėkomis, tarp Dau
guvos ir Pripetės upių tapo ga
lutinai sustabdytas,” sako kitas . 
oficialis pranešimas.

o ir.

tr»nslnKnrt filed w’th the no«t- 
master at Chicago, 111. June 3, 1920 
.»• n*<itiirrd hv Ibe nei of Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKAI APLEIDŽIA 
ODESĄ.

Bolševikai artinasi prus susijun
gimo su turkais.

geg 
ar- 

nepriklauso- 
eva-

yar laukiama toje 
Tečiaus gen. Le- 

paskelbė armėnų

KONSTANTINOPOLIS, 
31. — Atstumta bolševikų 
mija spaudžiama 
mosios Ukrainos armijos 
kuoja Odesą.

Gruzijos delegacija praneša, 
kad gen. Levandovski, koman
duojantis 40,(MM) Rusijos rau
donarmiečių, įsiveržė ir oku
puoja Azerbaidjaną, demobili
zuodamas vietos armijas. Pasi
rodo, kad ten bolševizmas yra 
daug stipresnis, negu buvo ma
nyta.

Susijungimo Rusijos ir Tur
kijos spėkų 
teritorijoje, 
vandovski 
protestą.

Bolševikiški sukilimai lapo 
užgniaužti Aleksandropolyj, 
Kars, Deligan, Norabatzian ir 
Kazay, Armėnijoj.

Armėnai iki šiol sėkmingai 
kariavo su bolševikais, kurie 
užima Azerbaidjaną.

Tiflise yra ramu, bet laukia
ma sukilimo. 50,000 gruzinų, 
gerai apsiginklavę ir turintįs 
aeroplanų, laikosi prieš 40,(M)0 
rusų bolševikų, kurių dalis ban
do jsibriauti iš Azerbaidjano.

LIETUVIS UŽMUŠTAS.

Omahoje ekspliozijos namuose 
užmušta lietuvis..

WSAHlfc(iTON, birž. 2. — 
Senatoriai, kurie pradėjo tyri
nėjimus apie prezidentinių kan
didatų nominacijos kampani
jos išlaidas, dabar turbūt krem
tasi pirštus, Veikiausia tais ty
rinėjimais norėta parodyti tūlų 
kandidatų blogumą, o kitų ge
rumą, bet dabar pasirodo, kad 
jie visi yra lygiai blogi ir nėra 
,i)ė vieno švento. Delei to tūli 
jaučia didelio nesmagumo ir 
nusiminimo.

Šiandie buvo tardyta apie

išlaidas; Nors dar prie to nepri
eitu, bet jau pasirodė, kad jis 
savo valdišką ir valdžios apa
ratą panaudojo nominacijos 
kampanijai ir delei to atvirai 

i laužė įstatymus. Kaip buvo liu
dijama, jis susižinojo su brava- 
rais ir degtindariais ir kad ga
vus jų pagelbą, leido jiems 
Pennsylvanija valstijoj atvirai 
pardavinėti alų ir degtinę. Nors 
tai buvo aiškus laužymas įsta
tymų, bet uolieji justicijos de
partamento agentai tylėjo, ty
lėjo ir prohibicijos agentai. Mat 
tie karčiamninkai sudėjo didelę 
sumą pinigų Palmerio kampa-, 
nijai. O juk savo bičiulius kas 
gi liečia?

NAUJOS RIAUŠĖS WAUKE- 
> GANĖ.

2. — 
sukėlė 
Lakos

Jurininkai) siaučia negrų dis- 
trikte. Siunčiama ginkluota 

gvardija.
Waukegan, III., birž. 

Rasinės riaušės, kurias 
pereitą nedėldienį Great
jurininkai, šiandie vėl atsinau
jino.

Šiandie vakare didelis būrys 
jurininkų įsibriobė į negrų dis- 
triktą ir ten siaučia. Negrai nė 
ant gatvės negali pasirodyti, 
langai daužomi ir grąsinaina 
sudeginti visą distriktą.

Policija yra bejiegė ką nors 
padaryti ir buvo priversta šauk- 
ties Great Lakęs pagelbės. Iš 
ten tuojaus tapo išsiųsta 100 
ginkluotos gvardijos, kuriai iš
dalinta patronai ir paliepta nu
malšinti riaušes, nors reikėtų 
stveriies aštriausių priemonių.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
O’HARE PALIUOSAVIMĄ.

Juodašimčiams pikta kam Wil- 
sonas paleido socialistę.

B1SMARK, N. D., birž. 2. — 
Visi vietos juodašimčiai ir at- 
galeiviai — karo motinos, Ame
rican Legion, pirklybos kliubas 
ir mayoras — susivienijo ir pa
siute bendrą telegramą prezi
dentui Wilsonui, protestuojan
čią prieš jo paliusavimą iš ka
lėjimo socialistų darbuotojos 
Kate Richards O’Hare.

OMAHA, Neb. — Pereito ket- 
vergo rytą savo namuose eks
pliozijos liko užmuštas lietuvis 
Frank Žolėn, 30 m., buvęs sa- 
liunininkas, gyvenęs prie 5213 
S. 33 St.

Kaip la ekspliozija atsitiko 
ir jos priežasties neatspėjama. 
Tūli sako, kad velionis turėjo 
daug priešų it* todėl mano, kad 
galbūt kas-nors padėjo bombą, 
kirią gal sujungė su kiemo var
teliais, kuriuos atidarius bom
ba ir sprogo. Žolėn užmušta 
kaip lik jis sugrįžo namo, ar 
einant į namus. Ekspliozija pa
vertė namus j šipulius, kas ap
sunkino tyrinėjimą.

NUBAUDĖ PELNAGAUDĄ.

SYRACUSE, N. Y., birž. 2 — 
Fedėralis teisėjas Howe iš Bur
lington, Vt. šiandie nubaudė 
John A. Roberts Co. iš Utica už
simokėti $55,000 pabaudos. Ta 
drabužių firma buvo nubausta 
už pelnagaudystę. Teisėjas sa
kosi uždėjęs ant jos didžiausią 
galimą bausmę, kaipo pamoką 
kitiems biznieriams, kad jie bu
tų atsargesni ir neplėšlų tokių

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birž. 2 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jq ne mažiau kaip už 
26,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.97
Austrijos 100 kronų ............... 0.85
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.20
Danijos 100 kronų ............... $17.10
Finų 100 markių ................... $5.46
Francijos, už $1 ....... frankų 12.65
Italijos, už $1 ............... lyrų 16.55
Lietuvos 100 auksinų ............... 2.60

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

Lenkų 100 markių .............. $0.70
Norvegų 100 kronų ........... $18.10
Olondų 100 guldenų ........... 36.601 _ ___ _______________
š™eVų?°u^$7lLZ'..'.' frankų25.« ■ka<i ‘ransPortaci.ios paltis pa- laužyti jį. vis dar tęsiasi. Dar-' Reikalaujama 9 vai. darbo dic- 
Vokiečių 100 markių .............. 2.60 gerėtų.

Geležinkeliečiai padavė 
reikalavimus.

savo

CHICAGO. — Vakar B. M. 
Jevvell, atstovaujantis visas ge-

Streikai Danijoj.

COPENHAGEN, birž. 3. — 
Visoj Danijoj sustreikavo pa
tarnautojai valgyklose ir vieš
bučiuose. Samdytojai gabena

si streiką laužyti moteris ir 
merginas.

Dokų darbininkų streikas, ne-

ATLANTA, Ga. — 8 kaliniai 
pabėgo iš vietos federalio kalė
jimo. 3 liko sugauti.

• ■" I ...
NEW YORK, birž. 3. šian- 

streikas

padavė geležinkelių darbo tary
bai reikalavimą tuojaus pakel
ti algas visiems geležinkelių 
darbininkams po 18 c. į valan
dą. Jis taipjau reikalavo, kad
taryba tuojaus pradėtų svarsty-, žiūrint visų susijungusių kapi- die tapo paskelbtas 
ti tą reikalavimą, jei ji nori, talistų ir atgaleivių pastangų su- 5,000 patarnautojų valgyklose.

bininkai laikosi stipriai. nos.

IMPERFECT IN ORIGINAL



■ : , .. ............. .... | ■--------

Kas Dedasi Lietuvoj
-------- ------------ - ------------

CARIZMO PĖDOMIS.

[Nuo m ūsų korespondento]
RASEINIAI, geg. 1. — Kad 

žmogus skęsta, jis ir už pakišto 
jam skustuvo stveriasi. Taip 
ir musų reakcionieriai, klerika
lų atstovai p. Galvanauskas ka
binete. Kalbant draugo St. Kai
rio žodžiais, viena ranka jie 

kraustosi savo valizas, kad, Sei
mui susirinkus, užleidus vietą 

kitiems, o antra j a ranka dar 
vis graibstosi cariziho priemo
nių. -

Taip, Dr-o Draugelio, vidaus 
reikalų ministerio, sumanymu 
buvo išleistas įstatymas, kad 
svetimų valstybių piliečiai iki 
gegužės 1 dienos š. m. paduotą 
prašymus dėl leidimo jiems gy
venti Lietuvoj. Bet tą įstatymą 
vėl savotiškai išaiškino p. Drau
gelis ir savo valdiniams, apskri
čių viršininkams, davė įsakymą, 
kad jie, tuo įstatymu vadovau- 
damies, netinkamus jiems Lietu
vos piliečius, gimusius ir augu
sius Vilniuje, išsiųstų iš Lietuvos 
kaipo svetimų valstybių pilie
čius. Mat Vilnius dabar okupuo
tas lenkų, tai p. Draugelis skaito 
Vilnių, kada jam tai patogu, ne 
Lietuvos miestu, ir tuos Lietuvos 
piliečius, kurie krikščionims-de-

Prakalbos su Paveikslais
Apie Pragarą

mok ra tams dėl ko nors nemė- 
gus, išsiunčia į Vilnių.

Tuo budu, pavyzdžiui, Rasei
nių apskričio viršininko Gudaus- 
kio paliepimu, iš Raseinių tapo iš 
siųstos dvi sesers mokytojos Ta- 
tarskytės ir išsiiinčiamas moky
tojas p. Sveridijolas. — V. K.

no komendantas. Jei nenori ei
lėn, tai prašom milicijom

Ir vieton tiesiog komisijon, 
ponas Mikuckis už peržengimą 
rinkimų įstatymo, pateko mili
cijom

BAISOGALA.
Mitingas — nabašninkai* ne-; 

pabėgs. Antrą Velykų dieną po , 
maldų žmonės atlydėjo bažny-1 
č’on du nabašninku. Reikėjo1 
kryžiaus. Puolė prie zakristijoj 
no.

Ketvergas, Birželio 3 d., 1920ni

PRANEŠIMAS i
SĖDA, Mažeikių apskr.

Balandžio 10 d. milicija areš
tavo darbininką An. Vitalj. Sa
ko, pernai jis buvęs bolševikas 
ir kalėjime už tai sėdėjęs. Dabar 
klerikalai pastebėjo, kad jis 
džiovus dar neturi, tai vėl įme
tė kalėjimai! per vasarą padžio
vinti.

MOSĖDIS, Kretingos apskr.
Čia buvo pradėta kurti darbi

ninkų profesinė sąjunga, bet 
dėl baimės, kad kūrėjai bus su
areštuoti, darbas laikinai susto
jo*

PLUNGĖ, Telšių apskr.
Sušaudžius siuvėją Drakšą 

darbininkų profesinė sąjunga 
iškrikus.

Nuėjo žmonės pas komendo-' 
rių. Nėra. Nuėjo pas kleboną. į 
Taip pat nėra.

- Abudu, girdi, mitinge.
Stebėjosi žmonės, dejavo: 

kokie dabar be laikai. Kur bu-‘ 
vusi, kur nebuvusi pasisuko 
dievobaiminga moterėlė.

- Ir ko čia dejuoti? — pradė
jo raminti ji. — ŠiandiZ mitin
gas yra, ryto nebebus. O na- 
bašninkal vistiek nepabėgs.

TENENIAI — NAUMIESTIS, 
Tauragės aps. Vokiečiai buvo

ŽYDIKAI, Mažeikių apskr.
Apylinkės žmonės įbauginti 

buvusio Sėdos komendanto Ple
chavičiaus, kuris pragarsėjo sa
vo žvėriškais darbais.

Židikuose, Sėdoj, Triškiuose 
ir Mažeikiuose jokių so.cialisti- 
nių kuopų kaip ir negirdėti. 
Žmonės jų bijo ir tuojau prime
na Plechavičių. Tač’au balsuo
jant dauguma padavė balsus už 
kairiųjų sąrašus. Klerikalai vi
sai mažai balsų gavo.

Židikių milicijoje tarnauja 
vokietis Scluillz, buvęs vokie
čių žandaras ir geras Plechavi
čiaus sėbras. Dabar, kaip žmo
nės pasakoja, turįs gerų santy- 
k:ų su vietos dvarininkais.

užimląjį kraštų. Labai retai te
buvo girdėti, kad kur nors žmo
nės telefonų pagadintų. Vokie
čiams pasitraukus, nesusipratė
liai žmonės tuoj nuėmė vielas 
iy nukirto stulpus. Tarp Nau
miesčio ir Tenenių netik peliko 
vielų, bet ir stulpus nusipiovę 
parsigabeno žmonės. Dabar vai 
džia vėl ėmėsi taisyti telefonų, 
kuris pradeda jau veikti.

PAJŪRIS, Tauragės aps. Per
nai pavasarį musų valsčiuje 
(matyt, centro valdžios paliepi
mu) buvo užrašinėjama kiek ir 
ko trūksta ūkininkams: įran
kių, dirbtinių trąšų, sėklos ir 
t. t. šiemet to nebedarė, 
kad tuščiomis rankomis

Mato, 
nieko

Juros

ŽEM. KALVARIJA.

Kalbės
Kun. M. X. Mockus

Ketverge, birž.-June 3,1920.
MILDOS svetainėje,

3138 So. Halsted Str.
Pradžia 7:30 Inžanga 35 centai

ROSELAND, ILL.
Kun. Mockaus Prakalbos

Subatoje, birž.-June 5, d., ’19
K. of P. svetainėje

11037 Michigan Avė.
Pradžia 7:30 Inžanga 25 centui

Velykų naktį Telšių kunigas 
Dagilis įrengė Kalvarijos baž
nyčioje milingą.’ Kalbefb" ilgai 
ir karšta’, keikdamas socialis
tus. Davatkos plojo. Žmonės 
pyksta, kam bažnyčią paverčia 
rinka.

Po to mitingo buvo įrengtas 
kitas, bei jau ne kunigo, o atvy
kusio svečio.

VaL.’Lus taryboje dauguma 
bežem ų ir mažažemių. Taryba 
dvarininkams ir kiliems pone
liams pareiškė, kad dirbamoji 
žemė turi būti visa [sėta ir kad 
butų žemė nuomojama norin
tiems ją dirbti. Klerikalai ir jų 
sėbrai tuos tarybos narius “rau- 
donaskariais” vadina.

— 1916 m. čia prie 
upės buvo vokiečių pastatytas 
tiltas. Šį pavasarį ledams einant 
liko sugadintas: dveji poliai iš 
šono lyčių pakirsti. O vis per 
žmonių apsile'dimą. Jau iš per 
na i pavasario buvo lyčių nuneš
ios “meškos” (sukalti, poliai ly
tims laužyti) ir buvo nepataisy
tos. šiemet jas ėmė taisyti, kai 
vanduo pradėjo ledą laužti, ir 
ne lik darbas perniek, bei van
duo nunešė įkaltus polius, už 
kuriuos užmokėta 1000 auksi
nų. Tiesa, tiltas tam kariui pa
taisytas, bet meistrui už jo pa
taisymą įtaisyta tilte buomas ir- 
budelė ir nusamdytas sargas, į 
kuris nuo važiuojančiųjų) ima I 
mokestį. Sargui mokama 500 
auks. mėnesiui.

Naujienėčiams, Naujienų Skaitytojams ir Visiems 
Naujienų Rėmėjams

Pirmas ‘‘Naujienų” Piknikas įvyks

Nedelioje, Birželio 13 d., 1920 Riverwiew Parke
Tikietai turi 16 kuponų su nuošimčiu; $1.30 už 

kuponus.
Visus kviečiame dalyvauti šiame piknike.
Iš kalno pasirūpinkite tikietus.

RENGIMO KOMITETAS.

Drauge su socialistų Partijos pikniku. “Naujienos” 
pilname savo prisirengime dalyvauja šiame piknike. 
Bus surengta didelis ir įvairus programas.

Tikietai parsiduoda “Naujienų” ofise; iš ofiso 
perkant bus pigiau, nes nereikės mokėti karės taksų.

gaiš nedaliais, savo namus pa
sistatė. Dabar jau turi dvi krau
tuvu vienų savuose, o antrą nuo 
įliejamuose namuose. 1920 m. 
sausio m. b-vė narių turėjo 747. 
Kapitalo, susidedančio iš narių 
mokesnio ir pajų turėjo jau 60 
tūkstančių auks. suvirtam. 
Krautuvėse turėjo prekių už 
132 tuksiančius auks. [L. Uk.j

laiškai iš Lietuvos
“Susuke galvą.”

J. B. Aglinskui, 
rašo jo sesuo Ona 
Pa n (‘vėžio apskr.:

Pas mus dabar

iš Šeduvos,

buvo daug 
prakalbų; mat rengiamasi prie 
Steigiamojo Seimo rinkimų, 
šiandie ir ryto bus balsavimas, 
iaigi nedėlioj klausiau prakal
bų. Kalbėjo 5 kalbėtojai: vie
nas socialistas, vienas pažangos, i 
du krikščionių demokratų. Tai;

ri^geriaus gins Lietuvą. Musų ! 
žmonėms labiau patinka krikš- j 
čionių demokratų/ partija, nes 
ji labiausia garsinasi ir skelbi
mais nulipino tvoras, sienas ir 
jtulpus. Buvo ir liaudininkų 
atsišaukimų su paveikslu, kaip 
du žmonės traukia žagrę, o kle
bonas su lazda duoda jiems per 
šonus.

Taip susuke žmonėms galvas, 
kad nežinai nė už ką balsuot, 
nes kiekvienas giria savo pro
gramą. Vieni liepia už pirmą

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai vjsą daktarams 
ir Išniokodavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas* 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
(Urbimas pilvalio nuslab- 
nčjhnas, skilvio nemalimas 
Ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugOjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagclbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į G mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Gcradčjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

VELTUI 
DUSULIO SERGANTIEMS

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

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

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

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

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

Dabar Pirma
tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir Jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influcnzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; G b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

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

P a s a r g a: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. tiALTRANAS CO.
GtG W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

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

Hudson Street, Buffalo, N. Y.
Pasiuskit veltui išmėginimui jūsų 
metodo man:

NORTH SIDE
Kun. Mockaus Prakalbos 

Pėtnyčioje, birž.-June 4, ’19
Liuosybčs svetainėje

1822 VVabansia AVe.

Pradžia 7:30 Inžanga 25 centai
<>• —■■ ■

šitose prakalbose bus darodimaj, 
Kur yra Pragaras — su paveikslais, 
mapomis, planais ir fotografijomis.

Bus darodyta faktais:
1. Kiek yra mylių nuo Chicagos iki 

Pragarui?
2. Kiek lėšuoja kelione nuo Chica

gos iki Pragarui?
3. Klek dienų trunka ta kelione į 

Pragarą ?
4. Kiek pėdų yra gilus Pragaras?
5. Kiek yra gradusų krašČio Pra

garo dugne?
G. iuir tikrai yra ta vieta ir kaip 

ji išrouo dabar?
Taipgi bus rodomi paveikslai ir aiš

kinama: Vieta sudnos dienos arba Pa
kalnė Juozapato; Kalnas alyvų; Dar
žas alyvų; Upelis Cedrono; Kalnas 
Ziono; Kalvos Kalvarijos arba Gol
gota; Bažnyčia Salamon®; Via Do
loresa; Pakalnė Hinnom — Tophet, 
Gehenna ir t.t. ir t.t.

Visi, katrie tik žingeidaujatės virš 
paminėtais klausimais, būtinai pribu- 
kit j šitas paveiksimos prakalbas.

Rengia 1 kp. L. L. Federacijos.
Kviečia Komitetas.

BAISOGALOS FERMA.
Ne vargšui 5a: ‘?as. IMaml/io 

20 d. V. Narkevičiui mirė sū
nus. Tėvas atėjo klebonui pra
nešti žinią.

Ateik rytų, — sako klebo
nas, ryto įrašysiu. Vargšas suli
ko ir atėjo.

Už poros valandų, dabar 
klebonas negali, — pranešė jam.

Nebuvo kas daryti, reikėjo 
laukti: reikėjo vaikas palaidoti 
su kunigu. Bet nelemta buvo. 
Atėjo klebonas sirbiuręs. Nes
pėjo įtraukti nabašninko į kny
gą, metė ją ir išėjo.

Po mišių, girdi', ateik!
Bet vargšui jau nebeteko 

laukti kunigo nabašninkui lydė
ti.

VILKIJA.
“Ar žinot, kas aš.” Pirmoji 

rinkimų diena. Ilgiausia pilie
čių virt nė nuo pat ryto jau lau
kia eilės paduoti savo balsą. 
Kiekvienas, vėliaus atvykęs, pa
matęs prieš save žmonių galy
bę ramiai eina užpakalin ir sto
jasi eilėn: čia visi lygus.

Nepatiko tai ponui Mikuckiui. 
Pasivėlinęs jis tiesiai drožia pro 
šalį eilės į komisiją. Žmonės už
protestavo ir užstojo kelią.

- O ar žinot, ka.'f aš?
Žmonės ėmė juoktis. Bet 

k nekis nesiliovė.
Ar žinot? Mano sūnus — 

Kauno komendantas! •
—Vistiek kas, komendantas

■ J: i.:

— Balandžio 8 d. į Pajūrį at
vyko milicijantas iš Šilalės su 
klerikalų “lietuviu ūkininkų ko 
miteto” proklamacijomis, ku
riuose užvardyta: “Lietuviai, ar 
mes žinome, kad mus nori ap
gauli?” ir dideliu “siroku” iš- 
lipdė miestelyje. Jose peikiama 
L. V. S-gos kuopa ir socialistai.

Bal. 11 d. vietos kl. kun. 
Gaidys vietoj pamokslo, išėjęs 
su žmonėmis į šventorių, visaip 
žmones grąsino nuo L. V. S. 
kuopos. Klebonui baisiai neti-

jį nutilli, bet žmonės 
“Kadangi mes nesugebame, tai 
jo prašome už mus su Tamsta 
kalbėti ir atsakyti.” Po ilgų, ki
virčų, klebonas paraudęs ir pa
mėlynavęs iš piktumo pabėgo.

— Lig šiol laiškus ir laikraš
čius iš Šilalės nešė K. Girskis. 
Per jį ir žvingiškiai gaudavo 
paštą. Dabar jis dėl ligos atsi
sakė. Vertėtų Pajūrio ir Žvingių
apylinkės gyventojams rinitai ’ncrių. 
apsvarsčius įkurti Pajūryje paš
to skyrių, kaip lai buvo prieš

vienas giria savo programų. Yra 
nei 14 partijų, tai galima pasi
rinkti už ką tik nori balsuoti. 
Mama stoja už krikščionis de
mokratus, o aš pamislijau, ir 
i mečiau ketvirtų sąrašą Social
demokratų Darbininkų Parti
jos.

Gauna Naujienas.

J. Daubarui, Cicero, III., rašo
i jo drangas iš. Radviliškio:

Steigiamojo Seimo rinkimai 
atsake: j^u praėjo, bet dar nežinia kas

laimėjo. Dabar laukiam revo
liucijos. Jei socialdemokratai 
negaus viršaus, lai greit sujauk
sime vaisko. Mes ir daug kilų 
žmonių balsavome už 4 surašą 

darbo žmonių ir soc’aldemo- 
kratu.

tankiai.
menesį.

?nas dabar gauname
Ateina pas mus į antrų

Jau gavom daug nu-

M. Bacevičiai į Rockford, III., 
rašo iš Kauno, Šancų:

Pavasaris pas mus gražus, 
šiltas r sausas* Labai butų link 
sma gyvent Lietuvoj, tik kad 
dar nėra susitvarkymo. Viskas

VILKAVIŠKIS. Darbininkų 
kooperacijos b-vė “Žiedas” įsi
kūrė ir pradėjo veikti gan sun
kiomis sąlygomis pereitais me-■ brangu ir dar vis eina brangyn. 
tais. Darbas pradėta vos nuo ,žmonės gyvena, k<dr 
400 auk. Neturėta buto. Išėjus Į vienas iš savo procės, kitas 
vokiečiams, gauta butas prie vagyslos. Per karą žmonės pa-

kaip išmano,
l iŠ

Mi- | gatvės ir tinkamesnis prekybai, sileido; vokietis išmokino vok- 
į, ir 

gyvulius išvilko ant 
išmainė ant duonos, 
iš miestų pateko pas

■ ----------------- -

Žmonės užjausdami • savo ko- Ii. Katrie išvažiavo j Rusiją 
operacijai, bendrovės kapitalą drapanas -...

vis didino. Pirkėjai lankėsi gan- kaimų, 
singai. .Šitai, b-ve pradėjusi var- Viskas

iš miesčionio. Klum
pu langu krėsle ant 
ir supasi. Miesčionis 

tarbute, pagarbina:— 
tfnsnadorėl. rugių ar 

aš tavo
aš ir taip ne- 
jei turi kokių

ar 
kur
vo- 
nak

gaspadorus.' Kadaise juokdavos 
miesčionis iš kaimiečio, kad 
klumpius; o dabar juokiasi las 
klumpius 
pins sėdi 
sprenžinų 
ateina su 
Gal turit,
bulvių, parduot?—Ką 
pinigais veiksiu, 
turiu kur jų dėt 
daiktų, atnešk, I 
dyvai, kad toks žmogelis 
žmonelė paskui tyko, kad 
«ką nustvert, pavogt. Ba ir 
kietis taip darė: magazinus
limis plėšė, nešė ir pardavė, o 
kaip jau tuščias buvo, lai pade
gė. Tai dar :r dabar žmonės ne
meta to papratimo, kad ir teis
mo baudžiami sunkiai pinigais 
arba kalėjimu. Yra daug tokių, 
kur pralobo per tą la ką, o daug 
yra, kad ir smertį paregėjo.

JOHN KUC1IINSKAS ' 
L r w y c r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Talephono Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakaro, 
Subatomist 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.
Egaaminuoju Abstraktas 

perkant.
arba parduodant narna, lota Ar
ba farroą ir padirba visokius 
Legkl iškas Dokumentus^ Sutel

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmą Mortgečią ant lengvą 
sąlygą.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stata įlan
kos, 2201 W. 22nd Street
Cor. Leavitt Tel. Ganai 2552.

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
iį£ąi praktika
vusi Pannsilva- 
nijos hospitalė- 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Du< da rodą vi
sokiose ligose 

moterims Ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v. ,

Puritan Salyklos Sunka su 
I uritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystes. 

, Reikalauk Puritan. Visos ge
resnės aptiekos jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

ORKESTRĄ—BENĄ

Iš PAŠUŠVĖS valsčiaus; rašo 
Lietuvon sugrįžęs J. J. savo gi
minėms Chicagoje:

Atvažiavus i Virbaliu, Lietu
vos valdininkai daro kratą ir la
bai plėšia, jeigu kas kokį naują 
daiktą veža. Vienas lietuvis ve
žėsi 15 porų čeverykų, visai nau
jų, tai užmokėjo 1500 markių... 
Po sukilimui Kaune, visoj Lietu
voj davė valnastį, kas kaip norė
jo, taip šnekėjo ir rašė, ale Sme
tonos valdžios niekas nemėgsta, 
nemėgsta žmonės kunigų ir,““1 
dvarponiu. Aš manau, rinkimais il 
gaus viršų darbo žmonės. Neš- H(>l 
kada aukų, kur būdami Ameri
koj d ėjom po 10 dolerių Lie.tuvos 
darbininkams remti rinkiniuose. 
Aplink Kaišcdarus dvarus dalina 
kareiviams, o apie mus ponai 
pardavinėja* savo dvarus, ba jau 
mato, kad artinas jiems galas.—

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

Parūpina visokiems 
reikalams

<1. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2314

Iš ESSEN, VOKIETIJOS.

Petras Lapačinskis, karo be
laisvis, rašo savo giminaičiui į 
St. Louis, Mo.:

Mes daug visa ko matėm ka
ro laiku, o labiausiai bado. Bet 
ir dabar da las-pal pas mus čia 
yra su maistu. Labai bloga da
bar Prusnos gyvent. Duonos 
gaimr.m 2 svaru ant nedėliok— 

aprašyt 
apie musų gyvenimą. Ir dabar 
pas mus vis yra revoliucijos, 
daug žmonių kruta; darbinin
kai su valdžia mušasi. Nežinia, 
kas iš visa to bus, ar geriau, ar 
dar siekčiau. Pas jus, sakai, 
tris karius tiek brangiau kaip 
prieš karų; o pas mus 30 kartų1 
tiek ir da brangiau. Bet jus, aš 
misliu, viską apie tai girdėjot.

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.
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•KORESPONDENCIJOS Į
ROCHESTER, N. Y.

Prakalbos.

Gegužio 25 d. čia įvyko pra
kalbas, kurias surengė “Bridge 
Water Darbininkų Kooperativė 
Draugija." Kalbėjo “B. W. D. 
K. D.” atstovas, (pravardės ne
teko sužinoti) apie naudingu
mą bendrovių ir ‘‘kaip galėtume 
pagerinti savo būvį." Kalbėto
jas sakė, kad ‘‘Bridge-Water 
Darbininkų Kooperativė Drau
gija” šiemet išmokėsianti “ne- 
mažiaus kaip 15 nuošimtį pelno 
savo pajininkams." Nors žmo
nių buvo nedaug, bet, parduota 
16 pajų (Šerų) po $100.00. Kal
bėtojas sakė, kad ‘‘Bridge-Wa- 
ter Darbininkų Kooperativė 
Draugija” išdirbinėjo kurpes 
kur ten apie Boston, Mass. Tu
rėjo ir su savimi kaipo pavyzdį 
—pusę tuzino kurpių. Kaip kal
bėtojas sakė, jali turį 16 mies

tuose* savo krautuves uždėję, 
tuojaus uždėsiu ir Bochester. N. 
Y. savo kurpių krautuvę. Dar 
sakė, kad buk jau "B. W. D. K. 
D." esanti verta daug:au kaip

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

$60,000, ir kad bolševikų amba
sadorius į). Martelis žadėjęs, 
kaip tik atsidarys keliai, duoti 
didelį orderį dėl bolševikų Mas- 
kolijon.

Nežinia kas atsitiko su Lietu 
vos Neprigulinybės Fondo 15 
skyriumi. Aš pernai užsimokė
jau $12 metinės duoklės birže
lio mėnesy. Bet iki šiam laikui 
nebuvo L. N. F. atskaitoja pa
žymėta, nei aš negavau jokio 
paliudijimo. Gandas eina, buk 
fautos Fondui pasiuntę, nes 
klerikalams pasisekę L. N. F. 15 
skyrių užgriebti, šitas skyrius, 
nuo pat susitvėrimo buvo pri
kergtas prie T. M. D. 52 kuo
pos, bet klerikalams užsispyrus 
tapo atskirtas nuo T. M. D. 52 
kuopos ir paskirtas prie Lietu
vos Simų ir Dukterų draugijos. 
Tuo kartu skyrių valdė P. Pet
ronis ir K. .1. Semaška, ir tuo 
kartu ir aš užmokėjau savo 
$12.00. šį pavasarį ir vėl tą sky
rių atskyrė nuo L. S. ir D. drau 
gijos, ir priskyrė prie "Sanda
ros” kuopos.” Bet "Sandaros 
kuopos” tikrai nėra, nes kada 
L. N. F. skyrių atskyrė nuo L. 
S. ir D. draugijos ir priskyrė 
pnie “Sandarios" kuopos, tada 
mėginta "Sandaros" kuopos vai 
dyba išrinkti. Begis, ten buvo 
vos dvi ypatos kurios ir sudarė 
visą kuopą, neturėjusią nei pir
mininko. — J. J. Z.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Prannšlmas.

• ■—

Lietuviai paliuosuoti nuo 
“income tax” mokesnių.

-v' .a®

K

Važiuokite į Lietuvę
PER

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue, 

CHICAGO, ILLINOIS
$6,000,000.00 dolerių banka

* t • • • • m v v . •

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

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

KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.
,, a ■■      -T, ■ — Z——   — ..............

Sulyg Suv. Valst. įstatymų 
apie mokesnius nuo įplaukų 
(Income Tax Law) visi svetim
taučiai nei.šsiėinę Suv. Vaisi, pi
lietybės popierų ir kurie čia at
važiavo su tikslu uždarbio o ne 
apsigyvenimo yra skaitomi kai
po neapsiigyvenę svetimtaučiai 
(Nonresident aliens).

Neapsigyvenę svetimtaučiai, 
pagal įstatymus, turi mokėti 
valstijai dvyliktą nuošimtį 
(12%) viso savo uždarbio 1918 
metais ir aštuntą nuošimtį viso 
uždarbio 1919 ir 1920 melais. 
Taip, svetimtautis uždirbantis 
tūkstantį dolerių į metus (apie 
20 dol. į savaitę) privalo mokė
ti 120 dolerių taksų už 1918 
metus ir po 80 dolerių taksų už 
1919 melus ir 1920 metus—be 
jokių paliuosavimų, jeigu, nėra 
jokių sutarčių tarp to svetim
taučio valstybės ir Suvienytų 
Valstijų, šion kategorijon iki 
šiol buvo įskaitomi ir Lietuviai.

Norėdama paliuosuoti Lietu
vos piliečius nuo šio mokesnio, 
Lietuvos Atstovybė yra raštu 

pareiškusi, jog Lietuvoje pana
šių mokesnių neimama nuo 
Amerikos piliečių ir kad todėl 
ir Amerikoje Lietuvos piliečiai 
turėtų būti nuo jo paliuosuoti. 
Po tūlų pertraktacijų su Valsty 
bes iždo departamentu, pastara 
sis sutiko paliuosuoti Lietuvos 
piliečius nuo to mokesnio ly
giai tais pačiais pamatais, kaip 
yra paliuosuojaini Amerikos 
piliečiai, būtent:

Jokių mokesčių nebus imta 
nuo pirmo tuksiančio dolerių 
uždarbio. \

ir į visas kitas šalis 
greitai ir saugiai nusiunčia

l

V

1

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai

žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, DL

133* MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—g 
Utarninkais, Ketvergei*

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- "tV 
ta verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte.

Ved ilsiems ir gyvenantiems 
su pačiomis nebus imama jokių 
mokesčių nuo pirmų dviejų tuk 
stančių dolerių.

Turintiems nepilnamečius vai 
kus (mažiau kaip 18 metų) ir 
užlaikantiems silpnus ar nesvei 
kus ir negalinčius užsidirbti as
menis bus suteikiamas paliuo- 
savimas nuo mokesčių nuo dvie 
jų šimtų dolerių už kiekvieną 
užlaikomą ypatą.

Del patogumo tų, kurie ren
giasi važiuoti į Lietuvą ir ku
riem reikia gauti paliudijimą, 
jog jie yra užsimokėję visas mo
kestis paduodame ištrauką iš 
Valstybės Iždo Departamento 
padavadijimų, kurie buvo pri
siųsti Atstovybei. Patartina šiuos 
padavadijimus išsikirpus nusi
nešti su savim, kuomet norėsi
te gauti paliudijimą apie mo
kesnių užmokėjimą.
TREASURY DEPARTMENT

Commissioner of Internal 
Revenue Washington 

Representative of Lithuania
i n America,

703 Fifteenth Street, N. W., 
VVashington, D. C.

Sir:—You are advised that 
inasmuch as Lithuania imposes 
no income ta.x, it satisfies the 
sinti lar credit reųuirement of 
Seetion 216 (e) of the Revenue 
Act of 1918, and nonresident 
aliens as to the United States, 
who are citizens of Lithuania, 
are entitled to a personai ex- 
emption and credit for depend- 
ents in determining their tax 
liability to the United States.

Respectfully,
(Signed) Wm. M. WILLIAMS 

Commissioner
Ką šis paliuosavimas Lietu

vių nuo mokesnių reiškia Ame
rikos Lietuviams, galima bus 
matyt iš sekančio apskaitliavi- 
nio:

Šiais metais mažiausia 5000 
Lietuvių apleis Ameriką. Kiek
vienas iš jų uždirbo mažiausia 
po $1,000.00 per metus. Reiškia 
$5,000,000 iš viso. 12% mokes
čių nuo šios sumos už 1918 m. 
yra $600,000. Mokestis už 1919 
ir 1920 būt buvus po 8% arba 
po $ 100,000 už kiekvienus me
tus. Iš viso, reiškia, tie 5000 iš
važiuojančių Lietuvių butų tu
rėję užmokėti vieną milijoną ir 
keturius šimtus tūkstančių do
lerių.

etuvavZ

Lietuvos Atstatymo Bendrove
sulig pigiausio dienos kurso.

Sustato įgaliojimus (daviernastis) dalių atjieškojime bei turtų pardavi
mo raštus ir kitus notarialius dokumentus.

Išrūpina Pasportus j Lietuvą
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION

Home Office
1712 Washington St., Wilmington, Del.

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
Nuosavas Namas New Yorke

294 Eight Avė., cor. 25th Str. New York, N. Y.

12th STREET

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirinimas pilvelio, puslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnai. Prof.

1707 So. Halsted St, Telephone Canal 6417. Chicago, III,

Rasiuos ir Turkiškos Vanos

TeL Kedzie 8902.
3514-16 W. 12th ST. 

Arti St. Loulfl At«. 
CHICAGO, ILL.

Galvos ir Gerklės
Ligos

Dažniausia ligos for
ma, kuri paeina nuo 
užleisto persišaldymo. 
I)-ro Carter savo ba
du išgydo greitai ir 
pasiliekamai.
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Čionai gyvenantįs nepiliečiai 
Lietuviai butų buvę taipgi pri
versti mokėti šias mokesnis su 
sekančiom pasekmėm:

Amerikoje skaitoma apie 150, 
000 Lietuvių, nepiliečių. Jų už
darbis, daiktai) paėmus, bus ma 
žu-mažiausiai apie $150,000,000 
per metus. Jų mokestis, be pa- 
liuosavimo už šią sumą, butų 
buvus keturios dešimts du mi
lijonai dolerių. Kaipo pasekme 
čionai paskelbto pal i nusavinto 
visi šie pinigai pasiliks Lietu
vių rankose.

J. VILEIŠIS
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginčis su tuo, kad 
apskrita sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suvirškinimo. 
Jei šitas darbas susilpnėja, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
mes turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butų normalis.

Severas 
Balsam of Life

Iš Įvairių Sričių.

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

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ar skrepliuoji?
Ar visą skauda?
Ar nosis prišašus?
Ar šniokšti miegodamas?
Ar bėga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi?
Ar labai čiausti?
Ar akįs silpnos ir ašaroja?
Ar skauda pakaušį?
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytmetyj?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin?
šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

į influenzą. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytojų prie pirmo apsireiškimo li
gos.

DR. F. O. CARTER
120 S. State St., Chicago.

Besisukamų šviesų iškaba per
23 metus prie State gatvės.

Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Ątdara Subirtomis po pietų.

Saugok akių regėjimą
NAUJI ATKASIMAI 

JERUZOLIME.

Anglai, išviję turkus, užėmė 
leruzolimą, todėl atsirado jiems 
progos patirineti tenai senovės 
laikus. Tuo darbu užsiėmė tam 
tikra anglų senovės laikų tirine- 
lojų komisija. Ji nukaso perė
jimą nuo Siono kalno prie Mer
gelės šulinio, po žeme^ ir su

jungė tai su Siloah šaltiniu, ka
me, kaip skelbiama, Kristus iš
gydęs spangą. Požeminis perė
jimas buvo nukastas dar žydų 
nepriklausomybės laikais, ka
raliui Hiskia viešpataujant, 725 
—697 metais Kristui negimus. 
Tarp dalykų dabar atrastų, su
rasta gražus puodžių darbai; 
puodžių darbais išdėstytos ir 
tunelio sienos. Jie paeina iš 11- 
tojo šimtmečio prieš Kristaus 
gimimą. Rasta taipjau ir liam- 
pa iš to paties šimtmečio. Visi 
tie radiniai pasiųsta Londonan; 
daugiausiai jų atiduota į di- 
džiausjjj pasauly senovės daik
tų ir mokslo muzejų—British 
Museum. — šernas.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

PINIGUS LIETUVON 
SIŲSKITE PER ATSAKOMĄ 

ĮSTAIGĄ.
Čia taipgi galite išsimainyti dolerius 

ant auksinų arba markių.
Teisingas patarnavimas.

LITHUANIAN AMERICAN 
INFORMATION BUREAU 

V. Norkus, vedėjas
3114 S. Halsted St. Chicago, III.
(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Phone Boulevard 491 ’
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
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“NAUJIENAS” 
SKAITYKIT IR PLATINKIT

Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistu

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaaer’e ofiao ant 1 labą 
8149 So. Morgan SL

fc-............ .................... ......

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

3149 S. Męrgan st., kerti 82 at.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASt 

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS)
Nuo 10 — 3 po pietą ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St. I

Tel. Canal 114
J33XS3XEECZXESZS33Z^DCZ£E

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

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

Kanibaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
L I • t I T I I 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigaa Ava. 
Telefonai, Pullman 342 Ir 8189 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo i:IG 
-7. Tel, Tardė 721.

Telephond Boulevard 2161
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—I vakaro

IBI B. Bergaa St, Chleaga, DL

« —■>»i •.<
DR. JOHN N. THORPE 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1637 WJ1 St. kampJterahfield av 

Valandos: Iki 9 ryto; n«o | Iki
4 Ir mo 7 Iki G vakaro. 

TeL Proepeet 1111 ------ -

S""1"-c
Telephone Yards 5834

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

• . , • • 1 . i ■
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Rusijoje jisai dabar yra su-
tME LITHUANIAN SAIkY NF.W8

Fubllahoi Daily axc« 
the Lithusnlan Nawn

griautas. Tocįfcl jai šiandie 
yra toliau iki socializmo si
stemos, negu buvo prieš bol 
ševizmo atėjimą.
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Mes stojame už laisvę, ly
gias teises ir teisingumą 
visiems.
moję nėra diktatūros, bet 
mes davėme tokią mintį j 
priešingajai spaudai, kad 
mes ketinamje įsteigti dar 
bininkų diktatūrą ir pada
ryti beteisiais įei pris
paust visus kitus žmo
nes.” i> I 
Debsas gerai žino, kad už

Socialistų kandidatas į 
prezidentus, Eugene V. 
Debs, kurį tokiu dideliu en
tuziazmu remia susipratu-

^bi,±ky..T:\ZX I šitą griežtą * atmetimą dik- 
_ - - ~ _ | taturos jį pasmerks kaip tik

- I tie elementai, kurie iki šiol

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. —• Telefonas: Canal 1106.
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Darbininkai Rusi
jos industrijoje.

Bolševikams bevykinant 
“socializmo tvarką” Rusi
joje, jos pramonė visai nu
puolė. Pagal pačių bolševi
kiškų komisarų raportus, 
Rusijos industrijose šiandie 
dirba ne daugiaus kaip mi- 
lionas darbininkų: Trockis 
net sako, kad milionas dar- 
^ifimklpta? yTa daugiausia, 
kiek šiandie Rusijos indus
trijos gali suvartoti; jos tu
ri tečiaus tik apip 800,000 
darbininkų.

Kur-gi dingo kiti indus
triniai Rusijos darbinin
kai? Dalis jų yra armijoje, 
kita dalis visokiuose komi
tetuose ir valdžios įstaigo
se, o didžiausia dalis yra iš
siblaškius po sodžius arba 
užsiima pirklyba ir speku
liacija miestuose.

Taigi industrinis Rusijos 
proletariatas visai sumažė
jo. Kas turi bent kiek nuo
vokos apie politinės ekono
mijos mokslą, tas supranta, 
ką tatai raiškia.

Jeigu Rusijai butų pavy
kę pakilti ant augštesnio e- 
konominio laipsnio, tai dar
bininkų skaičius jos indus
trijose butų padidėjęs. J 
dirbtuves butų atėję milio- 
nai žmonių nuo ūkio ir iš 
smulkiosios pirklybos bei a- 
matų. Šitokią pasekmę ne
išvengiamai turėtų perkei
timas kapitalistiškos indus
trijos į socialistišką.

Bet Rusijoje pasidarė at
bulai. Ne tiktai smulkieji 
savininkai ir biznieriai ne
nuėjo į dirbtuves, o dirbtu
vių darbininkai ėmė milio- 
nais plaukti į žemės ūkį ir 
biznį. Ir tai dėl tos papras
tos priežasties, kad Rusijos i 
industrija beveik visai sui
ro.

Vienok randasi tokių na- 
iviškų žmonių, kurie tiki, 
kad Rusijoje dabar jau e- 
santi įvesta socializmo tvar
ka!

Socialistiškos sistemos pa 
matas yra galinga ir gerai 
suorganizuota industrija. I

cijos, nėra žmogus be klai-1 ~
dų. Savo ilgam ir darbš-|tie elementai) kurie ikf šiol 
ui?.. labiausiai garbindavo jj. Bet

’ jisai to nepaiso. Tegul akli 
fanatikėliai iš komunistiš
kos balos skelbia jį “opor
tunistu” ar kaip kitaip, — 
jisai žino, kad jisai atlieka 
tiktai savo pareigą, kuomet 
jisai sako tą, į ką yra įsiti
kinęs.

Debsas atmeta diktatūrą 
todėl, kad ji yra nesutaiko
ma su jo idealu. Jisai yra 
socialistas. Minėtame pa
simatyme su partijos komi
tetu jisai da pasakė:

“Socialistų Partija da
vė man visas mano idėjas, 
visas mano viltis, visus 
mano įkvėpimus. Ji ati
darė man naują pasaulį. 
Viena mintis viršija viską 
mano prote, vienas pasiry 
žimas, būtent: kad aš ati
duosiu visą sav^e, visą sa
vo gabumą, visą savo e- 
nergiją, visa, kas yra ma
nyje, Socialistų Partijai 
Suvienytosiose Valstijose 
ir tarptautiniam socializ
mo judėjimui.”

kartų ir stambiai suklydęs. 
I To neveizint, jisai vis dėlto 
buvo ir yra populeriškiau- 
sias radikalių Amerikos 
darbininkų vadas.

Debsas pasižymi tarpe 
visų politikos veikėjų šioje 
šalyje savo nepaprastu nuo
širdumu. Jisai daro ir skel
bia tiktai tą, į ką yra įsiti
kinęs; ir į’ką jisai yra įsiti
kinęs, tą jisai daro ir skel
bia, nepaisydamas, kokios 
jam bus delei to pasekmės, 
pelįsi savo įsitikinimų jisai I 
yra pasiryžęs nukentėti ir 
valdžios persekiojimus ir 
savo artimų neapykantą.

Amerikos žmonės pažįs
ta šitą ypatybę Dėbso bude, 
ir todėl jie, nežiūrint ar su
tinka su jo nuomonėmis, ar 
ne, visuomet gerbia jį. O 
darbininkai, kurie mato ja
me savo yadovą, pasitiki 

[juo, kaipo ištikimiausiu sa
vo draugu, kuris neparduos 
jų reikalų ir njbves jų tokiu 
keliu, kuriuo jisai nėra pa
siryžęs pats eiti iki galo.

Minėjome apie Dėbso 
klaidas. Viena stambiau
siųjų, kokią jisai yra pada
ręs sąvo gyvenime, buvo jo 
prisidėjimas prie L W. W. 
steigimo. Jisai padarė tą 
žingsnį todėl, kad patyrė, 
kaip menka yra klesinio so
lidarumo dvasia senosiose 
amatinėse unijose. Bpt kuo
met susiorganizavo “aidob- 
listų” unijos ir ėmė veikti, 
tai pasirodė, kad jos ne tik
tai neįstengia prašalinti ne 
sutikimą dąrbininkų tarpe, 
o pet didina jį; ir Debsas 
buvo vienas pirmutinių, ku
ris pareiškė, kad jam yra ne 
pakeliui su Haywood’o kom
panija.

Kita didelė Dėbso klaida 
buvo jo pritarimas “kai- 
riemsijems” elementams So
cialistų Partijoje pradžioje 
pereitųjų metų. Kurį laiką 
jisai buvo taip toli nuėjęs į 
“kairiąją” pusę, kad net pa
sakė, jogei jisai esąs “bolše
vikas nuo viršugalvio iki ko
jų padų”. Šiandie tečiaus 
Debsas mato, kad tie kovos 
budai, kuriuos vartoja bol
ševikai, visai netinka Ame
rikos darbininkų judėjimui, 
ir jisai turi drąsos griež
čiausiai pareikšti tatai ir 
draugams ir priešams.

Pereitą subatą Socialistų 
Partijos komitetas atlankė 
Debsą kalėjime ir pasiūlė 
jam partijos kandidatūrą į 
prezidentus. Priimdamas 
ją, jisai trumpai išdėstė sa
vo pažvalgas pamatiniais šių 
dienų darbininkų judėjimo 
klausimais ir tarp kitko štai 
ką tarė apie vadinamąją 
“proletariato diktatūrą”:

“Žodžiai 
diktatūra’ neturėtų būt 
vartojami šioje šalyje. 
Mes esame prij&šingi kiek
vienos rųšies diktatūrai.

‘proletariato

f

kandidatų sąrašų. Jie sakydavo: 
“Lenkai ir žydai padavė po vie- 

Musų platfor-|"« o lietuviai
daugybę, todėl lietuvių balsai 
išsisklaidys, prapuls, ir išeis tai, 
kad lenkai ir žydai praves daug 
daugiau atstovų, negu turėtų 
būti; ar negalėjo lietuviai visi 
susiblokuoti taip, kaip yra pa
darę lenkai arba žydai.”

Reikia pastebėti, kad taip verk 
šieno ne kas kitas, kaip tie, ku
rie visą laiką difirambus rašė 
nepartiniams žmonėms. O tie 
nepartiniai žmonės, kaip dabar 
pasirodė, labiau negu partiniai 
stengėsi išsisklaidyti, nes jie 
daug daugiau padavė kandida
tų sąrašų. Vertėtų, rodos, nepar
tiniams eiti išvien. Mažai dar to.

tai aš nesuklysiu pasakęs, jog 
tada, sakysime Kauno rinkimų 
apygardoj butų buvę ne 17, bet 
kokia 30 sąrašų.

Kokie dabar rezultatai? Len
kai visur kur, neatsižvelgdami 
į visus kitus sąrašus, balsavo už 
savo tautinį sąrašą, tai yra už 
lenkus. Ir nežiūrint to, kad jie 
turėjo vieną sąrašą ir visi be
veik už jį balsavo, vis dėlto ne
gavo tų vaisių, kurių laukė, bū
tent: būdami mažumoje tega
lėjo išrinkti vos 3 atstovus vi-

Taigi dabar lenkai tegul pasi
giria pasauliui savo “gausingu-

KĄ SAKO LIETUVOS 
SOCIAL-LIAUDIN1NKAI 

APIE RINKIMUS.

Musų skaitytojams gali būti 
įdomu, ką sako Lietuvos parti
jos apie rezultatus rinkimų i

niokratų Partijos oficialio or
gano “Darbo” nuomonę, išreik
štą vieifo įžymiausiųjų jo ben
dradarbių, A. Kelmučio. Jisai 
rašo:

“Dabar visi labai susidomėję 
Seimo rinkimų rezultatais. Spė 
ja ir šiaip ir taip, taip pat kom-

mis ir t. t. Čia aš norėčiau at
kreipti akį į faktus, dėl kurių 
lenkų unijos šalininkai yra la
bai susirūpinę, ir tolimi pasa
kyti šį tą apie krikščionis de
mokratus bei kitus.

Dalykas toks. Jau senai len
kai išrodinėjo pasauliui, jog 
Lietuvoje liek gyveną daug len 
kų, kad Lietuvos priskyrimas 
prie Lenkijos negalįs būti abe
jotinas, nes tai esąs lenkų gy
venamas kraštas. Ir tie lenkų 
politikai, kurie platindavo to
kias žinias, dažniausiai ir patys 
negalėjo susivokti, ar teisybę 
jie kalba ar ne, nes nors ir gy
vendavo Lietuvoj, tečiau taip 
buvo užsidarę savo namuose, 
taip buvo atitolę nuo žmonių, 
kad nežinodavo, kas darosi ap
linkui. O visokias žinias apie 
Lietuvą ir jos gyventojus gau
davo arba imdavo dažniausiai iš 
Varšuvos lenkų skleidžiamų ras 
tų. Todęl ir nenuostabu, kad tie 
musų išdidusieji lenkai turėda
vo labai keistą supratimfe apie 
Lietuvą ir jos gyventojų sudė
tį. Todėl lenkai, statydami savo 
kandidatų sąrašus į Steigiamą
jį Seimą, manė, kad pasiseksią 
išrinkti jiems keletą atstovų, ku
rie prireikus galėtų atstovauti 
visai Lietuvai Varšuvos seime.

Del tokių lenkų projektų kai 
kurie lietuvių darbuotojų rado 
progos prikišti išsiskaidžiusioms 
partijoms tai, kad esą lietuviai 
negerai darą duodami daugybę

Dabar meskime žvilgsnį į 
krikščionių demokratų kompa
niją. Kodėl jų frakcija turi dau
giausia narių? Kiekvienam tu
rėtų būti, rodos, aišku, kodėl 
krikščionys demokratai galėjo 
sumeškerioti tiek balsų. Juk už 
juos balsavo visi tie, kurie jau 
nuo senai buvo kunigų įgąsdin 
ti. O kunigai gąsdino nepapra
stai. Turėdami galimybės kiek
vieną šventadienį prabilti į di
delę žmonių minią, jie bažny
čios namus, galima sakyti, bu
vo pavertę mitingų salėmis. Ir 
čia jie turėjo daug patogesnes 
agitacijai sąlygus, negu kilų par 
tijų agitatoriai, kurie buvo su
varžyti, sakysime, kad ir tuo, 
jog turėdavo pranešti valdžiai 
apiet rengiamą susirinkimą arba 
mitingą prieš 24 valandas, o ka
ro stovio vietose—gauti tam ti-

nepaisydavo susirinkimų įsta
tymo, nepranešdavo apie mitin
gą prieš 24 valandas, nes baž
nyčios rūmai juos saugojo nuo 
visako. Teisybė, bažnyčios ka
nonai, anot pačių kunigų, drau
džiu kunigams išnaudoti baž
nyčią partijos reikalams. Bet 
dabar pažiūrėsime, ar tie kano
nai nubaus ką ar ne. Greičiau
sia—niekas nebus baudžiamas, 
nežiūrint į tai, kad kunigai dau
gelyje vietų ne tik kalbino baž
nyčioje žmones balsuoti už 
krikščionių demokratų sąrašą, 
bet buvo nurodę, net ir to są
rašo numerį. Aš manau, kad

vomis akimis pažiūrės į tuos 
kunigus, kurie bažnyčioje ne
agitavo žmones balsuoti už 
krikščionių demokratų sąrašą.

Krikščionys demokratai daug 
vietų laimėjo per vadinamą 
“darbo federaciją,” už kurią 
daugiausia balsų davė darbinin
kai. Čia tai tikrai daugelis dar
bininkų buvo suklaidinti, nes 
balsavo už savo priešininkus. 
Antra vertus, reikia pripažinti, 
kad “darbo federacija” išaugo 
dėl komunistų, arba bolševikų 
agitacijos Lietuvoje. Mat, kai 
kur į profesines darbininkų są
jungas kartkartėmis atsilan
kydavo tokie žmonės, kurie bu
vo žinomi iš rusų bolševikų lai
kų ir kurie tenai Rusijoj viešai 
buvo dirbę komunistų vardu. 
Taigi čia Lietuvoje jų pasirody
mas ir veikimas darbininkų 
tarpe iššaukė ne tik krikščio
niuose demokratuose, bet ir 
šiaip demokratiniuose sluoks
niuose didelio nepasitenkinimo, 
nes niekas nenorėjo susilaukti 
tokių reginių, kaip Rusijoj, kur 
vargas ir visokios priespaudos 
įsigalėjo. Tokiu budu “darbo 
federacija” atsirado kaipo prie
šingas gaivalas komunistų dar
buotei. Ir čia krikščionims de
mokratams pasisekė suvartoti

tą visą medžiagą savo reika
lams.

Tečiau “darbo federacijos” 
nariai yra nepastovus elemen
tas. šiandie jis krikščionis de
mokratas, o rytoj gali būti so
cialistas ar kliokis. Ir ne tik pa
prasti “darbo federacijos” rin
kikai, bet ir jų statomi į Seimą 
kai kurie llandidatai yra dar ne
įsitikinę. (krikščionys demokra
tai, kurie įgavę daugiau šviesos 
be abejo spiautų į akis tiems 
patiems krikščionims demokra
tams.

Šiuose rinkimuose tikra ne
laimė išliko tautos pažangą, žem 
dilbių sąjungą ir santarą. Šitų 
partijų žmonės tikėjosi dau
giausia pravesti atstovų; tuo 
tarpu pasirodė, jog didžiai ap
sigavo. Teisybę sakė žmonės, 
kad tai aficieriai bo armijos. 
Ypač tautos pažangai labai liūd
na, kad, girdi, Seime nebusią 
vidurio. Nors “pažanga” vadi
na save viduriu, bet gyvenimas 
jau yra parodęs, kad “pažangai” 
greičiau pritiktų ne vidurys, bet 
pats dešinysis sparnas. Ir jei į 
Seimą butų praėję daug “pa
žangiečių,” tada tikrai jei ne 
monarchija, tai monarchinė res
publika butų buvusi pas mus. 
Matyt, jau Lietuvos žmonės 
tiek susipratę, kad nepanorėjo 
matyti Seime “pažangiečių.”

Nors krikščionių demokratų 
ir, daug Seime, tečiau dėl to ne
turime nusiminti. Musų organi
zacijos balsas, pasakytas Seime, 
urės parodyti visiems j-inki- 
<am<s tikrąją dalykų padėtį ir 
turės juos įtikinti, jog be reika- 
o buvo balsavę už krikščionis 

demokratus.

rai, kaip stiprus yra organizuo
tieji darbininkai. I

Kapitalistų lekajai.
[Federuotoji Presai.

Seattle, Wash. — Washingto- 
no valstijoj reakcija taip įsisiau- 
tė, kad darbininkai neb/gali da
gi advokato gauti, jeigu jiems 
kartais tenka turėti reikalo teis
me. Advokatai pasidarė Čia ka
pitalistų ir samdytojų lekajai, 
ir tik tiemsiems tarnauja. Dar
bininkų organizacijos dėlto 
nori dabar organizuoti tam tik
rą teisminį biurą, į kurį bus 
pritraukta iš kitur gerų advoka
tų darbininkų reikalams teis
muose ginti.

Dės Moines, la. — Galvekarių 
darbininkų unijos nariai orga
nizuoja kooperatyvę sankrovų 
sulig Rochdalc pienu.

Darbo Laukas
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Kooperacijų judėjimas.
New Yorkas. — Kadangi Ma- 

nufacturers associacija atsisakė 
išpildyti reikalavimą darbinin
kų, dirbančių kailių pramonėj, 
pastarieji grūmoja streiku. 
Apie 4,000 unijai priklausančių 
kailių darbininkų švenčia be 
darbo, o todėl unija buvo 
pasiuntus samdytojams memo
randumą, reikalaudama, kad 
toj industrijoj butų sutrumpin
tos darbo valandos ir darbas ly
giau nustatytas. Samdytojai at
sakė unijai šitokiu laišku: “Jū
sų memonrandumą bedarbių 
reikalu Associacija gavo. ) Mes 
nesutinkame su jūsų reikalavi
mais, nes tuo budu bedarbių 
klausimas išrišti negalima. Mu
sų nuomone, vienintelis vaistas 
nuo nedarbo tai pakėlimas pra
monės padėjimo, padidėjimas 
darbų. Dėlto associacija vien- 
balsais nutarė nedaryti nė jokių 
pakeitimų kontrakte, kurs yra 
su unija padarytas.’’

Anglijoj ................ . 130 nuoš
Paryžiuj ........ 197 »>

Francijoj (išskirus
Paryžių) .......... 220 >♦

Ryme ................. 193 99

Milane, Italijoj .. 282 9>

Jufigt. Valstijose . . 96 99

Danijoj ............. 296 99

Belgijoj ............. 142 »>

Norvegijoj .......... 201 ♦»

Švedijoj ............. 159 99

Vokietijoj .......... 356

[Federuotosios Presos korės p.]
Mirties bausmėsl1 plėtojima

sis. — Laike karo daugeliui rc- 
forminių judėjimų užduota di
delis smūgis, bet didžiausį smu 
gį aplaikė judėjimas už panai
kinimą ' mirties bausmės. Tas 
judėjimas labai plėtojosi, dau
gelis valstijų visai panaikino 
mirties bausmę, o ir kitose mir
timi buvo baudžiama tik už tris 
piktadarybes: už žmogžudystę, 
išdavystę ir keliose valstijose 
už kaneveikimą moterų.

Bet laike karo, 1917 m. Ver- 
mont valstijos legislatura pra
leido įstatymą, sulig kuriuo tu
ri būti baudžiama mirtimi, jei 
trįs ar daugiau žmonių kėsinsis 
nužudyti ar sužeisti žmogų, su
deginti ar išsprogdinti banką, 
dirbtuvę, namą, geležinkelio 
vagoną, laivą ir t. t. Bet tie įsta
tymai veikia tik tada, kada šti
liai gręsia karas, ar yra karc.

1917| m. pavasarį Missouri 
valstija visai panaikino mirties 
bausmę. Bet 1919 m. tas panai
kinimas mirties bausmės tapo 
pa naikintas ir dar labiau pra
plėstas. Dabar mirtimi gali bū
ti baudžiami ir tokie žmonės, 
kurie neteisingai liudys svar
biose bylose, išvogs kitą žmo
gų ar vaikų, išplėš ar tik tai
kins išplėšti traukinį, arba net 
padės ant bėgių špalą, nors 
pats traukinis nuo to nė kiek 
nenukentėtų. Ir blogiausia, 
kad tokis įstatymas veiks netik 
karo, bet ir taikos laiku.

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

Austrijos badaujančių 
vaikų gelbėjimas. 

[Federuotoji Presą].
Vienna. — Iki balandžio

dienos š. m., įvairios Europos 
šalį>s priėmė laikinai 80,000 Aus
trijos sostines vaikų, kad gelbe- 
. us juos nuo badol mirties. Vie
los miesto galvos padėjėjo 
Winterio paskelbtomis žinio
mis, Šveicarija paėmė 26,973 
vaikus, Olandija 19,942, Vokic- 
ija 12,621, Italija 6,593, Švcdi- 

ja 6,190, Danija 5,490, Norvegi
ja 2,732, Čekai-Slavokai 
Viršutinioji Arfstrija 60.
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Del gimties lygybės.
[FederuAtoji Presą].

Londonas. — Apie trįs su vir
šum tūkstančiai moterų, prik
lausančių Civilinės ” 'tarnybos 
Federacijai surengė demonstra
cijas Londono gatvėse, reika
laudamos gimties lygybes, lt. y. 
kad su moterimis darbininkė/- 
mis butų elgiamos lygiai kaip 
su vyrais, mokama tolygi alga ir 
duodami tolygus pragumai. Jos 
priežtai protestuoja prieš varto
jimą pigaus moterų darbo, kad 
tuų budu samdytojai galėtų dar 
labiau piginti algas jų vyrams 
darbininkams.

Užsistojimas už airius.
[Federuotoji Presą].

New Yorkas. — Vielos Cent
ral Federated Unija savo susi
rinkime priėmė rezoliuciją, kuri 
tuojau buvo kabeliu pasiųsta 
Anglijos, Škotijos ir Vokietijos 
darbininkams. Taja rezoliucija 
Centraline Federuotoji Uunija 
graudena išvardytų šalių darbi
ninkus urnai pavartoti visas sa
vo politines ir ekonomines jie
gas, kad sulaikius' Anglijos besi- 
veržimą pradėti skerdynes Ai
rijoj ir kad privertus atšaukti 
iš ten "okupacinę kariuomenę.

Nori atsižinoti organizacijų 
darbininkų jiegas.

[Federuotoji- Presai.
Seattle, Wash. — Vielos ka

pitalistų organizacija “Assoca- 
ted Industries” išsiuntinėjo vi
siems samdytojams konfiden- 
cialihį aplinkraštį, kuriuo pra
šo, kad kiekvienas samdytojas 
prirengtų rupbstingą raportą, 
kiek jo darbo įstaigose dirba 
priklausančių unijoms darbi
ninkų ir kiek nepriklausančių, 
vadinas neorganizuotų. Tuo bil
du kapitalistai nori sužinoti lik-

Cincinnati, O. — Mašinšapių 
darbininkų streikas tebesitęsia. 
Trįsdešimt penkios šapos susi-, 
taikė su saVo“ dhrblnirikais ir1 
pasirašė po kontraktu; bet 87 
šapos, su išviso 7,915 darbinin
kų, švenčia. Iš tų 7,915 streikuo
jančių, 2,613 darbininkų išvaži
nėjo į kilus miestus darbo jieš- 
kotis, kur darbas geriau apmo
kamas. Streikuojantiesiems uni
ja duoda reguliarinę paašlpą.

Minneapolis, Minn. — Auto
mobilių taisymo šapų ir garažų 
darbininkai, kurie pora sąvaičių 
atgal buvo išėję streikuoti, lai
mėjo ik) centų valandai mokes- 
ties ir sugrįžo darban.

įvairumai
Howat ir Allen. — Kunigas 

Charles M. Sheldon sumanęs 
įtikrinti Kansas angliakasių (va
dovą Howat, kadjis turi mylė
ti tos valstijos gubernatorių 
Allen, pasižymėjusį persekioji
mais darbininku ir pasodinusį 
patį IIowat kalėjimas. Tasis ku
nigas taip apie tai pasakoja:

“Aš paklausiau jį (Howatą) 
ką pirmiausia padarytų Kris
tui, jei jis butų čia šiandie. Ho- 
wat atsakė:

“ ‘Aš manau, kad jis pirmiau 
šia paliuosuotų mus nuo musų 
gubernatoriaus Allen ir visų jo 
valdininkų’.

“Tada aš paklausiau Howatą 
ar jis tiki į Kristaus mokslą— 
į viską, ką jis mokina. Jis tikri
no mane, kad jis tiki. Tokiame 
atsilikime, pasakiau aš, jums

Allen.
“IIowat atkirto man nė kiek 

ncmąstęs: ‘Na, tai važiuokite 
atgal į Topeka' (Kansas sostinę) 
ir pasakykite -gubernatoriui 
Allen, kad jis mylėtų mane*. ”

Pragyvenimo brangumo kįli*- 
mas. — Anglijos pirklybos ta
ryba išdirbo palyginamąją len
telę kiek pabrango pragyveni
mas, niekuriuose šalyse laike 
karo. Pamatau imta 1914 m. 
kainos. Tas, pabrangimas esąs 
sekamas:

Redakcijos Atsakymai į

Pakako to,P. K., Detroit.
kas buvo. Ginčai dėl asmenų ir 
su asmenimis niekam nei įdo
mu nei naudinga. Lašinėkite 
mums šiaip naujienų iš savo 
kolonijos,—labai pasigendame. 
Viso labo!

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminatiikuose 

taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopierast

Namų Ofisas:
1)23 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1810
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Miesto Ofisui 
127 I Beitam lt. 

1111-11 Srity Mg.
Tel. Central 4411

Telephone Drover BOSI

Dr. A. Juozaitis 
DENT1STAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
>261 So. Halsted St. Chicage, III.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294 

dr.a.a;roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.
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Lietuviu Rateliuose
Rengkitės i Socialistų 

Presos Pikniką.

Bus specialia Naujienų ir liet, 
soc. skyrius.

Birželio 13 dieną puošniame 
RivervioSv parke bus Socialistų 
Presos piknikas. Tame piknike 
l>e Chicagos lietuvių socialistų 
dalyvauja ir jų dienraštis Nau
jienos. Tų dieną Naujienos bu
vo nusitarusios rengti savo pik
niką—kitame darže. Bet drau
gai patarė, kad Naujienos savo 
pikniką atidėtų, o vietoj to kad 
dalyvautų Presos piknike.

Taip ir padaryta. Naujienos 
dalyvauja Socialistų Presos pik
nike. Lietuviai socialistai pasi
ėmė iš Partijos kelis tūkstan
čius tikietų ir iki birželio 13 die 
uos pasižadėjo išparduoti juos 
savo draugams ir Naujienų prie 
lėliams.

.Tikietų kaina įmanoma, tik 
2/ centai asmeniui (ir 3c karo 
tax'ų). Prie tikieto dar yra visa 
eilė komplementarių tikietų, ku 
riais (pridėjus po kelintą cen
tų) bus galima pamatyti įvai
riausių pramogų-pramogėlių pa 
čiaine jiarke pav., pavažinėti 
“kalnais”, matyti įvairių “štu- 
kų” ir tt.

Gi darže, kur bus Presos 
piknikas, lietuviai socialistai 
mano surengti spceialį savo sky 
rių. Tokį, kokio iki šiol nieks 
nesurengė.

Tatai kiekvienas socialistų 
pritarėjas, kiekvienas Naujienų I 
prietelis tegul pasirūpina nusi
pirkti tikietų—iškalno. Jų gali
ma gauti Naujienų ofise ir pas 
vietos liet. Soc. kuopų narius.

Beto, lietuviai dalyvaus ir 
bendrame visų tautų programe. I

PASPARTU BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Burean, 
Ine.

35 S. Dearboni St., Chicago. 
Room 206.
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TIK VYRAMS Turime iš Fran- 
cijos Paveikslų gražiausių mergi
nų. Prisiuskite $1.00, o gausite 10 
paveikslų.

W. M. LABY. P. O. DRAW B. 
Rutland, Mass. 4

4

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St, Chicago 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieuą, istoriją, etnolo
gijų, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas’*, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiuskite sykiu už 6c 
krasaženkliij.
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čia, be svetimtaučių kalbėtojų, 
bus lietuvių kalbėtojas ir lietu
vių chorai.

Be kitų svetimtaučių kalbėto
jų Presos Piknike kalbės žymus 
Pennsylvanijos darbininkų dar
buotojas, James H. Maurer,
Louis Waldman, vienas New 
Yorko valstijos socialistų assem 
blymenų, kuriuos tos valstijos 
reakcionieriai pašalino iš legis- 
la t liros, ir kiti.

Bet kas svarbiausia, vietos 
socialistai tikisi, kad šiame Pre
sos Piknike dalyvaus ir žymiau
sia Amerikos darbininkų kovo
tojas, senelis Bugenius Debsas, 
Socialistų Partijos kandidatas į 
prezidentus. Manoma mat, kad 
iki to laiko Debsas jau bus pa- 
liuosuotas iš savo katorgos, kur 
jisai dabar uždarytas delei to, 
kad drįso darbininkų reikalus 
ginti.

Jeigu taip butų, jeigu iki bir
želio 13 dienos Debsas bus pa- 
linoauotaa, tai j Rivcrview par
ką suvažiuos ptiaė Lhieagos. 
Daugeliui teks grįžti nuo parko 
vartų., O kad šito nemalonumo 
išvengus, kad visi musų drau
gai galėtų dalyvauti toj iškil
mėj, tai mes raginame juos 
pirkties tikietų iškalno.

T0WN OF LAKE.

Laidotuvės.

Gegužės 22 dieną name 4121 
So. Marshficld gatvėj pasimirė 
širdies liga a. a. Petronėlė Dau- 
Čiunienė. Vyras išeidamas dar
ban paliko ją sveiką, bet sugrį
žęs rado mirusia.

Daučiunai į šią šalį atvyko 
1913 metais. Velione paliko di
deliame nubudime savo vyrą ir 
du sunu. Palaidota ji į tautiškas 
kapines. Kada tai a. a. Da ličiu- 
nienė buvo pareiškus noro, kad 
jai mirus į šermenis butų pak
viesta d. P. Grigaitis. Sūnus mo 
tinos reikalavimą išpildė: pak
vietė d. Grigaitį}- ir pastarasis 
suliko: padėjo palydėti velionę į 
kapines ir ten prie velionės ka
po, pasakė prakalbelę apie jos 
gyvenimą bei atvykimą į šią sa
li-

Tebūnie jai lengva ši svetimos 
šalies žemelė. —Petras.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Mockaus prakalbos.

Utarninko vakare, birželio 1, 
p. Malinausko svetainėj, L. L. 
Susi v. 1-moji kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėjo M. X. Moc
kus. šį kartą Mockus kalbėjo 
išimtinai lik apie lietuvių kleri
kalų, kitaip klebonijos pienus. 
Punktas po punktui jis nagri
nėjo klerikalų “programą” ir 
aiškino susirinkusiems ką visa 
tai reiškia—kokios klerikalai 
nori tvarkos Lietuvoj. Taipjau 
nurodė, kaip musų kunigai ir 
kiti jų sėbrai rinko Lietuvai
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karalių, mokino jį poterių ir 
tt.

Nors įžangos imta po 25 cen
tus nuo asmens, bet Malinau
sko svetainė buvo pilna. Užbai
gus prakalbą, rengėjai pranešė, 
kad sekamą utarninką toji pat 
svetainėje rengiama kitos pra
kalbos. Šį kartą Mockus kalbė
siąs apie “kunigų mokslą.”

Šiandie Mockus kalbėsiąs 
Mildos svetainėje. — Girdėjęs.

NORTH SIDE

Išvažiavimas į Jefferson girią.

Praeitą nedėldienį, gegužes 
30, Pirmyn mišrus choras su
rengė pirmą šiais metais išva
žiavimą į Jefferson girią. Išva
žiavimas pavyko kuogeriausia. 
Žmonių susirinko ytin skaitlin
gas būrys—iš visų Chicagos 
liet, kolonijų. Susi iii ūkusieji 
smagiai pažaidę pasišnekučiavę 
vėlai vakare grįžo į surukusią 
Chicagą. Visų veiduose buvo 
matyt ęlidelis, pasitenkinimas, 
visi džiaugėsi žavėjančia pava
sario gamta ir kvėpavo tyrą, 
gėlių kvepėsiu pripildytą, orą 
-tarytum norėdami persinešti 

jo ir į tvankiąją Chicagą...
Beje, apie ketvirtą valandą po 

pietų žinomieji Chicagos lietu
viams straksėtojai buvo suren
gę savo “programą.” Bet skai
tau esant bereikalingu eikvoti 
brangią dienraščiui vietą: tie 
žmonės visuomet verda tą pa
čią r-r-revoliucingą šuipijados 
smalą. — Juknanietia.

TAUTIŠKŲ KAPINIŲ AP- 
VAIKščIOJIMAS.

Praeitą panedėlį Chicagos lie
tuviai yįin iškilmingai pažymė
jo aštuntas metines Tautiškų 
Kapinių sukaktuves, šiemet į 
Tautiškas Kapines susirinko ko
ne pusė Cliicagos. Jau dešimtą 
valandą ryto kapinėse buvo di
delė minia žmonių. Gi apie dvy
liktą valandą, kada prasidėjo 
programas, kapinės buvo pil
nos. Prie specialiai pastatytos 
(tai dienai) platformos susirin
ko dideliausia minia, taip kad 
daugelis visai negirdėjo kalbė
tojo žodžių.!

Programas susidėjo iš dainų 
ir prakalbų. Dainavo trįs cho
rai: Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras, Socialistų choras ir Tie
sos (mišrus) choras. Kalbėjo 
l)r. A. Montvidas ir “Naujienų” 
manadžeris, Kl. Jurgelionis. Ir 
dainos ir prakalbos buvo pritai
kintos dienos reikalavimui. Kal
bėtojai nurodė kokios reikšmės 
turi įkūrimas laisvų i(kleboni- 
jos nekontroliuojamų) kapi
nių ir kodėl neišsipildė kleboni
jos pranašavimas, būtent, kad 
tautiškose kapinėse “nū vienas 
geras žmogus nesilaidos.” Jos 
businčios tik kelių “atskalūnų” 
padarinys, “šiandie musų kapi
nėse susirinko , tur būt, daug 
didesnis būrys žmonių nei kad 
kazimicrinčse” — pasakė vienas 
kalbėtojų. Pasirodo, kad jis bu
vo labai geras pranašas: “kazi- 
micrinėse” praeitą panedėlį bu
vo per puse mažiau nei kad per
nai, ir kokiu trečdaliu mažiau 
nei tautiškose kapinėse.

Klebonija, suprantama, delei 
to labai sielojasi. Bet pažangie
ji Chicagos lietuviai šituo gali 
pasidžiaugti. Pasak vieno kalbė
tojo: “lai rodo, kad kunigų ryži- 
masi kontroliuoti nelik musų

Jd?

NAUJIENOS, CHcsgo, UI.
gyvenimą, bet ir mirtį (nuėjo 
vėjais.” Tuo labiau jiems tenka 
pasidžiaugti, kad skolos, kurių 
buvo užtraukta perkant ir įren
giant tautiškas kapines, jau iš
mokėtos. Dabar, visi pinigai, 
kurie įplauks (savanorėmis au
komis ir už lotus) bus panaudo
jami papuošimui kapinių. “Se
kamais metais - pasakė prog
ramų vedėjas — musų kapinės 
bus kur kas gražesnės nei šie
met.” Reikia manyti.

Beje, tuoj po užbaigimui pro- 
gramo didelis buria žmo
nių susirinko prie a. a. 
B r. Vargšo-Lauccvičiaus kapo, 
kur buvo pažymėtu atidarymas 
jam pastatyto paminklo. Čia 
taipjau pasakyta prakalba ir 
padainuota kelintas 'specialiai 
priruoštų dainelių. Kalbėjo d. 
Kl. Jurgelionis. Paminklo staty
mu rūpinosi Dramatiškas Ra
telis ir Keistučio Kliubas.

Apie pirmą valandą susirin
kusieji pažymėti tautiškų kapi
nių sukaktuves, nuėjo į Leafy 
grove’ą, kur kapinių komitetas 
surengė pikniką. Žmonių buvo 
pilnas pilnutėlis daržas. Rengė
jai turės tukstantį-kitą “gryno 
pelno.” —Buvęs.

REPUBLIKONŲ PARTIJOS 
GALVINIAMS BUS RIESTA.

Darbininkai atsisako patarnauti 
jų konvencijak

[Fcdcruotoji Presą],
Organizuotieji darbininkai 

daro didėlio nemalonumo pasi
pūtusioms galingosios republi- 
konų partijos ponams. Coliseu- 
mas, kur bus laikoma republi
konų partijos konvencija, netu
rės įmonių, kad pasiuntus iš ten 
apie l,5(M),0(>0 žodžių kasdieną, 
žodžių, kurių priteps keli šim
tai kapitalistinių laikraščių re
porterių. Tai dėlto, kad organi
zuotieji darbininkai drįso pasa
kyti republikonų galviniams 
drąsų “Ne.”

Tasai “ne” reiškia štai ką. 
Didžiulio Coilišthimo superin
tendentas telegrafo kompaniją 
painformavo, kad jeigu ji ban
dys pasiųsti neorganizuotų dar
bininkų į Coliseumą, kurie ten 
turės p ravės t reikiamų telegrafo 
vielų, visi dirbau t įs reikiamam 
įrengimui-papuošimui svetaines 
darbininkai mosią darbą. Gi 
apie tai, kad darbininkai yra 
nusitarę mesti darbą, svetainės 
superintendentą painformavęs 
Building Trades CounciKo pre
zidentas, Simon O’Donnell. Ji
sai sako, kad jo darbininkai-ne
norį dirbti kartu su “skobais,” 
t. y. neorganizuotaisiais teleg
rafo kompanijos darbininkais.

Telegrafo vielas veikiausia 
teks pravesti į kitą triobėsį, visą 
bloką atstu nuo Coliseumo. 
Pravesti kad ir dar taip sielvar
tautų kapitalistinių laikraščių 
plunksnalaužos.

NorL. viešo korimo.

Šerifas Charles W. Petcrs ir 
vėl prabilo. Ir vėl jisai sako, 
kad nusižengėliai-kriminalistai 
turi būt kariami viešai.

Kartą šitai jis buvo beprade
dąs praktikuoti. Bet drąsųjį še
rifą nuo to sulaikė stipri pro
testų audra ir valstijos proku
roro pagrūmojimas traukti jį, 
tiesom

Dabar šerifas žada savo “kui
są” perkelti į valst'jos legisla- 

turą: reikalauti, kad legislatu- 
ra išleistų patvarkymą, idant 
kriminalistų korimas butų vie
šas. Ir šerifas tikįs, kad korimo 
biznis dar neatgyvenęs savo 
dienas: valstijos legislatura jo 
pasiūlymą priimsianti.

Gatvekarių darbininkai 
nestreikuos.

Vakar užsibaigė sutartis tarp 
Chicagos gatvekarių darbinin
kų unijos ir samdytojų. Darbi- 
ifinkai reikalauja didesnių algų. 
Tūlą laiką ėjo gandų, kad gat
vekarių darbininkai mosią dar
bą. Dabar unijos viršininkai pa
skelbė, ki¥d gatvekarių darbi
ninkų streiko nebusią: nesusi
pratimai su kompanija busią 
išrišti arbitracija.

Laimėjo.

“Kas nors” ir “kur nors” 
Chicagoje šiomis dienomis ga
vo labai brangų 'siuntinį, už vi
są keturiasdešiints tūkstančių 
dolerių. Ekspreso kompanijos 
darbininkams sukeitus siunti
nių adresus, vienos Cincinnatis 
miesto firmos brangiųjų ak
menų siuntiny^ teko “tūlam 
chicagiečiui.” Kas jis per vie
nas—nieks nežino.

Nusižudė.
Nepažįstama, bėdinai apsirė

džiusi moteris vakar nušoko 
nuo Lombard elevatorio plat
formos ir ant vietos tapo su
važinėta.

Dar šeši pabludėliai pabėgo.
Nesveikapročių ligoninės, 

Dunninge, viršininkai paskel
bė, kad šiomis dienomis iš ten 
pabėgo dar šeši nesveikapročiai.

-r ■

Būrys jaunų palaidūnų an- 
dais įsiveržė Thcnnas Reinschel 
butan 424 Connors gatvėj ir 
sunaikino visus rakandus. Spė
jama, kad tai “atsimokėjimas” 
delei vienos pavarytos iš to na
mo šeimynos, nenorėjusios mo
kėti didelės rendos.

Pastaruoju laiku Chicagos 
upėje randama vis daugiau 
'.skenduolių. Policija nesumoja 
ar tai saužudybės aukos ar pik
tadarį ų—ž udei k ų.

/Carson-Pirie, Scott departa- 
men.tinęs sankrovos privačiai 
detektivai sučiupo naktinį tos 
krautuvės superintendentą. Pa
vogęs už apie dvidešimts tūk
stančių dolerių rūbų.

Restorane.
Baigęs valgyti, lankytojas pa

moja patarnautojui ir reikalauja 
sąskaitos.

Patarnautojas: — Tuojau....
Ką tamista valgei ?

Lankytojas: — Ką valgiau, aš 
negalėčiau atspėti, bet prašyti 
tai aš buvau prašęs minst-čiki- 
no.
^Pranešimai

----- -

_ Roscland. — Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelis nedėlioj, birželio 6 d., 
rengia draugiškų išvažiavimą į Flos- 
mor miškus. Kurie važuosite, susi
rinkite ant 111 Illinois Central stoties 
kaip 10:30 vai. ryto. Traukinys išeina! 
10:47. Kitas traukinys išeina 11.47 ir) 
12:47 vai. ryto. Komitetas bus ant ■ 
Flosmor stoties ir nurodys vietą.

—Komitetas.

Lietuvių darbininkų duonkepių susi
rinkimas bus subatoj, 5 d. birželio, 
8 vai. vakare, Ažuko svetainėje, 3801 
Auburn Avė. Visi duonkepiai malo- i 
nėkit ateiti susirinkiman. —Valdyba. Į

PRANEŠIMAI Į
PRESOS PIKNIKAS

Riverview Parke, nedalioj 13 d.' 
birželio. Visi lietuviai socialistai, j 
socialistams prijaučianti,, naujienie' 
čiai, visi chicagiečiui ir apielinkės 
gyventojai rengiasi į Press Pik
niką...... ...............................................

Tai bus atidarymas preziden
tinės kampanijos.

Piknikas svarbus visais atžvil
giais.

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

Bus lietuvių skyrius puikiai pa
peštas; su puikiausiu programų: — 
dainomis, prakalbomis ir draugiš
kais pasikalbėjimais.

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

Kan neturės tikieto iš anksto, lai 
perka pas lietuvius pardavinėtojus, 
ant kampų.

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

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

Kviečia Pikniko Rengimo
KOMISIJA.

Cicero. — Liet. Raudonos Rožes 
Paš. Kliubo mėnesinis susirinkimas 
bus pėtnyčioj, birželio 4, kaip 7:30 v. 
v. J. Neffo svetainėje 1500 So. 49 
Avė. Visi nariai kviečiami atsilanky
ti, nes be kita reiks išrinkti darbi
ninkai piknikui, birželo 6 d. Lyons, 
III.— A. Liutkus, rašt.

Roseland. —• Suhatoje, birželio-June 
5 d. K. of P. svet. 11037 Michigan A v. 
bus kun. Mockaus prakalbos. Pradžia 
7:30 v. v. Rengia L. L. F. 1 kuopa. 
Visus kviečia atsilankyti.—Komitetas.

North Sidc.— Kun. Mockaus pra
kalbos atsbus pėtnyčioj, birželio-Juno 
4 d. Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi kviečami atsilankyti.

L. L. F. 1 kp. Komitetas.

Rubsiuvių unijos 269 skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
birželio 4., Unijos salėj 1564 N. Robey 
St Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus daug 
svarbių reikalų.

Frank Juozapavičia, sek r.

Ateities žiedo Vaikų Choro dainų 
repeticija įvyks nedėlioj, 6 d. birže
lio, 9:30 vai. ryto, Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St. ant 2 lubų. Visi 
vaikai, pribukit laiku, nes turim reng- 
ties pi’ie vakarėlio. — Komitetas.

Liet. Laisvamanių Susi v. 1 kp. ren
gia dideles prakalbas su paveikslais 
Ketverge, Birželio 3, kaip 7:30 v. v., 
Mildos svetainėj. Visus kviečiame atsi
lankyti. — Komitetas.

Jaunų Letuvių Kliubo pusmetinis su
sirinkimas atsibus Felowship svetai
nėj, Ketverge, Junc 3, 1920, 8 vai. va
kare. Visi nariai turite atsilankyt 
būtinai.— Valdyba.

1 <

L. S. J. L. 1-mos kp. mėnesinis su- 
sirinkmas įvyks pėtnyčioj, birželio 4 
d., Aušros svet., 3001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai susirin
kite laiku, nes turime daug reikalų 
aptarti. — Valdyba.

Lietuvių Kriaučių Kliubas. Sav. 
Paš. rengia vakarą 24 d. spalių, 1920, 
Zviązek Polek svet. Taigi kitos kuo
pos ir draugijos, malonėsite tą die
ną nerengti pramogų. — Komitetas.

Burnside, III. — Apšvietos draugys- 
stės susirinkimas įvyks ketverge, bir 
želio 3, 8 vai. vak., Mačiukevičiaus 
svetainėj, 1036 E. 93 St. Draugės ir 
draugai, malonėkite atsilankyti laiku, 
nes yra daug svarbių rekalų.

—Koresp.

Brighton Park. LSS. 174 kuopos mė
nesinis-susirinkimas atsibus Pėtnyčioj, 
Biržęlo 4, 7:30 vai. vak., Pociaus svet. 
38-th PI. ir Kedzie Avė. Draugai ma
lonėkite visi atsilankyt, nes turim 
daug’ svarbių dalykų aptart.

—P. Gura Organizat.....
r--

Visi tie Chicagos Lietuvių Draugi
jos Sav. Paš. nariai, kurie turi kokių 
nors reikalų su Draugija, tegul krei
piasi sekamu adresu (į sekretorių):

Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi- 
rard St.

Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division 
St.

Dr-stė Pažintis Lietuvių Amerikoje 
laikys pusmetinį susrinkimą prie 4628 
So. Wood Str. Dirvinskio svetainėj. 
Kviečiame visus draugus atsilanky
ti apsvarstyti draugystės reikalus. 
Draugystė laiko susirinkimus kožno 
menesio pirmą subatą. — Valdyba.

AKUšERKA
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
8255 So. Habted 
St., Chicagą, III

I

Tele Yardi 6492

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Z— ■■ 1 — ■
Tel. Canal 6222. 

DR. C. K. CHERRY8 
LIETUVIS DENTI8TA8 

2201 W. 22nd A So. Leavitt Sta. 
CHICAGO. 

TaUmdoit 1:30 ryto iki U <ien% 
ouo 1 po pietų iki • vakare, 

k............. „ .... ...... ..

. ...........................—......... ..

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
16801 S. Michigan Ar., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Lietuvių Ūkininkų Kolonija 
i

Ateik į Vilas County Wiscon- 
sin, kame dėl žemės gerumo pa
ti saulelė džiaugiasi, ir įsigyk 
ūkę lengvomis išlygomis. La
bai derlinga žemč, kame iki 250 
bušelių bulbių ant vieno akerio 
užauga, kiti javai taip-gi gerai 
auga. Jąs galite pradėti ūkę 
su mažu pinigu. Didžiausi Lie
tuvių KoĮpnija Amerikoje. Del 
pilnesnių informacijų ir dėl kny 
gutės apie ukes adresuokite.

SANBORN COMPANY 
51 Sanborn Bldg., 
Eagle River, Wis.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiia- 

niui. Gvavantuojame, kad sutaupysi
me 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: ra 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, |82.5fl 
iki $60.00.

Pamatykit ,musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.06, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 
Sau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau.

ėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.
Specialia nupiginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvienų Hienų iki 9 
vai. vakare. Subatomia iki 10 vaL 
vakare. Nedėliomis iki 6 v, yakare, 

S. GORDON,
1415 So. Halsted SL Chicago. IK

HARVEY, ILL.
Pranešimas

Naujieną Skaitytojams
Kuriems Naujienas nešdavo į 

namus. No šios dienos nebeneš; 
turėsite nueiti patįs nusipirkti į 
šias vietas:

I bučernę pas K. Sitinskas, 
15601 Halsted St., ir T. Balno
tas 256—157 St., Kampas Lath- 
rap.
i"“,-------- !--------1,1 -

Pa jieškojimai
ASMENŲ TlEŠKOjlMAI
PAJ1EŠKAU savo brolio Mikolo 

Jeciko iš Lylavių kaimo, Pagraman
čio parap., Tauragės apskr. Yra svar
bus reikalas. Atsiliepki ar praneš- 
ki man, už ką busiu labai dėkingas: 

ANTANAS JEC1KAS,
549 W. 37th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolių Jono ir 
Liudviko ir Yuozapato Kuzmickių; 
paeina iš Kauno rėdybos, Laukuvos 
parap., Selevestrų kaimo. Meldžiu at
sišaukti. Pajieško sesuo Marijona 
Kuzminckaitė, po vyru Stunceliehė.

566 W. 18-th St., Chicago, III.
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ASMENŲ JIEAKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
PAJIEŠKAU savo brolio Stanis

lovo Mikniaus, paeina iš Kano rėd., 
Raseinių apskr., Skaudvilės vai., Ada
kavo parapijos. Apie 16 metų kaip 
Amerike, seniaus yra gyvenęs Chica
go. Jeigu kas apie jį žinote arba jis 
pats, meldžiu atsišaukti ant tokio ad
reso:

FRANK MIKN.US,
P. O. Box 240, Kenosha,' Wis.

PAJIEŠKAU sesers sunaus Jono 
Karecko ir sesers Kaziunės Rimkai- 
tės iš Naujamiesčio miestelio, Pane
vėžio apskričio; jei kas žinote arba 
jie patįs malonėkite atsišaukti, nes 
tūrių svarbų reikalą.

JUOZAS RIMKUS
440 N. Fifth Avė, Kar.kekee, III.

MOTERŲ

REIKIA

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės. Aš esu 38 metų senu
mo. Turiu gerą darbą ir gerai uždir
bu. Ji gali būti be skirtumo tikėji
mo ir kad sutiktų imti Šliubą ant kor
to.

A. S.
3853 Emerald Avė.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Anta
no Marozo. Pirmiau gyveno Chica
goje prie 4644 So. Wood St. Iš Lietu
vos paeina Kauno gub., Tauragės vals
čiaus, Sartininkų volosties, Pagraman 
čių parap. Jis pats ar kas apie jį 
žino, prašau atsišaukti ant šio adre-

JURG1S TRIJONIS
Box 91, Anvil Location, Mich.

RASTA-PAMESTA
Moteriškas “pocket-book” rasta Tau 

tiškų Kapinių piknike, Leafy Grove, 
geg. 31 d. Kas pametėte, gali atsiimti 
Kapinių ofise.

Radau knygutę su kuponais Hart 
Shaffner Marx darbininko. Pame
tęs malonės atsišaukti pas mane.

JONAS ZEMECKIS, 
1816 Ruble St.

REIKIATĖVŲ__ _
JAUNĄ MERGAITĘ

PAJIEŠKAU tėvų, katrie mane už
augintų; esu 3Vj metų, mėlynos akįs, 
geltoni plaukai; motina mirusi. Tėvas 
turi 4 vaikus, priverstas vieną atiduo
ti auginimui. Katrie neturite vaikų, 
arba turtingi žmonės. Atiduodu su 
apsirašymu arba taip meldžiu atsi
šaukti ant šito adreso:

FRANK VASILIAUSKIS 
118 Midlind Avė., Joljet, Rackdale, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario vienai ypa- 

ta ir arti L. lainės. Taipgi geistina, 
kad šemininkė pagamintų valgį. To
dėl kas turite tokią vietą, prašau pra
nešti :

J. STAKUTIS
2058 W. 23-rd St.

Trys vaiknai pajieškom burdo 18 
gatvės apielinkėje ar ant Bridgeporto. 
Butų geistina, kad gaspadinė paga
mintu valgį. Meldžiu atsišaukti:

J. STROKLA
810 W. 20-th St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA kambarinės.
PIEDMONT HOTEL 
6236 So. Halsted St. 

Klauskite M r. Steinberg.

REIKIA moterų į finshing depar
tamentą prie kenų. Nuolat darbas. 
Gera alga ir geros darbo sąlygos. 
GER1EFF FLEGER CANN1NG CO.

884 N. Halsted St.
i—— ------- —

REIKIA moteries sortavimui 
regsų. Atsišaukite po num.
618 So. Canal St.—Basement.

REIKIA MOTERIŠKŲ 
$17 sąvaitei.

Kreipkis tuoj
FRANCES HUGHES CO.

21-st & Loomis Sts.
Chicago, Ilk

REIKIA 
Kambarinių ir valytojų.

Nuolatos darbas. Geros algos. 
Kambarys ir valgis. Atsišaukit 
prie Housekeeper:

HIDE PARK HOTEL 
51-st & Lake Park Avė.

REIKIA
Dešimts merginų dienos dar

bui į vaisių kambarį. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.

REIKIA merginos į daktaro 
ofisą. Turi mokėti lietuviškai 
ir biskį lenkiškai.

DR. G. M. GLASER
3149 So. Morgan St.

REIKIA moterų prie siuvamų 
mašinų. Gera alga.

MUTUAL BAG CO. 
1206 Washbume Avė.

Ketvergas, Birželio 3 d., 1920

AUTOMOBILIAIREIKIA DARBININKŲ
REIKIA vyrų prie darbo dirbimui 

uatomobilių viršų, vagonų ir taisymo. 
Medžio darbui, kabinet dirbėjų, kal
viu, finišerių, malevatojų, trimečių ir 
upnolsterių. Nuolat darbas. Geros 
sąlygos ir algos. Atsišaukte arba ra
šykit.

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

Phono Wabash 1670.

REIKIA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲ
‘ VYRŲ*

&

NAMAI-ŽEME

Mergaičių ir Moterių 
abelnam kepykloje darbui. Par 
tyrimo nereikia. Gera hiokes- 
tis. Naktinis darbas.

Kreipties:
1107 W. Congress St. 

MOODY & WATERS CO.

REIKIA VYRŲ JANITORIŲ. VA
LANDOS 6:45 V. V. IKI 4:45 V. R. 
$3.00 I DIENĄ. KREIPTIES 9-tas 
AUGŠTIS JENKINS ARCADE BLDG 

PITTSBURGH, PA.

VYRŲ
REIKIA

DARBININKŲ IŠDIRBINRJI- 
MUI DŪDŲ ŽINOMAI CHICA- 
GOS KOMPANIJAI.

MINIMUM ALGA 5.06 Už 10 
VAL. DARBO PRADŽIAI.

GERA ATEITIS.
DARBAS NUO ŠTUKŲ IR 

BONUSAI IR NUOLAT BUS 
KELIAMA ALGA.

ATEIK YPATIŠKAI ARBA 
RAŠYK LAIŠKĄ LENKIŠKAI: 

MARKS MFG. CO. 
EVANSTON, ILL.

PARDAVIMUI automobilius White- 
limozinas, 8 pasažierių, modelio 1912. 
Viskas gerame stovyje — išrodo kaip 
naujas,/? Parduosiu už $400

■ D. PETRAVIČIA 
8147 So. Union Avė.

REIKIA
Dešimties mergaičių dienos 

darbui prie vaisių. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & VVATERS CO.

REIKIA 
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

REIKALINGAS duonkepis, gerai 
suprantantis kepimo darbą. Geistina, 
kad mokėtų padaryt juodą (“lietuviš
ką”) duoną baltą ir “keksus”; ge
ram kepėjui, geras užmokestis, ir jei
gu norės dirbt, tai su lengvom išly
gom priimsiu už pusininką prie biz
nio.

Atsišaukit per laišką ar ypatiškai: 
EUROPEAN BAKERY 

1634 Mead Str., Racine Wis.
TeL 5302.

MES GALIME DUOTI

REIKIA vyrų — generaliam 
dirbtuvės darbui. Labai geros 
algos yra mokamos.

E. K. POND PACKING CO. 
515 W. 24 PI.

AUTOMOBILIUS
Parsiduoda Fordas 5 sėdynių, gera
me stovyje ir nauji tire. Pardavimo 
priežastis: savininkas pirks didesnį. 
Galima matyti bile laiku po 5 vai. 
vak.

2106 W. 24th St., Chicago, III.
Tel. Canal 4802.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų me
dinis namas 5 ir 5 kambariai. Lotas 
30x125, 66-th Paulina gat. Prekė tik
tai $5,250.00.

4 pagyvenimų mūrinis namas, 3 ir 
4 kambarių ir 1—5 kambariai. Furna- 
cu apšildomas, 4 metų senas labai pui
kus, 6500 Marshfield Avė.

2 pagyvenimai, muro nomas, steam 
heat. Sun Parlors 5 it 6 kambariai, 
30x125 lotas. Naujas namas, puiki vie
ta; prekė $10,000.00.

REJNER SMITH CO.
1635 W. 63-rd St. Tel. Prosp. 327 
Del dažinojimo kreipkitės:

IZ. PUPAUSKAS

REIKIA sargų prie durų, se
nyvų vyrų — 46 c. į valandų. 
Nuolat darbas.

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

2459 W. 45-th Place, 2 lubos.

PARSIDUODA 5 passengeriu 
“Buick”. — Gerame padėjime 
Parduosiu labai pigiai.—$300.00 

5530 Shields Avė.

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

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

1742 W. Washburn Avė.
Netoli Wood St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 12 kambarių na
mas: 4—4—4, 3 sinkos, 2 toiletai, ga
gas, šiltas vanduo. Kaina tik $1200. 
Pinigais arba ant lengvų išmokėjimų. 
Savininkas turi apleisti miestą urnai.

711 W. 46 PI.

REIKIA MERGINŲ
Dirbtuvės darbininkių tuojau. 
Geros valandos.
Gera alga
Puiki proga ateičiai.
Atsišaukite nuo 8 ryto iki 

vakare.
WINHOLTZ SCHELL CO. 

308 S. Canal St.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18tb St.
NATIONAL LEAI) CO.

JUMS NUOLAT DARBĄ 
SU GERA ALGA IR GERA
ATEIČIA IR SU ĮSIGIJIMU 
SAVO NAMĄ. ALGOS 
YRA DIDELĖS IR MES
MOKAME NEDĖLDIE-
NIAIS ANTRATIEK. ATSI

OMAHA PACKING CO.
2320 So. Halsted St.

PARDAVIMUI naminių ančių 
kiaušiniai perėjimui; gvarantuoti. 
Kas nori perinti ačiukus, atsišaukit.

4606 So. California Avė., 
Phone McKinley 4287.

PARSIDUODA GRAMAFONAS 
COLUMBIA. Visai mažai valiotas 
su rekordais naujos mados. Galima 
matyti visados.

8343 S. Halste St. ant trečių lubu.

PARDAVIMUI muro namas, 3 pa
gyvenimų po 6 kambarius, Elektra, 
gesas, vanos ant 1 floro steam heat. 
Parduodu iš priežasties važiavimo Lie
tuvon.

S. VAINAUSKIS
3018 So. Union Avė.

REIKIA dešrų dirbėjų ir cel- 
ar man. Labai geros algos. At

eik tuojau.

PARSIDUODA pigiai Grosernė Lie
tuvių apgyventoj vietoj ant Bridge- 
porto. Atsišaukite: *

3246 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI per savininką, 3708 
Emerald Avė — 9 kambarių mūrinis 
namas; 5 ir 4 kambarių. Naujai ištai
syti. Kaina $2,250. Klausk savininko:

M. J. MORAN
7952 S. Carpenter St.

Vincennes 1195

REIKIA MOTERIŠKIŲ JANITO- 
RKŲ; VALANDOS 6:45 V. V. IKI 
445 V. R. $2.00 I DIENĄ. KREIP
TIES 9-tas AUGŠTIS JENKINS AR- 
CADE BLDG, PITTSBURGH, PA.

REIKIA dviejų moterų gene- 
raliam darbui ir valymui ir vie
nos moters į virtuvę.
PREBISTERIAN HOSPITAL 

1753 W. Congress St.

MOTERŲ 
lengvam dirbtuvės darbui. $17 j 
savaitę pradžiai.

NUOLAT DARBAS 
Atsišaukite tuoj:
OLSON RUG COMPANY 

1508 West Monroe St.

REIKIA patyrusių moterų par 
davėjų į audinių ir siutų depar
tamentą. Gera vieta, gera alga.

J. OPPENHEIMER & CO.
4700 So. Ashland Avė.

DARBININKŲ KRIAUČIŲ ŠAPAI 
Guzikų skylučių išsiuvinėtojų 
Merginų 
Moterų
Guzikų skylučių išsiuvinėtojų su 
ranka.
VEISČIŲ ŠAPAI
Senesnių negu 16 m. amžiaus.
Gerausiai apmokamas darbas mies
te. Puikios darbo sąlygos. 44 vai. 
savaitėje. Tam tikras skaitlius bus 
priimama. Atsišaukit tuoj.

The Hoiise of
Kuppenheimer

Bloomingdale Rd. & Lincoln St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA core dirbėjų į mi- 
singio dirbtuvę; moterų ar
ba vyrų. 48 vai. į savaitę. 
Nuolat darbas. Puikios apy- 
stovos.

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

i

REIKIA DARBININKUI
SCRAP GELEŽIES YAR-
DĄ—60 c. UŽ VALANDĄ. 
DARBAS 91/2 VALANDŲ, 
O MOKESTIS Už 10 VA-
LANDŲ.
PRICEIRON & STEEL CO.

67-th St. and 48-th Avė.

REIKIA

AMERIKONIZUOTŲ 
LIETUVIŲ 
LENKŲ 

IR 
SLAVOKŲ

darbui prie storage battery 
casting dept. Nuolat darbas 
gera mokestis.

Kreipties—Samdos ofisan: 
VESTA ACCUMULATOR CO. 

2100 Indiana Avė.

ir 
ir

REIKIA darbininkų prie karų 
Medžiaga ir darbas nuo štukų 
prie tavorinių karų. Taipgi pa
prastų darbininkų.

Atsišaukit:
STREETS CO.

W. 48 St. and So. Morgan.

REIKIA VYRŲ

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei
kia.

Geros sąlygos.
47^4c iki 50 c. į valandą pradžiai. 

Proga dėl darbo nuo štukų; liberalė 
mokestis.

Samdymo ofisas atdaras nuo 
iki 5 vai. po piet.

U. S. RUBBER CO.
2603 Grand Avė.

7:80

REIKIA kriaučiaus prie seno 
ir naujo darbo.

L. METROSONIS
4502 So. Wood St.

Tel. Yards 4140.

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

CO.
Archer & Stewart Avė.

REIKIA
PATYRUSIO BUČERIAUS

W. WOLFF 
8458 So. Halsted St.

REIKIA lietuvio blekorio. Atiduosiu 
naują išrastą darbą už dyką. Kas ži
note tokį, meldžiu jam pranešti.

P. GALDIK 
819 W. 34 St.

ŠAUK BILE KADA ŠIAIP

DIENOMIS APART NE-

DĖLDIENIŲ

SAMDYMO

DEPARTAMENTAS

CORN PRODUCTS
REFINING CO.

r
63-rd St. & Archer Avfe

ARGO, ILL.

i
Aš reikalauju $500 marketui par

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

D. HIRSęHMAN
Suite 412, Standard Trust Bldg.

105 W. Monroe St., Chicago.

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS.

GERA MOKESTIS
IR BONUS

Kreipties
WESTERN FELT WORKS.

4115 Ogden Avė.,
Arti 22-nd ir Crawford Avė,

REIKIA jaunų vyrų 
kinimosi core dirbimo į mi- 
singio dirbtuvę. 40 c. už va
landą pradžiai. 48 vai. savai
tei. Darbas nuo štukų kaip 
tik išmoks darbą.
W. D. ALLEN MFG. CO. 

5650 Roosevelt Road.

mo-

REIKIA
Vyro prie išvažiojimo troku į 

siuntimo departamentą. Nuolat 
darbas.
DALLAS BRASS & COPPER

CO.
223 N. Jefferson St.

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

REIKIA
DARBININKŲ 

Į faundrės darbą 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

REIKIA kalvių, finišerių prie 
automobilių ir vagonų.

158 E. Grand Avė.

REIKIA pali&erių prie rėmų pa 
veikslams. ,

GEORGE SMITH MFG. CO., 
424 Artrtour St.

REIKIA jaunų vyrų mo- 
kinties prie misinginių ra
kandų ir monitor mašinų į 

modernišką misingio dirbtu
vę. Turi būti senesni negu 
16 metų. Liberalė mokes
tis pradžiai. Darbas nuo 
štukų kaip tik pramoks dar

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

REIKIA vyrų dirbtuvės dar
bui. Nuolat darbas visą metą.

RICH & FRANCE
607 12-th Place.

REIKIA
Vyrų lengvam ir švariam dar

bui prie paveiksy rėmų dirbi
mo. Patyrimo nereikia; gera 
proga ateičiai.

THE JOSEPH KLICKA CO.
20-th & California Avė.

ge

REIKIA
Stiprių vyrų prie cold stora- 

(ledaunės) darbo.
UNITED STATES

COLD STORAGE CO.
2101 W. 39-th St.

REIKIA
Cabinet dirbėjų
Taisymui rakandų
Atsišaukit:

GLABMAN BROS.
832 Maxwell St.

PARDAVIMUI trieilė armonika 
(akordionas) kromutiška. Parduosiu 
pigiai. «

1732 W. 18 PI. 
Klauskit JOHN.

PARSIDUODA mūrinis namas 
dviejų pagyvenimų 4 ir 2 kam
barių. Toiletai ir vanos. Parsi
duoda už $2900.00. Kreipkitės 
pas savininką:

3219 Lowe Avė.
PARSIDUODA “dry goods” Storas, 

greitu laiku. Biznis išdirbtas per 3 
metus lietuviais ir svetimtaučiais, 
apgyventoj vietoj. Priežastį parda
vimo pirkėjas patirs ant vietos.
3625 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA kendžių, sigaretų 
ir sigarų krautuvė.

568 W. 18 St.

EXTRA BARGENAS
Esu priverstas pigiai parduoti na

mą, nes išvažiuoju kitan miestan. 
Namas naujas, praeitą rudenį staty
tas; 2 pag. po 4 kambarius; elektra, 
gezas, vanos, gražioj vietoj arti baž
nyčios ir mokyklos; rendos į mėnesį 
$49. Kreipties į savinihką:

J. KLUSAS
4339 So. California Avė. Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda barzdaskutikla, Gerai 

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

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

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa; mašinos elektra varomos. Vis
kas gerai įtaisyta. Priežastis išva
žiuoju ant farmų.

ADAM MARTIN 
2459 W. 46 PI.

PARDAVIMUI 80 akerių ūkė Vi
las County, Wisconsin: gera žemė 

žalėje, kame jauvų neužderėjimas nėra 
žinomas; geri keliai, arti ežeras, 
daugybė žuvęs; ūkininkai čia visi pra- 
lobsta; apielinkėje visi Lietuviai ūki
ninkai. Parduosime pigiai, už pini
gus arba lengvais išmokėjimais. Del 
smulkmenų kreipties:

SANBORN & COMPANY 
Eagle River, Wis.

RAKANDAI

PARDAVIMUI dviejų flatų namas 
5—6 kambariai. Ant Artesian netoli 
63 gatvės. Kaina $10,500. $5000 rank 
pinigių.

E. B. FLYNN 
2508 W. 63-rd St.

PARSIDUODA penkių kambarių 
rakandai, nauj, tik mėnuo laiko kaip 
pirkti. Atiduodu už pigią 
Priežasts pardavimo 
Lietuvon.
8418 S. Wallace St., ant antrų lubų

~1ŠXTRA BARGENAS--
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taipgi 
$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.

kainą, 
išvažiuoju

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas pasi

rinkti gerą ūkę, nes matyti, kur kokie 
javai auga.

Fountain apielinkėj yra pagarsėju
sios žemes: kviečių, dobilų, komų, 
bulvių ir daržovių; yra geriausio ga- 
tunko žemė, molis su juodžemiu.

Fountain apielinkėj yrą suvirš 400 
lietuvių pirkę farmas. Bet da yra ge
rų Farmų dėl norinčių pirkti.

Yra da ant pardavimo 58 Parmos 
su budinkais, sodnais ir užsėtais ja
vais. 14 Farmų su gyvuliais ir pada
rais; yra 11 Farmų su bėgančių van
deniu ir 9 Farmos su ežerais. Reika- 
laUki‘ FTViEMAlTIS

R. 1 Fountain Mich.

PARDAVIMUI rakandai (furnitu- 
re) dėl 5 kambarių. Rakandai tik 
dviejų metų senumo. Jei kas pirks 
sykiu visus, parduosiu už $400.

D. PETRAVIČIA 
8147 So. Union Avė.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są- 
ly6°miS- MAKER KRAUS,

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

STEBUKLAI I
Žmonys perka rakandus ir stebisi 

kaip aš galiu taip pigiai parduoti, 
“tiesiog stebuklai”, sako. Ateikite 
ir pamatykite kad aš iŠtikrųjų ste
buklus darau. šimtais pamiliju 
džiaugiasi ir laimingai gyvena pas 
mane pirkę rakandus. Pasimatykite 
su manim ir sužinokite kaip aš tuos 
stebuklus padarau.

K. BALTAS,
714 W. 30 St., Chicago, III

Kampas Union Avė., 2-ros lubos

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re) mažai šeimynai. Parduosiu pi
giai.

2852 Wallace St., 
iš fronto, beisemente.

mokyklos

NAMAI-žEMfi
PADAVIMUI namas dviejų flatų, 

5 ir 6 kambarių. Garu šildomas, švie
sus kambariai. Kaina $11,000. $7,500 
rankinigiu. Netoli lietuvių bažnyčios 
ir mokyklos.

6334 California Avė.

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės; tvartas, sodnas, daug girios; 
jėga upė. 15 akrų dirbamos. Lietuvių 
apygardoj. Kaina $2,000. Rašyk savi
ninkui.

S. WICKBOLDT
453 Beulah Avė., Milwaukec, Wis.

PARDAVIMUI medinis namas (cot- 
;age) 3 kambarių, ir ant 3 lotų, 

'kaipgi melžiamą karvę, ir veršiuką 
mėnesių. 1 arklys, vežimą, ir 

žimuką. Važiuoju Europon. 
EMANUEL PUŠMAN 

41-st and Ridgeland St. 
Stickney, III.

ve-

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
| jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
n,Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose masi
nos varomos elektros Jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir prisikalbėti 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 StM ant 4-tų lubų.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininko.

■




