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Paveikslai iš Lietuvos
Vengrija pasirašo sutartį

Gal atšauks karo įstatymus
Lenkija gauna Danzigą Darbininkai skelbia boikotą Vengrijai

HUERTA PRIĖMĖ PRISAIKĄ
Bolševikai paėmę Persijos sostinę

Amerika dalyvaus tarybose su Rusija

Sako Copenhageno žhiia

KRIKŠČIONIS nori karų

nui

Mandatą prtemė Lenkija

Rusi

mes

Posėdžiai užsidarė

Malin

PINIOV KURSAS

Du jurininkai pašauti
Pavogė vaiką

lavimus, bet kas nežino, kad tų 
dviejų partijų platformos yra 
ne pildymui, o tik tam, kad pa
galba jų pasigavus daugiau bal-

True Iranslallon filed with the post-mastęr at Chicago, III. June 4, 1920 
ai reųulred by the act of Oct. 6,1917

Mano, kad lenkai neatsilaikys 
prieš stiprią rusų armiją.

VENGRIJA ŠIANDIE PAS1RA 
SYS TAIKOS SUTARTI.

WAUKEGAN, birž. 3. — Po
licija vakar pašovė du jurinin
kus iš Great Lakęs stoties, kada 
tieji bandė sukelti naujas rasi
nes riaušės..

WASHINGTON, birž 2.— Ne- 
formalis Jungt. Valstijų pirkly* 
bos kameros prašymas paspor- 
tų važiavimui j Rusiją komisi
jai, kuri ištirtų problemas apie 
atnaujinimą pirklybos su ta ša
limi, tapo atmestas valstybės 
departamento.

Valdininkai šiandie paaiški
no, kad departamentas laikėsi 
pozicijos atmesti visus keleivių 
ir pirklybinių agentų prašymus 
pasportų įvažiavimui į bolševi
kų teritoriją.

GOMPERSAS SU KAPITALIS 
TINĖMIS PARTIJOMIS.

Maldaus, kad jos įdėtų darbinin 
kų reikalavimus.

Paėmė keletą kaimų Švenčionių 
kriptyj. ‘

ANSTIN, Tex., birž. 3 — Val
stijos kareiviams paliepta vyk
ti į Gfdvcstoną, kad sulaužius 
ten prieplaukos darbininkų 
streiką. Mobilizuojama pulkas 
kavalerijos ir tris rotos kulkos
vaidininkų, kurie atvyks į Cal- 
vestoną su ba toj e.

Daro naujų nusiileidimų Jugo 
Slavijai.

Aasisako duoti pasportus į 
Rusiją.

į savo 
prie federalės platformas politinius darbinin

kų reikalavimus.
Gal jie ir išklausys Gomper- 

so maldavimo ir įdės į savo

Amerika neišduoda pasportų 
Rusiją.

šiaukia kariuomenę laužyti 
streiką.

žinia gauta Persijos legacijos 
Turkijoj.

LONDONAS, birž. 3. (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas Bell). — Išreiškiama di
džiausią abejonę ar lenkai gali 
išlaikyti savo' dabartinius lai
mėjimus. Vienas gerai patyręs 
korespondentas mano, kad len
kų armija bus pergalėta, atida
rant visą Europą bolševikų be- 
siveržimo pavojun.

Gautosios anglų kariniuose džia

Daugiau 
Paveikslų

NAUJIENOS visuomet 
rūpinosi tobulinti dienraštį, 
daryti jį kuoįdomiausiu ir į- 
vairiausiu savo skaitytojam 
nežiūrint kad delei to prisei- 
tų ir didžusias išlaidas pa
nešt.

Nesenai jos davė daug į- 
domių ir gerų paveikslų iš 
Letuvos, kokių neįstengė 
duoti nė vienas kitas lietu
vių laikraštis.

Dabar gi kad galėjus tan
kiau tokių ir kitokių paveik 
slų duoti, NAUJIENOS nu
sipirko klišėms daryti ma
šiną r veik kasdie spausdins 
NAUJIENOSE įdomių pa
veikslų ir karikatūrų iš bė
gamojo gyvenimo.

Tuos paveikslus suteikia 
darbininkų žinių agentija— 
Federuotoji Presą, prie ku
rios, iš lietuvių laikraščių, 
tik NAUJIENOS priklauso.

Pirmas tų paveikslų tilps 
PANEDĖLYJE.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

Pelnagaudos ir 
Valdžia

True translntlnn fiJerl with the post- 
master at Chicago, III. June 4, 1920 
a« reųuired by the act of Oct. 6,1917

TURKAI LAIMĖJO PALEI 
MARMOROS JURĄ.

SUĖMĖ ŽMOGŽUDĮ.
CHICAGO. — Paskilbęs mu

šeika Gene Geary, kuris jau ne 
vieną žmogų užmušė, bet nie
kad nebuvo nuteistas ir kuris 
sąvaitę atgal nušovė karčiamo- 
je visai nepažįstamą žmogų, 
Hjarry J. Rėčkas, vakar tapo 
suimtas savo draugo namuose 
436 E. 42 PI.

VALDŽIA PADEDA PELNĄ 
GAUDOMS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 4, 1920 
as reąiiircd by the act of Oct. 6,1917
AMERIKA DALYVAUS TARY

BOSE SU BOLŠEVIKAIS.

AMSTERDAM, birž. 3. — 
Pildomasis komitetas Interna- 
cionalės Transporto Darbinin
kų Federacijos nutarė paskelb
ti visuotiną boikotą pirklybos 
su Vengrija. Boikotas prasidės 
birželio 20 d.

Atšaukia visus, išėmus du 
įstatymu.

COPTNHAGEN, birž. 3. — 
Pranešama, kad lenkų armija 
bėga panikoje, vejama didelių 
bolševikų spėkų.

True translation filed w*th the rw»t- 
master at Chicago, III. June 4, 1920 

rpųuired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI VĖL STUMIA 

LENKUS.

WASHINGTON, birž. 3. — 
Čia pasakyta valdininkų, kad 
Jungt. Valstijos bus atstovau
jamos neoficialiai konferenci
joj Londone tarp bolševikų pir
klybos ir pramonės ministerio 
Krasino ir vyriausiosios talki
ninkų ekonominės tarybos.

NEW YORK, birž. 3. — Sa- 
mue.l Gompers dalyvaus abejų 
kapitalistinių partijų — republi- 

prie federalės konstitucijos. Tik konų ir demokratų — konfe- 
vienos valstijos bereikia tą prie 
dą ratifikuoti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 4, 1920 
Hf reųuired by tr»c act of Oct. 6.1917 
BOIKOTAS PRIEŠ VENGRIJĄ.

True translation flleo w,*h the p«<t- 
master at Chicago, III. June 4, 1920 
as reųuired bv the art of Oct. (j. 1917

BIJOSI RUSIŠKOJO PAVO
JAUS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. June 4, 1920 
as reguired by the act of Oct. K, 1917
RUSIJOS BOLŠEVIKAI ĮĖJO Į 

PERSIJOS sostinę:.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
31. — Turkijos nacionalistų 
spėkos užėmė Puli ir Adabazar, 
arti rytinio galo Ismid užtakos. 
Jie artinasi prie Ismid ir Čendek 
ir jau valdo visą pietinį, pakraš
tį Ismid užtakos ir Marmora ju
ros.

Demokratai nors ir rėmė 
rezoliuciją, bet protestavo prieš 
palikimą Lcverio akto ir išreiš
kė abejonę, ar tas atšaukimas, 
kaip jis parašytas, tikrai atšau
kia visus karo laiko įstatymus, 
ypač špionažo įstatymą.

(Šitoks ne 
laiko įstatymų 
reiškia, kad 
laikraščiai ir toliau pasiliks po 
cenzūra ir turės daryti vertimus 
žinių ir straipsnių ir priduoti 
juos paštui, nes tai daroma su
lig susižinojimo su priešu ak
to priedu, kuris tokius vertimus 
daryti verčia).

MEXICO City, birž. 2.— Lai
kinis Meksikos prezidentas A- 
dolfo de la Huerta šiandie par
lamente priėmė prisaiką. Jis 
tuojaus paskelbsiąs rinkimus 
naujo prezidento. Tie rinkimai 
įvyks pirmą nedėldienį rugsėjo 
mėn.

Parduoda armijos? daigius ne 
žmonėms, bet pelniigaudoms. 

Ir dar nori juos apsaugoti.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. June 4, 1920 
as reųuired by the act of Oct. (i. 1917

ITALIJA DUODA NAUJUS 
PASIŪLYMUS.

LONDONAS, birž. 2. Nors 
vienatinis oficialis panešimas 
ape progresą tarybų tarp bolše
vikų pirklybos ir pramonės ko
misaro Krasino ir premiero 
Lloyd George ir Anglijos kabi
neto narių suko, kad atnaujini
mas pirklybos tarp Rus:jos ir 
vakarų Europos yra svarsto
mas, tečiaus patirta šiandie, kad 
bolševikų įgaliotiniai labiau 

pageidauja atnaujin ino pirkly
bos su Amerika, negu su Euro
pos šalimis.

Tai yra dėlto, kad amerikie
čiai gali greičiau ir didesnėj kie
kybėj suteikti garvežių, vagonų, 
ūkio padargų ir kitų daiktų, 
kurių Rusijai yra būtinai rei
kalinga.

Tečiaus Amerikos valdinin
kams dar nepranešta apie tary
bų bėgį, bet manoma, kad kada 
tarybos eis prie pabaigos, pri
imtieji abiejų pusių susitarimai 
bus paduoti, kad ir Washingto- 
nas galėtų nustatyti savo poli-

3 žmonės nušauti.
MIAMI, Okla., birž. 2. — Trįs 

žmonės liko nušauti ir 2 sužeis
ti ištikusiame susirėmime, kada 
tris cukraus vagiliai bandė pa
bėgti iš vežimo, kuriuo buvo 
gabenami kalėjimai!.

Vakar, birž. 3 d., užsienio pinigų 
ne mažiau kaip už 

>ma

nas 
atšaukiamas 
svetimkalbių

COPENHAGEN, birž. 3. — 
National Tidende sakosi paty
ręs, kad Norvegija atsisakė pri
imti mandatą ant Danzlgo, ka
da jį pasiūlė vyriausioji taryba. 
Mandatą tada priėmė Lenkija.

Anglijos kareiviai apleisią 
Danzigą rugpjūčio 1 d., o fran- 
euzų kareiviai rugsėjo 1 d.

PARYŽIUS, birž. 3 
gavo žinių iš Laibacho, kad Ita
lijos premjeras Nitti padare 
naujus kompromisinius nusilei
dimus Jugo Slavijai, kad išrišus 
Adriatiko klausimą.

Prezidento Wilsono nustaty
tasis Juliano Venecijos rytinis 
rubežius pasilieka su mažais 
pakeitimais apsaugojimui Trie
ste miesto. Abbasia, į vakarus 
nuo Fiuine, pasiliks po Italijos 
valdžia. Tečiaus pats uostas bus 
pavestas tautų lygos administ
racijai, o priemiestis Sussak bus 
atiduotas Jugo Slavijai.

Išėmus Lussin ir Cherso, 
esančios Gruarnero užtakoj, į 
pietvakarius nuo Fiume, visos 
salos palei pakraštį teks Jugo 
Slavijai, kuri taipgi gaus visą 
Dalmatiją, išėmus Zavą, kuriai 
pienuojama autonominė Val-

True translation filed wHh the post- 
master at Chicago, III. June 4, 1920 
«is reųuired by the ari of Oct. 6,1917

RUSIJA NORI AMERIKOS 
PIRKLYBOS.

VVASHINGTON, birž. 3. 
šiandie atstovų butas 323 bal
sais prieš 4 priėmė ir pasiuntė 
senatan rezoliuciją,į atšaukian
čią visus karės laiko įstat, iš
ėmus Leverio maisto kontrolės 
aktą ir susižinojimo su priešu

fFederuotoji Prosai.
WASHINGTON, birž. 3. —
Buvęs demokratų kogres- 

mans iš Io\va, Maurice Connoly, 
dabar yra \Vashingtone ginti 
reikalus Curtis Co., kuri nori 
uždėti didelių muitų ant įgabe
namų iš Anglijos aeroplanų. 
Niekurie senatoriai ir valdinin
kai jau liko prikalbinti remti tą 
sumanimą. Taipjau vedama 
smarki kampanija spaudoje už 
tą įstatymą.

Bet kodėl Guntis Co. taip rū
pinasi tuo įstatymu? Ji yra su
sirūpinusi, kad anglai gali pra
dėti gabenti į šią šalį savo ae
roplanus ir pardavinėti norin
tiems mokinties skraidžioti. 
Vienas Anglijos fabrikantas jau

BUDAPEŠTAS, birž. 3. Ry
to, diena Vengrijos pasirašymo 
taikos sutarties Versailles, bus 
čia atžymėta, kaipo gedėjimo 
diena. Traukiniai ir gatveka- 
riai sustos vaikščioję, sankro
vos užsidarys. Speckilinės par

LONDONAS, birž. 3 
jos bolševikų spėkos veržiasi 
abejuose guluose Lenkijos fron
to, bet yra sulaikytos palei Be- 
rezinos upę, pasak Maskvoj 
išleisto ‘ oficialio pranešimo. 
l*ranešimas sako:

“Molodečno kriptyj 
veržiamės priekyn palei geležin
kelį. f pietryčius nuo Mozir, ar
ti Berezinos ištakos, mušis siau
čia su įvairuojančiu xpasiseki
mu.
“Bielaja Ccrkov apygardoj, po 
smarkaus mūšio, mes stumia
me priešą linkui miesto.

“Švenčionių kriptyj ( Vilniaus 
gub.) mes paėmėm po smar
kaus mūšio keletą kaimų.

“Krivičių miestelio apygardoj 
mes sulaužėm atkaklų priešo 
priešinimąsi ir užėmėm keletą 
miestelių.

“Kijevo apygardoje buvo ap
sišaudymų ir žvalgų žygių iš 
abiejų pusių.

“Vapniarka apygardoj mušis 
siaučia abejomis pusėmis gele
žinkelio.”
Anglijos oficiali raiteliai šian

die užginčijo žinioms, kad buk 
Lenkija prašiusi Anglijos į«i- 
maišimo, kad padarius tarp Ru
sijos ir Lenkijos mūšių paliau-

CLEVELAND, birž. 1. — 
Šiandie čia atsidarė Kristaus baž 
nyčių tarybos suvaž. Suvažiavi
me dalyvauja apie 400 delega
tų, atstovaujantįs veik visas 
protestoniškas tikybas Ameri
koje.

Atidarydamas šio ryto posė
dį, pirmininkas tarp-bažnytinęs 
federacijos komisijos Fred B. 
Smitli pasakė:

“Del labo krikščionybės ir 
konstrukcijos padaryto gero.

beveik priėjau prie išvados, 
kad karas turėtų būti kas pen
ki metai.”

NRRISTOWN, Pa. — Kada sų?
visi miegojo nežinomi žmones'........................   —
įlindę per langą ir išvogė Cou- “NAUJIENAS”

,4ofihlin 13 mčn. vaiką Blakely. SKAITYKIT IR PLATINKIT

rencijose.
Jis 'sekamą panedėlj atidarys 

metinę Amerikos Darbo Fede- 
Balsuos apie moterų balsavimą.' racijos konferenciją Montreale, 

---------  1 bet pasakęs ten prakalbą tuoj 
BATON RAUGE, La., birž. 3 atvyks į Chicago. x

—Lousiana valst. senato komi- jjg mano kalbėti abiejų par- 
sija vienbalsiai šiandie nutarė tijų platformų komitetams, 
rekomenduoti ratifikavimą mo- maldaudamas jų įdėti 
terų balsavimo 
konstitucijos.

Atstovų butas vakar priėmė 
priedą prie valstijos konstituci
jos, suteikiantį moterims baisa- platformas niekuriuos jo reika 
vimo teises

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 4, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

NORVEIGJA NENORI 
DANZIGO.

kon tūkstančius aeroplanų ir 
paskui juos čia pigiai pardavi
nėti, tikslu išdirbti pastovią 
rinką aeroplanams, kaip kad 
buvo pigiomis kainomis išdirbta 
automobilių pramonė.

Kodėl tani priešinasi Curtis 
Co.? Ve kodėl. Ji karei pasibai
gus, kada karo departamentas 
rado, kad jis turi daug atlieka- 

i mų aeoplanų, atpirko iš vald
žios tuos aeroplanus. Ji atpirko 
viso 4,608 motorus ir 2,716 ae
roplanų. Jie valdžiai atsėjo 
$20,815,000, bet Curtis Co. nu
pirko juos už $2,700,000 arba 
tik 13 nuošimčių, ką val
džiai kainavo. Taipjau ji ga
vo kontraktą, kad tik ji viena 
galės atpirkti iš valdžios ir visus 
kitus atliekamus aeroplanus. 
Tai kompanijai kiekvienas pil
nai įrengtas aeroplanas atsiėjo 
tik po $800, bet ji tuos aeropla
nus dabar žmonėms pardavinė
ja nuo $3,500 iki $5,000.

Kada buvo manyta tuos ae-

KONSTANTINOPOL1S, birž.
3. ----- Persijos le&acijn čia gavo
Žinią, kuri sako, kad bolševikai 
įėjo į Tegeraną, Persijos sosti-

roplanus parduoti, karo sekre
torius Baker paskelbė, kad juos 
parduos žmonėms, bet paskui 
permainė savo nuomonę ir par
davė juos visus Curtis Co. Ka
da ta kompanija pirmiausia at
sikreipė pirkti aeroplanus, val
džia lig drovėjosi parduoti juos 
tiems patiems išdirbėjams, bet 
vėliaus susikalbėjo — ir pripa
žino tai esant £?cru tlulyku. Ir 

Baker pasirašė po kontraktu, 
atiduodamas Curtis Co. visas 
teises.

Kada vėliaus tyrinėta tą da
lyką, tai karo departamento 
valdininkai tvirtino , kad todėl 
nebuvo parduota aeroplanų 
žmonėms, kad jin yra pavojingi 
ir kas nors gali užsimušti jais 
skraidžiodamas. O kada paro
dyta, kad norėjo pirkti aeropla
nų ir 169 buvusieji armijos 
aviatoriai, tai valdininkai teisi
nosi^ kad valdžia negalinti užsi
imti “pedlevojimu” aeroplanų.

Nupirkusi po $800 aeropla- 
mis, Curtis Co. dabar nori pati . 
yiena turėti monopilį, kad įsten 
gus juos parduoti dar brangiau 
negu po $5,000.

Tai aiški pelnagaudystė — ii 
valdžia jili padeda ir dar rupi 
tnasi apsaugoti ją nuo kitų, ku 
rie norėtų kainas nupiginti.

DOVER, Del., birž. 2 
die Delaware valstijos legisla- 
tura užsidarė 3:30 vai. po piet, 
ne ratifikavusi moterų balsavi
mo priedas. Prieš pat užsida
rant didžiumos vadovas Lynch 
buvo įnešęs, kad legislatura ap
svarstytų ratifikavimą, bet įne
šimas didele didžiuma liko at
mestas.

WASHINGTON, birž. 2. — 
Prezidentas, Wilsonas vakar pa
siuntė telegramas trims Dela- 
ware valstijos legislaturos na
riams demokratams, raginda
mas juos balsuoti už ratifikavi-

THE
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March S, 1879.

rateliuose autentiškos žinios iš 
Rusijos, parodo, kad Trockio 
reorganizuotoji Rusijos armija 
yra gerai disciplinuota ir stipri. 
Ją komanduoja oficieriai, kaip 
generolai Brusilov, . Klembov- 
ski, Evert ir Velečno. Sakoma, 
kad daug caro generolų pasi
siūlė Troc. “suprasdami, kad 
Rusija tik raudonąją armiją pa
laikys” Kitus gi sovietų valdžia 
privertė priimti komandą, pa
imdama jų šeimynas užstovon.

Daug ginklų teko raudonąja! 
armijai, jai sumušus baltagvar
diečius. Tik raudonarmiečiai 
dabar yra gerai maitinami 
Rusijoje. Sakoma, kad raudon
armiečiai parodo visą tradicinį 
Rusijos Icureivių nsirsums); jų 
tautine dvasia liko sukurstyta, 
ypač prieš lenkus.

Anykščių valsčiaus (Utenos apskr.) darbuotojų būrelis 
rūpinas rinkimu aukų sužeistųjų Lietuvos kareivių nau-

Paveikslėlį atsiuntė Rozalija Kairyte savo broliui Pra-
Cbicagoj.

kaina, perkant
25,000 dolerių, bankų buvo b
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ....
Austrijos 100 kronų
Belgijos, už $1 ----
Danijos 100 kronų ..
Finų 100 markių ....;
Francijos, už $1 ......  frankų 12.75
Italijos, už $1 .............. lyrų 16.55
Lietuvos 100 auksinų............. 2.4f

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

Lenkų 100 markių .............. $0.70
Norvegų 100 kronų .......... $18.0C
Olondų 100 guldenų .......... 36.55
švedų 100 kronų .........   21.8C
Šveicarų, už $1 .......... frankų 5.48
Vokiečių 100 markių .......... 2.Č

#>i diena L>us nuskirtu Krasi- 
no pirmam pasimatymui su 
Anglijos, Francijos, Italijos ir 
Belgijos atstovais vyriausiojoj 
ekonominėj taryboj, bet iki va
karo nebuvo žinios, kad tas su
sirinkimas įvyko.

T’r'iie 1 ransln»ton nien -vvttti the 
master at Chicago, III. June 4, 1920 
ii rečiui reti b) *be art of Of I. H. VH7
ATSTOVŲ BUTAS PRIĖMĖ 
ATŠAUKIMĄ KARO LAIKO 

ĮSTATYMŲ.

Curzon nepritaria. ’
LONDONAS, birž. 3. -r? Dai

ly Mail užsimena, kad užrube- 
žinių reikalų ministeris earlas 
Curzon galįs rezignuoti iš kabi
neto, nes jis griežtai priešinasi 
taryboms su Rusijos bolševi
kais.

“Yra atvira paslaptim,” sa
ko Daily Mail, “kad earl Cur
zon pasakė, kad koketavimas su 
Krasinu duos pražūtingas pa
sekmes J r jis persergėjo savo 
kolegas, kad bolševizmas mirš
ta, bet jis bus atgaivintas tokiu 
veiksniu, kas butų nelaime Ru
sijai ir pasauliui. Jo nuomones 
išjuokta, bet jis nominaliai te
bėra užrubežinių reikalų minis
terijos galva.”

..........  $3.94 
............  0.8C 
frankų 12.20 
..... . $17.15 
........... $5.45

True tronslntlon med wlth the post-master at Chicago, 1111 June 5, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917 *

Lenkai bėga panikoje
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Lietuvoje
Rinkimams pasibaigus.

Kauno “Socialdemokratas ra-Y so:
Rinkimų karštis pasibaigė, 

Dabar jau galima apskaityti 
bent apgraibomis, ką jie yra 
mums davę.

Reikia pabriežti, kad tię rin
kimai neatvaizdina gerai ir tei
singai visų krašto santikių, nes 
nebuvo galimybių pasirodyti 
jiems visoj platumoj ir a iškil
nioj.

Paprastai visur dar anksti 
prieš rinkimus įvairios partijos 
ruošiasi prie jų, svarsto visus 
opiuosius klausimus skersai ir 
išilgai, svarsto laisvai, niekeno 
nevaržomi. Pas mus to nebuvo. 
Perilgai siautė karo padėtis, 
perilgai viešpatavo komendan
tai ir cenzoriai, buvo slopinama 
kiekviena laisvesnė mintis; ga
lėjo tarpti ir bujoti visokį svieto 
parėjimai, spekuliantai, dvari
ninkai, tik darbininkai — jų

toje trukdė Letuvos atstatymą, 
liaudies ant kojų atsistojimą, 
smaugė darbininkus, rinko ka
ralius, meilinos prie kolČakų 
užsieniuos^ ir Lietuvoje, prie 
dvarininkų, j ieškodama paspir
ties visur, tik ne Lietuvoje, prie 
dvarininkų, ne darbo žmonėse, 
šitoji partija žuvo visai. .Ji nega
vo nė vieno atstovo. Rinkėjai 
pasmerkė visą valdžios politi
ką.

Pinigai Jau Lietuvoj

NORTH SIDE.

Kun.
MOCKUS

M

■■■■■
kalbės

Pėtnyčioj, birž.-June 4, ’20
Liuosybės svetainėje

1822 \Vabansia Avė.
Pradžia 7:30 Inžanga 25 centai da.

nė atsidusti, buvo smaugiami. 
Anie galėjo anksčiau prisiruoš
ti prie rinkimų. Karo padėtis 
pervėlu buvo panaikinta, ir tik 
tuomet buvo galima laisvai kal
bėti ir tai dar ne visur. Pafron
tėj niekas neatsimainė, o toliau 
nuo fronto po senovės mums 
trukdė žvalgyba — šitoji kol- 
čakų-krrkščionių įstaiga. Ji po 
senovės kišo musų draugus į 
kalėjimą, lyg nieko nebūtų at
simainę.

Kitokioj padėtyj buvo valdiš
kosios partijos — “krikščionys” 
ir “pažanga.”

Jos laisvai nuo ' senai galėjo 
agituoti, jų rankoje valdžia. Jos 
turėjo tokių priemonių, kurių 
neturėjo kitos.

“Krikščionys” pavertę bažny
čias į agitacijos vietas, neturė
dami konkurentų, su Dievo pa
galba galėjo ramiai dirbti savo 
partijos naudai.
“Pažanga”, neturėdama dangiš

kos pagalbos, turėjo naudotis 
valstybiniu aparatu, jos priemo
nėmis.

I

Neveizint į tą viską, valdiškos 
1 partijos prakišo. Prakišo taip 
' pat visos palaidosios grupės ir 
grupelės, kurios ėjo į rinkimus, 
nežinodamos ko eina, ką duo-

Rinkimai ėjo ne asmenimis, 
bet partijomis, turinčiomis aiš
kią politikos programą, dirbu- 

Kun. Mockaus Prakalbos ■ siomis Lietuvoje ir išrodžiusio- 
Subatoj, birž.-June 5 d„ ’2oį!:L^.!*";i.a,fa“’’

K. of P. svetainėje
11037 Michigan Avė.

Pradžia 7:30

ROSELAND, ILL.

j Gyvenimui buvo svetimi pavie
ni žmonės, geri ar blogi, svajo
tojai ir laimes jieškolojai, kurie 

Inžanga 25 centai tik save nešė, o paskui savęs 
ŠitSi prakalbos bus gana “ieko ’!e’ivwl6’ kas. i*“* Iai,luo; 

svarbios, pertai vertėtų pub-;|Ų; H,l’k,n,ai :"".>s ,Is,,,cle’ ar nel 
likai skaitlingai lankytis | slllrluskl"° Vlsal-

Rengia 1 kp. L. L. F. į "c.vl, „ ...
Kviečia Komitetas. ,?za,.,«u.' .kun. b“vo ta,p 

(stipri valdžioje, kuri išvien su 
.. krikščionimis artimoj prictelys-

teligenlų padaras, užsinorėjusių 
viešpatauti ant žmonių, bet į 
žmones nėjo. Dabar visi žmo
nės taip pat pro juos praėjo. Ne
gavo nė vieno atstovo. Gal jie, 
pasimokinę iš rinkimų, grįš į 
savo gimtinį lizdą, iš kuro buvo 
išėję, į demokratus liaudininkus.

Dvarininkai, susidėję, daugu
moj į “lenkų” partiją, darė pa
stangas dvarams gelbėti, prisi
dengdami tautine “lenkų” skrai
ste. Liaudyje nedaug terado ša
lininkų. Teks jiems atsiremti į 
“krikščionis” su “pažanga”, sa
vo dabartinius šulus, vargui ir 
tuo vežimu toli tenuvažiuos.

Visa kova likosi tarp trijų 
partijų krikščionių, liaudinin
kų ir socialdemokratų. Social
demokratų daugiausia veikė 
tarp darbininkų, liaudininkų 
tarp valstiečių, krikščionys, pri
dirbę keletą partijų, veikė tarp 
abiejų visuomenes klodų, norė
dami sulipdyti tikybiniu kitu.

Bendra buvo tose varžytinėse 
—aštrus valdžios politikos pa- 
smerkimas. Krikščionys, turin
tieji gerą uoslę, išsižadėjo savo 
draugų ir auklėtinių valdžioje 
—visokių draugelių, merkių: 
taip jie žmonėms įgriso, jog už 
tardami šiuos, butų prakišę rin
kimus.

Rinkimai praėjo opozicijos 
ūbaisiais. Žmonės rinko net ir 
krikščionis, lik norėjo darbo 
žmonių, kurie eitų prieš ponus, 
o ne zakristijonų, klebonų inte
resų gynėjų.

Krikščionys turės Seime bal-

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS gavo iš Lietuvos Prekybos
f

ir Pramonės Banko Kaune jau dvejetą telegramų paliudijančių pinigų pa
siuntimą.

Siųstieji iš Amerikos per Naujienų Siuntimo Skyrių pinigai jau nuėjo 
sekantiems asmenims.

k

P. Dirmeikienei, 
A. Bružui, 
J. Švanui,
M. Cukurienei,
N. Ciapui,

• A. Bruzgienei,
J. Daunorai, 
J. Adomaitienei, 
S. Šarkui, 
J. Vaitkunui 
VI.

t 

Kazlauskui, 
Daukšienei, 
Petkui, 
Mažonienei,U. . _ ,

J. K. Yankovskui,
M. Rukienei, 
A.šukiukei,
D. Koširui,
E. Stankienei, 
P. Daukintaitei,

K. Dočkui,
K. Jakubauskienei, 
K. Mieliauskienei, 
V. Jakubauskui, 
M. Jakubauskienei 
M. Molienei, 
O. K,etvirtienei, 
J. Kuojui, 
J. Raželiui, 
J. Ančiui, 
M. Kragičiai, 
J. Donienei, 
J. Narmontai, 
D. Blumui, •
M. Ukinskiui, 
Br. Vaišviirutei,
N. Skrebienei, \
J. Rutkauskui,
O. Rutkauskienei;
K. Rutkauskui,

R. Kimitienei, 
A. Butkui, 
J. Kreivienei, 
J. Wilc!enskaitei, 
A. Žukauskui, 
Z. Vasiliauskui, 
A. Ramanauskienei, 
A. Dikmonienei, 
A. Vaišnoraitei, 
Fr. Kontrimui,
U. Karnitai, 
M. Kulauskiui, 
Z. Mineikai, 
A. Skolbickiui, 
A. Jaučius,
M. Šicinskui, 
P. Ruliui, 
A. Abromavičiūtei,
V. Talmontaitei.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pilnai atsako už siunčiamuosius Lietu
von pinigus.

Siunčiant čekiais, Naujieną Pinigų Siuntimo Skyrius išmaino pinigus ly- 
Naujienų rizika ir atsakomybe, Nau
jienos kurso kelioliką punktų, o taipgi

giai pagal dienos kurso. Siunčiant su 
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius ima virš 
Lietuvos bankui už patarnavimą.

TRECIAS

PIKNIKAS
Parengtas 

LIETUVIŲ RAUDONOS ROžeS P. KLIUBO 
CICERO, ILLINOIS,

CHERNAUSKO DARŽE
Įvyks

Nedeliūje, Birželio 6
Pradžia lygiai 9 vai. ryto. Tikietui 35c. ypatai

Pirmos kietos muzika.

gumoj jie? Ne. Per nesusipra
timą, dėl vylių jie surinko dau
giau balsų.

Jau dabar aiškiai matoma, 
kaip “krikščioniškasis” kitas 
trumpa ir bįra, neužilgo turės 
trukti.

Krikščionys riori apimti ne
apimamą daiktą nori suvaryti 
j vieną kūną dvarininkus, dide
lius ir mažus ūkininkus, kuni
gus ir darbininkus,—kurių gru- 

Ipiniai, klasiniai ir asmens inte
resai nėra vienodi.

Smarkiai varomoji demagogi 
agitacija laikinai galėjo prideng 
ti plyšius ir tarpus, bet tai ne
gali būti ilgam. Ir galingieji de
magogai turės apniokoti išduo
tąjį vekselį. O iš ko?

Apviltieji darbininkai, pate
kę į “Darbo Federaciją”, jeigu 
norės ginti darbininkų reikalus, 
šiek liek prasilavinę, prasitry
nę, turės kreiptis kairėn, tenai 
jieškoti atramos, o mest šalin 
dvarininkus, pirklius, klebonus 
ir storkaklius ūkininkus.

Gyvenimas spirs darbininkus 
sudaryti vieną partiją, kovojan
čią prieš buržuaziją, kurios rei
škėjais tuom tarpu yra “krikš- 
v • eionys.

Musų draugai Seime ir už 
Seimo turės lai padaryti.

Krikščionys, bent jų daugu
ma, padarys bendrą bloką su 
dvarininkais ir miestų pirkliais 

prieš darbininkus.
Ką gi rinkimai yra davę?
Pasmerkimų valdžios politi

kos, krikšč’onių ir pažangos va
romos, taip daryti, kaip buvo 
iki šiol daroma, nebebus gali
ma, tad turi liautis meilinima
sis su ponais. C.

Liberty bondsus Naujienų Pinigų 
nos kurso.

Siuntimo Skyrius atperka pagal die-

Pinigų pasiuntimas Lietuvon per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių yra 
pigiausias, tikriausias ir greičiausias.

Siųskite dabar, kol dar markė yra pigi. Normalė markės kaina buvo 
$23.82 už šimtą, dabar-gi dar vis nei trijų dolerių už šimtą nereikia mokėti. 
Per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių galima taipgi pasidėti pinigai markė
mis Lietuvos ir VokiĮetijos bankuose.—

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vakare. Utarninkais, ketvergais ir subatomis yra atdaras nuo 9 vai. ry
to iki 9 vai. vakare. — Nedėliomis — nuo 10 val.ryti iki 2 vai. po piet.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
Chicago, Illinois1739 So. Halsted Street

Silpnybes, paeinančios nuo porsidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
i6 Draugą Reikale w

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, dauginus bo jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expolleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

(Ikaras)
Jtfigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiokose po 35c. ir 70j. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

Lietuvių Ūkininkų 
Didelis Piknikas

Trečias Metinis Piknikas, Nedalioj, 4, <1. Liepos ant gražaus mies
to (GURNEY PAIIK) ant kranto upes. Ten bus puikus praleidimas 
laiko. Atvažiuokit visi praleist keletą dienų, o vietos bus visiems pas 
musų ūkininkas. 1 
loniją apielinkčj KART, 
žiūrėti.

Tr tuom kart paraitysi t musų gražią Lietuvių Ko- 
Manydarii pirkti farmą atvažuokit pasi- 

Su pagarbą (Lietuvių Ūkininkų Susivienijimas).
M. WALENčIUS P. O. Box Hart, Michigan. 
______________________________________________ —r—:

__ h A.,----

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

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

PRANEŠIMAS.
i

Pranešu savo draugams ir pažįstamiems, kad aš su
grįžau atgal į Chicagą ir pirkau Limonto namą su bizniu. 
Real Estate ir Insurance. Taigi turiu Safety Boxes rendai; 
po $3 metams ir augščiau. Todėl Cicero ir apielinkės lie
tuviai malonėkite kreipties įvairiais reikalais pas mane;

* » 
tikrinu, kad busite užganėdinti.

P. ZIGMUNT,
4847 W. 14 St., Cicero, III.

Phone Cidero 39.

SALIN DEGTINE
Visa Amerika tapo sau 

bet neprivalai nusi- 
VC ibį minti, todėl nusiramink 

Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gorimą, kuris, mes už- 
tikriname, užganėdins 

Į kiekvieną. Jeigu nori
išsigerti prieš pusry- 
Čius, po darbui, vestu- 

"SB vėse, krikštynose arba 
šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pa- 
darydamas keletą ga

lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.
WALTER NOVELTY CO., Dept. 444, 
1117 N. Paulina SU Chicago, III.

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich

H
AKU6ERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
nijos hospitalė- 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.

Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

/ 1
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 S. Michigan Av., Roseland 
Valandos; 9 iki 9 vakare.
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Kodėl nužudytas!“‘v 

Carranza?
New Yorko Wal! gatvė 

žino kode!.

Rašo HELENA AUGUR 
[Federuotosios Presus koresp.]

New York. — Nuverstasai 
Meksikos prezidentas, Venustia- 
no Carranza. nužudytas 
kalnuose. Wall gatve 
kodėl.

Puebla 
žinosi,

i “interesų" Meksikoje 
vario kasyklose, gnmo 

pramonėj ir aliejaus laukuose, 
i Savo rankose ji bilionus varto. 
I Ji turi savo privatinių susisie
kimo įmonių iš ir su Meksika. 
Turi savo slijptų agentų. Bėgiu 
pastarųjų dešimt melų, tariant 
jos viršininkų žodžiais, ji parū
pino devyniasdešimts penkis 
nuošimčius to, ką mes skaitome 
apie Meksiku, kų girdime augš- 
tesniųjų mokyklų suoluose, vie
šuose paskaitose ir kų matome 
periodiniuose žurnaluose bei 
krutamu jų paveikslų teatrėliuo-

vienoje 
Fifth gatvės raštinėje žmogus, 
dilbsįs iš už savo rašomojo sta
lo, atsakė šitokį klausimų: 
“Carranza? Jisai neišsilaikys 
nė vienų mėnesį.“ *

Tasai žmogus žinojosi ką kal
bąs. Jisai—inžinierius, openio- 
jųs faktais taip, kaip kad jisai 
operuotų špyžiaus tekiniais. I ž 
jo stovi asociacija, kuri žinosi 
kas pasakyti, kuomet reikia kal
bėti apie Meksika. Josios nariu 
yra kone kiekvienas amerikie-

savaitės atgal Kuomet Nacionalinė Asocia
cija amerikiečių teisėms išlaiky
ti Meksikoje pasakė, jogui Car- 
innza neišsilaikys ir mėnesį, tai 
liuvo šaltas tvirtinimas tik ne 
spėliojimas, ne lūkestis to, kas

C.arranzos mirtis yra trage
dija. ir labai sena, šiltoji Mek- 
• Jka turi neįkainuojamų turtų, 
šimtmečiais ji, tarytum pasa- 
k'akoji karalaitė, švarstėsi prieš 
akis godiems turtų j ieškoto
jams. Jie apiplėšdavo jų ir vėl

Didžiausias Drapanų 
Išpardavimas Chicagoje

nuiišis—uiĘetashrdl taoi etaohrdlu 
Esant netikusiam drapanų se

zonui iš priežasties šalto oro, gelž- 
kolių streikų ir kitų neprielankių 
sąlygų, daugelis olseilhausių turi 
perviršį siutų ir yra priversti juos 
išleist, ir dėlto męs padarėme lai
mingų apiuirkimą suvirš 1800 vy
ru ir vaikinų siutų už labai že

mą kainą, ir ta s mums dalei- 
džia pasiūlyti jums sekančius dide
lius bargenus.

Vyrų ir Vaikinų Siutuose

$25.00 siutai po $17.50 
$35.00 siutai po $24.50 
BSaBBaHMnBMBaEEBBBBaMmBBMBEHBMBBaMMMMHaMBOBMEBESą 

$45.00 siutai po $33.50
$50.00 siutai po $38.50 
$55.00 siutai po $43.50

Nepaisant kaip toli gyvenate, jums apsimokės 
užeiti pas mus ir pasiteirauti.

Kertė Blue Island Avė. ir 18-th St.
Atdara Utarnikais, Ketvergais ir Subatomis vakare.

1 -3 Atdara Nedėlioj iki pietų.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriną ir desalną 
kirpti ir siūti vyriškus ap r ėda
lus. Turime geras elektrinei 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didele 
role pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleii- 
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 1 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WH1TE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted SL, Chleage.

i ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

| dirbtuves. .Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pree.

1619 W. 47th SL Tel. Boulevard 1892. Chicago, Iii.

nueidavo savais keliais. Prade
dant neįsolinamu godišimn Cor- 
tez’u, kuris atvyko iš Ispanijos 
ir grįžo jon atgal apsikrovęs 
Meksikos brangenybėmis, ir bai
giant I*xlwar<l I.. Doheny’u, ku
ris dvidešimt metų atgal pa
traukė jon iš Californijos, kad 
nusižymėjus sau tuksiančius 
akrų žemės ir pradėjus gamin
ti aliejų Meksikos istorija ne
daug teatsimainiusi.

Ak, beje, Meksikos klausimo 
visai nebūtų, jeigu joje nesipe
štų meksikiečių. Tai dėlto, kad 
meksikiečiai yra prisirišę prie 
savo šiltos ir turtingos šalies, ir 
nori jų pasilaikyti sau, jie nu
lemti pražuvimui. Tai dėlto, 
kad 1917 metais Carranza pa
rašė konstituciją, kuri sako, jo*1 
gei lik patįs meksikiečiai teturi 
teisės prie Meksikos žemės ir 
jos gamtinių turtų, jis buvo nu
žudytas Puebla kalnuose.

Ilgus metus Porlirio Diaz vai 
dė Meksiką Wall galvės naudai. 
Carranza bandė išgelbėti savo 
šalį, ič ve jis nužudyta. Nacio
nalinė Asociacija amerikiečių 
teisėms išlaikyti Meksikoj ne
daug tepaiso kas užims Carran- 
zos vietą. Jie mat nusimano, 
kad jeigu tas naujasai jo vietos 
peveldėtojas pastos kelių šios ša
lies kapitalui, jis taipjau bus 
perblokštas. Asociacija rėmė Ob 
regonų jo sukeltame maište to
kiu būdu, kučį smulkmeningai 
atidengti bus galima vėliau. Jos 
viršininkai tečiaus man pareiš
kė, kad jeigu ir Obregonas ban
dys stvertis jeib kurios “aido- 
blistinės” taktikos idant padrą
sinusi šalies gyventojus siektis 
laisvės, ir jis turės pasišalinti. 
Priežastis delei kurios jie rejnū 
Obregonų, nusipirko generolus 
Palaez, Vilių ir Diazų tretįjį yra 
tokia, kad civilinės karės — 
jiems naudingas dalykas. Jos 
nuvargina žmones, sunaikina 
geriausį šalies elementų ir pa
lieka jų kone pilnoj svetimųjų 
malonėj.

Carranza, Obregonas ir Huer- 
ta yra tik pripuolamas dalykas. 
Meksikos žmonės—taip-pat. Vi
sa, kas Walt gatvei svarbu, tai 
Meksikos žemė.

Visa tai kiioaiškiausiai pasa
ko pats inžinierius:
/‘Vienintelis dalykas, kas 

Amerikai reikia padaryti, tai pa
siimti pilnon savo globon tų ša
lį. Meksikiečiai priešinsis, bet 
mes tai padaryti—galime. Tam 
sta nieko nauja negali pasakyti 
apie tuos* žmones. Jie—igno
ruotai, nesugebiantįs jokiai pa
žangai.“

Taip, tai paprasta istorija. 
Taip ilgai, kaip meksikietis nuo 
lankiai dirbs žemę ir knisis ka
syklose svetimųjų viešpačių nau 
dai—visa gerai. Bet kaip greit 
jis užsikres nepalenkiamuoju 
noru atsiimti savo žemę; noru, 
kuris nesenai nuvertė nuo so
sto rusų carų—tuomet ten bus 
nauja revoliucija. Sukilusieji 
darbininkai bus nušluoti, jų vie 
ton atvyks kiti—iš Jungtinių 
Valstijų ar pietų Europos. Jo, 
varis privalomas iškasti, gumas 
išdirbti ir aliejaus šaltiniai— 
duoti kuodaugiausia aliejaus. 
Loša turi tęstis.

Kodėl? Tai dėlto, kad Anglija 
pralenkia Ameriką kone kiek
viename geresniame aliejaus 
lauke pasaulyje. Ir dar dello, 
kad bėgiu dešimties metų 

mums prisieis išmokėti jai apie 
penkis bilionus dolerių kas me
tais, idant aprūpinus nesuskai
tomų daugybę savo mašinų.

Saldainiai 
čekolodas jelly drops; 
Subatoj svaras 50c 
Parinktų vaisių skanus, 
marmuladai, svaras 49c 

L. Klein, Pirmas Floras Halste 14“c^bertySt&
Ateikite pramintu taku”

MOTERŲ kaklaraikščiai kal- 
nieriai visokių stylių arba or 
gandie ir lace, kiekvienas l()c 
LININIAI nosiniai mote
rims, gražiai rankoms pasiū
ti; puikio materijolo, kiek
vienas 15c

L. Klein, Pirmas Floras

Dr. A. R. Blumenthal

Ves perkame Pergales Bondus pilna paraiyta-'.tt PACU 
|s verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. /u "U

J. G. SACKHEIM & CO.
HM MILWAUKEK AVĖ.
tarp Paulina Ir Woo4 Sta.

Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utsrninkais, Ketvergaii

" ..................
FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY

Pigiausiai parduoda žemes, Farmas ir Visokius Na
mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.

666 W. 18th Street, Chicago, III.
. -..... - #

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephoną Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktai 

perkant.
arba parduodant name, lotą ar
ba fauną Ir padirbu visokius 
Legališkui Dokumentus. Sutel

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmą Mortgefiią ant lengvą 
"ąlygą.
West Side ofisai atdaras vaka

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

Del Ekonomijos Pirkit Rubus Pas L. Klein 
Dvigubas Dėvėjimas Siutų su 2-oms Kelnėmis

Rūpestingas palyginimas visų ru 
bų musų krautuvėje, kuriosos mes BW■ 
garsiname pardavimui, gali būti t
liudijimu, kad jus gaunate šioje A ji A W - 
krautuvėje tikrą vertę dolerio —
už dolerį— musų vertė yra geresnė negu kur nors kitur.
Musų “dvigubas 
statė pastovumą 
kurį mes galime

dėvėjimas” dviejų porų kelinių siutų nu
siūtuose, kuris negali būti permainytas, ir 
palaikyti besispecializuodami per eilę metų.

Siutai yra verti tų pinigų be extra poros 
kelinių.

Taip, kad extra pora kelinių lieko dykai. 
Jos padaro dvigubą dėvėjimą siutų, todėl, 
kad daugumas vyrų sudėvi dvi poras kelnių 
prie vieno siuto.

Stylius musų siutų irgi yra naujausios 
mados. Jus pas mus rasite siutus, kur tiks 
bile vienam žmogui dėvėti ir^ritaikinti mie- 
rą. Taipgi visokios spalvos ir patemai. Ma- 
terijolai yra visi vilnoniai.

Kad pradėjus anksti sezoną— 
VYRŲ VASARINIAI SIUTAI

gPBCIALISTAS 
ąaminnojn Dyka!

Gyvenimas yra 
u tvidai, kada prą 
fli vyksta regėjimai 
Lf Mes vartojam 
Jr pagerinta Oph« 
į* thalmometer. Y-< 
F patinga donm at 
* kreipiama i vai*vai«

kus. Vai.: nuo 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4449 8. Ashland av. kampAT sis

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
Serai lietuviams ilnomu per 23 Me

tų kaipo patyrų* rydytojae. sklnovas 
ir akulerla.

Gydo aitrias ir ehronUkaa Haas, vy
rų, moterų ir valkų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokias slsktros prie- 
taisos.'

Ofisas ir LabaratoriJ*: III* ąr. utį 
8t. netoli Flsk St.

VALANDOS: Nuo Ift—11 pietų, te 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis! Canal
8110 arba 857 

Naktimis Drex«l 
950 - Drover 4116

GTVXNHtA8: S41Z 8. Halstod Street 
VALANDOS: S—» ryto, tiktai.

Telephonail

$2.95 yra žema kaina dėl “Earl and 
• VVilson” ir “Perfecto” marškinių.
MARŠKINIAI pas mus yra puikiausi savo mar
gumais, išdrbiniais, materijolu, pritaikymu ir dėvė
jimu; tai vis išdirbiniai geriausių Amerikos firmų. 
Padaryti iš madros drobės ir kitų gerų materijolu. 
Su minkštais rankogaliais; miera 13 iki 17^. Specia
li kaina su batai $2.95
VYRŲ naktiniai marški 
niai, padaryti pilnos ir 
didelės mieros iš pui
kiausio inuslin; grynai 
balti, taipgi gražiai iš
marginti, miera 15 iki 
20, spccia- <į*^ 
liai už

VYRŲ ’ APATINIAI 
“Lastlong” puikiausio 
materijolo eeru spalvos; 
marškiniai su ilgomis 
ar trumpomis rankovė
mis, mieros 32 iki_56. 
Specia

liai
. Klein, First Floor

nanurra: r r-.rimi 1—1.1 • •♦.eomvM’r»

$1.25

ORAS yra ganėtinai šiltas delei Palm Beach, Kool 
materijolo ir Mahair siutų. Mes turime jų šviesių 
ir tamsių. Dailiai pasiūti arba su kišeniais iš vir
šaus. mieros 33 iki 44 $22.50
Specialiai, 22.50 «>L. Klein, First Floor

Vyrų šiaudinės Skrybėlės

Dr, Charles Segal
Persikėlė | mvo naują fefisą 
p*. 4729 SdĮ. Aaland Avė. Jii 
gydo ligas vyrą, motery Ir vai
ky. Ofiso valandos nuflį 19 |kl 
12 rytmetyj, nuo 2 Iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

DIDELIS parodymas vyrų 
skrybėlių pineapple, Sennet, ; 
puikių ir paprastų šiaudų. 
Taipgi minkštos šiaudinės 
skrybėlės. Spalvos ir styliai 
naujausos mados. Taipig ju- ;

rininkų kepurės kainos.

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

ilja.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abeluas 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 vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai pO SuVfcrtOJimui 
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 rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnaa, Prof.

1707 So. Riihtcd 8u Telephoną Canal 6417. Chleage,

Rusiškos ir Turkiškos ¥anos

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST
Arti St. LouIm Avė. 

CHICAGO, ILL.

k, MMRHUMąCHI

Carter’s Uttle Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.1 o

ER’S IRON PILLS
Grynų Daržovių. ?Reikalaukit tikrojo

Britą
B

jjynai

' Puritan Salyklos Sun
ka su Puritan šviežiai 
maltais apyniais pada
ro geresnj gėrimą, ne
gu kitos kurios išdir- 
bystes. Reikalauk Pu
ritan. Visos geresnės 

I aptiekos jo turi arba 
gali įgyti dėl jūsų.

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

to

ro

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

WAUKEGAN
PHARMACY.

TONSILA1
mano ofise — be kelio- 

X nes į ligonbutj. Ligonis 
i e*na Pa^3 namon Pa- čią dieną po operacijai.

^uri v*sus PatO“ k gurnus mano Poilsio 
YKambariuose ir gauna 

geriausią priežiūrą vi- 
są laiką. Mano

Naujas Budas Tonsilo 
Gydymo

padaro prašalinimą tonsilio paprastu 
ir saugiu. Neatidėliok, jeigu tavę var
gina, nes atidėliojimas esti pavojin
gas. Išimdink juos; ateik ir matyk 
mane. Egzaminavimas veltui.

DR. F. O CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES GERKLES 

120 S. State St., 2nd Floor, 
CHICAGO, ILL.

Tuoj i pietus nuo FAIR. 23 metai ant 
State gatvės. Valandos: 9 iki 6 Neda
liomis 10 iki 12 dieną.

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

PINIGUS LIETUVON 
SIŲSKITE PER ATSAKOMA 

IŠTAIGA*
čia taipgi galite išsimainyti dolerius 

ant auksinų arba markių.
Teisingas patarnavimas.

LITHUANIAN AMERICAN 
INFORMATION BUREAU 

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

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

8149 S. Morgan st., kerti 82 it.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Talsphone Yards 687.

Telephone Yards 1032

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo I Iki 11 rytą 
ir nuo I iki S vakaro.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 
I^eavittt St. Phone Canal 6222. va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakaro. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną
3333S3XXSXZZZZXXZZZXXSXS

DR. YUsKA i 
; 1900 S. Halsted St. I 
j Tel. Canal 114 
ksXDSSXZZ33XSZXS32QCRKX3X

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojai ir CMrargai 

Ofisas: 17S7 W. 47 SL
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: 10 ryto Dd 2

Nedaliomis I iki 12 dieną.
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 268

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Chicagos ofisą 
Tik Ketvertų

Telephoną Boulevard 2169 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 1—12 ryto

IMS 8. Morgai SL Chieago, Ui.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

1637 WJ1 8t. kampjfonhfleld av
Valandų*: Iki I ryto; nuo | Ud

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted SU Chicago.'



/ • NAUJIENOS, Chicago, DI. Pėtnyčla, Birželio 4 U., 1920

NAUJIENOS
t*E LITHUANIAN EJAILY Nf.WS

Publtshed Daily aiespt Sunday by 
ths Lithuaniaa Nava Fsb. Cow lac.

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tatephoa* Caaal 1MC

Subacriptioa Kates:
16.00 per year in Chicago.
85.00 per year outstde oi Chicago.
87.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914. at tbe Post Office 
of Chicago, III., undec the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St_ Chicago, 
IŪ. — Telefonai: Canal 1508.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoja —. paltai

Metams .................................
Pusei metu .........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem menesiams ..............
Vienam mėnesiui ..............

Chlcagoje — per neilotoju!
Viena kopija . .......................
Savaitei 
Mėnesiui

Bavieayte* 
paltu:

Metams _____ ____
Pusei metu..............................
Trims mėnesiams ........ ..
Dviem mėnesiams ........ ..
Vienam mėnesiui ........ . ...

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta),

Metams .....................   87.0
Pusei metų............................. 4.0< i
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

86.00
3.50
1.85
1.45

.75

...........  12
.............. 80

i Valstijose, ■u Chicagoj, 

........ 85.00
3.00
1.65
1.25
.65

Į Ap^Palga
KOMUNISTIŠKOJE DUM

BLYNĖJE.

į musų rankas pateko 1-mas 
numeris “Kovos,” “Oficialio 
Organo Lietuvių Komunistų 
Sujungus.” Išleistas gegužės 26 
d. 1920 m. Eina, kaipo slaptas, 
arba “požeminis” laikraštis.

Jame randasi akyvų dalykų. 
Visi astuoni to laikraščio pusla
piai pripildyti vien raštais apie 
skilimų ir krizisų komunistų 
tarpe! Pasirodo, kad ta atskalū
nų; frakcija, kuri pernai išėjo 
prieš darbininkų minias, girda
masi, kad ji reformuosianti ir 
ant sveikesnių pamatų pastaty- 
sianti šios šalies socialistų ju
dėjimų, pati trupa į smulkius 
kavalkus, neišgyvavusi nei me
tų laiko. Ir trupėdama, ji sklei
džia aplinkui save tokį kvapų, 
kad nosį reikia užsiimt, kuo
met jisai pasiekia žmogų.
Komunistų “partijos” skilimas.

Komunistai da vis tebesivadi- 
na “partija,” nors jie jau senai 
yra netekę visko, kas reikalin
ga partijos gyvavimui—masi

nės organizacijos, ryšių su mi
niomis ir t. t. šitoje “partijoje” 
dabar įvyko skilimas. Cen trali
nis jos sekretorius, Damonas, ir 
du Pildomojo Komiteto nariu 
atsimetė nuo centro ir ėmė or- 
ganizuoties skyrium, 
šaukt ir atskira savo 
mų.

Komunistų centro
10 likusiųjų Pildomojo Komite
to narių, aštriai smerkia tuos 
atsimetėlius ir stengiasi palai
kyt savo pusėje “partijos” na
rius, o ypatingai svetimkalbes 
federacijas (lietuvių, rusų, lat
vių ir t. t.). Tuo budu komuni
stų tarpe eina tųsynės: viena 
pusė kaltina kitų, viena sten
giasi diskredituot kitų. Ir šito
se tųsynėse išeina aikštėn vie
nos ir antros frakcijos “dory
bės.”

Jie nutarė 
suvažiavi-

didžiuma,

Frakcijų suvažiavimai.

Komunistų centro didžiuma 
per savo oficialinę spaudų pra
neša, kad ji esanti pasiryžus su
šaukti “partijos” suvažiavimų. 
Ji jau turinti prirengus visus 
suvažiavimo plentra; bet utsi- 

įMetuskiji mažuma dabar pra
dėjusi ardyt tų darbų. Centras 
sako:

“Sųvažiavimo šaukimo dar 
bą suparalyžiavo smūgis iš 

vidaus, kurį partijai kirto bu-

vusis jos sekretorius Ramo
nas su dviem Centro Pildo
mojo Komiteto nariais, kurie 
balandžio mėn. konferencijoj 
atsimetė nuo Centro Pildo
mojo Komiteto didžiumos ir 
pradėjo rengti savo atskalū
niškų suvažiavimų.”
Damono frakcijos suvaSavi-I 

mų centras į vadina “nelegaliu” 
ir liepia “partijos” nariams ne
dalyvauti jame. Pasak centro, 
ta frakcija nori,

“kad nariai aklai išrinktų de
legatus, kuriuos paskui tame 
suvažiavime atsimetėlių, va
dai galėtų minkyti, kaip ko
kių tešlų.”
Komunistui centro didžiuma 

sako, kad “atsimetėlių tikslas 
yra skirtingas nuo musų tik
slo”; o “požeminis organas” pa
švenčia visų eilę straipsnių iš
aiškinimui to, kad atsimetėliai 
turi ir kitokius principus ir ki
tokių įtaktikų, negu centro di
džiuma. '

ganas atranda, kad eiti šituo 
keliu, tai reiškia prieiti prie vi
siško politinės partijos likvida
vimo, prie “aidoblistų metodo.”

“Revoliucinis” spėkos 
vartojimas.

Kitas svarbus skirtumas tar
pe “pilnai subrendusiųjų” ir 
“nepilnai subrendusiųjų” ko
munistų yra tas, kad vieni jų 
pripažįsta spėkos vartojimų, 
prievartų, kaipo būtinų revoliu
cijos priemonę, o kiti ne.

“Kova” rašo, kad Damono 
frakcija pripažįsta, jogei revo
liucijoje be spėkos vartojimo 
“veikiausiai” nebusiu galima 
apsieiti, bet komunistai nepri
valų skelbti, kad jie to nori, ar
ba jau dabar mokint darbinin
kus, kad jie rengtųsi prie spė
kos vartojimo. “Požeminis”

z “Kompromiso sėkla.”

Damono frakcija yra; kaltina
ma tuo, kad ji traukianti “par
tijų” į kompromiso kelių. Ji, 
girdi, norinti “susisiekimo su 
miniomis,” mėginanti “bėgioti 

I paskui minias,” nežiūrint xto 
fakto, kad minios dar nėra ga

lavos priimti komunistų teori
jų ir praktikų, nes jos da nėra 
“politiniai subrendusios.**

Tegul skaitytojai atkreipia 
savo domų į tai, kad komunis
tai jau ima kalbėt apie minių 
“nesubrendimų.” Kiek jie yra 
išdptbstę purvų ant socialistų 
už tai, kad šie nurodinėjo, jo
gui be tam tikro subrendimo 
laipsnio revoliucija yra negali
ma 1

Komunistų atsimetėliams, ku
rie nori susisiekimo su “nesu- 
brendusioms” minioms, centras 
prikaišioja “sėklų busimo kom
promiso, svyravimo ir išdavy
stės.” Ta pragaištinga sėkla, sė
jama Damono frakcijos, girdi, 
“jau leidžia savo daigus komu
nistiniame judėjime.” Centro 
didžiūnuos šalininkams darosi 

baisu, kad nuo tos sėklos nepra
žūtų visas komunistų “revo- 
liucioniškumas.” Jie bijosi, kad 
Damono frakcijai gal jau pa
traukė į savo pusę “partijos” 
didžiumų, Ir sako:

“Jeigu ‘atsimetėliams’ tik
rai pavyko suskaldyti parti
jų—jeigu jiems ištikrųjų pa
vyko patraukti prie savęs di
džiumų paprastųjų narių,— 
juk tatai reikš tik, kad eilinių 
narių didžiuma buvo patįs 
ne pilnai subrendę priimti 
komunizmo teorijų ir prakti
kų. Tatai tereikš vien, kad 
liekantįs tikrieji komunistai 
suginus savo eiles, ir su pasi
ryžimu žygiuos pirmyn prie 
savo tikslo.”
Taigi pasirodo, kad pas ko

munistus ne tiktai minios yra 
‘‘politiniai nesubrendusios,” bet 
gal būt ir didžiuma “eilinių na
rių.” Pilnai subrendę yra liktai 
tie komunistų lyderiai, kurie 
uri didžiumų centre!

Amerikanizavimas ir
• sindikalizmas.

Esama tečiaus da ir (langiaus 
idėjinių skirtumų tarpe tų dvie- 
ų frakcijų. Vienas skirtumas 
as, kad atsimetėliai nori taikyt 
comunistų judėjimų prie šios 
šalies sąlygų, “amerikonint” jį. 
Jų vadas šitaip išdėstęs savo 
nuomonę tame dalyke:

“Jis! (Damomis) išvadžio
jo, kad ateivių federacijos 
negalinčios lošti svarbios ro
lės komunistiniame Ameri
kos darbininkų judėjime. Jų 
vadai nemokų kaip reikiant 
anglų kalbos, nemokų ang
liškai ne rašyti, ir per tai ne
galį pasiekti plačiųjų minių. 
Federacijų reikšme tolyn la- 
l>yn turėsianti smukti, jų au- 

tonomija mažėti. Svctimkal- 
bių federacijų vietų turėsiu 
užimti fabrikų ir dirbtuvių 
komitetai, susidarantieji iš 
įvairių tautų.”
“Požeminis” komunistų pr-

savo pusės išdėsto, kokia turi 
būti 
cija;
kaip išreikšta Trečiojo Interna- 

I cionalo manifeste,
“kuris skelbia neišvengiamų, 
būtinų vartojimų spėkos 
(prievartos), kaipo vieninte
lę priemonę I užkariavimui 
valstybes galios ir įkūrimui 
proletariato diktatūros. O ki
tos priemonės: masinės de
monstracijos, visuotini strei
kai tik prirengia minias, nu
tiesia kelių prievartos varto
jimui.”
Bet pakaks perkratinėti tų 

idėjinę suirutę komunistų tar
pe. Skaitytojai, kurie atidžiai 
seka “Naujienų” straipsnius, 
žino, kad tokia-pat suirutė vieš-

ji, girdi, turi būt tokia,

munistų; jie visur panašiai ėda
si tarp savęs ir skaidosi vis į 
smulkesnes frakcijas.

Pažvelgsime čionai da į kai- 
kuriuos kitus dalykus, apsireišt 
kiančius komunistų “partijoje.”

Apgavystės ir varžymąsi 
dėl pinigų.

“Kova” sako, kad atsimetėlių 
frakcija stengiasi visaip diskre
dituoti centro didžiumos asme-

tuos

tijos” narius,
“kad Centro Pild. Komiteto 
didžiuma tai nieks daugiau, 
kaip tik Židikai, vagįs, plėši
kai arba karjeristai.”

I

“Kova” tečiaus pamini
nusidėjimus, kuriuos Damono 
frakcija prikaišioja centrui, ir 
iš jų matyt, kad kaltintojai turi 
tiesos. Jie nurodo, pavyzdžiui, 
kad vienas centro narys, And
re w:

“apgavingai išgavo $100 iš 
Mass. distrikto organizacijos 
savo kelionei į Europą, taria
mai į Trečiojo Internaciona
lo kongresų.”
Centro didžimna pripažįsta, 

kad taip ištiesų buvo. Bet kada 
Damonas pareikalavo, kad ap
gavikas butų nubaustas, lai 
centras atsisakė tų reikalavimų 
išpildyti. “Partijos” organas-gi 
mėgina pateisinti tų žmogų, ir iš 
savo pusės daro užmetimų Da- 
monui, kad jisai pasigrobė 
“partijos” pinigus ir vartoja 
juos savo frakcijos reikalams. 
Kiek pinigų jisai užgrobė, ko
munistų laikraštis nepraneša.

Kenksmingi liudijimai 
teismuose.

Antras gal da sunkesnis Da
mono kaltinimas didžiumai yra 
tame, kad kitas centro narys,

“areštuotas už komunistinį 
veikimų, teisme prisipažino 
kaltu prieš ‘kriminalūs anar
chijos įstatymų.”
Tas “atviros širdies” komu

nistų vadas, mat, norėjo, kad 
teismas ne taip aštriai jį baus
tų, todėl ir “išsispaviedojo,” pa
gal advokato patarimų. Pats 

komiui, orgjuims sn- 

ko, kad tas jų vado prisipažini
mas reiškia:

“įtarti, apkaltinti kriminalėj 
anarchijoj visus kilus drau
gus, kurie bus teisiami už ko
munistų veikimų.”

Vienok Šitų savo vado nusidė
jimų prieš “partijų” jos orga
nas mėgina atremti tuo, kad 
Damono frakcijoje esu tokių- 

I pat ir da blogesnių griekų! Vie
nas iš dviejų atsimetusių nuo 
centro narių, pasak “Kovos,” lo
šė teismuose “savotiško eksper
to” rolę ir davinėjo jiems infor
macijų apie komunistų “parti
jų.” “Kova” rašo apie jį:

“...Teismuose išdėstinėjo A- j 
merikos Komunistų Partijos 
platformų ir programų, kuo
met teismai žadėjo neareš
tuoti jį pagal du “marrantu,” 
kurie buvo prieš jį išduoti. 
Kaip matyt iš ‘New York 
Call’ aprašymo, kaip jis liu
dijo teismuose, tai nereikia 
jau atviresnių, komunistams 
blėdingesnio liudijimo.”
Ar ne puiki kompanija: vie

nos frakcijos lyderis klampina 
savo “partijos” draugus, duo
damas atvirus paliudijimus teis
mui, idant jį patį mažiau baus
tų; o kiti tos frakcijos lyderiai 
atlieka teismam eksperto patar
navimų, da aršiaus pakenkdami 
savo “partijai,” idant išsisuktfs 
nuo arešto l

Intrygos vienos frakcijos va
dų prieš kitos frakcijos vadus, 
pinigiškos suktybės ir išdavinė
jimas savo draugų teismams — 
tokie dalykai šiandie pripildo 
komunistų1 “partijos” gyveni
mų. Laiminga yra Socialistų 
Partija, kad ji pernai apsivalė

1 Niekai biznis! detektyvų agen
tams Mihvaukeej. 
[Federuotoji Presai.

Milwaukees gaisro ir polici
jos komisija nusprendė nebe
duoti patento privatinėms de
tektyvų agentūroms, remdamos 
tuo, kad tokios agentūros tai 
esu niekas kita, kaip tik darbi
ninkų priešų ir streiklaužių or
ganizacijos. Trys agentūros tuo- 
jaus kreipėsi teisman, prašyda- 
ųms “indžiokšeno” prieš tokį 
komisijos nusprendimų, bet 
apskričio teisėjas Risford pra
šymų atmetė, komisijos patvar
kymų patvirtindamas.

N. Y. valstijos Darbo Partijos 
konvencija.

[Federuotoji Presą].
Schenectady įvyko New Yor- 

ko valstijos Darbo Partijos kon
vencija. Dalyvavo viso trįs šim
tai delegatų, suvažiavusių iš 
penkiolikos apskričių (coun- 
ties). Konvencija nominavo sa
vo partijos kandidatus į įvairias 
valstijos administracijos įstai
gas (išskiriant kandidatų į gu
bernatorius ir valstijos vietas, 
kuriuos turės nominuoti valsti
jos partijos komitetas), o taip
jau kandidatų į Jungt. Valst. se
natų. Tuo kandidatu nominuo
ta Božę Schneidermann, Ncw 
Yorko moterų Tradc Union 
Lcague prezidentę.

Konvencija priėmė keletu re
zoliucijų. Vienoj jų konvenci
ja atsišaukia į ūkio ir pramonės 
darbininkus, kviesdama juos 
stoti po Darbo Partijos vėliava 

i p. g. p. < . • f (ateinančiais rinkimais; kitose Pasaulio Darbininkų rezoliucijose reikalaujama, kad 
Judėjimas. butų inkriminuoti generalinis 

 prokuroras Palmcris ir genera- 
ANGLIJA. K linis pašto viršininkas Burleso- 

FederuoLPrę^ korespondentė nas; reikalaujama maximum 
Londonas. •— Plačiuose dar- valandų sųvaites ir didesnės 

bininkų sluoksniuose viešpatau- a^&os pašto darbininkams; ap- 
ja nepasitenkinimas ir neramu- taksavimo karo laiku prisiplūš- 
mas. Taip, Londone omnibusų H V paliovimo karo prieš 
darbininkai grūmoja streiku, suteikimo mažosioms

jei jiems nebus padidinta alga; tautoms apsisprendimo teisės, 
gaso darbininkai balsavimu ri
ša streiko klausimų dėl didės- ‘ - Byla dėl “kriminalinio 
nūs mokestips ir trumpesnio sindikalizmo.
darbo laiko, ir matyt, kad did- Los Angeleš^Calif.*’—'čia.bu-, 
zmina balsų bus nuspręsta vo an,ru kartu ,ardomn kal.ci. 
streikuoti. Dabar vėl rengiasi vi[J lilikragčio The Dugout re- 
kovon mokytojai. I daktorius, Sidney Flowers, byla.

Burnhamo Komisija ,kuu jjs kaltinamas dcl“kriminali- 
svars to mokytojų algų klausi- lj() sin([ikalizmo.” “Džiurė” po 
mų, pripažino, kad mokytojų *e^u vaiandų ginčų tarp savęs 
algos permenkos; ji siūlo jas pask;lbCs ka(1 negaiinU susi_ 
padidinti, bet toli ne liek, kiek Lajkjnb^ |0(|e| Įap() paieista. 
mokytojai reikalauja, ir be to Į)Vyijkos “džiures” prisaikintų- 
dar savo pasiūlyme komisija sa- L balsai buvo pasidalinę taip: 
ko, kad mokytojai turį piižadū- sep(vnj pasmerkimų, penki 
Ii, jog per sekamus trejus metus Iv išteisiniiną. “Džiurėj” buvo 
jie nereikalausiu didesnes algos. žcšiQS ni()tcrįs; penkios jų rci_ 
Mokytojų asodiacija griežtai kalav() išteisinimo 
atsakė, kad tokios sąlygos, ku- Ta byIa fęs-si pcnkias SQvai_ 
nas komisija siūlo, lnol<y^)“ tes.IrnorsfabIKįkininkųirpirk- 
jams visai nepriimtinos. Moterų Lių asociacija bei vaistijos pro-
mokytojų federacija taipjau 
griežtai reikalauja, kad už lygų 
darbų butų joms ir lygi su vy
rais alga mokama.

tuo budu užprotestavus prieš 
areštus ir kišimų į kalėjimų ai
rių Wormwood Scrubbs’e. Del 
tos pat priežasties Woolwich 
įvyko didelės darbininkų de
monstracijos.

Didelis darbininkų nepaten
kinimas apsireiškia taipjau ad- 
mirallijos dokuose.

asociacija bei valstijos pro
kuroras dėjo visas pastangas, 
kad radikalinių kareivių laik
raščio redaktorių pasiuntus il
giems metams katorgon, bet ne
pavyko. Manoma, kad byla ne
bebus atnaujinta.

dele-Skandinavijos darbininkų 
gacija Rusijoj. 

[Federuotoji Presą],
Gegužės 2 d. į Murmansku, 

šiaurių Rusijoj, atvyko Skan
dinavijos šalių darbininkų dele
gacija. Jų pasitiko sovietų at
stovai, tarp jų M. Begi, kurie 
svečių priimti atvyko tenai iš 
Maskvos. Begi išreiškė vilties, 
kad delegacijos atsilankymu ga
lėsiu būt užmegsti draugiški ry
šiai tarp /Rusijos ir Skandinavi
jos darbininkų. Norvegų vardu 
į sveikinimus atsakė Langseth, 

ševdų vardu — Karlsson.o

Baltasis teroras Finuose. 
[Federuotoji Pre-*a].

Baltasis terorus Finuose te- 
besiaučia. Gegužės pradžioj 
augščiausias teisinas Abo mies
te pasmerkė penkis darbininkus 
viso keturiolikai metų katorgos. 
Juos kaltinta dėl “rengimosi 
prie išdavimo.”

Darbo kontraktų laužymas. 
[Federuotoji Presą].

Minneapolis, Minn. — Kada 
lik įvyksta streikas, priešingi 
darbininkams vietos laikraš
čiai tuojaus ima rėkti, kad “li
nija sulaužė kontraktų su savo 
samdytojais.” Kad samdytojai 
laužo kontraktus, to jie nieka
dos nepasakys. Jie užtylėjo, pa
vyzdžiui, ir šitokį laiškų, kurį 
mėsos pirklių asociacija parašė 
mėsos darbininkų unijai:

“Mėsos darbininkų lokalūs 
unijos No. 653 nariams ir virši
ninkams.

Vyrai:— Man, kaipo Minnca- 
polio Relail Meat Dealers aso
ciacijos sekretoriui, įsakyta pra
nešti jums apie tarimus, ku
riuos vienbalisai priėmė vielos 
mėsos pirkliai ir sankrovų savi
ninkai, būtent: 1. Kad mes prie
šingi išimtinai lininiam darbui; 
2. Kad pirkliai, kur pasirašė su 
unija i)o kontraktu, darė tatai 
l>rioSai spvo nortj ir savo teises, 
o todėl paskelbia kontraktų vi
sai vertės neturintį; 3. Kad visos 
sankrovos,' kurios gavo unijos 
kortas, sugrąžins jas lokidei 
unijai No. 653 ir daugiau jų 
nepriims ir nepripažins. — Jos. 
Shellbctler, rekretorius.”

Bet tas pasikėsinimas sulau
žyti mėsos darbininkų unijų 
samdytojams nepavyko. Unija 
griežtai pasistatė, ir šiandie di
delėj didžiumoj mėsos sankro
vų iškabintos unijos kortos.

Skaitytoju Balsai
[Už ikretkitas itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

“LIETUVOS” SUSTOJIMO 
KLAUSIMU.

Gegužes 8 d., dienraštis “Lie
tuva” atsisveikino su savo skai-

Valstijų agentai formališkai už 
darė “Lietuvos” spaustuvę— 
paimdami jų savo globom Tai 
nustebino visus: iv “Lietuvos” 
šaliilinkus ir jos priešus, 
uždarymas buvo netikėtas.

Kiek laiko atgal buvo

Tas

su-

sirinkimas. Jame apie dienraš
čio uždarymų “Lietuvos” Ben
drovės direktoriai bei valdyba 
tečiaus nič nieko nesakė. Buvo 
tik nutaria parduoti 4(MX) Šerų 
pastebint, kad dienraštis turi 
visados pasilikti lietuvių tauti
nės dvasioj išreiškėju. Apie 
dienraščio likvidavimų visai nie 
ko nekalbėta. Tais “Šerais” iš
imtinai indomavo p. J. Bag
donims (bankininkas). Jis pri
statė juos esant tinkamiausiu 
“vaisiu” sudrutinimui “Lietu
vos.”

Visiems išrodė, kad J Bag- 
džiunas yra pasiryžęs paim
ti “Lietuvų” savo globon. Bet 
štai greitu laiku šaukiamas ki-

nierių susirinkimas. Tas susi
rinkimas įvyko gegužės 7 d. Su
sirinko būrelis “Lietuvos” šėri- 
ninkų ir biznierių. “Lietuvos” 
b-vės pirm. K. Draugelis paaiš
kino apiq “Lietuvos” stovį, ir

vo net kalbėta apie tai, kad pa
darius dienraštį savaitraščiu. 
Reikia pažymėti, kad p. J. Bag- 
džiuno tame susirinkime nebu
vo. Galop paai&cjo, kad ^‘Lie
tuva” turi sustoti, nes ji dėlei 
direktorių ir buvusių adminis
tratorių “veikimo” jau prives
ta prie krizio. • Vis dėlto, visi 
manė, kad “Lietuva” galutinai 
nežus,—jeigu ir sustos, tai trum 
l)ii laiku ir vėl pradės eiti. Blo- 
gi/ausiame atsilikime—buvo

manoma—dienraščio likvidavi
mų praves patįs “Lietuvos” da- 
ininkai ir skolininkai su p. J. 
Bagdžiunu ir p. AH Olševskiu 
iriekyje. Bet kitaip išėjo. Ge
gužės 8 d. valdžios atstovai už
darė “Lietuvų” paimdami jos 
ikvidavimų, taip sakant, į savo 
rankas. Kilo klausimas; kas pa 
kvietė valdžios atstovus sulai
kyti* “Lietuvų”?—Teismo yckor 
dai (No. 28454) rodo, kad “Lie
tuvos” bendrovės sekretorius, 
J. Giraitis, iždininkas J. Gaubas 
r ex-direktorius P. Pivorunas

Gegužės 25 d. pranešus teisė
jui Carpenteriui apie “Lietu
vos” užsidarymą, adv. K. Gugis 
pasiūlė “už viską” 6,000 dol. 
Veisėjas lėčiau pareiškė, kad 
“Lietuvos” B-vės turtas bus 
leistas ant aukcijono. Kada bus 
tas aukcijonas, nepranešta. Te
čiaus galima spėti, kad už 10- 
14 dienų. Reikia pažymėti, kad 
visos “Lietuvos” skolos (su 
morgečiais, darbininkų algomis 
ir t. t.) siekia apie 10,(MM) dol. 
P-nas A. Olševskis turi morge- 
čių už 2,(MM) dol. ant visos spau 
slavės, apart didžiojo preso, ku
rį yra užmorgečiavęs už 1,200 
dol. p. J. Bagdžiunas (ar jo pa
statytas “žydelis”).

Pastebėtina ir tas, kad “Lie
tuvos” šėrininkai ir visi tie, ku
riems buvo brangus tas dien
raštis, visai nustojo ūpo ir en
ergijos su “Lietuvos” sustoji
mu. To neturėtų būti. Taigi aš 
ir noriu atkreipti domę visų 
“Lietuvos” B-vės šėrininkų ir 
dienraščio šalininkų, kad jie 
privalo rupinties “Lietuvos” tur 
to likimu; kad jie privalo pa
reikalauti iš1 “Lietuvos” B-vės 
direktorių smulkmeniškos at
skaitos apie jų veikimą. Taigi 
jie privalo surasti tikrą priežas
tį dienraščio žlugimo ir tiems, 
kurie jį privedė prie žlugimo, 
suprantama, suteikti už lai de
ramą atlyginimą.

Kartu su tuo šėrininkai (bent 
Chicagoje esantieji), turi sekti 
“Lietuvos” Bendrovės bylos bei 

kvidacijos bėgi ir pasistengti, 
kad “Lietuvos” turtlas nebūtų 
parduotas už menką sumą, kad 
jį nepaglemžlų kokis “direkto
rius” bei politikierius. Todėl 
Chicagos šėrininkai privalo tuoj 
šaukti susirinkimą, pakviečiant 
į jį ir “Lietuvos” B-vės direk
torius—su pirm. K. Draugeliu, 

'sekret. J. Giraičių ir iždiniu. J. 
Gaubu pirmiausia. Tame susi
rinkime turi būti išrinktas tam 
tikras komitetas, kuris pridabo
tų “Lietuvos” dienraščio^ Ben
drovės bylų ir likvidaciją. Tik 
reikia veikti greitai, nes trumpu 
laiku pus “Lietuvos” dien. B-vės 
turto išpardavimas (aukcijo
nas), ir tada bus jau pervėlu. 
Taigi “Lietuvos” Bendrovės šė
rininkai, subruskite.

— Šėrininkas.

Kazimieras Gugis

Veda visokiusreikaltu, kaip kriminaliikuose 
taip ir civilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popitrasi
Namų Ofisu:

8323 S. Halsted SL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

šymu pagelbėti “išjieškoti” 
jiems iš “Lietuvos” B-vės 500 
dol. (J. Gaubui, 100 dol., o J. 
Giraičiui ir P. Pivorunui—po 
200 dol.). Aišku, kad toksai 
įrašymas buvo lygus prašymui 
uždaryti dienraštį. Visuomenė 
turėtų kreipti domos į tai, kad 
)o tokia peticija pasirašė kaip 
ik tie “Lietuvos” B-vės direk

toriai bei viršininkai, kurie vi
sados tvirtindavo, kad jie “vis
tų” daro dėl dienraščio “gero
vės.”

Kartu pasklido gandai, kad 
eidžiant ant licitacijos, “Lietu

vos” spaustuvę ir visus daiktus 
atpirksiųs ar p. J. Bagdžiunas, 
{. Draugelis, ar kuris ki
tas iš “veikliųjų” direktorių, ir 
tad paskiau visa tai panaudosiu 
savo gerovei. Taipjau kalbama, 
tad spaustuvę nupirkti galįs ir 
“koksai žydelis” (anot p. Bag- 
džiuno), bet jo užpakalyje sto- 
■vvsiiįs vienas-kilas iš “įjurliiii- 

gų” direktorių. Žinoma, toje 
ikvidacijoje visa spaustuvė lik
ti paimta bent už kokį trečdalį 

jos tikrosios kainos. Kiek tie 
gandai teisingi, sunku pa’saky- 
i. Bet reikia manyti, kad jie 

nebepamato.
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pasargos žodis 
IOWA STATE?

SAVINGS BANK

Kapitalas ir Pervirsiu— 
$120,000.00.

S. E. Cor. Fourth and 
Jackson Sts.

SIOUX CITY, 1A.
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BRIDGEPORT
P. Grigaičio referatas.

Praeitį seredę, birželio 2, 
LSS. VIII rajonas surengė refe
ratą Mildos svetainėje. .Refera
vo “Naujienų” redaktorius, dg. 
P. Grigaitis, teina “Didžioji 
Francijos Revoliucija.” Dau
giausiai laiko referentas tečiaus 
pašventė aiškinimui apie tą vi
suomenės tvarką, kuri buvo 
prieš revoliuciją, būtent: feoda
lizmą. Snudkmeningai—kiek 
tatai galima referate—išaiški

no tas priežastis, kurios prive
dė Franciją prie revoliucijos ir 
pagalios nušlavė nuo sosto ka
ralių Liudviką.

Iki šiol ebieagiečiams tokio 
referato girdėti neteko, ir todėl 
daugeliui jų jisai buvo tikra 
naujenybė. Tie, kurie atvyko 
ne tam, kad pasėdėti, o pasimo
kinti, referatas suteikė ytin aps
čios medžiagos. Susipažinti su 
tais įvykiais, kurių darė didžio
ji Francijos revoliucija reika
linga netik socialistams, q ir 
kiekvienam prasilavinusiam 

žmogui, kuris nori suprasti 
šiandieninę visuomenės tvarką, 
kuri yra tos revoliucijos pasek
mė. Todėl butų labai gera, kad 
visi tie, kurie girdėjo dg. P. 
Grigaičio referatą praeitą scrc-| 
dą—kad jie pasistengtų išgirsti' 
ir busimąjį jo referatą, kuris ‘ 
rengiamas sekamą savaitę (die I 
na bus paskelbta vėliau) toje! 
pačioje svetainėje. Tai dėlto, 
kad pirmojoj daly referato aiš
kinta- kaip jau minėjau—tik 
apie tai, kokia tvarka (feodaliz
mas) buvo prieš revoliuciją ir 
kokia tuomet buvo visuomenės | 
sudėtis (bajorija, kunigija ir 
baudžiauninkai), ir kaip, paga
lios, ant viešojo gyvenimo pa
grindų išėjo “tretysis luomas,” 
sulošęs vadovaujamąją toje re
voliucijoje rolę. Bet tai dar 
neviskas. Paliko neišaiškintas 
pats svarbiausias ir darbinin
kams įdomiausias — Paryžiaus 
Komuna. Tas laikotarpis, ku
riame pasirodė darbininkų kle- 
sa, paėmusi valdžios vairą į sa
vo rankas ir vedusi mirtiną ko
vą su savaisiais ir svetimaisiais 
revoliucijos neprieteliais. Kaip 
tatai galėjo įvykti? Kokia tuo
met buvo darbininkų klesos su
dėtis, jų spėka bei partijos ir 
visos kitos partijos, apskritai?

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Burean, 
Ine.

35 S. Dearbom St, Chicago. 
Room 206.

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI 
į Lietuvą. Su gražiausiomis eilutė
mis ir pasveikinimais, pas Tėvus, Mo
tiną, Brolį, Seserį, Gimines ir tt. 40 1 
gatunkų. Kaina $1 už tuziną su 
konvertais ir su prisiuntimu. Ra
šyk į Knygyną.

J. F. BUDRI K, 
3343 So. Halsted St., Chicago, III. ’

JUST KIDS--- Castor Oil! By Ad Carter

Visa tai dar tenka išaiškinti. 
Be to didžioji Francijos revo
liucija pasiliks nesuprasta, taip
kaip ji butų nesuprantama ne
išaiškinus tos padėties, kurioj 
Francija buvo prieš tą didįjį per 
versmą.

Pirmojo referato pasiklausy
tų buvo susirinkęs ytin skaitliu 
gas būrys žmonių. Po referato 
leista duoti klausimų. Keliūtą 
klausimų davė ir tūlas “buvęs 
žmogus.” Reikia tečiausl pažy-» 
mėti, kad šiandie ir.“buvusieji 
žmonės” surimtėjo: triukšmo 
jie jau nebekelia ir, kas svar
biausia, nebesikolioja. Referen
tas į paduotus jam klausimus 
atsakė ir visa užsibaigė kuora- 
miausia. — s.

CICERO
“Komunistai” kelia ergelius pa- 

šelpinėse draugijose.
Nedėlioj, 30 geg., įvyko Vy

rų ir Moterų Apšvietos dr-stės 
susirinkimas, kuriame dėl neži
nomų priežasčių dalyvavo labai 
mažai narių. Balandžio mėne
sio susirinkime buvo išduotas 
raportas delegato, dalyvavusio 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
Konferencijoj. Ant nelaimės 
tame susirinkime buvo tik du 
“komunistai”, kurie balsavo ir 
protestavo (riksmu) prieš pri
ėmimą raporto, stengdamies vi 
šokiais šmeižimais ir melais pri
rodyti, kad tai ne darbninkų ta
ryba, bet Naujienų, Grigaičio 
politika, ir visaip kaip tik su- 
mislijo kol io josi. Galu-gale 
kuomet tapo priimta raportas, 
neturėdami ką daryti, iškoliojo 
delegatą ir tuo visa pasibaigė.

Bet šis paskutinis susirinki
mas “komunistams” išėjo ant 
naudos: su didžiu pasididžiavi
mu ir garbe jie “užkariavo” su
sirinkimą. Jie tečiaus mano 
užkariavę ir visą draugystę. Jų 
buvo susitarę viso 11. Turė
dami didžiumą bal.,—kokių jie 
šposų nepridarė. Pav., A. Liut
kus buvo aprašęs praeitą susi
rinkimą, kur jis pasakė, kad 
prieš priėmimą raporto iš Liet. 
Darb. Tarybos balsavo tik du 
“komunistai”. Imta reikalauti, 
kad drg. Liutkus priparodytų 
kur yra “komunistų” organiza
cija, kur jie priklausą ir tt. Jie 
už viens kito rėkė be jokios 
tvarkos, būtent, kad komunis
tų partijos nebuvo ir jie nebu
vę ir nesą komunistais. Taigi 
Liutkus esąs išdavikas ir visa. 
Ir tai neveizint to, kad kores
pondencijoje visai nebuvo įvar
dyta jokie asmens. Po to tie “ne 
buvę” ir “nesantįs” komunistai 
nubalsuoja suspenduoti drg. 
Liutkui balsą ant pusės metų 
ir uždeda $3 bausmės.

Argi komunistiški gaivalai 
pradės spiestis į pašelpines 
draugijas ir varyti ten ardymo 
darbą, kaip kad jie ardė Socia
listų kuopas?

Jie blogo padaryti nieko ne
galės, bet gali įnešti daug er- 
myderio ir nesmagumų. Iš kai-

J .... 1 .Blį'iL I"."K___ J-JLLJL1-■
no todėl reikia apsižiūrėti. Vy
rų ir Moterų Apšveitos Dr-stė 
turi su virš 160 narių; tie 11 
“komunistiški” elementai nega
lės smarkauti. Ateityj jie bus 
suvaldyti. — Senas Narys.

ROSELAND

žinios-žinelės.

Roselandiečiai turėsią naujos 
pramogos. Šią subatą erdvioj
K. of P. svetainėj kalbės M. X. 
Mockus.

Mockaus atsilankymu labai 
susirūpinęs vietos “ganytojas”. 
Bet parapijonai tuo patenkinti:

— Nagi-nugi, pasiklausysime 
ką čia pasakys tas laisvamanių 
kunigas — sako jie.

Ganytojo sekėjai juos drau
džia:

— Sarmatikitės, jus eisite 
klausyties to nezbažninko?

— Kadir nezbažninkas, bet jo 
spyčiai olrait! — ginčijasi pa-- 
rapijonai.

—o—
Neveizint “buvusiųjų žmo\ 

nių” sekamų pasakų apie vietos
L. S. S. 137tą kuopą, ji tolydžio 
stiprėja — ir savo narių skai
čiumi ir įtekme draugijose. 
Tuogi tarpu apie “buvusių žmo
nių” brenčių nė gu-gu. Jie ir 
patįs dabar sarmatijasi pava
dinti save tikruoju vardu. “Mes, 
mes — visai ne tie, kas buvo
me vakar”... šitaip dabar “aiš
kinasi” tie “buvę žmonės”.

Vadinasi, jie daro “progre
są”.

—o—
Kažin, kodėl taip mažai be

kalbama apie, pastatymą nuosa
vos draugijų svetaines? Vyrai, 
wake-up!

—o—
Dabar, kada pasiliovė “kai- 

risaparniški” ir “komunistiški” 
šturmai, pažangieji vietos lietu
viai ir vėl turėtų pradėti galvo
ti apie suderintą veikimą prieš 
piktąjį klerikalizmo slibiną, be- 
tykinti užsirioglino ant musų 
draugų sprando — čia ir aną- 
pus “balos”, Lietuvoje.

O veikti, laužyti to slibino il
tis ir nagus reikia — būtinai 
reikia.

—o—
Ar vietos draugai negalėtų į- 

kurti čia L. D. L. D. kuopą? 
Daugelis jos čia pasigenda.

— Tai aš.

T0WN OF LAKE.

Sukėlė triukšmą susirinkime.

Pramoniečių unijos skerdyk
lų skyrius gegužės 29 dieną su
rengė tarptautinį mass-mitin- 
gą p. Blinstrupo svetainėje — 
4501 So. Harmitage gt. Mitin
gas rengta tikslu stipriau suor
ganizuoti pramoniečių skyrių 
ir paaiškinti abelnuosius pramo
niečių unijos tikslus.

Svetainėn susirinko daugiau 
kaip tūkstantis organizuotų ir 
norinčių įstoti ton organizaci- 
jon žmonių. Pasirodė tečiaus, 
kad kompanija nesnaudusi. Sve
tainėn atsiųsta būrys samdyto
jams parsidavusių žmonių (šni
pų) ir šiaip tamsių, apjakintų 
darbininkų. Toj gaujoj, kaip 
spėjama, buvo ir tų, kurie ne
senai nužudė skerdyklų darbi
ninkų vadą Kikulakį. šitie gai
valai tuoj ėmė kelt triukšmą,

Liver Remedy
(Severos Gyduolė nuo Inkstų 
ir Kepenų) geriausiai pageibs 
ti kaip diuretic ir disinfekcija 
uždegime kepenų ir pūslės; 
šlapinimosi kanalo, skaudaus 
šlapinimosi, sutinusių kojų ir 
skaudėjimu nugaroje. Kaina 
75 c. ir $1.25, ir 8 arba 5c. tuk

SU- ...

Severa’s 
Regulator

(Severos Reguliatorius) yra 
gera gyduolė moterims ir 
merginoms, kurios kenčia no- 
reguliavimą ir skaudėjimą jų 
lyties organų. Jis duoda nau
jo stiprumo ir prašalina 
skausmus. Tikras draugas 
kentančių moterų ir regulia
torius systemos. Kaina $1.25 
ir 5 c. taksų.

kad neleidus kalbėtojams iš
reikšti savo nuomonių. Kilus 
triukšmui žmones, matydami, 
kad triukšmadariai darosi vis 
drąsesni, pradėjo apleisti sve
tainę. Galų gale svetainėje, li
ko kone vieni triukšmadariai. 
Tuomet jie dar labiau įsidrąsino 
ir ėmė klausinėti kur yra pats 
organizacijos vadas irvtt. Nie
ko nepešę jie pasigrobė pluoš
tą darbininkiškų laikraščių (ru
sų kalba) ir išnešę gatvėn vie
nus neva rūkė vietoj cigaretų, o 
kitus sumetė ir sudegino.

Susirinkimų rengėjai turėtų 
iškalno apsižiurėt, kad neįsilei- 
dus tų gaivalų, nes jie gatavi 
netik kelti triukšmą, o ir kito
kiems prievartos darbams at
likti.

— Juodas darbininkas.

Protestas.

Gegužės 20 dieną reguliari- 
niame A maigamated Meat Cut- 
ters and Butchers unijos 257- 
tojo lokalo susirinkime, p. J. J. 
Ežerskio svetanėje 4600 S. Pau
lina gt., kaip vienu balsu užgir- 
ta sekama protesto rezoliucija:

Kadangi Swift kompanija, 
puikiai numalevojusi supuvu
sius medinius namelius, tuo no
ri pasigirti visuomenei ir Jungt. 
Valstijų valdžiai buk ji gelbsti 
išauklėti biednųjų vaikus — 
steigiant jiems prieglaudas;

Kadangi Swift kompanijos į- 
rengta neva prieglauda vaikams 
randasi netikusioj vietoj,—prie 
pat t. v. fertilizer ant 42 ir Ash
land gatvių, — kur dideli debe- 
sįs pragariškų dulkių ir tos mė
šlinės dvokas visa aplinkui jos 
naikina; *

Kadangi Swift kompanija tuo 
— steigdama tokiose vietose 
prieglaudas vaikams, kurios nė
ra tinkamos ir šunims — paro
do savo nežmoniškumą, todėl

Tegul bunie nutarta ir viešai 
paskelbta, kad Swift kompani
jos savininkai nėra verti gerų 
šios šalies piliečių vardo, ka
dangi jie steigia tokias “sker
dyklas” nieku nenusidėjusioms 
darbiniunkų motinoms ir kūdi
kiams. Toje įstaigoje kompa
nijos savihinkai vely auklėtų pa 
tįs savo kudikiiis, o ne nuodin- 
tų jose beturčių vaikus.

Sveikatos skyrfius privalomas

Geras Linimentas
privalo būti kiekviename name. Vi
suomet po ranka turi rastis iš priežas
ties netikėtų susiŽeidimų, nusibrieži- 
mų, sutinimų ir panašiai. Musų pa
čių patyrimas sako mums, kad už
simokės jums laikyti po ranka jūsų 
namuose daug sykių išbandytas lini
mentas vardu

Severa’s 
Gothard Oil

(Severos Gathardiškas Aliejus). Jis 
yra parodęs savo kokybę gydyme reu
matizmo, sumažinime sutinimų, sulai

kyme skaudėjimų ir diegimų, to
kiuose atsitikimuose linimentas. vi
suomet yra vartojamas. Jo veikimas 
visuomet yra greitas ir pasekmingas. 
Pabandyk butelį šios gyduolės pasi
taikius pirmai progai. Kaina 30 c. 
ir M C1_______ __________________

Severos šeimynoms pritaisymas yra 
pardavimui kiekvienoje aptiekoje. 
Jei negalite gauti jų prisiųsKite už
sakymą tiesiai mums.
W. F. Severą Co., Cedar Rapids, la.

kreipti savo domės į tai ir tin
kamai ištirti visą šį reikalą.

Komisija:
William Baynoras, pirm.,
Jonas P. Parkauskas, rast., 
Tadeušas Kuizinas, ižd.

“Martute, kaip tu sakai?”
Senis Jokūbas niekados nieko 

netaisydavo, nepasiklausęs pir
ma savo marčios. Dagi dėl men
ko dalyko visados kreipdavos į 
ją:

—Martute, kaip tu sakai?
Kartą Jokūbas sunkiai susir

go. Pargabenta kunigas. Tasai, iš 
klausęs nuodėmių, kokių ligonis 
turėjo jam pasisakyti, galiaus 
paklausė:

—Besirengdamas stot prieš 
Dievo akis, ar nori priimt pasku
tinį patepimą?

Jokūbas truputį lyg susirūpi
no; bet jo akįs nušvito, kad pa
stebėjo nuošaliai bestovinčią 
marčią. Kriptelėjęs į ją galva, 
silpnu balsu paklausė:

—Martute, kaip tu sakai ?
—Ona.

--------------

-Pranešimai
Susivienijimo Amerikos Lietuvių 

kareivių 2-ros kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks birželio 4 d., 1920, 
7:30 vai. vak., Rašinskio svetainėj 731 
W. 18 gat. Malonėsite atslankyti visi 
nariai. — Valdyba.

SLA. 226 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, birželio 6, 2 vai. po pietį; Kny 
gyno svetainėj 1822 Wabansia A ve. 
Nariai teiksitės pribūti laiku ir naujų 
atsivesti. — A. Martišius, sekr.

Rockford, III. — Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystės mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, birželio 6, kaip 
2 vai. po* pietų S. M. S. F. svetainėj 
1019 — 3-rd St. Nariai ir norintįs į- 
stoti prašomi atvykti laiku. Valdyba.

Town of Lake. — LSS 234 kp. mė
nesinis susirinkimas bus nedėlioj, bir 
želio 6, kaip 10:30 v. ryto University 
Settlement svetainėj 4630 Gross Avė. 
Draugai, visi atvykite, nes turimo 
daug svarbių reikalų. D. Motuz, sekr.

Tollcston, Ind. — SLA. 284 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
G d. brželio, kaip 10 vai. ryto, A. Ma
lišausko svet. 1520 Grant St., Tolles- 
ton, Ind. Visi kuopos nariai atsilanky
kite laiku. — M. Titiškis, sekr.

Roseland. — Ateities Spindulio cho
ro, vedamo p-lės Staniuliutės, sekama 
repeticija įvyks birželio 5 d. k^ip 2 
vai. po pietų Palmer Park svetaineje< 
Visi vaikučiai prašomi susirinkt laiku.

—Globėjos.

Liet. Laisvamanių Federacijos 1 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, birželio 
6 d., 10 v. ryte, M, Meldažio svet., 2242 
W. 23 PI. Yra labai svarbių reikalų, 
todėl visi nariui prašomi atsilankyti.

—Valdyba.

Rheumatic Remedy 
(Severos gyduolė nuo Rheu- 
matizmo) yra rekomenduoja
ma kaipo gera gyduolė nuo 
užsisenėjusio ir šiaip reuma
tizmo, sujungimų arba raume 
nų reumatizmo, neuralgijos 
paeinančios nuo reumatizmo 
ir kentejimuoše, kur reumatiz 
mas yra priežasčia tų kentė
jimų. Jis veikia urnai. Kaina 
$1.25 ir 5 c. taksų.

Severa’s 
Nervoton

(Severos Nervotonas) kaip 
pats vardas rodo, tai yra ge
ras tonikas nuo visos ner
vų systemos. Tai yra gyduo
lė nuo silpnų ir nuvargusių 
nervų. Rekomenduojame gy
dyme nuo nemieges, nervų 
nusilpnėjimo ir nervingumo. 
Jo efektas yra neabejotinas. 
Kaina $1.25 ir 5 c. taksų.

I

PRANEŠIMAI_____
PRESOS PIKNIKAS

Riverview Parke, nedėlioj 13 d. 
birželio. Visi lietuviai socialistai, 
socialistams prijaučianti,, naujienie 
čiai, visi chicagiečiai ir apielinkės 
gyventojai rengiasi į Press Pik- 

. niką.................... .....................• ••••
Tai bus atidarymas preziden

tines 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.

Kas 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 buvo Nau 
j ienų Koncerte, arba Tautinėse Ka
pinėse Decoration dienoje.

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

Kviečia Pikniko Rengimo 
KOMISIJA.

i---- ------------------- »
Roseland. — Lietuvių Scenos My

lėtojų Ratelis nedėlioj, birželio 6 d., 
rengia draugišką 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, 3301 
Auburn Avė. Visi duonkepiai malo
nėkit ateiti susirinkimam —Valdyba.

L. S. J. L. 1-mos k0. 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.

Brighton Park. LSS. 174 kuopos mė
nesinis susirinkimas atsibus Pėtnyčioj, 
Birželo 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....

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

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
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
ninkui piknikui, birželo G <1. Lyons, 
111.— A. Liutkus, rašt.

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

North Side.— Kun. Mockaus pra
kalbos atsbus pėtnyčioj, birželio-June 
4 d. Liuosybės svetainėj, 1822 War 
bansia Avė. Visi kviečami atsilankyti. 

. L. L. F. 1 kp. Komitetas.

Rubsiuvių unijos 259 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, sekr.

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 prie vakarėlio. — Komitetas.

Rez. 1139 Independente Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

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

LIETUVIS DENTI8TA8 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

CHICAGO.
Valandos! 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki I vakare.

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

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

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

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiie- 

I niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi- 
! me Jums nuo 10% iki 60% kiekvie- 
I name pirkime. Kai kuria dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konserrutyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.60, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serga siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikiną ir vai
ką siutai ir overkotai $6.60 ir dau- 
Sau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau.

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

nam pirkiniui, kuria turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną Iki 9 
vai. vakare. Subatomiu iki 10 vai. 
vakare. Nedaliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON, 
1415 Rn. Hslited SU C Nes ra. Hl.

HARVEY, ILL.
Pranešimas

Naujienų Skaitytojams
Kuriems Naujienas nešdavo į 

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

Į bučernę pas K. Sitinskas, 
15601 Halsted St., ir T. Burno
tas 256—157 St., Kampas Lath- 
rap.

Pa j ieškojimai
~ASMEN Ų JIESKOJIMAt

PAJ1EŠKAU savo brolių Jono ir 
Liudviko, ir A uozapato Kuzmickių; 
paeina iš Kauno rėdybos, Laukuvos 
parap., Selevestrų kaimo. Meldžiu at
sišaukti. Pajieško sesuo Marijona 
Kuzminckaite, po vyru Stuncelicnė.

566 W. 18-th St., Chicago, III.
PAJIEŠKAU sesers sunaus Jono 

Karecko ir sesers Kaziunės Rimkai- 
tes iš Naujamiesčio miestelio, Pane
vėžio apskričio; jei kas žinote arba 
jie patįs malonėkite atsišaukti, nes 
tūrių svarbu reikalą.

JUOZAS RIMKUS
440 N. Fifth Avė, Kankekee, III.

BY BAKERLITTLE JULIUS SNEEZER
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
M \u iif.no::, m

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 MIKNUS,
P. O. Box 240, Kenosha, Wis.

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

JURGIS TRIJONIS
Box 01, Anvil Location, Mich.

PAJIEŠKAU Nikodemo Oleškevi- 
čaus, paeina iš Minaikiškių sodžiaus, 
Tiltiškių valsčiaus, Ežerėnų Apskri
čio ir Ežerėnų parap., Kauno rėdybos. 
Jo paties meldžiu atsišaukti, ar kas jį 
žinot, meldžiu pranešti. Turiu svarbi} 
reikalą iš Lietuvos. Adresuokite:—

J. YUŠKENAS, 
4618 So. Paulina St., Chicago, III.

MOTERŲ

REIKIA
Mergaičių ir Moterių 
abelnam kepykloje darbui. Par 
tyrimo nereikia. Gera mokes
tis. Naktinis darbas.

Kreipties:
1107 W. Congress St. 

MOODY & WATERS CO.

REIKIA
Dešimties mergaičių 

darbui prie vaisių. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & VVATERS CO.

dienos

VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA VYRŲ

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei
kia.

Geros sąlygos.
47’/6c 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.

__________ 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.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA vyrų prie darbo dirbimui 

uatomobilhį viršų, vagonų ir taisymo. 
Medžio darbui, kabinet dirbėjų, kal
viu, finišerių, malevatojų, trimerių ir 
upnolsterių. Nuolat darbas. < 
sąlygos ir algos. Atsišaukte arba ra
šykit.

H. McFARLANE and CO. 
517 W. Harrison St

Phone Wabash 1670.

PARDAVIMUI
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda barzdaskutikla, Gerai 
Lietuvių apgyventa vieta. Biznis iš- 

rių ir dirbtas per ilga laiką; priežastis par 
Geros davimo, turiu Kitą biznį. Savininką 

■ galima matyti 12 vai. diena
F. ROZKA

10722 So. Michigan Avė., Chicago, III.

Pstnyčia, Birželio 4 d., 1920
NAMAI-ŽEMB

7:80
MES GALIME DUOTI

JUMS NUOLAT DARBĄ 
SU GERA ALGA IR GERA

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

OMAHA PACKING CO.
2320 So. Halsted St.

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

ADAM MARTIN 
2459 W. 46 PI.

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 ir 6 kambariai, 
30x125 lotas. Naujas namas, puiki vie
ta; prekė $10,000.00.

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

IZ. PUPAUSKAS
RAKANDAI

PARSIDUODA penkių kambarių 
rakandai, nauj, tik mėnuo laiko kaip 
pirkti. Atiduodu už pigią kainą. 
Priežasts pardavimo — išvažiuoju 
Lietuvon.
3418 S. Wallace St., ant antrų lubų

JIEŽKO KAMBARIŲ
Trys vaiknai pajieškom burdo 18 

gatvės apielinkėje ar ant Bridgeporto. 
Butų geistina, kad gaspadinė paga
mintų valgį. Meldžiu atsišaukti:

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

PAJIEŠKAU kambario vienam vai
kinui su valgio padarymu. Meldžiu at
sišaukti:

A. ST ANŲ LIS
1947 So. Halsted St.

SIULYMAI KAMBARIŲ

MOTERŲ 
lengvam dirbtuvės darbui. $17 
savaitę pradžiai.

NUOLAT DARBAS 
Atsišaukite tuoj:
OLSON RUG COMPANY 

1508 VVest Monroe St.

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

CO.
Archer A Stewart Avė.

ATEIČTA IR SU ĮSIGIJIMU 
SAVO NAMĄ. ALGOS 
YRA DIDELĖS IR MES

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

P. GALDIK 
819 W. 34 St.

MOKAME NEDĖLDIE-
NIAIS ANTRATIEK. ATSI
ŠAUK BILE KADA ŠIAIP
DIENOMIS APART NE-

šviesus kambarys ant išleidi
mo vyrui ar merginai. Klauski
te Store po No.:

4133 So. Wallace Str. arba
Tel. Yards 5310

RANDAI
DUONKEPYKLA ant išrendavojmo 

geroj vietoj.
4530 So. Honore St.

REIKIA DARBININKŲ

Prityrusių Finišerkų 
ant 

Sek Koutų 
ir , 

Overkoutų

IHIsirt Sdiifiiftfoeir'
• & ■ Marx

4512 W. 22-nd St.

REIKIA
Stiprių vyrų prie cold stora- 

ge (ledaunės) darbo.
UNITED STATES

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

DĖLDIENIŲ.
SAMDYMO

DEPARTAMENTAS

CORN PRODUCTS
REFINING CO.

MOTERŲ
REIKIA moterų į finshing depar

tamentą prie kenų. Nuolat darbas. 
Gera alga ir geros darbo sąlygos. 
GERIEFF FLEGER CANNING CO.

884 N. Halsted St.

'T ... ................................. ........

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ LR MOTERŲ

REIKIA
Cabinet dirbėjų
Taisymui rakandų
Atsišaukit:

GLABMAN BROS.
832 Maxwell St.

63-rd St. & Archer A^e., 

ARGO, ILL.

REIKIA dešrų dirbėjų ir cel- 
lar man. Labai geros algos. At
eik tuojau.

AGAR PROVISION CO. 
310 N. Green St.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parslduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Talp-gi 
$200.00 Vertės dvi-sprcndžinis Pho- 
nnamfas su rekordais parslduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kcdzie 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.

REIKIA
DARBININKŲ 

Į faundrės darbą 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

STEBUKLAI!
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 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

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

3219 Lowe Avė.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

REIKIA MOTERIŠKŲ 
$17 sąvaitei.

Kreipkis tuoj 
FRANCES HUGHES CO.

21-st A Loomis Sts.
Chicago, UI.

Reikalingas patyręs knyg- 
vedys vesti knygvedystei di
delei įstaigai. Gali būti mo
teris ar vyras. Vieta ant vi
sados tinkamai ypatai. At
sišaukite tuoj aus į Naujie
nų ofisą.

REIKIA vyro drbti wholesale sku
durų šapoje.

HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

REIKIA gero bučeriaus katras gali 
calbėti Lietuviškai, Angliškai ir Len
kiškai.

1736 N. Hoyne Avė.r

Aš reikalauju $500 marketui par
davinėjimui CukrąUą-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. HIRSCHMAN
Suite 412, Standąrd Trust Bldg.

105 W. Monroe St, Chicago.

REIKIA jaunų vyrų mo- 
kinties prie misinginių ra
kandų ir monitor mašinų j 
modernišką misingio dirbtu
vę. Turi būti senesni negu 
16 metų. Liberale mokes
tis pradžiai. Darbas nuo 
štukų kaip tik pramoks dar

TURIU PAAUKAUTI moderniškus 
rakandus; grojiklį pianą; parloro se
tą, valgomojo kambario setą; misin
ginę lovą, šėpą, pastatomą lenmpą, 
stalą, karpėtą, puikų paveikslą. La
bai pigiai.

2106 South 56 Avė., 1 flatas, 
Cicero, Iii.

PARDAVIMUI rakandai (furni- 
ture) dėl 4 kambarių Sykiu galės 
gauti ir 4 kambarius.< Viskas la
bai švariai įrengta.

K. VALAITIS
835 W. 34 PI.

NAMAI-ŽEMS

REIKIA
Kambarinių ir valytojų.

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

HIDE PARK HOTEL
51-st & Lake Park Avė.

REIKIA
Vyrų lengvam ir švariam dar

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

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

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

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

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

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
*4 akro ..................................... *275
% akro ..................................... *425
1 akras ..................................... *550

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

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

Photo e Canal 6296

REIKIA
Dešimts merginų dienos dar

bui į vaisių kambarį. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.

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

TUOJ REIKALINGAS Manadže- 
ris dėl Grosemės ir Mėsinyčios. Ge
ra užmokestis, turi kalbėti lietuviškai 
ir angliškai.

Atsišaukite j Naujienas , pažymė
dami No. 97.

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS.

GERA MOKESTIS
IR BONUS

Kreipties
WESTERN FELT W0RKS.

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

PARDAVIMUI medinis namas (cot- 
tage) 3 kambarių, ir ant 3 lotų. 
Taipgi melžiamą karvę, ir veršiuką 
4 mėnesių. 1 arklys, vežimą, ir 
žimuką. Važiuoju Europon.

EMANUELPUŠMAN 
41-st and Ridgeland St. 

Stickney, III.

ve-

•>

Gera proga keliems High School 
vaikams įvairiuose skyriuose didelė, 
olselauzėj. Geros darbo sąlygos.

Kreipkities prie:
MR. COLLINS, 
ant 6-tų lubų, 

205 W. Monroe St.

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

REIKALAUJAMA
Tvirtų vyrų prie t rokų, taipgi ir for- 

nesų prižiūrėtojo ir padėjėjo misingio 
liejykloj. Mokės augščiausią mokestį. 
Pastovus darbas.

LOWENTHAL CO.
947 W. 20-th Str.
Klausk M r. Roth

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI šešių pagyvenimų 
namas, labai lengvais išmokėjimais. 
Kaina $5,500. Įmokėti reikia kiek 
galima — $1000 arba $1500.

Dviejų pagyvenimų namas — 5-6 
kambarių. Dar žale tuščias lotas. 
Kaina $4,500.

4847 W. 14 St., Cicero, III. 
Phone Cicero 39.

mo-

6652 
Sys-

pag.

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 Washburne Avė.

PAJIEŠKAU merginos arba mote
ries su vienu vaiku arba be vaiko. 
Darbas auzą apžiūrėti ir 2 vaikus, 1 
2 metų, antras 6 metų. Nereikia 
drapanų plauti, nė naktį vaikus pri
žiūrėti. Del platesnių žinių atsi
šaukite pas

F. PAULAUSKIS, 
3258 So. Morgan St., Chicago, III.

Patyriusių 
Guzikams skylučių darytojų 

ant
Bruslotų
Taipgi

Merginų mokinties
Skylutes daryti
Gera Makestis 

mokoma 
mokinanties

H art Schaffner
' & Marx

Wood ir Blucher Str.

REIKALAUJAMA
2 automobolių taisytojų ir pagelbi

ninkų — $30—$50 sąvaitei.
3 sargų (watchman) — $100—$125 

mėnesiui, 8 valandos.
4 pečkurių ir pagelbininkų — 60c 

70c valandai.
2 prie elivatorių — $112 mėnesiui.
3 oilerių — 60c valandai.
Janitorių —$115—$125 mėnesiui, 8 

vai. dieninių ir naktinių.
2 molderių—90c.—$1.10 valandai Du 

luth Minn.
Mašinistų ir pagelbininkų — 60c— 

80c valandai.
Elektrikierių — 75c valandai.
Įvairių darbininkų į hotelius ir res- 

tauranus — $70—$110 mėnesiui.
Darbininkų, darbas viduryj—57c. 

vaalndai.
Millwrights — 75 c valandai.
Bendorių (coopers) — $7.50 dienai.
Automobilių plovėjų — $36 sąvaitei, 

10 valandų dienoj.
Vyrų į vasarnamius prie visokių 

darbų arti Chicagos.
Kalvių ir pagelbininkų — 60c. —75c 

valandai.
MOTERŲ

Antrarankių virėjų į vasarnamius.
Ofisų pašlavėjų nuo 7—8 vai. vakaro 

iki 2—3 vai. ryto.
Moterų trumpoms valandoms darbui:
Nuo 7 ryto — 3 po pet.

6 ryte — 12 denos.
7 ryto — 12 denos
10 ryto — 6 vak.
8 ryto — 4 po pet.
5:30 vakaro — 11 vakaro.
12 nakties — 5 ryto
4 po piet — 12 nakties.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai Soulh North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai),

REIKALAUJAMA VYRŲ 
PRIE

DRILL PRESS
LATRE,
MILLING MACHINE
ASSEMBLERIŲ
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ.
ATSIŠAUKITE PRIE: 
CHICAGO STANDARD 

AXLE CO., 
1300 Fletcher Str., 

Arti Belmont ir Racine Avė.

REIKALAUJAMA vyrai — 
$5.30 dienai — pastovus darbas 
—muilo dirbtuvė.

1319 W. 32-nd Place, 
du blokai į vakarus nuo Racine 
Avė.

REIKIA kalvių, finišerių prie 
automobilių ir vagonų.

158 E. Grand Avė.

REIKIA pališerių prie rėmų pa
veikslams.

GEORGE SMITH MFG. CO., 
424 Armour St.

ANT PARDAVIMO plytinis namas, 
trijų augštų po 4 kambarius, gazas, 
toiletai, nauji porčiai. Namas labai 
puikiame padėjime. Parsiduoda pigiai, 
tik už $4,000.00. Namas po No 1104 
So. Lincoln Str. Savininkas W. Juze-, 
nas, 4133 So. Wallace Stri,

Tel. Yards 5310

REIKIA jaunų vyrų 
kinimosi core dirbimo j 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.

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

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

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 — Automobilius 
“Reo” 1925 motoras — 4 cilinderių, 5 
pasažierių. Parduosiu ar mainysiu 
ant propertės.

3414 West 37 Place.

PIGIAI IR GERAI!
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, formas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. Atsišaukite pas:

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St., Chicago, III.
PARDAVIMUI puikus 5 kambarų 

cemento plytų namas ant 8-ių lotų; 
vieta gana didelė užlaikymui vištų, 
daržovei ir tyram orui; reikia $1000 
rankpinigių; arti 64-tos Avė. ir Ar
cher Avė. Savininkas po No. 
So. Archer Avė., arba Slavic 
tem, 1315 W. 18-th St.

PIGUS namas pardavimui 3
mūrinis, puikioj vietoj ant Bridgepor
to; gazas, toiletai. Prekė —$3.700, 2 

augtšų mūrinis su Storu $5,500. 2 
augštų, 4 pag. muro, gazas toiletai, 
vanos, du pag. po 4 ir du po , 5 kam
barius $4,700. 1 pag. 6 kambariai, di
delis lotas, puikioj vietoj ant Bridge
porto, augštas beizmentas, kambariai 
naujai ištaisyti ir šviesus $2,000. Taip
gi turime ir labai gerų namų ir pi
giai ant Bridgeporto, Brighton parke 
South Saidėj ir kitur. Taipgi turime 
ir namų ir didesnėmis kainomis arit 
biznio gatvių ir t.t. Norėdami bile 
kokio namo visada kreipkitės pas mus, 
busite pilnai užganėdinti.

S. SLONKSNIS
3357 So. Halsted St. Chicago, III.

PARDAVIMUI namas (cottage) 6 
kambariai ir vana. Garadžius dviem 
automobiliams. Puikus yardas su 
medžiais. Klauskit savininko visuo
met.

3203 Normai Avė.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

REIKIA
Vyro prie išvažiojimo troku į 

siuntimo departamentą. Nuolat 
darbas. 
DALLAS

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

824G S. Emerald Avė.
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BRASS & COPPER 
CO.

N. Jefferson St.

PARSIDUODA kendžių, sigaretų 
ir sigarų krautuvė.

568 W. 18 St.

PARSIDUODA bučernė geroj ve- 
toj, biznis išdirbtas per daugeli me
tų. Parduosiu pigiai.

A. J.
710 W. 33 St.

REIKALAUJAMA
Darbininkų musų vėrauzėj. Gera mo 

kestis. Patyrimo nereikia.
SHAVINGS & SAWDUST CO. 

23-rd ir Westem Avė.
REIKALINGAS Fotografas? 

kantls 
darbas 
kitę.

PARDAVIMUI valgykla (resto- 
rant) lietuvių apgyvęntoj vietoj. Biz
nis išdirbtas gerai. Parduosi pigiai.

750 W. 31 Street.

mo 
rėtušavot. Gera mokestis ir 
ant visados. Greit atslšau-

WASSEL STUDIO,
31 E. Main St., Chicago Heights, III.

PARSIDUODA “dry goods” Storas, 
greitu laiku. Biznis išdirbtas per 3 
metus lietuviais ir svetimtaučiais, 
apgyvęntoj vietoj. Priežastį parda
vimo pirkėjas patirs ant vietos.

3625 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI dviejų augštų na
mas (frame) ir lotas; elektros švie
sos. Pigiai — $4000. Rendos neša 
$50 mėnesiui.

1612 So. Ruble St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
pagyvenimų po 6 kambarus su augš- 
tu cementuotu baisementu; elektri
ką, maudynės, stiplniai porčiai, ren
dos $60 į mėnesį; namas randasi 
Brighton Parke. Kreipties į Nau
jienų ofisą No. 96.

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 

“mm turim* didžiausius Ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros ji®$®;

Kviečiam* kiekvieną *teiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų-

Patterns daromos sulig mleros, 
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.

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

4201 Archer Avė.

PIGIAI namas ant pardavimo. 
Medinis, 2 augštų po 6 ruimus, 
maudynės, gasiniai pečiai vande
niui šildyti, geroj vietoj, arti 
Humboldt parko.
1840 N. Fairfield Av., 2-nd floor

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted. 2407 W. MadUon, 
1850 N. Well* St.

187 Mekykloa JangL Valstijas*.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pinnininkfi.

MOKINAMA KIRPIMO, 
proaijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
TąE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Saite 828 74 W. Waahington Street 

MiHntina dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.




