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True translation iued with the post-mastei- at Chicago, III. June 5, 1920 
as reųuired Ly the act of Oct. 6,1917

Lietuva mobilizuojasi pieš
Rusiją

Lietuva pasidavė lenkams ?

Rusija pirkliauja su Švedija

Talkininkai nusileidžia prieš turkus
LIETUVA MOBILIZUOJASI 

PRIEŠ RUSIJĄ.

Sako trumpa Copcnhageno 
žinia.

. COPENHAGEN. birž. 3.
čia gania žinia, kad Lietuva 
mobilizuojasi prieš Rusiją.

(Žiną yra perdaug trumpa, 
kad galima butų padaryti tik-
ras išvalius. Lietuvai tarianties 
su bolševikais, pastarieji parei
kalavo, kad patįs lietuviai stotų 
karen ir atsiimtų iš lenkų Vil
nių ir Gardiną. Kada Lietuvos 
delegacija sugrįžo ir pranešė tą 
žinią, ant tų pėdų į Kauną atvy
ko Lenkijos delegac ja ir pasiū
lė Lietuvai Vilnių tūlomis karo 
sąlygomis, veikiausia tokiomis 
pačiomis, kuriomis ir tikrai- 
nų Pethira susitaikė su lenkais, 
t. y., kad Lietuva pasduotų 
Lenkijos globon. Gal Lenkijai ir 
pasisekė pr kalbinti atgaleiviška 
Lietuvos valdžią atsiduoti len
kų globon ir eiti prieš Rusiją, 
kad už šitą lenkų malonės gavus 
“nepriklausomybę” su Vil
nium?)

True translation filed wt’h tb** pn«a 
master at Chicago, III. June 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
STUMIA LENKUS Iš KIJEVO.

Mušis siaučia visu frontu.

VARšAVA.birž. 4. — Lenkai 
padarė kantr-ataką į pietus nuo 
Kijevo, Rus upės apygardoj, kur 
bolševikai/ susikoncentravo ir 
deda pastangų prasimušti j 
šiaurvakarius, kad prievrtus 
lenkus evakuoti Kijevą.

Bolševikų spėkos paėmė kiek 
žemės, bet oficialis pranešimas 
šiandie skelbia, kad jie tapo 
atmesti atgal ir keletas kaimų 
atgauta. Mušis tęsiasi ir bolše
vikų infanterija, prigeriama 
laivų, bandė perkirsti lenkų ko
munikacijas į Kijevą palei 
Dniepro u|>ę, kol jų neužpuolė 
Kosciuškos aviatoriai, kurie 
vartojo kanuoles ir bombas. 
Vienas monitoras tapo paskan
dintas.

Šiauriniame fronte mušis 
siaučia ir teritorija nuolatos ei
na iš vienų rankų į kitas. Pra
nešimas sako, kad lenkų kontr
atakos nuolatos artina lenkus 
prie plotų, kurių jie neteko 
bolševikams pradėjus puolimą 
geg. 18 d.

Lenkai bėgą.
COPENHAGEN, birž. 4. — 

Pasak čia^autų žinių, lenkų ar
mija suklupo ir bėga didžiausia
me sumišime prieš dideles bol- 
šev'kų spėkas.

Žinia nepasako, ar tai yra vi
suotinas pasitraukimas. Pirmes
nės žinios iš Varšavos skelbė, 
kad lenkai ir bolševikai despe
ratiškai kaujasi į pietus nuo 
Kijevo, Rus upės apygardoj. 
Vakarykštis bolševikų praneši
mas sakė, kad lenkai yra atmuš
ti, arti B’elaja Cerkov, Krivičių, 
Švenčionių ir Moziro.

Kaina 2c.

, *i rt>» in»nM<a»nn wtn fhe i»o»d 
master at Chicago, UI. June 5, 1920

! iis reųuired b\ llie net <»f Oct. 6. 1917

SIUNČIA AUKSĄ Iš RUSIJOS.

$5,090,000 auksu išsiųsta į 
Švediją.

STOKHOLM, birž. I. — Šve
dijos laivas Gautbiod. kuris są- 
saitę atgal išvežė automobilių 
r ūkio padargų i Revelį, Esto- 

nijoj, dėl Rusijos kooperativi- 
nių draugijų, sugrįžo seredoj, 
alsi veždamas 1 13 dėžutės aukso, 
vertes $5,000,000. Laivo kapito
nas sako, kad panedėlyj į Re
velį atvyko iš Maskvos specialis 
traukinis ir atvežė aukso už 
$22,500,000.

Francija protestuoja.
STOKHOLM, birž. 4.— Fran

cija oficialiai pastebėjo atga
benimą į čia Rusijos aukso už 
$5,000,000. Francijos ambasa
dorius padavė savo valdžios 
pastabas apie tokius siuntimus 
prie Rusijos šalių.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. June 5, 1920 
as reųuired ny Ine act of Oct. 6,1917
87 BOLŠEVIKAI SUŠAUDYTI 

UKRAINOJE.

BERN, birž. 4. — Iš Ukrai
nos oficialių šaltinių praneša
ma, kad 87 pasiuntiniai ir ko
misarai, kuriuos suėmė Galici- 
jos-Ukrainos kareiviai, tapo pa
smerkti miriop ir sušaudyti.

True translation filert with the post- 
master at Chicago, III. June 5, 1920 
ns reųuired by the net of Oct. 6,1917
VOKIETIJA SUGRĄžĮS RUSI

JOS BELAISVIUS.

[Federuotoji Presą], 
GENEVA, Šveicarijoj, birž. 4. 
Pasak čia gautų žinių, Mask

vos ir Berlino valdžios susitarė 
apie sugrąžinimą Rusijos karo 
belaisvių Vokietijoje. Jie bus 
išsiųsti į Rygą, iš kur jie važiuos 
skersai Lietuvą (Latviją?).

True iransintinn nted with the post- 
master at Chicago, III. June 5, 1920 
hs reųuired by the act of Oct. 6,1917

RIAUŠĖS VOKIETIJOJ.

BERLINAS, birž. 3. — Rinki
mų kampanija provincijoje tę
susi su dideliais sumišimais. 
Tankiai būna peštinių įvairių 
kandidatų susirinkimuose.

True translstlon ftled with the po«t- 
master at Chicago, III. June 5, 1920 
ai reųuired by the act of Oct. 6,1917 

M0R0KK0 PASIDAVĖ PRAN
CŪZAMS.

Prancūzai padarė taiką su su
kalusiais morokkiečiais.

PARYŽIUS, birž. 4. — Suki
lusios gentįs Francijos Morokke 
pasidavė tenaitiniai kariniai 
valdžiai ir priėmė Francijos pa
duotąsias sąlygas. Iš franeuzų 
pulkų 1914 m. atimtos kanuo- 
lės ir kulkasvaidžiai liko atiduo
ti ir Kanifra uostas, užblokuotas

1 nuo 1914 m., liko atidarytas.

Chicago, III., Subata, Birželio (June) 5 d., 1920

Demonstracija Grinkiškyj, Kedainiių apskr., švenčiant dvejų melų Lietuvos nepriklauso
mybes paskelbimo sukaktuves. Siuntusis tą paveikslėlį iš Lietuvos, ant antros jo pusės , 
rašo: “Lietuva šlovinąs. Kad tik gerai šieitų.” 
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True translation wllh the pnsi 
master at Chicago, III. June 5, 1920 
is reųuired by the act of Oct. 6. 191/
TURKIJOS NACIONALISTAI 

LIEPIA ANGLAMS IŠSI
KRAUSTYTI.

Liepia apleisti Ismid — ir ang
lai apleis jį.

KONSTANTINOPOLIS, b rž. 
4. —■ Išrodo, kad Turkijos na
cionalistų judėjimas laimi. šį
ryt komanduotojas nacionalistų 
spėkų Ismid (anglų buza Ana
tolijos pakraštyje, 50 myl. nuo 
čia) pasiuntė, ultimatumą ang
lų komanduotojui, kad tasis 
evakuotų apygardą, dalinai dėl 
silpnumo anglų spėkų, bet dau
giausia delei galimos permainos 
politikos linkui nacionalistų.

Visas Anatolijos į pakraštys, 
išėmus Ismid, vra nacionalistu 
rankose ir Konstantinopolyj ir 
palei Dardanelus daroma pri
rengiu) ų, kad neprileidus na
cionalistų bandymo trukdyti 
laivų plaukiojimą siaurumoje.
Pataria spirties prieš sutartį.
Turkijos delegacijos prezi

dentas Paryžiuj telegrafavo did- 
žiąjam vizirui Damad Ferid 
Paša nuomonę, kad talkininkai 
padarys didelių koncesijų Tur
kijai, jei valdžia griežtai pasis
tatys prieš pasirašymą dabartį- 
nes taikos sutarties.

Išrodo, kad talkininkų politi
ka mainosi. Francuzai padarė 
sutartį su nacionalistų koman
duotoji!, atiduodami Cilicija, 
vien pasikankindami ekonomi
ne įtekme ant jos, o Ąnglija pa
siuntė 3 atstovus į nacionalistų 
sostinę Angom, bandyti susitai
kinti.

Nacionalistai pradės kompa
niją.

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
2. — Muslapha Kernai vakarinė 
kampanija pasidės prieš graikus 
Smyrnoje, tada persimes į Me- 
sopotomiją prieš anglus ir ga
baus Syrijoj prieš franeuzus. 
Ta žinia gauta nuo patikimų 
žmonių.

Kernai sako, kad jis turi ge
rai aprūpintą armiją iš 200,00 
kareivių. Žinantįs padėtį tikri
na, kad daug pinigų Kemalui 
suteikė egypt iečiai, kurie taip
jau duodą daug pinigų propa
gandai prieš anglus Mesopota
mijoj.

Sakoma, kad turkai mobili- 
lizuojasi arti Aintab, kad atker
šijus už franeuzų pagelbinės 
kolumnos geg. 23 d. užmušimą 
1,200 turkų.

Mūšių paliauba su Turkais.
PARYŽIUS, birž. 4. — Echo 

de Paris sako, kad musių pa
liaubos sutartis su Turkijos na
cionalistų spėkų vadovo Musta- 
pha Kėniai Paša Mažojoj Azi
joj, tapo pasirašyta Beirute ten 
esančio Francijos komisionierio 
barono de Caix. Tą ž’ngsnį pa
daryta 5 dienos atgal, kadangi 
francuzai yra priversti pergru
puoti išsklaidytas spėkas Syri
joj.

■ —— ■ ■ y ■■ ■■■ ■■ ■ ■ ■

True translation ftled with the post 
master at Chicago, 111. June 5, 1920 
as reųuired by the act oi’ Oct. 6,1917 

TALKININKAI ŠELPS CENT-
RALINŲ EUROPĄ.

Suteiks didelius kreditus karo 
nuteriotoms šalims.

PARYŽIUS, birž. 3. — šian
die tarptautinis komitetas pa- 
gelbos krėklių paskelbė, kad 
nauji ir dideli kreiditai pagul
imi ir rekonstrukcijai centrali- 
nės Europos šalių, įskaitant 
Austriją ir Vengriją, tapo su
tarti tarp Anglijos, Danijos, 
Holand'ijos, Norvegijos, Švedi
jos ir Šveicarijos valdžių.

Kreditas yra daugiausia for
moje žalių medegų ir maisto <r 
nors Jungt. Valstijos nebuvo 
oficialiai atstovaujamos komi
tete, jos viskame kooperuoja.

Francijos valdžia pasirengusi 
prašyti parlamento pinigų, kad 
ir Francija galėtų dalyvauti ta
me.

Argentinos valdžia jau įnešė 
bilių suteikti 35,(MM),000 frankų 
kreditus, o Italijos valdžia svar
sto apie 100,000,000 lirų kredi
tus. Belgija, Kanada ir Ispani
jos yra užkalbintos, bet dar ne- 
prisiuntė atsakymų.

Kreditai bus suteikti Čeęho- 
Slovakijai, Jugo Slavijai, Ru
munijai, Pabaltijos šalims 
(Lietuvai, Latvijai, Estonijai 

ir Lenkijai), Armėnijai, Gruzi-

PINIOŲ KURSAS.
Vakar, birž. 4 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaipi

Anglijos 1 svaras..................  $3.92
Austrijos 100 kronų ............... 0.80
Belgijos, už $1 —— frankų 12.30 
Danijos 100 kronų .... ...... $17.30
Finų 100 markių ................... $5.45
Francijos, už $1 ....... frankų 12.92 1
Italijos, už $1 ............... lyrų 16.80 i
Lietuvos 100 auksinų ................ 2.55

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

Lenkų 100 markių ............... $0.70
Norvegų 100 kronų ........... $17.80
Olondų 100 guldenų ........... 36.55
švedų 100 kronų ................... 21.75
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.45
Vokiečių 100 markių.................2.55 

jai, Austrijai ir Vengrijai. Kiek
viena štilis galės pas rinkli kam 
ji suteiks kreditus.

Kiek žinoma iki šiol sekamos 
sumos kreditų bus suteiktos 
Danija 12,0(10,6(10 kronų, Nor
vegija 17.000.000 kronų, Švedija 
10,000,000 kronų, Anglija £16,- 
000,000, Holandija 12,500,000 
florinų ir Šveicarija 15,000,000 
frankų.

Darant pri rengi mus apie nau
jus kreditus, komitetas jau iš
dalino daug reikmenų. Austri
ja gaus iš Jungt. Valstijų 200,- 
000 tonų kviečių, užmokėtų iš 
Anglijos kreditų. Taipjau ji 
gaus 3,000 tonų šaldytos mėsos 
ir 4,<M)0 tonų lašinių. Šveicarijos 
kreditai eis nupirkimui 20,000 
skrynių sutirštinto pieno ir sū
rini su galvijais.

True translntion filed w<th the post 
master at Chicago, 111. June 5, 1920 
as reųuired bv the act of Oct. 6,1917 
TAUTŲ LYGA SVARSTYS IN

TERVENCIJĄ PERSIJOJ.
______

LONDONAS, birž. 4. — Rei
kalavimai, kad tautų lyga įsi
maišytų į Persija, kuriuos įteikė 
Persijos užrubežinių reikalų 
ministeris princas Firouz, bus 
svarstomi lygos tarybos, kuri 
neužilgo laikys Londone savo 
posėdį.

Nėra bolševiku Tegerane.
LONDONAS, birž. 4. — Per

sijos valdininkai Londone šian
die paskelbė, kad nėra tiesos ži
niose, kad buk bolševikai užėmę 
Persij<xs sostinę Tegeraną.

Iš Tegerano gauta ketverge 
išsiųsta oficialė telegrama ir ji 
nieko nesako apie bolševikų 
ėjimą nuo Kspijaus jurų pak
raščio.

Persijos užrubežinių reikalų 
ministeris princas Firouz Mir- 
za, kuris dabar yra Londone ir
gi sako, kad žinia neteisinga ir 
paskelbė, kad Persijos šachas iš 
keilončis po Europa sugrįžo ket
verge į Tegeraną, kur jį pasiti
ko 300,000 žmonių.

Bolševikai apleis Enzelį.
LONDONAS, birž. 3.. — Už

rubežinių reikalų pasekretorius 
Cecil B. Harniifi/worth šiandie 
paskelbė atstovų bute, kad tiki- 
mąsi, jog neužilgo bolševikų 
spėkos apleis Persijos uostą En- 
zel:, kurį jie nesenai užėmė.

2 žmonės užmušti.
AKRON, O., birž. 4. — 2 žmo

nes liko užmušti ir U sužeista 
Erie traukiniui užgavus vežusį 
darbininkus automobilių.

Price 2c

fme translAtlon ftled with the post- tTrue translntion ftled wtth the post- 
master at Chicago, 111. June 5, 1920 master at Chicago, III. June 5, 1920 
as rcąuired by the net of Oct. 6,1917 >is reguh ed by the act of Oct. ii, 1917

Rusiįos-Angliįos Vengrija pasira- 
tarybos šė taiką

Tarybos yra greičiau politinės, 
negu pirklybknės.

fFederuotoji Presai.
LONDONAS, birž. 4. Kad 

tarybos tarp premjero David 
LloydGeorge ir Rusijos pirkly- 
bos min slerio Gregori Krasino 
veda prie padarymo taikos tarp 
sovietų Rusijos ir Anglijos, 
yra nuomonė tų, kurie turi ar
timų ryšių su padėtimi. Pasak 
Londono Daily Herald politinio 
korespondento, Krasinas atvirai 
stato pasirinkimą tarp karės be 
pirklybos ir taikos su pirklyba.

“Yra tikru,” sako korespon
dentas, “kad svarstymai yra 
daugiau politinio, negu pirkly- 
binio pobūdžio, nežiūrint prie
šingų presos žinių. Rusija duoda 
Anglijos premjerui pirmą pro
gą suprasti, kad visos pirklybi- 
nės tarybos yra bergždžios, jei 
nebus paremtos tikra taika ir 
Anglijos atsižadėjimu visų suo
kalbių prieš sovietų respubliką. ( 
Nėra abejonės, kad Krasinas tą 
dalyką pastatė gana griežtai.

“Lloyd George reakcija gali 
būti numanoma iš to fakto, kad 
Krasinas nuėjo tiesiai iš Dow- 
n ng St. (premiero buto), kad 
nusisamdžius lifisus savo dele
gacijai. Tai yra žymė besiarti
nančios taikos. Amerikos pra
monininkai turi skubiai veikti, 
jei nori, kad jiems liktų vieta.”

Pasikalbėjime su Hearldo 
Copcnhugeno korespondentu 
Litvinov pasakė, kad jis turi 
nuolatinius kabeliu susižinoji
mus su Krasinu apie tarybų be- 
«!•

Francija nepritaria.
Faktas, kad premieras Mille- 

rand atsisakė le:sti Francijos 
ambasadoriui Londone Julės 
Cambon, dalyvauti tarybose, 
skaitoma kaipo Francijos klas
ta numesti atsakomybę už taiką 
ant Lloyd George ir išvengti 
sulaužymo savo prižado niekad 
nesi tart i politiniai su sovietų 
Rusija. Valdžios organai pabrie- 
žia faktą, kad Anglijos premie
ras ne veikia vardu talkininkų.

Francijos laikraščiai pilni 
apie tarybas. Žymiausiame edi- 
toriale Echo de Padis, kuris tan
kiai kalba už Francijos valdžią, 
pateškia, kad tai Anglijos dar
bininkų spaudimas verčia Lloyd 
George svarstyti taiką su sovie
tų Rusija.

“Per 18 mėnesių sako edito- 
rialas, “Lloyd George veikė, kad 
susižinojus su Maskva.

“Francijos valdžia mano pa
likti Lloyd George’ui pilną at
sakomybę už jo ilgimąsi... Mes 
niekd nebuvome suklaidinti 
apie tikrąją reikšmę, kok ą Ang
lijos ministerija pridavė vyriau
sios tarybos nuosprendžiui apie 
apsimainymą produktais su Ru
sijos kooperatyvais. Tečiaus da
bar mes laikomės tų nuospren
džių.”

True translntion ftled with the post- 
master at Chicago, III. June 5, 1920 
•is reųuired by the act of Oct. 6,1917

Italija nori daugiau pinigų.

PARYŽIUS, birž. 4. — Rali 
jos premieras Nitti mano, kad 
jo šalis turėtų gauti didesnį at
lyginimą iš Vokietijos, negu 
kad nustatė taikos sutartis, ka
dangi Italiją negavo ne Vokietf- 
jos kolonijų, nė karinių laivų, 
sako Malin.

Jis laikė konferenciją su Ber
toji™, vyriausiu Italijos delega
tu atlyginimų komisijoje, apie 
permainymą sutarties.

No. 133

Sutartis pasirašyta Versailles.
IJaukiama sumišimų 

Vengrijoj.

VERSAILLES, Francijoj, bir. 
4. — Taikos sutartis su Vengr
iu lapo pasirašyta čia Grand 
Trianion palociuje šiandie, 4:25 
vai. po piel. 'lai buvo penkios 
minutės prieš paskirtą laiką.

Francijos premieras Mille- 
rand pirmiausia atvyko į rū
mus; po jo sekė Amerikos am
basadorius Hugh C. Wallace. 
Dalyvavo ir Graikijos karalius 
Aleksandras.

Vengr jos delegatai atvyko 
4:23 vai. Kaip tik jie susėdo, 
premieras Millerand pakilo ir 
pasakė vien, kad kopija sutar
ties yra tikrai tokia |>al, kaip 
įteiktoji Vengr jos delegacijai 
kopija. Jis tada pakvietė Veng
rijos delegatus prieiti ir pasira
šyti.

Buvo sumišimų Budapešte.
BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, 

birž. 3. — Publika buvo labai 
sujudusi artimumu pasirašymo 
taikos sutarties ir delei lo įvyko 
sumišimų. Buvo keli mušeikų 
užpuolimai ant ramių gyvento
jų. Jie šaukė “šalin žydai,” ma
tomai pirmiau nuskirtose vielo
se, kadangi ten nebuvo polici
jos ar kareivių.

Prisibijoma, kad tie užpuoli
mai gali pąsidąryti pradžia di
desnių sumišimų. Eina gandai, 
kad buvusis premieras Stephan 
Friedrich, kuris atkakliai prie
šinosi Vengrijos pasirašymui 
sutarties, dabar pienuojąs opo
ziciją.

Buvęs Vengrijos taikos dele- 
gac'jos galva, grafas Apponyi, 
šiandie svarstydamas žmonių 
sujudimą ir sumišimus, išreiš
kė optimistinę nuomonę. Jis sa
kę:

“Aš esu tikras, kad padėtis 
pagerės. Visos reikalingos atsar
gumo priemonės tapo padary
tos, kad neleidus karštagal
viams sukilti ir atmesti pasira
šymą taikos.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 5, 1920 
as reųuired by inc act of Oct. 6.1917

ANGLIJA REIKALAUJA PRI
ŽADŲ.

Nepradės su rusais tarybų, kol 
jos reikalavimai nebus išpildyti.

LONDONAS, birž. 3. — Pre
mieras Lloyd George šiandie 
pareiškė atstovų bute, kad pir- 
klyhhiės tarybos tarp talkinin
kų ir Rusijos pirklybos ir pra
monės ministerio Gregori Kra- 
sin, dar neprasidėjo.

Lloyd George sakė, kad pirm 
negu prasidės tarybos, Rusija 
turi gvarantuoti, kad nebus da
roma atakų ant Anglijos intere
sų rytuose ar namie vedant ta
rybas ir gvarantuoti paliuosavi- 
mą visus] Anglijos, civilių ir ka
rinių belaisvių.

Atstovai) Francijos ir Italijos 
valdžių taipjau yra Londone.

NUBAUDĖ PELNAGAUDĄ.

ROGHESTER, N, Y., birž. 3. 
Federalis teismas šiandie pritei
sė užsimokėti $18,000 pabaudos 
už peržengimą Leverio aklo 
Auhverp Diamond Co., kuri tu
ri tris brangmenų sankrovas 
Buffalo. Ji pirkusi brangmenas 
yž $49,446, o pardavusi už 
$123,148. Reikalavimai naujo 
bylos tardimo atmestas.



e
NAUJIENOS, Chicago, UI Sub’ata, Birželio 5 čL, 1920

■JMBI'J J .................  ■■I... !■■■ >«l. Į !!,>

Matilda Serao.

Našlaitė
Mergaite ėjo siaura vingiuo

ta Merkanti gatve, pamaži slink 
dama palei namų sienas. Ji ne
žiūrėjo į sankrovų sienas, nekėlė 
akių į ilgą juostą dangaus, kuri 
matėsi tarp augštų namų, nežiū
rėjo dagi prieš save; ji žiurėjo 
į akmenis, tarsi skaitė juos. Rjo 
neatkreipdama domės į. gatves 
purvą, praevių stumdymą, į re
tai pravažiuojančius vežimus. 
Priėjusi prie mažos bažnyčios 
Čeriljo, prieš kurią buvo stovy- 
la “Ecce-Homo” raudonuose rū
buose, erškėčių vainike, su už
šalusiu iuHsykaktos ir krutinės 
krauju ir nejudančiomis, pilno
mis ašarų akimis, — mergaitė 
metė į stovylą ramų žvilgsnį ir 
pasukė atgal savo mašinalę eise
ną.

Tai buvo elgeta. Jai norėjosi 
valgyti, norėjosi, gerti, jai bu
vo šalta. Tą šaltą vasario die
ną ant jos buvo viso vieni marš
kinėliai ir suplyšęs sutrintas si- 
jonėlis, prilaikomas ant kūno vir
vele ; apie kaklą skutelis inezg'- 
tinio šaliko, ir nieko daugiau. 
Mergaitė buvo labai lesi, beveik 
giltinė. Per marškinų ir sijonė
lio skyles matėsi bekraujis, be
veik rudas kunas iš po šaliko 
matėsi pečių kaulai, tarsi jie no
rėtų perdurti odą; galima sau į- 
sivaizdinti liguistą sudžiūvimą 
mergaitės krutinės. Pečiai buvo 
aštrus ir suglausti, kaip pas tuos, 
kurie traukiasi nuo šalčio ir tam, 
kad nuslopinti alkanas spazmas 
pilvo. Rimtas veidelis su to

kiu pat švininiu atspalviu, kaip 
ir kunas; žema kakta raukšlė
ta, tankus suraukti antakiai, la
bai didelės, įdubusios, gilios akįs 
su rudomis blakstienomis; jau 
susiformavęs kaip pas moterį, 
aštrus, šiurkštus proflius ir siau
ra, uždaryta burna su išbalusio
mis, tarsi užmirusiomis lupo
mis; kampuose burnos dvi rauk
šlės. Jai buvo septyni metui.

Kądr$u§£ ii turėjo Ulfitiną, nu
kankintą, kaip ir pati. Jos dvi 
klaidžiojo Portą gatvėmis, rink
damos išmaldas. Tankiai maiti-

nosi viena duona ir miegojo po 
laiptais ant šiaudų, — mergaitė 
padėjusi galvą ant motinos ke
lių. Motina pasimirė nuo tyfo, 
mergaitė pasiliko viena. Ji ne
verkė, ne raudojo ir nuėjo mal
dauti išmaldos viena. Nieko ne
surinkusi, ji tą dieną ne valgė 
ir miegojo po atviru dangumi 
ant Portą bažnyčios laiptų, susi
rangiusi kaip šunelis į kamuolį.

Jos trįs metai gyveninio pra
ėjo be permainų. Ji nieko ne
žinojo, nieko neatsiminė, gyveni
mas išrodė jai begaliniai ilga al
kana diena. Jos klaidžiojimai 
prasideda išryto. Merkanti gat
vė, ilga ir siaura, tarsi, susuk
ta žarna, buvo jos namu; jai bu
vo pažįstami visi tarpgatviai, 
visi užkampiai, tamsus vartai, 
purvinos sankrovos, smiradntįs 
upeliai, prieangiai, apšviesti ma
ža, miglota šviesa, status nely
gus laiptai. Ji vaigščiojo be su
stojimo nuo mažos Portos iki 
Čeriljo koplyčios ir atgal. Nuo 
Portos aikštės ji darė pusratį se
novine Sedilė gatve, mesdama 

žvilgsnį į prikaltą prie sienos 
dievo Oriono paveikslą, paskui 
eidavo Meccakanone gatve, su- 
Alnpinčfiunn kojas melsvame, rau- 

doname, žaliame vandenyje da
žytojų, dirbusių tamsiuose tarp 
vareiuose apie juodus katilus, 
tarsi maišiusių kokį tai paslap
tingą maišalą. Daėjusi iki galo 
gatvės, ji nedrįsdavo eiti toliau 
ir grįšdavo atgal, dagi nė ne- 
žvlgterėjusi į valgyklą po porti-! 
ku, kur kepęs žuvis ir pinigėliai,

ubagystė, purvini namai, smar
vė, tamsa, stoka saulės, klaikus 
variui, godus veidai pirklių ir a- 
bejojaut|s veidai pirkėjų, idiotiš 
ki veidai gaivinu moterų, sudul
kėjusios ir sugedusios prekės— 
tai buvo josios pasaulis. Ji ne
aiškiai spėdavo, kad už Santa 
Barbara, Meccakanone ir čeriljo 
gale Princesos Margaretos gat- 
vėSf prasideda kitas pasaulis, 
bet nedrįsdavo eiti į ten, jaus
dama prie jo laukinę baimę. Ir 
gale Merkantč gatvės ji bijojosi 
kitų elgetų, kurios mušdavo jų, 
bijojosi šunų, bijojosi policijos, 
kuri galėjo ją areštuoti. Bet 

gudri ir žvali, ji mokėjo išveng
ti tų pavojų. Ten gi “ant vir
šaus”, pavojus buvo nežinomas, 

j Priėjusi rubežių ji mesdavo bai- 
. lų žvilgsni | viršų ir tarsi gel- 
bčdaniosi nuo persekiojimo, bėg
davo, alkūne slėpdama garbi nuo- 
tą galvą.

Išmaldų jai duodavo retai. Vi
si tie darbštus žmonės, mąstan
tis apie sunkų dieninį uždarbį, 
sankrovininkai, besistengiantįs 
apgauti plrkėjus-valstiečius, ne
šiotojai, susilenkę po naštomis, 
purvinos apiplyšusios tarnaitės, 
----- niekus neatkreipdavo j Ji}. ixti- 

dos. Kurtais ją paskaitydavo 
už vagūlę, čiupinėjo savo kiše- 
nius, murmėdavo keiksmus, kiti, 
nežiūrint švarių drabužių, buvo 
neturtingi ir žiurėjo į ją kilno
dami pečiais. Niekuriuose ji iš
šaukdavo pasibjaurėijmą ir jų 
nuvarydavo pikiu gestu. Iškarto 
ji maldaudavo garsiai, beveik 

skleisdami smarkų kvapą prova-! reikalavo šokio valgiui, kadangi 
niškojo aliejaus, kur taip aš-’nevalgė visą parą ir besikanki- 

> trini kvėpė kokiuo tai marinuo- nantis pilvas stodavo prieš ba
liniu uksusu. Paskui pasukdavo davimą; paskui jos balsas dary- 
purvinais laipteliais Santa Bar-įdavosi tikiu, gailestingu, uždun- 
bara, pasikeldama iki garsaus pi-' sančiu, šaltos ašaros bėgo skruos 
ragininko, bet matymas piragė- tais. Ji tarsi 
lių ją svaigino ir ji pabėgdavo. 
Nusileisdama, sustodavo pas var
tus karčiamos, žiūrėdama į ba
seiną, panešantį į dirbtinę uolą, 
kuriame nebuvo vandens, bet iš 
plačių žalių lapų žiurėjo mūza. 
Paskui tęsdavo savo kelionę iki 
čeriljo ir vėl grįšdavo atgal at
sargiais žingsniais, slinkdama pa 
lei sienas, pralįsdama tarp pra
eivių.

Tie siauri, juodi tarpgatviai,

būtomis toji duodavo jai soldo 
jr taip buvo bėgyje penkių-še
šių mėnesių. Paskui ta moteris 
prapuolė. Ji įšoko į šulinį, ar ją 
įmetė nežinia.

Tą šventadienį išrodė merga i-

netekdavo spėkų ir prilupdavo 
ant žemės. Sankrovos buvo už 
darytos, praeiviai, neatkreipda
mi į ja atidos, ėjo “ten,” į augš- 
luliucs gatves. Ji mašinaliai ly
dėdavo juos žvilgsnio... Įėjo į ■ 
Portos bažnyčių. Bažnyčia buvo 
tuščia ir pasirodė jai labai di
dele ir klaikia. Jos basos kojos 
Aulo nuo šalto marmuro. Za-I 
k ris t i jonas išvarė ją ir ji vėl i 
pradėjo savo klaidžiojimą tuš
čiomis gatvėmis, jausdama nu
siminimą ir vienumą. Viai nu
ėjo “ten,” į viršų. Pagalios, už
miršusi savo baimę, skatinama 
bado, ji instinktyviai perėjo Fu

ty Rua Katulami, pasilipė laip
teliais ban-Džiuseppe. Tai, ką ji 
pamatė, nustebino ją: plačios 
gatvės, švarios sankrovos, balti 
namal-palocial, sodnai, dangus! 
Ji žiurėjo Į tą nuostabų reginį, 
nemąstyduma apie alkį ir visai 
ii|>li> jį vii mii'Ąfo, IchcIu nustojo

šaus” viskas buvo graŽium, ir 
ji ėjo paskui minią linkui Me
dina fontano, kas minutę austo

Ii, užmiršdama prašyt išmal
dos. Tik'Vežimai gąsdino jų,

Muničipio aikštėj nuovargis nu
galėjo jų, ji prisėdo ant suolo, 
bet neužilgio pašokusi, nubėgo 
i San-Karlo. Ten ji prapuolė 
minioj, kuri vilkosi prie San- 
Ferdinando aikštes. Minioj jai 
nieko nesimatė, bet buvo šilta 
■r gera. Kartais ji matydavo le
kiantį oru gelių bukietų, pas
kui kitų, paskui visų lietų gelių. 
Laikas nuo laiko minia pasi
traukdavo į šalį, praleisdama 

vežimų, kuriame tarp gėlių sė
dėjo graži sinjora. Reginiai grei 
lųs, mirgantįs, blizgantįs, be
veik gąsdinau lįs mergaitę. Taip

instinktyviai, vis 
vaigščiojo priekyn ir atgal, šnabž 
dedama neaiškius žodžius, kol 
balsas neišdžudavo karštoj gerk
lėj. Tada ji maldaudavo vien 
žvilgsniu.

Į pabaigų dienos, jeigu ji nie
ko nesurinkdavo, jų apimdavo

nuovargis; svyruoda- į bėgo laikas, temo, gėlės rečiau 
galvos sukimos, ji vil- 
Portos bažnyčios laip-

ma nuo 
kosi iki

TRECIAS

PIKNIKAS
Parengtas

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS P. KLIUBO 
CICERO, ILLINOIS,

CHERNAUSKO DARŽE
įvyks

Nedelioje, Birželio 6

oijudinant, susitraukus, panaši 
į kamuolėlį skudurų, iš kurio 
išsiverždavo gilus dejavimas. Pa 
silsėjusi ji vėl pakildavo ir vėl 
pradėdavo klaidžioti tarp grįš
iančių darbininkų, užsidegančių 
šviesų ir einančio iš atdarų sau 
krovų valgio kvapsnio. Kartais 
tuo laiku jai pasisekdavo gauti 
arba du santimu, arba šmotelį 
duonos, kotleto kaulų, ar biskį 
likučių mėsos. Bet tankiai būda
vo dienų kada ir to nebūdavo, 
ir ji užmigdavo įpuolusi į kokį 
tai liguistą bejauslumą, suval
giusi v:sa dienų lik biskutį supu 
vusios vinuogių luobos ar žir
nių unkščių. Subata būdavo sek 
mingiausia diena: sukatoj viena 
moteris duodavo jai soldo. 
Pas ta moterį buvo raudona šil
kinė skarelė ant kaklo, trum
pas pakeltas sijonas, čeveryku- 
čiai ant augšlų kulnų su žaliais 
pompona:s, (litUelės sidabrinės

puldavo, triukšmas mažėjo, mi
nia retėjo. Pro mergaitę, kaip 
spindanti.*( reginis, praėjo mo
teris trumpuose juoduose rū
buose, su baltu Jįypsančiu veidu 
ir dideliais deimantais švelnu
tėse ausyse. Ji nešė krepšį ge
lių, kuriame buvo maži bukie- 
lukai. Tai buvo gėlininkė, mo

— Sinjora, sinjora,—siiinur-

(lėlininke greitu, gražiu judė
jimu numėtė į mergaitės ran
kas visų pluoštų gvazdikų. Mer
gaitė nusišipsojo įsisegusi gėle
le i marškinėlių kilpute. Ka-

Pradžia lygiai 9 vai. ryto. Tikietai 35c. ypatai

Pirmos klesos muzika.

dų pamofda išteptų plaukų, ir 
veidas su nudažytais, skruostais. 
Ta moteris ištisomis dienomis 
stovėjo prisišliejusi prie ųamo 
durų, paslėpusi rankas į žiursto 
kišenių, su beprasmiu veidu ir 
klaidžiojančiu žvilgsniu, pama
ži niūniavo vieną ir lų pačių 
dainelę.

Mergaitė praeidavo pro šalį 
keletą sykių kasdie, bet tik su-

ji taipgi panorėjo pardavinėti 
juos. Bet nuo jos nepirkdavo. 
Vienas studentas pasakė: “Ka
da busi vyresne!”—Koks tai 
storas ponas pradėjo piktinties 
ubagiškumu ir policijos neveik
lumu. Mergaite nesuprato pra
smės žodžių, bet atspėjo, kad 
jai nori blogo. Dagi čia, “ant 
viršaus,” nebuvo geri prie jos. 
Ii buvo apiplyšusi, basa, negra
bi; jos dideles, plačiai praver
tos akįs baide, baidė suvelta,

vėl sukūrė kankinančių ugnį 
krutinėję. Nuo kvapo duonos ir 
piragaičių iš franeuziškos kepy
klos, jai darėsi bloga. Ji mašina 
liai siūlė gėles, neįstengdama 
piyšyti delei pamaži lipančio j

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
Tai Visų Lietuvių Siekis.

Piniginė Nepriklausomybė
Tai kiekvieno Protingo Asmens.

PRADEKI taupinti savo pinigus didžiame Valstijiniame 
Banke prie Stock Yardų.

PEOPLES = BANK
Kampas 47-tos ir Ashland Avė.

Amerikos Valdžia, Chicago’s Miesto Administracija, 
Cook County ir 26,000 darbininkų daugiausia iš Stock Yar- 
dų laiko savo pinigus šiame Banke.

Jeigu jus keliaujate Į Lietuvą, tai įsigykite pasportą ir 
laivakortę šiame tvirtame Banke.

Pinigus siųskite j Lietuvą.

čia jums patarnaus Lietu-
viai ir Jausitės kaip namieje.

BANKAS ANT KAMPO J
474os ir Ashland Avė.

mm

SPĄSTAI NAUJA KNYGUTĖ
Vieno akto Farsas

Paraše Br. Vargšas.

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

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

Puslapių 22.
Kaina 15c.

Gaukit tuojau iš

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.

Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 
piliešiu. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo Įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c. • ,
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

vis, pirko gvazdiką, davė soldo. 
Mergaite įėjo į kepyklą ir nu
sipirko duonos. To jai užteko. 
Dabar ji norėjo grįsti, pirmes- 
nioji baime apėmė jų. Vežimai

kėjo pereiti kiton pusėn. Ji įpuo
lė priekyn, nuleidusi galvą... 
Vežime susuko nualpusį siujo-

Rjez. 1139 Independence Blvd. Chicago
Telcphone Van Buren 294 

DR. A.A.ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piel 
7—8 vak. Nedalioms 10—42 dieną

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. . ' ’

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

'Severas 
Balsam of Life
(Severo* Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogoriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vertė yra priparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispep«ijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina Sic ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.

W K SLVLRA CO 
CI.DAR RAPIDS, IOWA

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, IAIVAKARTES. 
Siunčiame PINIGUS Į Lietuvą 
ir kitur. Pudaronte visus lega- 

JLškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teismą už perkalbėtoją.

J. J. Zolp, A. M. Barčus
COMMERCIAL REALTY

; BUREAU,
4547 So. Hermitage Avė., 

Chicago, III.
Tel. Yards 145

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiuuiiiu

JOHN KUCHENSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILK 
T«l«phoM Central 1684 

Valandos: 9 ryto Iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietį 
VEDW VISOKIAS BYLAS 
VISVOS1 TEISMVOSB. 
Egzamiaaoja Abstraktas 

perkant.
arba parduodant narna, lotą ar
ba ferma ir padirbu visokius 
Lsgaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmi Mortgečii ant lengvi 
Miygtj.
West Sids ofisas atdaras vaka^ 

r ai s nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitas Stata Ban- 
kos, 2201 W. ttnd Street.
Cor. Learitt TeL Canal 1552.

PINIGUS LIETUVON
SIŲSKITE PER ATSAKOMĄ 

IŠTAIGĄ.
Čia taipgi galite išsimainyti dolerius 

ant auksinų arba markių.
Teisingas patarnavimas.

I.ITHUANIAN AMERICAN
INFORMATION BUREAU

V. Norkus, vedėjas
3114 S. Halsted St. Chicago, 111.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ra...

Ant gatvės, »prię šaligatvio, 
mirė maŽEfs, nekaltas tvarinys 
sh sulaužyta koja. Mirė tarp nu
kritusių aplink gvaizdikų, viena 
ranka spausdama prie krutinės 
gėlę, kita ranka laikydama 
duoną; jos veidas buvo išbalęs 
ir rustus, burna pusiau praver
ta, didelės liūdnos akįs nuosta
biai žiurėjo į dangų.

Verte K. Baronas.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

MH0Qon»
Tele Yards 6492

AKUOKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, Iii

Trečias KONCERTAS Pianistes Elzbietos skaraites
ir jos studentų

Nedėlioję, Birželio 6 d., 1920
SCHOOL HALL

48th and Honore St.

Pradžia 7:30 vai. vak.
■ ■- ■ - -.....................................- -.....................-- —

Koncerte apart viršminetos artistes rengėjos dalyvaus 
dar p-lės: M. NORKAITĖ, ir ONA RUDAUSKAITĖ, dai- 
ninkės, p. K. Sarpalius, baritonas, J. J. Zolp, tenoras, duetai, 
kvartetai ir kiti.

Tikietai parsiduoda pas kiekvieną studentą, p. J. Zolp, 
4547 Hermitage Av., p-le F. Okmaniutė, 4515 Wood St., Drau
go ofise, Naujienų ofise, J. J. Elias banke, Dr. Makaro ofise.

Kviečiame publiką atsilankyti ant šio koncerto, nes pro
gramas bus gražus.

Po programui šokiai. Komitetas.
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duoti milionus pesų 
Valstijų biznieriams.

ui 
m

štai keli tų žmonių, kurie val- 
i Meksika nuo \Va.ll gat-

Chestcr O. Swain, vyriausia 
Standard Oil kompanijos advo-

Stetson.Guaranty Trust kompa
nijos prezidentas ir vice prezi-

likimas, 
turės at’- 
Jungtinių

Obrego- 
kiltus sa

vo prižadėjimus — suteikti sve
tingos prieglaudos Jungtinių

“Jungtinių 
yra 
rint to ar j ii 
Meksikoj ar by kur kitur. Musų

atvirai:
st’jų pareiga 

inti savo piliečius, nežiu- 
gyvena Kynijoj,

.xexv

Stiol

M
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ŽINIOS
POLITIKIERIŲ ŠĖLIMAS.

ra 
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Chicagoje dabar renkasi de
legatai nacionalinei republiko- 
nų partijos konvencijai. Sužino-

Nusipirktii delegatus — ne 
nuodėmė.

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

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

s pačios spč 
no iš kcli< 

Meksikos prezidentą Carranzą

mentą, kuris

savo dienas. Veikiai nebebus ir
\Vilsono, kuris aneksionistams
prisimintų, kad dar esama su- 

jAW tarties, kuri buvo padaryta 1848 
jkll jųetais ir kuri sako, jogei visoki 'įuosti daugiau kapų. Vis dėlto

Kodėl nužudytas1 T'"” . .. ..... . “
Carrauza?

New Yorko Wall gatvė 
žino kodėl.

Rašo HELEN AUGU R 
[Federįlotosios 1‘resos koresp. 1

II.

generolas \Vood bus nominuo- 
į tas, Meksikos klausimas skaity
sis perpus išrištu. Jeigu gi 

į \Vood bus išrinktas - - mes ne
turėsime jokio Meksikos klausi
mo."

Taigi, Carranzos jau nėra. Jo 
parašytoji konstitucija, kuria j - 

Įsai nutiesė sieną Jungtinių Val
stijų kapitalo viešpačiui, bus

ni įlilarineJ politika priklauso 
nuo to, kaip vedama užsienio 
reikalų politika. Jeigu mes ve
dame užpuolamąją (aggressi- 
ve) politiką su užsieniu, mes 
esame reikalingi turėti didelę 
militarinę organizaciją. Esame 
reikalingi geros ir veiklios ar
mijos.’’

Tad je’gu Wood bus išrink
tas. tikrai mes turėsime gerą ir 
veiklią armiją, ir kartu, sup
rantama. mes neturėsime jokio 
Meksikos klausimo. Gali būt, 
kad meksikiečių skaičius su
mažės ir mokyklų vaikai kapi
nių puošimo damoj turės pil

NAUJIENOS, Chicago, III.

d

U
M

Laikau geriausios išdirbys- 
tes Gramafonus: Edisono ir 

kitų firmų. Laikau vėliausius 
rekordus.

--i • »• i- ;• ' kiniai turi būt išrišti taikiu pa-r mūsiškio anti-revoliueijos khuhi »uh i

<andidato stovyklos. Pradedant -ilurdiiu.
S’o. 23 Wall gatvėj, Morgano | Kokia yra generolo
^anku, Bockefellerio biznio įs

’esai ir visa eilė kitu — tai fak- v
toriai, nusakantįs netik politi
ko gyvenimo pobūdį ir karą, 
)et kartu visu žmonių likimą.* * c

Grojiklis-Pianas pabudavotas 
linksmybei žmogaus gyvenime.

ažSSis* T7

brangių

|čių, kurie Meksikoje yra įsodinę 
I (langiau kaip už du bilionu do- 

VVoodo l?r*U kapitalo, bus išgelbėti. 
Didž ulių šios šalies aliejaus 
.oinpanijų direktoriai, kurie 
[aipjau yra ir Nacionalinės 
Ysociacijos amerik:ečių teisėms 
šlaikvti direktoriai, savo tikslo

Kerzhem grojikų pianą, jus gaunate instru- 
darysis mielesnis. Jo neprilyginamas tonas, 

mas pastato i ypatingą klesą. Mums esant 
distrikto rybų, padėjome lengvai prieinamą kainą.

štai tas Pasųlyir.as.
$630 Keizheim Groj.klis-Pian
i ii* 20 Grojiklių, tą Vislią .už

Ant lengvų išlygų; Be procento.
Pianas turi “urakilnumo toną”.

UŽ

ndu

Cable-Nelson Piianai ir l’layer l’ijanai $125 iki $800.

6 pėdu Floor Lampa, 

$535
lygus bile

$300
Kerzheim 
instrumentui

Ed\vard L. Doheny, Pan-Ame
rican Petroleum and Transporl 
kampan jos prezidentas; kom
panijos, kuriai be kita priklau
so Mexican Petroleum kompa
nija su josios 52 m ii. dolerių 
turtu netoli Tampico — aliejaus 
r todėl kartu ir revoliucijos 

centro.

C. F. Kelley, Greene Connanea 
Coppei4 kompanijos vice-prczi- 
dentas, iš Būtie, Mont.

George II. Carnaham, Inter
national Rubber kompanijos 
prezidentas; kompanijos, kuri 
savo rankose turi kone visas 
gurno kompanijas Meksikoj.

Belo, J. P. Morgan and Co., 
First National bankas ir Natio
nal City bankas asociacijai su
teikė stiprios paramos. Sausy 
1919 metais ir jie įstojo asocia- 
cijon; tada, kai jų atstovai Pa
ryžiuje teikė ten reikiamų in
formacijų. būtent, kas reika-

Mokykla kirpimo ir 
siuvinio atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
*mados iš petriny ir denainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
Iuh. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti gėriuosi ir 

lengviausį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

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

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACT1CAL DES1GNING 
8CHOOL

■■3103 So. Halsted StM Chtcag*.

aiškus. Nuvertimas Carranzos 
valdžios'Jungtinių Valstijų ka
pitalo sdintojui duos progos 
atgauti jo prarastas savastis, pa
reikalauti atlyginimo už jam 
padarytuosius nuostolius ir gau
ti visa, ko t k jis reikalaus iš 
busimosios Meksikos “vald
žios,” jei ji norės gaut Wall 
gatvės palaiminimą.

Pirma negu busimąjį Meksi
kos prezidentą ištiks Diazo, Ma
deros ir Carranzos

CHICAuOS

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pre< 
1619 W 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, 01.

perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A C! IHI
I* /erte. Ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. /u IT 11
Atneškite arba atsiųskite t > ir1 CAričTTPIM jP. 
Atdara kasdien nuo 9—6 *• oAvKUKlM Ai
Utarninkais, Ketvergei* 1335 MILWAUKEE AVĖ.

Urp Panllea Ir Wo«d fli*.

yra iškalno nupirkti. Nupirkti 
tų politikierių, kurie tyko atsi
sėsti prezidento kėdėn. Keli tų 
nupirktųjų “delegatų” patįs 
prisipažino. O kiek yra tokių, 
kur neprisipažino?

Jų yra daug. Bet ar manote, i 
kad tie parsidavėliai ir jų pir-Į 
kojai bus nubausti? Niekada. 
Tie ponai — patįs vyriausieji 
viršūnių. Tūli jų yra atatinka
mųjų įstaigų viršininkai, šitaip
sukčiai, iš republikonų partijos nas.Chicagoje tasai aukų rinki- Prezidentas Wilsonas

Phone Canal 5838. Dr. A, R. Blumenthal

tina

PETER A. M1LLER
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybe. 

DIPLOMUOTAS OPTIKAS
2128 West 22nd Street, Chicago, III.
Didžiausia West SidSjo Auksinių Daiktų Krautuvė. Pirksite Goriausi 
Tavorą, — Mokėste Žemiausią Kainą, negu Didmiestyje. Norėsite 
aukso — gausite auksą. Kitoniškai — pinigai grąžinami. Mano 
Tavoras gvarantuojamas.

t

Kas turi Šaltį 
Galvos sopėji
mą ; kam var
va ašaros iš a I 
kių — ateiki 
pas mane: pri- __ _
taikysiu akinius, turėsi sveikas akis ant visados.

Aš išradau Liekarstą, kurią galima išsigydyti Rheumatzmą, Kaulu Gėlimą. Man daugelis žmonių dokavoja. R

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Opk- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 

~ kreipiama | val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliornis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st« 

Telephone Yards 4217 
Boulevard 6437

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterin, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnvko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitč po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėknoju Salutaras mylistų 
rndėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kleis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prof. 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chleago.

DR. M. HERZMAN

sa 
pa

III

(tarai lietuviam* llnoma* 22 
tu kaipo patyru* odytoja*. ahlraraaa 
ir akutarl*.

Gydo aAtriaa Ir ehronitka* liga*, vy
ru. moterų ir vaikų, panai naujau*<a* 
metodą* X-Ray ir kitokiu* elektrų* prto- 
taiau*.

Ofiaa* Ir Labaratortja: 1(21 W. lt u 
Bt. netoli Fiftk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—lt pietų. * 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomisi Canal 
8110 arba 857

Naktimis Dr*x*l 
960 - Drover 4186

GTVKNDtAS: 1412 S. Babtai! Btraat 
VALANDOS: S—t ryto, tiktai.

Talephonali

Kreditoriai A. Olszewskio
Nauduokitės Pragumu
Jūsų Trust Certifikatai yra verti tik tiek, kiek yra 

verti trustuj atiduoti A. Olszewsl<io namai, nei daugiau, 
nei mažiau. Imdami tuos namus jus gaunate pilną ver
tę savo trust cjertifikatų. Tas yra taip aišku, kad jokios 
abejonės negali būti.

Iš visų atlikusių namų trusto rankose, Kulio ap- 
tiekos namas, dabar imamas lietuvių bendrovės Vaisija, 
yra kuogeriausis. Gaudami tos bendrovės serus už jū
sų trust certifikatus, jus gaunate aukščiausią tų trust 
certifikatų vertę. Todėl, kas tik turi certifikatą A. 01- 
szewskio trusto, tegul tuojaus ateina ir prisirašo.

Prisirašymui valandos: nuo 10 iki 12 vai. iš ryto, ir 
nuo 5 iki 7 vai. vakarais. Ateikite tuojaus. Kas atsiliks 
dabar, tas atsiliks ant visados.

Ateidami prisirašyti, atsineškite ir trust certifi
katą. Šerus galima tuojaus irgi gauti prisirašius, nes 
bendrovė yra pilnai sutvarkyta, ir namas eina į bendro
vės rankas su kiekvienu pristatytu certifikatų. Kada tu 
trust certifikatų susidės $39,850.00 Vaisija gaus Deed, 
arba paims namą į savo pilną nuosavybę. Tiktai mažos 
dalies tę trūksta gavimui deed, todfcl kuogrečiau visi rei
kalingi trust certifikatai susidės, tuo gročiau nauda iš to 
namo eis prisirašiusiems.

Kreipkities šituo antrašu:
J. J. HERTMANOVVICZ, 

3133 Emerald Avenue, 
Chicago, Illinois.

BANKAS patarnavimui
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gatei y
F re d Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman feninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

DKS

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Prancūziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
[ Dr. J. Van Paing

■m BJMM

dalykams stovint jie apsergėti. 
Nusipirkti delegatus jiems ne 
nuodėmė.

Tariasi uždaryti viešąjį 
ubagavimą.

Miesto taryboje pradedama 
kalbėti apie tai, kad esą reika-

tag” die-j

1 Phone Boulevard 491
I ASHLAND JEWELRY
i MUSIC STORE

Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Aki* egzaminuoja už dyką.

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’g ofise aat 1 labą 
<149 So. Morgan St.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentista*

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

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

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

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavttt Sta.

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

PRANEŠIMAS.
Mokinausi akušerijos pas Dr. 

Ch, Boddiger, 1801 S. Ashland 
Avė. Dabar jam susirgus, aš mo- 
kinuosi pas Dr. D. G. Berens, 
1801 S. Ashland Av. Tel. Canal 
330. Todėl mano pažįstami ma
lonės atsilankyti pas mane da
bar toj pačioj vietoj: nuo 9 iki 
12 dieną, nuo 1 iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vakare.

Malvina Dolobovvskaitė.

VEŠA PADĖKA
Tariu širdingą ačiū poniai 

lionienei, kuri yra gerai 
Chicagos lietuviams: 
daugeliui žmonių gero, 
man yra padariusi gero, 
nios Jurgclionienės pagelba, 
jau seniai po žeme buvusi, 
riu ačiū.

Jurge- 
žinoma 
padarė 

Taip pat ir 
Kad ne po- 

bučiau 
Dar ta- 

— Almira Adomavičiene.

mo būdas labai madoj. Įvai
rios “labdarių” draugijos, gavu
sios leidimą, prikemša gatves 
aukų rinkėjoms, kurios kabinas 
praeiviui j skvernus ir kaulija 
aukų. Bet paskui tos aukos daž
niausia patenka j pačių “labda
rių” delmonus.

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kaino* kurios tinka bile vieno kiša- 

niui. Gvarantuojam*. kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
j aunu-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konserratyvio etyliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai į>o $45 ir $65. Malino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50

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

Atidaryta kiekvienų dieną Iki P 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai 
vakar*. Nedaliomis iki 6 v. vakar* 

S. GORDON,
1418 Sn. Halsted St.. Cbira«rn. W

Vetavo už negramatišką raštą. 
WASHTNGTON, birž. 2. —

Šiandie

vetavo/ bilių, draudžiantį ga
benti nepadorius kuriamuosius 
paveikslus, kadangi tame bi- 
liuje būva gramatiška klaida. 
Atstovų butas antru sykiu per
leido bilių, pataisęs tą klaidą.

Dr. Charles Segal
Persikėlė Į mvo naują nfisą 
pn. 4729 S*. Asland Avė. Ji* 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 Iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

3149 S. Morgan st., kerti 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

T*lephone Yards 687.
I®

Talephonė Yarde (Mg

Or. M. Stupnicki
>107 S. Morgai gt Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt*

y

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St, kampas 
Ix?avittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 ikJ 
9 vai. vakar*. ♦ Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St 

Tel. Canal 114

g DR. M. T. STR1KOU S
Gydytojas ir CMrarga* 

Ofisas: 1757 W. 47 8L
Tel. Boulevard 160, 

Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

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

Tel. McKinley 263

Telephone Boulevard 21M
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

VALANDOS: 9—12 ryto

8111 S. H*rga* Chicai*, HL

DR. JOHN N. THORPE 
' GYDYTOJAS II CHIRURGAS 
1M7 WJ1 84. kampJtanhfldA ..

Valandos: Iki 9 ryto; nvo I iki 
4 ir aao 7 iki I vakar*. 

T*L Proapeet 1117

Telephone Yards 5834

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

i i im n k.
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tME LITHUANlAN SAILV NF.W8

PabllahU Daily oeept Sunday by 
the Lithuanlaa Staro rak. Cow

Mtofl P.

J739 80. HALfiTED ST^ 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tele»beM OOMi IMt

Babaertptlo* RatMi
46.00 per year In Chlcaąo.
45.00 per year ontsido of Ckicafo.
17.00 per reti* in Oanadn, 

2c per eopy.
Entered is SeBtmd Glito Matter 

March 17lh» 1914. at tbo Post Office 
of Gbicago, UL ųndtt tho act of 
MaroJl Jrd, 1171

Naujienos eina kasdien, ^skiriant 
nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
111. —. Telefonas: Ganai 1MM.

Užsisakomoji Kainai
Chlcafoje —• pažini

Metame ..................
Pusei motų ............... •
Trina mkuasUnis
Dviem mtnealama • • «A« 
Vienam mftnoshri •

10.00
1.40
1.85

.75

Savaitei ......................«*’«**> į*

BuvieaytoM ValitfJoM Cblcegof,

Metama ..»>«***•».»»•
Pusei metą ............
Trims minėsiant
Dviem mOneaiasae
Vienam .05mlnedul

Lletsvon Ir kitnr nisionjsooel 
(Atplautai

Metama ...........   97.00
Pusei metų............................   4.90
Trims mOneaiaaae .................  noe

Pinigus reikia siųst PaOOO Money 
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Daluvavimas Par
lamento rinki
muose.

Vienas skaitytojas klau
sia mus, ar socialistai visuo
met privalo dalyvaut rinki
muose atstovų į parlamen
tą. Jisai nurodo, kad būva 
tokių aplinkybių, kada soci
alistai galėtų gal daugiaus 
laimėti, boikotuodami rin
kinius, ne kaip dalyvaudami 
juose; rinkimus boikotavę, 
pavyzdžiui, Rusijos bolševi
kai 1906 m., laike pirmosios 
revoliucijos, kuomet jie da 
buvo socialdemokratai, o ne 
komunistai.

Į tai reikia atsakyti, kad 
dalyvavimas arba nedalyva
vimas rinkimuose yra takti
kos (veikimo budo), o ne 
principo klausimas. Musų 
skaitytojas teisingai paste
bi, kad gali būt tokių aplin
kybių, kada socialistams yra 
patogiaus dalyvauti rinki
muose, ir gali būti tokių ap
linkybių, kada jiems yra pa
togiaus nedalyvauti rinki
muose.

Bet pripažinimu šitos tie
sos klausimas da neišsiriša. 
Ir prie aplinkybių taikantis, 
reikia vadovauties kokiais- 
nors principais, nes kitaip 
tai žmogus galėtum kažin 
kur nuvažiuoti.

Socialistai turi tam tikrų 
principų, kurie jiems pade
da orijentuoties (surast tei
singą kelią) ir tame rinki
mų dalyvavimo klausinį.

Pirmiausia, jie stoja už 
tai kad valdžia butų žmonių 
renkama, ir kad valdžios iš
rinkime kuodaugiausia sver
tų darbininkų balsas, šito- 
kia jų pozicija verčia juos, 
viena, reikalauti balsavimo 
taisės visiems žmonėms (ne 
Vien tiktai turto savinin
kams, o ir beturčiams); ant
ra, raginti darbininkus, kad 
jie tąja teise naudotųsi, 
kuomet ji yra iškovota.

Principialė socialistų pa- 
žvalga į valdžią, vadinasi, 
daro juos rinkimų šalinin

kais. Tuo jie griežtai skiria
si nuo anarchistų, kurje ne
pripažįsta ne tiktai renka
mos, o ir jokios valdžios ap
skritai.

Iš tos pačios socialistų pa 
žvalgos į valdžią tečiaus y- 
ra nesunku išvesti ir jų su
pratimas apie tas aplinky
bes, kurios yra neprielan
kios dalyvavimui rinkimuo
se.

Rinkimai patįs savaimi 
nėra nei geras, nei blogas 
daiktas; jų gerumas arba 
blogumas pareina ant to, 
kiek jie veda prije to tikslo, 
kuriam jie turi tarnauti. 
Rinkimų tikslas yra duoti 
šaliai tokią valdžią, kuri pil
dytų žmonių valią. Bet rin
kimai gali būti taip tvarko
mi, kad jie prie šito tikslo 
neveda. Tada jie darosi be 
vertės iš darbininkų atžvil
gio, arba net kenksmingas 
daiktas.

Rinkimų tvarka į pirmą
ją Rusijos Durną buvo neti
kus, nes ji teikė balsavimo 
teisę np visiems žmonėms 
lygiai; ponai turėjo daug 
daugiaus progos išrinkti 
savo atstovus, negu ūkinin
kai ir darbininkai. Todėl 
bolševikiškoji srovė social
demokratų partijoje atra
do, kad darbininkai laimės 
daugiaus, veikdami “tiesio
giniu budu” (streikais, de
monstracijomis ir tt.), ne
gu siųsdami savo atstovus į 
Durną. Tiesa, vėliaus bol
ševikai atmetė šitą taktiką. 
Jie dalyvavo rinkamuose ir į 
trečiąją ir į ketvirtąją Du
rnas, nežiūrint to, kad tada 
rinkimų tvarka buvo da 
daug blogesnė; tai buvo, ži
noma, nenuosaku iš jų pu
sės.

Demokratiška balsavimo 
teisė tečiaus da nevisuomet 
užtikrina piliečiams progą 
pasinaudoti jąja. Valdžia 
gali kartais taip suvaržyt 
žodžio, spaudos ir susirin
kimų laisvę, kad darbo žmo
nėms visai nelieka galimy
bės varyt agitaciją už savo 
kandidatus. Tada jiems ga
li būt parankiau susilaikyt 
nuo rinkimų, ažuot dalyva
vus juose ir davus progos 
neteisingai išrinktam par
lamentui paskui statyties 
“žmonių atstovybe”. Tokia 
mintis, kaip žinome, buvo 
kurį laiką ir tarpje Lietuvos 
socialdemokratų prieš Stei
giamojo Seimo rinkimus: 
jeigu, valdžia nebūtų nuė
musi karės stovio, tai jie 
gal butų nutarę boikotuot 
rinkimus.

Taigi socialistus gali su
laikyt nuo dalyvavimo rin
kimuose tokios aplinkybės, 
kurios neduoda darbo žmo
nėms galimybės teisingai pa 
sinaudot jais.

Kitaip mano apie tą daly
ką komunistai. Jie, beje, 
irgi sako, kad dalyvavimas 
rinkimuose esąs ne principo, 
o taktikos klausimas. Bet 
šitos savo nuomonės jip ne
moka nuosakiai laikyties. 
Kada jie atranda, kad daly
vauti rinkimuose nereikia, 
tai jie nenurodinėją, kokios 
aplinkybės sulaiko juos nuo 
rinkimų, o skelbia, kad rin
kimai į parlamentą (arba 
seimą) apskritai esąs blo
gas dalykas. Parlamentą 
jie ima niekinti, kaipo “bur- 
žuaziška” įstaiga, ir siūlo 

vietoje jo sovietus ar ką- 
nors kitą. O tuos socialis
tus, kurie stoja už rinki
mus, ji)e apšaukia “išdavi
kais”, “buržuazijos tar
nais” ir tt. Jeigu komunis
tai tikrai manytų, kad da
lyvavimas rinkimuose yra 
tiktai taktikos, o ne princi
po klausimas, tai jie nega
lėtų šitaip ęlgties.

Komunistai dažnai žiuri į 
dalyvavimą parlamento rin
kimuose, kaipo į principialj 
nusidėjimą, — panašiai kaip 
anarchistai?

Toks-pat nukrypimas į 
anarchizmo pusę pas juos 
apsireiškia ir tada, kada jie 
ima aiškinti tas aplynkybes, 
kuriose jų “taktika” nelei
džianti jiems dalyvaut rin
kimuose. Jie sako, kad rin
kimuose nereikia dalyvaut 
tada, kada miniose yra stip
rus revoliucinis ūpas. Ar re 
voliucinis ūpas trukdo agi
taciją darbo žmonyse? A- 
naiptol! Jisai padeda jai! 
Revoliucinėse situacijose 
darbo žmonės, net būdami 
menkai susiorganizavę, gali 
paimti viršų ant atžagarei
vių. Rusijoje, pavyzdžiui, 
kada buvo renkamas Stei
giamasis Susirinkimas, tai 
beveik visus balsus gavo so
cialistai ir komunistai.

Priešinties rinkimams ta
da, kada žmonių simpatijos 
yra labiausia palinkusios į 
revoliucionierių pusę, yra 
nesąmonė iš atžvilgio žmo
gaus, kuris geidžia pasise
kimo revoliucionieriams. 
Jeigu komunistai atmeta 
rinkimus j parlamentą kaip 
tik šitokiose aplinkybėse, 
tai reiškia, kad čia pas juos 
yra ne taktikos klausimas, 
o visai kas kita. Jie yra prie 
šingi parlamentarizmui — 
štai kame dalykas.

Kada komunistams išro
do, kad jie gali prieiti prip 
valdžios “tiesiu keliu”, tai 
jie spjauja ant demokraty- 
bės. Jų pažvalga į valdžią 
principialiai skiriasi nuo so 
cialistų įžvalgos.

Komunistiška pažvalga 
šiandie visur eina prie ban- 
kruto. Patįs komunistai 
ima išsižadėti jos. Bet kad 
paslėpus šitą savo principų 
bankrotą, tai jie dabar jau 
ima kartot seną socialistų 
frazę apie tai, kad čia esąs 
tiktai klausimas “taktikos”. 
Komunistai juk atmeta pat 
parlamentą!

Apžvalga
-----------------——J

■ J ■

SOCIALISTAI IR DIKTATŪRA.

“Draugas” paskutiniu laiku 
labai dažnai parašo apie socia
listus. Mat, ir j jį daro įtakos ta 
politinių partijų kova, kuri kas
dien eina vis aštryn, besiarti
nant prezidento rinkimams. 
Socialistų Partija pirmutinė at
laikė savo konvencijų ir nomi
navo kandidatus į prezidento it» 
vice-prczidento vietas. Tode 
'^Draugas” mėgina dabar nusta
tyt savo skaitytojų nuomonę su 
lig socialistų. Jisai, žinoma, 
stengiasi diskredituot socialis- 
tus, ir daro tai visokiais bu
dais.

Anądien jisai parašė “vožnų” 
editorialą apie šilkinių rūbų ei
lę, kurių ketina Debsui padova
noti rubsiuviai. Dabar jisai pri
kaišioja socialistams diktatūrų. 
Sako: •

“Socialistai, liesa, tankiai 
kalba apie diktatūrų. Kol kas

NAUJIENOS, Chfcago, m. Subata, Birželio 5 d., 1920
ii. . .......... ..... . .1.. ............................. . . ■ -------- --

ir

jie mini skaitlingo proleta
riato diktatūrų, bet ne visi 
proletarai pritelpa prie dikta
tūros, o tik komisarai. Kuo
mi geresnė komisaro dikta
tūra už caro ar sultono vald
žių, sunku beįflpėti. Diktatū
ra yra visviena diktatūra, to
dėl mes jos nemėgstame.”
Bet “Draugas” turėtų žinoti, 

<ad diktatūra yra visai ne tas, 
<as caro arba kitokio neapri- 
joto valdono valdžia. (Kariška 
ir apskritai monarebiška vald
žia yra nuolatinis, pastovus da- 
ykas; o diktatūra yra laikinas 
dalykas, įsteigtas tikslu praša- 
int kokį-nors ypatingų blogu

mų, kenkiantį šaliai. Senovės 
Rymo valstybėje būdavo skiria
mi diktatoriai tada, kada jai 
grūmodavo koks-nors didelis pa 
vojus. Kada diktatorius išgelbė
davo šalį nuo to pavojaus, tai 
jo autoritetas pasibaigdavo 
visa valdžios gale vėl sugrįžda
vo j rankas paprastųjų valsty
bės įstaigų.

O caras, karalius arba sulto
nas turi savo autoritetų nuola
tos, nuo to laiko, kada jisai už
lipa ant sosto, iki numiršta. Ir 
kada jisai numiršta, tai jo au
toritetas pereina ant jo įpėdi
nio. Tų autoritetų iš jo niekas 
negali atimti (negut tiktai re
voliucija), nes skaitosi, kad ji
sai įgijo jį nuo Dievo. Monar- 
chiška valdžia stovi virš žmo
nių; ji elgiasi su žmonėms, kaip 
jai patinka. O diktatoriška val
džia skaitosi žmonių įgaliotine, 
pildančia jų valių.

Todėl monarchija yra daug 
aršesnis dalykas, negu diktatū
ra. Vienok bažnyčia per amžių 
amžius rėme monarchijų. Kad 
sustiprinus monarchų galę, baž
nyčia net sutvėrė lokių teorijų, 
kad monarchas esąs “Dievo pa
skirtas” valdonas, 

organas “Draugas” 
gina pasirodyti savo skaitytojų 
akyse “demokratiškesnių” už 
socialistus!

O kunigų 
dabar mė-

Minėdamas, kad socialistai 
“tankiai kalba apie diktatūrų”, 
jksai tečiaus užmiršto teisingai 
painformuoti savo skaitytojus, 
kaip jie kalba apie jų.

Faktas yra toks, kad Socia
listų Partija savo konvencijoje 
aiškiai išsireiškė prieš diktato
riškų valdžios formą. Ji pasa
kė, kad šalis turi valdyties per 
savo išrinktuosius atstovus ir 
viršininkus, o ne per kokius- 
nors diktatorius. Visiems pilie
čiams be klesų skirtumo ji pri
pažįsta lygias teises. Taigi So- 

potizmų, o už pilniausių demo- 
kratybę. Socialistai nori įgyti 
valdžių, patraukdami savo pu
sėn didžiumų piliečių, o ne ki
tokių budu. Ir kada jie įgis val
džių, tai jie diktatoriškai pa
naudos jų tiktai Jame atsiliki
me, kada kapitalistai mėgins 
spėka pasipriešinti jai. Tiems 
žmonėms, kurie pripažįsta di
džiumos valių, t. y. stoja už de- 
mokratybę, socialistų diktatū

ros, vadinasi, nėra ko bijoties.
Jeigu “Draugas” butų sąži

ningas, lai jisai turėtų pasakyt, 
kad už diktatūra nedemokra
tiškoje to žodžio prasmėje sto
ja komunistai (bolševikai), o 
ne socialistai. Jisai juk žino ge
rai, kad bolševikai Rusijoje per 
sekioja socialistus', lygiai kaip 
ir visas kitas partijas; o šioje 
šalyje komunistai rodo da dau
giaus neapykantos prieš socia
listus, negu prieš buržuazija. 
Kam-gi tad jisai klaidina žmo
nes, maišydamas socialistus su 
jų priešais?

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

SUOMIAI.

[Federuotoji Presai.

Ilelsingforse teismas pasmer
kė kalėj i man iki gyvos galvos 
Edvardų Valpasų, žymų revo
liucionierių ir socialistų laikraš
čio redaktorių, pasižymėjusį 
'ypač 1918 m. revoliucijoj. Jis 
buvo kaltinamas dėl konspira
cijos nuversti esamųjų valdžių.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
rFederuotoji Presai.

Valstybės departamentas lie
pė paleisti tris indusus: Bliag- 
wanų, Gopalų ir San tok hų 
Singii, kurie buvo pasmerkti de
portavimui. Visi trįs yra darbi
ninkai, dirbo (Kalifornijoj; jie 
taipjau ir politiniai Anglijos 
prasikaltėliai, radę kadaise 
prieglaudos Amerikoj. 1918 me
ta isį San Pranciškoj jie buvo 
kartu su apie šimtu kitų indu- 
sų, areštuoti ir paduoti teisman, 
kaltinami dėl sumokslo siųsti 
Indijoš revoliucionieriams gin
klų, kad nuvertus ten Anglų 
viešpatavimų. Dcltogi, pasak 
(Kalifornijos laikraščių,' Angli
jos valdžia išleidus nemaža pi
nigų, kad tuos sumokslininkus 
padarius sau nebepavojingais.

Darbo Laukas
[Federuotoji Presai.

Cincinnati, O. — Bubu siuvi
mo firma Milton Ochs padarė 
lokautų, dėlto kad bosams pra
šalinus iš darbo šapos pirmi
ninkų, Amalgameitų unija už 
jį užsistojo ir reikalavo, kad jis 
butų atgal įstatytas. Samdyto
jai stengiasi gauti skebų, bet jų 
neranda.

Portland, Ore. — Organizuo
tiems valgyklų darbininkams 
sustreikavus, samdytojai ėmė 
gabenti negrų iš pietinių valsti
jų, norėdami tuo budu streikų 

rcikalauja: virėjai — 5 dol., o 
patarnautojai 3 dol. daugiau su
vaitok

Waterbury, Conn.— Jau ket
virta sųvaite kaip streikuoja čia 
15,000 vario ir žalvario darbi
ninkų, reikalaudami 8 valandų 
darbo ir 75 centų mokesnio va
landai. Kovoti su streiku sam
dytojams padeda, žinoma, ir 
policija, kuri spėjo jau areštuo
ti pusantro šimto streikininkų 
ir keliolikų jų nubaudė po $10 
užmokėti (Konnecticuto valsti
jos Darbo Federacija, kuri čia 
laiko dabar savo konvencijų, 
tam tikra rezoliucija atsišaukia 
į visas metalo industrijos uni
jas, ragindama moraliai ir ma
terialiai paremti kovojančius 
dėl geresnio duonos kųsnio Wa- 
terburio darbininkus.

Skaitytoju Balsai
[Už Išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KAIP GALI BŪTI SU 
LAIKRAŠČIAIS?

Šitaip klausia tie laikraščių 
redaktorėliai, kurie be kelionių 
ir šmeižimo jiems nepatinkamų 
asmenų, nieko daugiau ir nesu
gebi.

Je, kaip gali btiti su tokiais 
laikraščiais? Darbininkas, laik
raščių skaitytojas, pasiėmęs tokį 
komunizmo apaštalų lapų, kaip 
kad brooklyniškė • Laisvė—ar 

mokinančia? Abejoju. Visas tas 
lapelis, nuo pradžios ligi galui, 
primargintas: “Naujienos, Gri
gaitis... Socialpatriotai, bjaury
bės'... Grigaitis, Naujienos”... 
Ir nieko daugiau. Skaitytojas, 
užsimokėjęs tris centus už ko
pijų ir kartų-kilų perskaitęs ši
tų negudrių maldelę, daugiau 
to lapo nebenorės.

Kas iš to? Redaktorius ir lei
dėjai vėl šaukiasi į tuos pačius 
darbininkus, kuriuos jie. savo la 
pu demoralizuoja, pagalbos.

Padėtis sunki. “Laisvė” pati 
sakosi: gal per vasarų prasistum 
sinie. Bet jeigu*plačioji visuo
menė nuo jų atsigrįžta, tai bū
relis komunistų nekų tepadės. 
Atsiminkime nabašninkų “Dar 
bininkų Balsų.” Buvo tokių, kur 
ir šimtinės nepaskupėjo, kad jį 
palaikyti. Gi tokių, kur po de
šimtinę daugiau ar^ mažiau— 
dėjo, buvo daug. Bet neišlaikė. 
Aidoblistų organas mirė.

Kodėl taip? Ve kodėl. Aido- 
blistų organo redaktoriai ir lei
dėjai kiek begalėdami šmeižė 
socialistus ir šiaip pažangiųjų 
žmonių organizacijas. Patįs to

laikraščio leidėjai (bent jų di
džiuma) priklausė republikonų 
partijai. Ir neveizint to, kad ai- 
doblistai dirbo išsijuosę, gauda
vo pašalpos dagi iš pašalpos 
draugi jų—jie neišlaikė.

Reikia tečiaus pasakyti, kad 
norį “D. B.” redaktoriai ir 
šmeižė socialistus, bet iki to ko- 
liojimosi laipsnio, kaip kad ko
munistų organai, nebuvo priėję. 
KĮomunistų redaktoriai—tikri 

koliojimosi specialistai. Nėra 
kam jų pralenkti.

Mano nusimanymu, neilgai tie 
darbininkų piudytojai dums 
Amerikos lietuvius darbininkus. 
Prieis ir jie “liepto galų.“ Grik
štas nutilo, nutils ir dabartiniai 
jo .“speciališkumo” pamėgdžio
tojai. Metai-kiti ir jie bus kaip 
nebuvę. Liks yt tie generolai be 
armijos. Pamatysite.

'I no tarpu Amerikos lietuviai 
darbininkai teturi vienų savo

Keleivį, 'l ik tiedu laikraščiai 
gina darbininkų reikalus. Užtai 
jiems ir sekasi. Naujienos nie
kada neprašė aukų, ir dabar jų 
beprašo. Tatai kiekvieno dar
bininko pareiga skaityti ir rem
ti šituos laikraščius. Maža to. 
Mes, amerikiečiai, galime tai pa 
daryti ir kitu budu: užprenume 
mojant juos savo draugams 
Lietuvoje. Keliatas mėnesių at
gal aš užrašiau dienraštį savo 
broliui. Dabar gavau laiškų, kur 
sakoma, kad Naujienomis jie la
bai patenkinti. Nors, tiesa, skun 
džiasi, kad nereguliariai ateina. 
Bet tai, matyt, pašto kalte. Vi 
dėlto, jie labai džiaugiasi, kad 
turi iš ko sužinoti apie Ameri-

Todėl platinkime savo socia
listinę spaudų. Padarykime jų 
dar įtekmingesne nei kad iki 
šiol. Iš to bus dvigubos naudos. 
Viena, paremsime savo draugi] 
leidžiamų dienraštį, kita—dar 
labiau išplėtosime socialistinę 
mintį miniose.

Tegul komunistiški rėksneliai 
plūstasi ir dejuoja, o mes vary
kime savo darbų pirmyn.

— Zigmas.

DIEVAS IR GAMTA.

Rašo SCOTT NEARING

[Fcdcruotoji Presą].
“Dievas ir gamta nulėmė

New Orleano ir Floridos žmo-

delei ir besiplėtojančiai imperi
jai.” 'l ai pasakė senatorius John 
ston, iš GeorgijA valstijos, saky
damas prakalbų senate vasario 
23, 1803 metais. Kaip kad pietų 
valstijoms yra svarbus Atlan- 
tiko vandenynas, taipjau joms 
yra 
upę
įlanka. Ateitis parodys, kad ši
tos teisės pasaulis atimti joms

svarbu turėti Mississippi
ir susisiekti su Meksikos

Tame pačiame senato posėdy 
senatorius White, iš Deleware 
valstijos, pareiškė, būtent, kad 
be teisės nevaržomai naudotis 
Miss. upe šitoji derlinga šalis 
yra nekam verta, nes josios der
lius turės supūti—laukuose ar
ba ir sandėliuose. Bet šitos tei
sės jie (Netw Orlcąno ir Flori
dos gyventojai) turį nelik pada
rytąja sutartimi. Jos jiems už
tikrina—Dievas ir gamta. Ir tų 
teisę išlaikyti kolonistai esu pa
siryžę-su ar be valdžių sutiki
mo.

'lai buvo tuomet, kada sena
te svarstyta ytin opus klausi
mas, kurį iššaukė pirmiausia Is
panijos, o paskui Francijos val
džios atsisakymas leisti kolonis
tams siuntinėti savo prekes to
liau Mississippi upe. Kilo dide 
lis pasipiktinimas. Dagi imta 
kalbėti apie galimų karų, (ii se
natorius Ross, iš Pennsylvani- 
jos, pasiūlė rezoliucijų, teikian
čių prezidentui galios paskelbti 
šafį esant karo padėty.

Visa, tai atsitiko kone šimtas

t’nės Valstijos, prezidento Roo- 
sevelto administracijos metu, 
taipjau panaudojusios “Dievo 

ir gamtos” argumentų, ištiesė 
stiprių rankų pasigniaužimui 
Panamos, šiandie dar kiti pro
pagandistai siuldĮ panaudoti tų 
patį, idant padarius Meksikos 
liaudį beteise.

Dievo ir gamtos argumentas 
skamba labui patraukiančiai. 
Vis dėlto, truputį panagrinėjus 
visuomet surasi, kad už jo yra 
tas kita: pelnai, ekonominės 
)irmenybčs, tas, kuriam “Die

vo ir gamtos” argumentas yra 
ik danga.

įvairumai
Indijos turtai. — Indijos di

džiausia nelaime šioj valandoj 
yra jos milžiniški turtai. Ka
dangi jos žemėje pilna aukso 
rudos, brangiųjų akmenų ir as
besto, ji negali gauti iš Angli
jos nepriklausomybės.

Pasak čia leidžiamo “Busi
ness Magazine,” Indijos mine
raliniai turtai yra žinomi vien 
Anglijos geologams. Aukso, si- 
labro, anglių, rudos, asbesto ir 
kitokios kasyklos veik nepalie
stos, kadangi valdžia nesirūpi
na kasyklų išplėtojimu ir kar
tu neleidžia patiems žmonėms 
ąMTuoti kasyklas.

Aukso yra Kolai; kasyklose ir 
kitose Indijos dalyse. Jis tapo 
išplautas įvairiose upėse. Gele
žies rudos yra gausiai daugelyj 
provincijų. Ekspertai apskai
to, kad nė tūkstantinė dalis ru
dos Indijoj dar nėra iškasta ar 
paliesta. Centralinėse provinci
jose yra daug wolframo, iš ku
rio išgaunamas Sungstenas. 

Taipjau iškasama sidabro, safi- 
rO, rubinų ir grafito. Randama 
didelėj kiekybėj vario, asbesto, 
hronb ir mikos. Anglių laukai 

yra dideli, turtingi ir veik ne
išsemiami.

Triic translalion filed with the post- 
nnaster At Chicajęo, III. June 5, 1920 
as reguircd by the act of Oct. 0. 1917

Išteisino karo piktadarį. — 
Vienna. Austrijos pirmas ‘‘karo 
kriminalistas” feldmaršalas S te 
phen Ljubicic, buvo teisiamas 
iiigščiausiojo teismo ir liko iš
teisintas, pasiremiant “nepa
prastomis karinėmis aplinkybė
mis.” Toks nuosprendis parodo 
atėjimų Austrijos militaristų 

kastos ir yra smūgis socialisti
nei valdžiai, kuri ėjų prieš Lju-

Generolas buvot kaltinamas 
dėl žmogeudyibės,—dėl jo pa
liepimo 1915 m. sušaudyti Ga
licijos fronte trylikų Austrijos 
kareivių ir du rusų belaisvius. 
Jie buvo sušaudyti ar pakarti, 
be jokio teismo, vien to gene
rolo paliepimu.

Ljubicic prisipažino, kad jis 
liepdavęs sušaudyti vien nužiū
rėjus pabėgimų, bailumų ar šni
pinėjimų. Jis pats liudijo, kad 
vienas jo kareivių susirgęs ir su-

paliepta sušaudyti kaipo dezer- 
tirą. Kitas kareivis tapo pakar
tas už tai, kam jis pasakė, jog 
rusai yra “geri žmonės.”

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Uatavla Gydytojas Ir Chiriirna 
25 E. Washinxto* BU 
Marahall Field Aaa«x 1 

I8th fl. Ruimu 1827 
PhoiM Ceatral 1242 

Valandos: nuo 10 iki 12 Iryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitaga 2®1S 
Rezidencijos telef. Albany 8710

z
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DEN1TSTAS

Valandos: nuo 10 iki 3 vai raka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
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John L. Spivako laiškas 

prezidentui.
> ' < •

PAUL HANNA
[Federuotoji Presą].

VVashington. — John L. Spi
vak, atstovaujantis West Virgi
nijos United Mine VVorkers, 
\Vcst Virginijos Valstijos Dar
bo Federaciją ir Amerikos Ci
vilės Laisvės Uniją, įteikė pre
zidentui NVilsonui reikalavimą, 
kad federalė valdžia tuoj stver
tųsi tinkamų įmonių, idant su
grąžint \Vest Virginijos ang
liakasiams laisvę, kurią garan
tuoja konstitucija.

Šiandien paskelbtasai Spiva- 
ko laiškas prezidentui skamba 
sekamai:

Garbingas Woodrow Wilson,
Baltasis Namas,
VVashington, D. C.

Pone:
Atsakydamas į sekretoriaus 

Tumulty’s prašymų suteikti 
Jums sutraukų žinių apie West 
Virginijos padėtį ir apie tai, ko 
angliakasiai ir kitos rųšies amai 
įlinkai reikalauja iš Jūsų, aš tu
riu pasakyti štai kų:

Kai-kuriose West Virginijos 
dalyse, o ypačiai Logano, Miiir 
go, Marcerio ir Mc Dowell’o ap- 
skričiuose, egzistuoja tokios sų-

KLEIN BROS.
HALSTED 201h STS.

Skalbiama Mašina

$25-95
Didelis numažinimas kainų.

Du kart ant metų didžiausios Chicagos olselhausės numuša kainas ant ta
vo rų. Mes pripirkome daug tavoro Jums ant naudos. Jums proga pasi
naudoti šiomis kainomis.
Tikras Hope Muslinas, 
austas Lousdale dirbtu
vėj, pilnai yardo pločio 
(tik 10 yardų) yar
das 32 ’/j
Tikras Everett Classic 
dubeltavas Gingham, 
dryžuotas, ar čekiuotas, 
39 c. vertė, (tik 10 yar 
dų), yardas 29c
Standard Gingham ge
riausios rųšies, visokių 
mierų, baltų; mėlynų ir 
baltai čekiuotų (tik 10 
yardų) yardas 24c 
Stalava klijonkė, pilnai 
P4 yrd. pločio, šviesaus 
plytelių paterno ir kito
kių, paprastai kaina 69c 
(tik 2 yardus) yar
das 39c
Pusiau nubaltintas Sha- 
ker Flanclis, 27 colių 
pločio, dubeltavos vil
nos, 29 c. vertė, (tik 
10 yardų) yardas 19c 
Kictmedžio langų skry 
neriai; 12 colių rėmai 
suglaudžiamo skrynerio 
gali ištęsti iki 33 co- 
lįjj; užkalta geriausios 
rųšies drato audimu, 
no 25c
Kietmedžio Kliozpiniai, I 
3 tuzinai 10c.
šeimyniško didumo Ru
čine apval; drapanų 
gurbas; medžio dugnas; 
2 šoninės rankeniukės 
po 79c
Moteriškos: bovelninės, 
šukuotų siūlų pančokos; 
dubeltavos pėdos, rudų, 
žilų ir juodų spalvų; 25 
c vertės; pora 17c ,

]y^os, kurios mažai kuo ski
riasi nuo peonažo [įstatymai, 
kurie duoda galios skolinto
jams laikyti pavergime skoliniu 
kus tol, kol jie nesugrąžina sko
lą]. Tas sąlygas valstijos valdi
ninkai ne tik toleravo, bet, yra 
pamato manyti, kad patylomis 
jas rėmė. Toki dalykų padėtįs 
dvejais atvejais grąsino valsti
joj pagimdyti civilį karą. Gi 
[dabartiniu laiku toji padėtis 
yra stačiog nebepakenčiama ir 
spirte spiria, kad prezidentas ar 
ha kongresas stvertųsi reikia
mų įmonių, idant išvengus at
viros kovos. Tatai reikalinga 
daryli ir todėl, kad valstijos vir 
šininkai absoliučiai nieko neda
ro, kad prispirus pildyti valsti
jos ir nacionalius įstatymus.

Dėlei sutaupinimo laiko, aš 
paimsiu tik Logano apskritį, 
kaipo pavyzdį. Trumpai kal
bant, padėtis ten yra sekama:

Tasai apskritis, labiau žino
mas kaipo Guyan Valley, fakti- 
nai randasi už Amerikos įstaty
mų rybų. Niekuomet čia nebu-Į tymus, dvylika žmonių liko nu- 
vo prisilaikoma Jungtinių Vai-1 kauta ir daug sužeista Matewa- 
stijų konstitucijos. Visų ameri
kiečių nepaveržiamos teisės 

žodžio laisvė ir ramių susirin
kimų laisvė—čia neturi jokios 
reikšmės: kadangi už kalbėji
mą ir susirinkimų laikymą bau
džiama mirtimi. Mirtimi baus
davo “prasižengėlius” pasam
dytieji žudeikos, kol, ant galo, 
įsiviešlpatavo juodasai teroras,

kasius prie pat Logano ir mel
dė jų padėti ginklus! ir grįžti 
namo. Gubernatorius prižadėjo

ir atitaisyti visus blogumus, pa
darytus praeityj.

Šiuo laiku butų bergždžias 
darbas smulkmei)ingai nagrinė
ti tyrinėjimo padarinius; pa
kaks pasakyti tik tai, jog kal
tinamieji neužginė nei vieno 
įtarimo. Gruodžio 20, 1919 m., 
apkaltinimai atsidūrė guberna
toriaus rankose. Ir ką! jis ne
rado reikalingu net perskaityti 
juos! Apkaltinimai, susidedan- 
tįs iš 300,000 žodžių ir tJlpi- 
nantįs pakankamai faktų, kad 
valstijoj siaučia bjauriausia sa
vavaliavimas, guli ant jo stalo. 
O Ino tarini žmogžudystes kar
tojasi po senovei ir privatinės 
armijos dūkimui nepadaryta 
galas.

Vos porą dienų atgal, kada 
gubernatorius važinėjosi po val
stiją ir mokino piliečius, kaip

Gvarantuoti budilninkai 
ant vienų metų; garsios 
VVaterbury rųšies, 
po 1.45
Kaspinų liekanos (rėm 
nantos) nuo 2 iki 5 yar 
dų; visi šilkinio moire 
kaspinai; 4'.-j ir 5 colių 
pločio yarads po 27>/2c 
Nosinukės; viriškos ex- 
tra didumo, indigo mė
lynumo nosinukės, 
po 17c
O. N. T. Siūlai, špuliu- 
kė »• 7c
Shinola šuvaksis, dėžu
te 8'/jc
Vyriškos bovelninės pa 
nčiakos; žilos, juodos ir 
mėlynos, pora 14c 
Juodas Pusiau Vilnonis 
Sorge; 36 colių pločio; 
puikiausia sijonams ir 
dresėms; yardas 50c 
Vaikų Juodos Bovelnos 
pančekos; mieros nuo 5 
iki 6l£; pora 5c 
Moterių žaketai šviesiai 
ir tamsiai išfiguruoto 
perkelio, peplum sti
liaus, gražiai aptrimin- 
tas, mieros nuo 36 iki 
46; $1.50 vertės/ po 88c 
Vaikų Knickerbokeriai, 
gražaus paterno; yra 
tai augštos rųšies ma- 
tcriolo, labai puikus ne
šiojimui į mokslainę, 
po 1.50
Mergaičių balti audek
lo Pumpsai, su* linky- 
mo dirželiu; žemom kur 
koms; balti padai, mie
ros iki 2; po 1-59

Skalbiami marškiniai 
gražus ir pritinkanti 
marškiniai geros rųšies 
linų audeklo, kriaučių 
modelis, su kišeninis ir 
guzikais; liemuo nuo 23 
iki 30 mieros, po 69c 
Mėgsti lovų uždangalai, 
dubeltavų lovų mioros, 
išdirbti pagal Marseil- 
les patemą, po 1.98 
šveicariški ir organdy 
mezgimų flounsingai; 
27 colių; yardas ST’/jC 
Moteriški megztiniai a- 
patiniai marškiniai; pa
prastai apsiulėti, apvilk 
ta apikakle; 33 c vertė 
po 17c
Thos. J. Webb Aukštos 
rųšies kava; 3 svarai 
į pakelj, 1.35
l’et Rųšies Evaporuot^ 
Pieno, augšta dėžute, 
po 12*/jc
Valdžios perviršis džio
vintų slyvų, didesės 40 
iki 50 didumo, rųšies už 
kurią jus mokate po 32 
c.; sudėta į 5 ir 10 sva 
rų maišelius, svaras 
po 17'/2
Del Monte Rųšies be
sėklės rezinkos 35c pa
keliai po 28c
Club House Tomato Cat 
sup. 28c miera už 22c* 
Kirkta American Fami
ly muilas 9 šmotai 
už 63c
1 šmotas Jap Rose toi- 
letinio Muilo dovanai su 
American Family mui-

Stačiog netikėtina, kad tokių 
dalykų dėtųsi Amerikos konti
nente.

Amerikos piliečiui negalima

300 Augšto laipsnio matracų
Jums proga nusipirkti matracus, užtikrinančius miegą ir pa
silsi, daug pigiau negu jus tikėjoties.

Lotas 1 Matracai, bovelnos vailoko viršus;; gerai pri
kimšti; apsiūti puikiai artistišku užvalkalu; tankiai su- 
sagioti; visų mierų po $4.44

Lotas 2 Matracai, išverčiami, bovelnos vailoko vir
šus ir apačia; apsiūti, puikai artistišku užval
kalu; visų mierų ant šio pardavifno po $7.65

Lota 3. Matracai, kombinacija bovelnos. 
vailoko ir vilnų; gerai prikimšti impe
rini roll kraštai; extra geras užvalkalo 
s; visų mierų po $9.90 __________ ________ _

Lotąs 4 Matracai; pilnai vailoko; imperini roll kraštai; apsiūti pui
kiu artistišku užvalkalu, tankiai susagstytas; visų mierų po $13.75

no apskrities miestų. Vykti Lo 
ganau bų paso—reiškia statyti 
savo gyvastį pavojum Net laik
raštininkas negali aplankyti to 
miesto be paso. Turėjimas pa
so da neduoda jam laidos, kad 
jis neatsidurs pavojuj.

Ten yra šimtai gerai apgink
luotų žudeikų, kurių vieninte
lis užsiėmimas yra daboti, kad 
mieste nebūtų skelbiama žod
žio ir ramių susirinkimų lais
vės teises. Tie žudeikos tarnau
ja anglies kasyklų savininkams. 
Toji privatinė armija, kurios 
tikslas yra ginti kompanijos 
interesus, turi 
ar dvidešimti 
valdžius, (*,000 
du traukiniu,
milionų, šovinių. Tie ginklai ir 
amunicija sudėta Logan apskri 
ties teismo name. Reikalui atė
jus, jic\tuoj gali būti naudoja
mi. Prie teismo name da su
dėta huo 1,5 iki 2,000 galionų 
degtinės. Nelegalu pirklyba s va i 
ginančiais gėrimais žydi tame

apie dvidešimti 
penkius kulkas- 
gerų šautuvų ir 
arba apie vienų

Su 3 durimis aisboksiai 
(refrigerator)

Turi daug vietos ledui; sanitariška, baltai iš- 
cnemiliuota vieta padėjimui provisijų; keturlin
kos dur|s; gerai insuluota; apdailyta auksiniu 
aržuolu, kaina $34,50

Su atkeliamu viršum aisbaksiai; baltai išne- 
meliouti vieta padėjimui provisijų, kaina $18.50 

Su atkeliamu viršum aisbaksiai; šemyniško di
dumo, kaina $12.50

Didelis Išpardavimas 
Gramafonų

geriausių išdirbysčių Columbijos Viktoro ir Ricljtono, grajina visokius 
rekordus. Guarantuoti ant 10 metų. Kaina $25 iki $400. Taipgi parduo
dam ant lengvų išmokėjimų.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais springo 

sais, motoru; išduo
da skambų ir gražų 
balsą. Kaina $50.00. 
Labai paranki j Lie
tuvą parsivežti.

Naujausi Lietuviški Rekordai. Kaina po $1. vienas. Mažiau 
kaip G rekordui kitur nesiunčiame.

Jaunavedžio Pasiskundimas ir Tarditoja, Dialogas.
Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas.
Piemenėlis ir Pavasaryje, M. Petrauskas.
Jonas Smikis ir Maušo Kelionė, Dialogas.
Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai.
Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas.

Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas.
Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas.
Kas Subatos Vakari) ir Jan Saulutė Leidžias.
Pade.spanas ir Mazurka.
Lietuvą Tėvynė Musų ii* Tykei Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. ,
Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą.
Ant Marių Krantelio ir Saulute Tekėjo.
Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas.
Katalogą pasiunČiame kožnam dykai.
Didžiausia Krautuvė Gramafonų, Knygų, Auksinių daiktų,

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

K4535 
E4536 
E4586 
E4237 
E4475 
E4272 
E4474 
E4416 
E4363 
E3417 
E2356 
E2857 
E2358 
E3191
E4181

ma privatinių sargų teismo rū
muose. *

Pakartotinai buvo kreipiama 
West Virginijos gubernatoriaus, 
John J. Comwell, domę į egzi
stuojančias sąlygas. Visa ką jis 
kada nors padarė, tai—“apgai- 
listavo” tą padėtį. Niekuomet jis 
nedarė jokių pastangų, kad su
laikius puolimus ir žmogžudy
stes. Užmušystes pasikartoja 
beveik reguliariai, o vienok ne
daroma jokių pastangų, kad 
areštavus žudeikas.

Keliai vedantis j Luganą, sau
gojama kulkasvaidžių irx gink
luotų vyrų, kurie nuolat stovi 
ant sargybos. Logano yra api( 
150 žudeikų, kurie 1 slankioja 
apie geležinkelio stolį, o taipgi 
miesto gatvėmis ir visuomet 
yra pasirengę išvyti spėka iš 
miesto bile vieną pilietį, kurs 
jiems yra nepageidaujamas.

Rugsėjo mėnesyj, 1919 m.. 
mušimas, nuožmus koneveiki
mas ir net kdrimas angliakasių, 
o lyginai gubernatoriaus indi
ferentiškumas taip įkiršino ke-

Jus Patįs Laikoties Raktą
Kada Jus Pasidedate Savo /
Brangenybes Vienoje Safe De- 
posit Dežutftje, Musų Didžiojoj 
Plieninėj Spintoj.
Dėžutė kainoje tik S3.00 metas.

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir į Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo
dama ant Visų

ne, M ingos apskr. Tarp nukau
tųjų buvo ir Matmvano majo
ras, kurs ryžosi pildyti miesto, 
valstijos ir visos tautos įstaty
mus. Tos žmogžudystės yra pa
dariniai sistemos, kurių toleruo 
ja gubernatorius.

Da pirm mūšio buvo atkreip
ta generalio prokuroro domę į 
Matewane egzistuojančias sąly
gas, kurios gimdo skaitlingas 
užmušystes. Jis nepadarė nei 
vieno žingsnio, kad sustabdžius 
žudeikų savavaliavimą, p, kiek 
vėliau jis griežtai atsisakė kiš- 
ties į tą dalykų, pareikšdamas, 
kad valstijos valdininkai pri
valų rupiu ties tuo. Formalumo 
atžvilgiu jis elgiasi teisingai; 
bet delei lo tūkstančiai piliečių 
atsidūrė sekamoj padėtyj:

Jungtinių Valstijų konstitu
cija, valstijos ir nacionali įsta
tymai atvirai ignoruojama ir 

peržengiama privatinės armi
jos, kuri tarnauja anglies kasy
klų savininkams. Gubernatorius 
viena iš dviejų,—; 
negali į pajėgiu t i 
konstitucijos, nacionalių ir val
stijos įstatymų. Visos apeliaci
jos, paduotos jam nuėjo nie
kais.

Iš kitos pusės, federalė vald
žia reiškia, kad delei .formalu
mo jinai negalinti kišties į val
stijos reikalus.

Be abejones, yra krizių, ku
riems kilus, nebegalima paisy
ti įvairių formalumų ir tech
niškumų. Kuomet gręsia krau
jo praliejimas, kuomet nėra ki
tos išeities delei atitaisymo pa
darytų blogumų ir atgavimo 
teisių piliečiams, kaip tik kreip

ar nenori, ar

derale valdžia privalo atitaisy
ti skriaudas, padarytas pilie
čiams los didžiulės valstijos.

Vardan visų West Virginijos 
organizuotų anglila'kasių, West 
Virginijos Darbo Federacijos ir 
Amerikos Civilės Laisvės Uni
jos, manęs prašyta gauti aiškų 
atsakymų: ar teisės, kurias ga-

stilucija, yra prilaikoma Wcst 
Virgjini jo's piliečiams? Jeigu
kad prisilaikius tų teisių?

Aš didžiai įprašau Jūsų pa
daryti gulą terorui, kurs siau
čia West Virginijos pietiniuose 
apslkričiuosc, ir alsleigli toj 
apylinkėj Jungtinių Valstijų 

konstitucijoj patvarkymus,— 
idant davus progos tūkstan
čiams Amerikos piliečių gyven
ti ramume ir palaimoj.

jie stvėrėsi ginklo ir ryžosi pu L 
ti Lugano apskritį, idant, pri
vertus savavalius pildyti Jung
tinių Valstijų kcmstituc’ja.

Tarpusavinis karas darėsi ne 
išvengiamas, ir gubernatorius 
suprato, kad jis perdaug ilgai to 
leravo skriaudas ir neteisybę. 
Jis ir C. F. Kfceney, prezidentas 
distrikto No. 17 Amerikos an
gliakasių unijos, sulaikė anglių gyvena mieste.

John L. Spivak 
Atstovaujantis:

West Virginijos Darbo Feder., 
Dislr. No. 17, U. M. W. of A. 
D’str. No. 29, U. M. W. of A. 
Amerikos Civilės Laisvės linija.

NVAUKEGAN, III., birž. 3. — 
Greal Lakęs stoties komanduo- 
tojas rear admirolas Bassett, 
delei du syk jurininkų sukeltų 
rasinių riaušių, uždraudė juri
ninkams laukyties į Waukega- 
ną. Tik tie gali laukyties, kurie

......................................... !. :' ", j.

Central Manufacturlng Dlstrlct Bank
1112 West 35th Street

Turtas Virš $6,000,000.00

Atidarą Panedėliais, Seredomis ir Subatomis—vakarais.

PINIGUS J LIETUVĄ SIŲSKITE PER

Eiiropean American Bureau
A. PETRATIS & CO., Vedėjai
3249 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

BOULEVARD 611.
Pinigus išmoka paštu gyvais pinigais ir pristato 
siuntėjams kvitą su parašu gavusio.

LAIVAKORTES PARDUODA.
PAŠPORTUS PARŪPINA.

Apsauga Padėtiems Pinigams 
SEcuRiTY Bank teraaMBSMMs of rirrriTJū iiimiiiiHiaBiMiiiiiiiiiii 

Miiwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3/, PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ 
Saugios Oepozitu Dėžės 
Mairkomo. Svetimšaliu, Pinigai

Atdara panedellais ir subatomis iki 8 vai. vak.

■ aV j

LIETUVIS, PAVEIKSLŲ 
IŠDIRBĖJAS

M. PAUKŠTIS,
Sepcialistas dėl grupų, vestuvių 

ir pamilijų. Šviesa nedaro skirtu
mo. Fotogramuojame deiną ir va- 

: kare. Darbas kiekvienam užtikrin- 
■ tas.
i Iš senų paveikslų maliavojam di- 
delius.

; Atadara nuo ryto 9 iki 10 vakaro. 
' Nedėlioj, Panedėlyj, Sercdoj ir Pėt- 
nyčioj nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Letuviai! Norėdami nusitraukti 
gerus paveikslus, ateikite pas lietu
vį ir gausite gerą darbą — patarna
vimą ir prieinamą kainą.

M. PAUKŠTIS,
i 2743 W. 47th St., C’hcago, III.

Tel. McKinley 5941.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmimo fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į mane. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

______ CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00

1 Resources .................... 2 .... $1,000,000.00
BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 

•nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams
! j seną Tėvynę.

SsssiBos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzle 8902.

i 851446 W. 12th ST.
Art| St. Louia Avė.

I CHICAGO, ILL.

“Aušros”
Mokykloj

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

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

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

Aušros Mokykla — seniausia ir 
įtariausia, jos tikslas suteikti neaU 
būtinai reikalinga moksle, kad su Jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų.

Dėlei didesnes naudos sau ir pa- 
cankuino mokyklai pradekite tuoj 
neatidfiliodami visi sykiu.
3OQ1 South Halsted Street

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

Ateik į Vilas County Wiscon- 
sin, kame dėl žemes 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 Sanborn Bldg., 
Eagle River, Wis.
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Orlaivių lenktynės 
aplink žemę.

Per Atlantikų kelias jau maž
daug yra žinomas. Jį perlėkė or
laiviu kapitonas Alcock. Tas 
kelias einu per St. John ir Hali- 
faxą j Nv\v Yorką.

L. šernas.

i SVEIKAS ir LINKSMAS KŪDIKIS YRA 
į PŽIAUKSMAS KOŽNAI MOTINAI
I Visi kūdikiai, jeigu gauna tinkamą maistą, tarps 
" gerai ir išaugs į tvirtus ir kuningus. Jeigu ne- 

gali žindyti savo kūdikio, kam rizikuoti su tokiu
■ maistu, kurs sugadina vidurius. Pirmiausia jūsų

mintis turi būti.

eaglebrand
(CONDENSED MILK)

Tai maistas, ka buvo “pirnla mintimi” trijų gent- 
karčių motinų. Veik visi kūdikiai pradeda urnai 
progresuoti kaip tik padedami ant Eagle Brand. 
Jeigu turite keblumų su maitinimu kūdikio—jeigu 
jis neauga kaip reikia, verkia, atkaklus ii nesma
gus_ pasiųsk mums šiandien kuponą apie maiti
nimo instrukcijas jūsų kalboje, taipgi penkiasde
šimts keturių puslapių knygos apie kūdikius, dy
kai, kurioje paaiškinama kaip užlaikyti kūdikius 
tvirtais ir sveikais. t
Nebėdavokit apie cukraus ir pieno stoką. Nusi
pirk it dėžę Eagle Brand šiandien ir naudokit jį 
ant stalo ir valgius gaminant, kavoje ir šokolade 
—faktinai. visokiems tikslams kur paprastai rei
kia pieno ir cukraus—Jis yra pigesnis ir skalses
nis. ir delei ic atsakantumo jis yra GERIAU-

; F ant jūsų stalo

šis Labiliu ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

INSTEIGTA 1857 M.

vartojimui.
Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groseriy Krautuvėse.

The Borden Compaay 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK

Iškirpk kuponą. Pažymėk no
rimą knygutę ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN.

Mrs........... .............
Street ...................
City .......................
State ......................... (8)
...... Nurodymai apie Valgius
...... Kūdikių Gerovė

■

Dvi svarbiausios Amerikos 
orlaivininkų organizacijos ren
gia šiemet orlaivių lenktynes 
apie žemę. Lenktynėse gali da
lyvauti visokių tipų aeroplenai 
ir orlaiviai. Iki liepos I dienai 
laikas lenktynėms nepaskirtas, 
dalyvaujantis lenktynėse gali 
išlėkti, kada savo orlaivį lenkty
nėms prirengs, ir gali lenktynes 
pradėti lėkdamas iš Amerikos i 
rytus, ar j vakarus, kaip le
kiančiam patinka. Tokia lėkimo 
laisvė yra vienok lik iki liepos 
mėn. I d. Tame vienok nieko 
įstabaus nėra, nes išlėkę j rytus, 
turės paskui lėkti tais pačiais 
keliais vakaruose, o išlėkę į va
karus, turės tais pačiais keliais 
lėkti rytuose. Nuo liepos 4 d. 
pradžią kelionės visi lėkti turės 
i lą pačią pusę. Pirmą dovaną 
gaus tas, kur pirmiausiai kelio
nę atliks. Tikslas lenktynių nė
ra tai siausmas: jos rengiamos 
ištyrimui saugiausio orlaiviams 
kilio keliaujant aplink žemę. 
Juk ir laivams ištirti saugų ke
lia reikėjo daug laivų ir žmonių 
gyvasčių aukoti. Daug laivų ir 
žmonių žuvo, kol surastas sau
gesnis kelias Ledinėse jūrėse 
perplaukimui iš šiaurinės Eu
ropos, šiaurių Sibiro Ledinių 
Jūrių pakrantėmis į Ameriką. 
Orlaivininkas Andree, išlėkęs 
prie šiaurinio žemgalio, žuvo 
dėl nežinojimo kelio , kuomet 
Peary ten prisigriebė be nepar- 
galimų sunkenybių. Tas pats 
yra ir su kraštais prie pietinio 
žemgalio. Daug žmonių papras
tai visur žuvo dėl nežinojimo,

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Prannšlmas.

Elgkimes kaipo Valstybės 
žmonės.

Paskutiniu laiku kai kurios 
organizacijos, nealsižiurėda- 

mos j tat, kad musų Valstybė 
lur čion Amerikoje įsteigus sa
vo atstovybę, betarpiai kreipia
si įvairiais reikalais prie Ameri 
kos Valdžios įstaigų arba skel
biasi, duodančios patarimus 
įvairiais valstybės reikalais.

Be to kai-kurie Amerikos lie
tuviai betarpiai, kreipiasi prie 
Lietuvos Vyriausybės įvairiais 
sumanyma s, kurie liečia visu 
lietuvių reikalus, neteikdami 
apie tat net jokių žinių pačiai 
čion esančiai Atstovybei.

Kitų valstybių piliečiai taip 
nėra pripratę daryti. Visais Lie
tuvos piliečių reikalais prie Ame 
likos Suvienytų Valstijų Vald
žios reikia kreiptis ne kitaip, 
kaip tik per Lietuvos Atstovybę 
Amerikoje. Kitaip darydami, 
mes parodytume vien lik savo 
valstybinį nesubrendimą, o be 
to tat daro blogos įtakos ir Į pa
čiu reikalų nusisukimą.C c c

Lvgiu bildu visais valstybės 
reikalais prie Lietuvos vyriau
sybės prašomi4 kreipties per 
Lietuvos Atstovybę, nežiurau, 
kokie tie reikalai nė nebūtu, ar 
kokie pasiūlymai, ar nutarimai, 
>r pagaliau anl pačios atstovy
bės nusiskundimai, l’žtikrina-

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

»
Kiti Borden Produktai:

Borden’s Evaporated Milk Borden’s Malted Milk 
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate
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PINIGUS I LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

siunčiame per LIETUVOS PAŠTĄ ir per LIETU
VOS PRAMONES IR PREKYBOS BANKĄ, KAU
NE ir jos skyrius VILNIUJE, PANEVĖŽYJE, 
ŠIAULIUOSE IR KYBARTUOSE. Męs atstovauja
me kelias didžiules New Y orko Bankas. Persiunti
mą gvarantuojame.

“CASH” PINIGAI 
parduodami MARKĖMIS, FRANKAIS, RUBLIAIS ir kitų tautų 

DRAFTAI IR ČEKIAI
išduodami keliaujantiems, su kuriais pinigai gaunami LIETUVOJE.

DRABUŽIUS IR AVALINĘ 
visokio sunkumo ir didumo baksuose siunčiame LIETUVON greitai 
ir saugiai.

PASPARTAI DYKAI 
keliaujantiems Lietuvon per musu ofisą pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTĖS 
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

DOKUMENTUS 
įgaliojimus, daviernastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kontraktus ir 
kitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popierius PADAROME IR 

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

ponų ir rusų dvarai yra dalinama ir parduodama lietuviams. Klaus
kite kaip čia gyvenant galima įgyti žemę Lietuvoje. Nepraleiskite

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS 

užeikite ar rašykite į vienatinę Chicagoje ir Vakarinėse Valstijose 
Lietuvių Korporaciją, suorganizuotą pagal Illinois Valstijos tiesas.

BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.
35 So. Dearborn St., Chicago, III.

Telefonas: Majestic 8317 Antras floras, durys 206
Ofisai atdari: nuo 9 ryto iki 6 vakare 

Utarninkais ir Subatoinis iki 8. Ncdėliomis nuo 10 iki 4

MAGDE. “Ak, kaip man nieįti gal
vą! Ubandbiau visokius mazgojimui, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!”

.VARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai grabus, ivelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLESI”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 
i priklausanti grožį. O kas galkuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. ____

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

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos į 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike ją jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

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

—“■F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York*—

kaip save nuo nelaimės apsisau
goti; daug laivų ir orlaivių žu
vo dėl nežinojimo saugesnio 
kelionei kelio. Prieš Kolumbą, 
toliau nuo Europos ir Afrikos 
krantų į vakarus nieks nedryso 
keliauti dėl nežinojimo kelio,
kuomet dabar iš Europos Ame
rikon kas metai be baimės tuk
siančiai laivų keliauja.

Dovanoms lenktynėse skiria
ma apie milionas dolerių. No
rinčių lenktynėse dalyvauti yra 
š nitai orlaivininkų. Gali tuo 
pasinaudoti ir lietuvis orlaivio 
išradėjas, kurio orlaivis buvo 
rodomas garažo lange prie 
Halsted gatvės, Chicago  j. Gat
vėj buvo giriamas, kad lai esąs 
geriausias pasaulyj. Jeigu jis iš
tik ro toks yra, tai, be pagyrimų 
gatvėj, galėtų didelę dovaną lai
mėti, ir išradėjas savo vardą pa
saulyj pagarsintų.

Kelią orlaiviams lėkti pas
kirs lenktynių rengimo directo- 
riai. Jis bus tarp 600 šiauriti- 
nės geografinės platumos ir 
150 pietinės. Lenktynėse daly
vaujantis turi pranešti, kurį
kas kelią pasirinko. Orlaivinin- 
kai gali ir pasažirių paimti, jei
gu ras norinčių keliauti.

Trumpiausias lenktynėms 
paskirtas kelias yra 22,036 ang
liškų mylių, o ilgiausias 25,500 
mylių. Komisija pataria norin
tiems lenktynėse dalyvauti rin
ktis New Yorke, bet norintis 
lenktynes j vakarus pradėti 
gati rinktis taipjau j San Fran- 
cisco. Bet kelionė ties Pacifiku 
laikoma pavojingiausia, nes ta
me vandenyne viešpatauja tir
štos miglos, o Japonijos ir Kinų 
pakraščiuose dažnai pasitaiko 
t y f unai; dažnai ištinka taipjau 
netikėtos vėtros ir audros, ko 
Atlantiko vandenyne pasitaiko 
daug rečiau. Komisija vienok 
pataria lakūnams pradėti kelią
nuo Seattle, Wash., per Sitką, 
Alaską, Beringo jūrių siaurumą, 
Kamčatką, Ja,p. Bet tas kelias 
tik todėl patariamas, kad jis 
yra arčiausia šaltžemiu, Ant to 
kelio būna vienok typunai ir 
tirščiausios miglos. Tas kelias 
toliau eina per Kinus ir Indi- 
jas, toliau per buvusias Turki
jos teritorijas Azijoj, Egyptą, 
Kretos salą, Grekiją, Rymą, o 
čia eina jau gerai ištirtai ir ži
nomas kelias j Londoną, nuo
čia per Paryžių ir Berliną. Ke
lio užbaiga — tai orlaivinin-* 
kailis jau yra žinoma. t

ne, jog visi tokie raštai bus Lie 
’uvos Vyriausybei be jokio su- 
aikvmd ileikli.

v i

Taip paprastai daro kilų jau 
senesniųjų valstybių piliečiai. 
Taip reikėtų ir mums daryti.

II. Delei pasu vizavimo.
Patartina, kad visi, kurie ren 

’iasi keliauti Lietuvon, iš ank
sto pasirūpintų išgauti ir pasą 
r vizą. Nereikia tat atideliuoti 
ki paskutinės dienos. Neretai 
visai Atstovybei nepažįstami 
žmonės* kreipiasi Į Atstovybę, 
kad jiems į vieną ar kitą dieną 
įasus užvlzuotume. Pasai yra 
vizuojami ne tam, kad paėmus 
įlįsta lytą mokesnį, bet kad už
tikrinus, jog toksai ir toksai 
nliet’s ar pilietė lur teisę įva
žiuoti. Gal būt visokių prasi
kaltėliu, kuriems duoti viza ne
galima. Todėl reikal'ngis yra 
šioks-toksai ištyrimas, kursai 
•eikalauja laiko ir tat maž-daug 

dviejų savaičių la ko. Delei šių 
iriežasčių reikia iš anksto apie 
/ižą pasirūpinti ir neatdėlioti 
ki paskutinės dienos. Be to ki-
i nurodo, jog Lietuvos Atsto

vybės nustatyta už viza mokes- 
lis yra augšlesnė, negu kitų
valstybių. Tai netiesa. Rusų lai
kais prie išdavimo paso buvo 
imamas mokesnis tai Raudo- 
lamjam Kryžiui, lai tam tik- 
*oms labdarybės įstaigoms. Ki
lis valstybės ir šiandien paima 
trio tos progos tai valstybinę 
nokesnį, tai mokesnį už perė- 
imą per sieną ir L t., ir jeigu 

viską suruokuoti, lai tas ni'O- 
k'esnis toli grasu viršija 5 dole
rių. Lietuvos Atstovybė paima 
kęsais toli gražu viršija 5 dole- 
nes'$2.50 reikia paskaityti žy
minį mokesnį ir 50c už prisiun- 
limą, blankas, ir t. t.

J. VILEIŠIS
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Tel. Yards 8G54

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
uijos hospitalfL 
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 vJIai v. (

Liliana
ŽOLIŲ ARBATA

- TIKROJI SU VAIZBOS
ŽENKLU “STAR”

- Ji susidedu iš importuotų žo
lių. Ji tvarkys ir gydys jūsų 
vidurius ir visą kūną, valys jū
sų vidurius, akins virškinimą, 
priduos norą valgyli, prašalins 
dieglius ir galvos svembimą. 
Valys ir sutvirtins jūsų kraują, 
nuramins jūsų nervus ir suteiks 
sveiką miegą. Ji taip-gi esti 
labai gera nuo kirmėlių vai
kams. Esti taip mačijanti viso
kiose motriškų ligose. Kaina 
už,pakelį $1.25.

Rašykite dėl jos:
STELLA DRUG & HERB CO.,
Dept. 30, 4359 W. Thomas St. 

Chicago, III.

Saugok akių regėjimą

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialus gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
1(t

Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

l’arp Mai sbfield ir Paulina gat. Ofiso Valandos nuo JO ryto iki 8 vai. vakare 
Ncdėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Speciale žema Kaina Akiniams
Per visą šį mėnesį

Mano siekis, paduodant šitokias žemas kainas, 
parodyti visiems, jog akiniai PRISKIRTI jums 
MOKSLINIU budu per AKULISTĄ ne kainuoja 
daugiau, negu pirkti SANKROVOJE ir JUMS 
PATIEMS PRISISKIRIANT.. Atmink tai — jog 
niekad neataugįsi kitos poros akių, todėl pavesk 
jas globai Experto, kada joms reikia akinių, y- 
pač kada tai nekainuoja daugiau. Šios kainos 
iki pabaigai šio mėnesio.

Paauksuotais rėmeliais $2.95, $3,95 ir daugiau.
Tyro aukso romeliais $5.95 iki $11.95 

Didelis Pasirinkimas Kainose.
Nieko nerokuojama už priskyrimą ir egzami

navimą akių. Stiklus mes priskirsime jūsų akim 
ir įdėsime į rėmus. Mes patįs tekiname lensas.

DR. F. O. CARTER
120 So- State St., 2-ros lubos, Chicago.

23 metai prie f^tate St.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

VUCNATINIS KKGIBTRUOTA8 RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPOV'ro

vyrams ir s u augiems
Akiniai aukso rėmuos* nuo 56.00 tr »h- 
stč<au. Sidabro rėmuose nuo *1.00 Ir 
•aižiau. Pritaikome akinius uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių tkaudėjimaM, utvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių Herų, kurios ga
li būti prnėalintos Kerų akinių pritaky- 
mu. lityrimas utdykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s ailp- 
cta, netęsk ilgiau, o jieikok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai ušdykų. Atmink, kad mes kal
nam gvarantuojaiu akinius ir kiakvia- 
uam gerai prirenka**

B. M. MHS1R0V7, Kkspertaa Optikas.
J«t juo ssrgate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mana. Al buvau ap- 
tiokorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj II matų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bile kokius nutikus vaistu*. Ai rakomsnduoju tik GERUS daktarus. Ai asu 
draugas Įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

Roumatizmas Sausgėla.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
tr dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršml- 
nčtas ligas; mums Šiandie dau- 
gybe žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga :“ŠALTINI8 SVEIKA
TOS”, augalais gydyti#*, kai
na 50c.

AR fiORI BŪTI GRAŽI?
tai vartok

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėliy, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikaliu instrumentu; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viską^, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

“BOTANICAL FACE CREAM”
Tai yra viena iš geriausių žo

lių, katra auga Europoj ir Ame
rikoj ; liko ištirta kaipo geriau
sia Dovana Gamtos! pagra

žinti veidą; gydo spuogus, pra
šalina nuodegimo saulės, duoda 
labai baltą ir jaunu nurodantį 
veidą; kaina $1.00 su prisiunti- 
mu per paštą tiktai.

Adresuok:

Z. W. LUKAS
3402 Lowe Avė., Chicago, III.

F ... ........ ...
Office Phone Canal 330

Residence Phone Garfield 7830
DR. D. G. BERENS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kalba lietuviškai

Office 1801 So. Ashland Are.
Valandos: 9-12 — 2-5, 7-9.V
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SOCIALISTŲ PRESOS 
PIKNIKAS.

Dalyvauja nr Naujienos; bus 
specialia lietuvių skyrius.

Socialistų Presos piknikas 
nebetoli. Jisai bus birželio 13 
dieną puošniame Riverview par 
ke. Šiemet Soc. Presos piknikas 
žada būti iškilmingesnio nei 
kada nors pirma. Be to, jame 
dalyvauja ir Chicagos lietuvių 
socialistų dienraštis Naujienos. 
Lietuviai socialistai pasiėmė iš 
Partijos kelis tuksiančius tikie
tų. Iki birželio 13 d. jie turi būt 
išparduoti musų draugams ir 
Naujienų rėmėjams.

Tikietų kaina įmanoma, tik 
27 centai (ir 3c karo tax'ų) as
meniui. Prie tu tikietų dar yra 
visa eilė komplimentarinių Ii-

BRIDGEPORT

Kun.
MOCKUS

kalbės
ROSELAND, ILL.

Kun. Mockaus Prakalbos

Subatoj, birž.-June 5 d., ’20
K. of P. svetainėje 

11037 Michigan Avė.

Pradžia 7:30 Inžanga 25 centai

Šitos prakalbos bus gana 
svarbios, pertai vertėtų pub
likai skaitlingai lankytis.

Rengia 1 kp. L. L. F.
Kviečia Komitetas.

Milžiniškame Chicagos 
Liet. Laisvamanių Piknike 

KALBĖS
Kun. Mockus ir 

Dr. A. Montvidas
I

Nedėlioję, birž.-June 13,1920

Černaua^o darže, Loyns, III.

10 vai. iš ryto.

Pirmu kartu Chicagos lie
tuvių istorijoje — Lietuviai 
Laisvamaniai paroetis savd 
galingą spėką lietuviškam 
klerikalizmui. Laisvę ir Tei- 
tybę mylintis lietuviai—vy
rai ir moterįs—išneš šiame 
piknike protestą prieš nelem 
tus darbus kunigijos: Lie
tuvoje ir Amerikoj^. Pertai 
visų Laisvamanių; visų lais
vę mylinčių lietuvių yra pa
reiga pribūti į šitą pikniką 
ir tuomi parodyti spėką prie
šams žmonijos progre
so, kad musų Laisvama
nių armija kovojanti už žmo 
n i jos pasil mosavimą yra ga
linga.

Rengia
1 kp. L. L. Federacijos.

kietų daugiau kaip už vieną do- mums, jų apšauktiems “social- 
lerį vertės. Jais, pridėjus po ke- biaurybėms.” LDLD. kuopa čia 
liatą centų, bus galima pama-j būtinai reikalinga.
tyli įvairių “štukų,” pavažinėti 

Į “kalnais” ir tt.
Darže, kur bus Socialistų 

' Presos piknikas, lietuviai socia
listai surengs “lietuvių” skyrių. 

, Tokį, kokio iki šiol nieks nesu
rengė.

'Eodel kiekvienas socialistų 
| pritarėjas ir musų dienraščio 
rėmėjas tegul nusiperka tikietų 

iškalno. Tikietų galima gauti 
Naujienų ofise ir pas vietos soc.

■ kuopų narius.
Lietuviai taipjau dalyvaus ir 

bendrame visų tautų programe. 
Čia, be svetimtaučių kalbėtojų, 
bus lietuvių kalbėtojas ir jų 
chorai.

Piknike, beje, kalbės ir dgė. 
Kate Richard O’Hare, tik-ką pa- 
liuosuota iš katorgos, kur ji bu- 

I vo įmesta dėl tokio pat nusi
žengimo kaipir d. Eugcnius 
Debsas. Kiti kalbėtojai buvo 
suminėti birželio 3 d. laidoj, 
lodei kartoti jų vardus neišpuo
la.

Visi spėja, kad šiame pikni
ke žmonių bus labai daug. Dau
geliui gal teks grįžti nuo daržo 
vartų. Kad šilo nesmagumo 
išvengus, norintįs dalyvauti pik
nike privalo nusipirkti tikietų 
iškalno.

Laisvamanių prakalbos.

Ketvergo vakare, birželio 3, 
Liet. La i s v. Federacijos 1-moji 
kuopa surengė antras prakal
bas (su paveikslais) Mildos sve
tainėj. Kalbėjo M. X. Mockus.

Neve’zint to, kad Mockus čia 
tik-ką buvo kalbėjęs ir kad 
įžangos imta po 35 centus nuo 
asmens Mildos svetainė buvo 
perpildyta. Įdomu, kad “bedie
vio” prakalbos pasiklausyti atė
jo ir ylių daug moterų. Nema
ža jų dagi su mažais vaikais.

Mockus kalbėjo apie pragarą 
ir rodė tam tikrų paveikslų.

Šiaud e Mockus kalba Bose- 
lande, K. of P. svetainėje.

— Buvęs.

WESTSIDE____
Žinios—žinelės.

Praeitą subatą, gegužės 29, 
Dr. Vinco Kudirkos draugija 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Be kita susirinkime prisi
minta apie paskyrimą aukos 
pastatymui a. a. Br. Vargšui 
paminklo. Didele didžiuma bal
sų nutarta skirti 25 dolerius.

Tai vienintelė tikrai pažangi 
pašalpos draugija West Sidej. 
Pažangieji vietos lietuviai, ku
rie yra pasiskirstę įvairiose Pet
rinėse ir pilipinėse draugijėlėse 
ir, nelaimėj atsilikus, tegauna 
vos kelia tą dolerių pašalpos, ve- 
ly spiestųsi į Dr. Kudirkos 
Draugiją. Ji, berods, vienintelė 
draugija West Sidėj, kuri mo
ka didžiausią pašalpą ligoje.

—o—•
Geras mano priclelis andais 

pasakė:
— Na, kad Nauj’enų pikni

ke Rivervjų parke kalbės ir 
Debsas, visa West Sidė jame 
dalyvaus!

Jis sako liesą. Kiek girdėjau, 
vietinės kuopos nariai jiems 
skirtą “kvotą” jau išpardavę.

—o—
Jaut ninku šulai tarytum že

mę pardavę. Nebeteko savo or
gano. “Visuomenė” gi rugoja:

“'lai tie šulai kalti, tai jie iš
kėlė nubluktąsias pakasina-s”. ..

Po pietų šaukštas (rugoji- 
mas) nebegeliuoja.

—o—
Kodėl draugai wests:diečiai 

nealgeivina vielos LDLD. kuo
pą? Komunistiški “graboriai” 

I ją palaidojo kartu su savo sek
tos brenčium. Jie tikrai jos ne- 
beatgaiv ns. Tai išpuls padaryti i------------------------------ .------- -.

PASPARTC BLANKAS 
PILDOME DYKAI

I Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dcarborn St., Chicago.
Room 206

į-    jęcssy _ tjjrr" - —* .■■■■■

—O---
Kas man galėtų atsakyti į ši

tokį klausimą: Ar vvestsidiečiai 
' mano, kad jų viešasai knygy
nas yra tik dėl mados ar pasi- 
mokinimo?

Jeigu nieks neatsakys, miglę 
1 išriš’u aš pats. —Tipu-Tapu.

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

' ~~ NORTH SIDE ~

Choru išvažiavimai'.

Praeitą nedėldienį, gegužės 
30, Pirmyn choras buvo suren
gęs išvažiavimą į Jeffcrson gi
lias. Tą pačią dieną ir toje pat 
vietoje, buvo ir tūlo kito choro 
išvažiavimas, rodos, kartu su 
LMPS. 29 kp. Pastarieji buvo 
pasikvietę du kalbėtoju: daily- 
džių konlraktorių •Kukutį ir 
“šolderių” išvežiok)ją šarkiu- 
ną. Jiedu kalbėjo apie... viską 
ir nieką. Jiems pabaigus kažin- 
kas pakvietė kalbėti pramonietį 
Geležėlę. Jis stipriai “akėjo” 
buvusius savo draugus. Pav., 
kom. “kalbėtojui” stengėsi 
“priparodyti,” kad “gerumu 
nieko nebus;” reikią, girdi, 
stvertis šautuvų.

—O ar išmokote už kurio ga
lo juos nusitverti? — tyčiojosi 
buvęs “komunistų” draugas Ge
ležėlė.

“Komunistai” begalo pyko. 
Bet ką tu padarysi: už v są ge
rą “draugas Geležėlė” dabar at
simokąs piktu.

Tai, turbūt, dėlto, kad Chica- 
goj nebėra “ketvirtosios parti
jos“ ir “drangai komunistai” 
nebegali priimti j ją “draugą 
Geležėlę”...

Šiaip ar taip, o Geležėle šį 
kartą parodė daug daugiau iš
manymo, negu tie “komunistiš
ki” rėksneliai. Geležėlei aš n’e- 
kuomet nepritariau ir neprita
riu, bet šiame atvėjy ir jis pasa
kė tiesą.

—Išvaž iavftmų "Tylėto jas.

E. MAKARAITĖS koncer
tas.

Ryloj Chcagiečiai lietuviai 
turės progos pasidžiaugti indo- 
mios jaunos pianistes Elzbietos 
Makaraitės koncertu, kurį ji 
rengia mokyklos salėje, kampas 
18-tos ir Ilonore gatvių.

P-lė E. Makarai tė, d-ro Maka
ro sesuo, yra atsidavusi muzi- 

: kos menui, ir lodei su kiekvie
nais metais ji vis puikiau skam
bina pianu. Ji yra baigusi augš- 
tą muzikos mokykla ir dabar 
mokina muzikos kitus.

Savo koncertai? p-lė E. Maka- 
railč yra pakvietus labi įžymių 
artistiškų spėkų, kurios pada
bins ir paįvairins programą. 
Dailę mylėtojams jau užtenka 
priminti, kad p-lės Makaraitės 
koncerte dainuos dvi daugelio 
mylimos dainininkės — p-lės 
M. Norkaitė ir O. Rudaiskaitė 
(kitiems jos yra mylimiausios). 
Beto-gi dainuosią ir du daini
ninku: K. Sapalius ir J. Zolp, 
kuriais daugelis labai gėrisi.

Beje, tai gal svarbu — nors 
p-lės Makaraitės koncertas bus 
taip sakant pirmos klesos, bet 
įžanga į jį bus prieinama kiek
vienam kišenini. Sako, dolerinių 
tikėtų visai nebusią.

Gal tas ir tamstą patrauks at
silankyti š'n koncertai)?

MARIONA RAKAUSKAITĖ 
NEVY YORKE.

šiomis dienomis žinoma Clii- 
cagiečiains dainininkė p-le Ma
mona Rakauskaite iškeliavo 
Ne.vv Yorkan, kur, kaip j)atyrė
me, ji jau dalyvavo koncerte, 
kurs buvo surengtas naudai 
Lietuvos nuvargusių ir badau
jančių vaikų.

P-lė Bakauskailė New Yor- 
ke ketina lankyti augštąją dai
navimo mokyklą galutinam sa
vo balso nustatymui.

Karlu su p-le Bakauskailė 
Now Yorkan yra iškeliavusi jos 
draugė p-lė Ona Balčaičiutė. Ji
nai praleis ten laiką atosto
goms.

NAUJAS DENTISTAS LIETU
VIUOSE.

Dr. C. Kasputis.
CJucagos lietuviai įsigijo 

naują dantų daktarą Kazimie
rą Kasputį. Nors deni isterijos 
mokslą užbaigęs jau suvirs pu
sė melų atgal, K. Kasputis tik 
šiomis dienomis atidarė savo 
ofisą — 3331 So. Halsted si., 
Kiro namuose, antrame augšte. 
Savo ofiso įrengimui Dr. K. 
Kasputis įdėjo nemažai pinigo, 
užtai turės vieną iš geriausiai 
įrengtų ofisų su įvairiais nau
jausiais instrumentais dantims 
gydyti.

K. Kasputis yra baigęs Rygos 
Aleksandro gimnaziją ir bandęs 
eiti įvairių mokslo šakų įvai
riuose universitetuose. Dentiste- 
rijos jis mokinosi North-Wes- 
tern universiteto denlisterijos 
skyriuje kartu su drg. K. K1 au
ga.

“LIETUVOS” TURTAS 
IŠPARDUOTAS.

Vakar buvusiuose J. Tanane- 
vičiaus namuose ant kampo 

Morgan ir 33-čios galvių tapo 
išparduotas l’cilacijoj visas su- 
bankrutijusio dienraščio) “Lie
tuvos” turtas.

I Įįcitaciją buvo susirinkę 
daugybe įžymių lietuvių — 
tautininkų, katalikų ir socia
listų. Iš lietuvių lečiaus mažai 
kas tepirkosi pardavinėjamų 
daiktų. Didžiausius ir bran
giausius daiktus išpirko svetim
taučiai. “Naujienoms” teko 
skaitytojų listas ir “vardas.”

Už visą spaustuvę ir rakandus 
aplamai buvo įsiūlyta $14,500. 
Bet pardavinėjant daiktus pa
vieniui tapt> įvaryta iki $17,000 
su viršum. Visas “Lietuvos” 
turtas tur-but buvo verias 
daugiau kaip $20,000.

Žmonės kalbasi, kad jau tur- 
but tie namai esą užkerėti: — 
visi jame bankruliją. Ištikro— 
iš lauko puses ant namiį yra iki 
šiol išstatyti trįs parašai: “Ka
talikas,” “Jobu Tananevicz” ir 
“Lietuva,” — ir visi jie bankru- 
tai.
•'..a.'.-“"----

Pranešimai- ---------- ------- - rt,
Roseland. — Roselando Liet. Dar

bininkų Svet. Statyti Bendrovės šėri- 
ninkų susirinkimas bus panedėly. bir
želio 7, kaip 7:30 v. v. J. Stančiko 
svetainėje 205 E. 115 St. Visi šėri- 
ninkai ir įdomaujantis nuosavos sve
tainės statymo reikalu, prašomi atsi
lankyti. — Valdyba.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 
bus nedėlioj, birželio 6, kaip 1 vai. 
po pietų Aušros svetainėj 3001 So. 
Halsteit St. Visi nariai prašomi atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų.

—Valdyba.

Garfield Park. — LSS. 158 kp. su- 
sirnkimas bus subatoj, birželio 5, 
kaip 8 v. v. d. N. Vilimaičio svet. 
3154 Douglas Blvd. Visi nariai pra
šomi atvykti, nes reikės pasitarti dėl 
svarbių reikalų ir taipjau nariai ga
lės pasiimti Presos Pikniko tikietų, 
nuo kurių visas pelnas einu kuopai.

—Valdyba.

LGD. 47 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, birželio 6, 
kaip 10 vai. iš ryto Liuosybes svetai
nėj 1822 Wabansia Avė. Visi nariai 
ir rėmėjai prašomi susirinkti laiku.

—K. Navickas, sekr....

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės Paš. 
Kliubas rengia didelį pikniką ryto, 
birželio 6, p. Chernaucko daržo, Lyons, 
111. Visus kviečiame skaitlingai atsi
lankyti. — Rengėjai.

Jaunu Lietuvių Amerikoje Tautiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, birželio 6. Mildos svetai
nėj (3142 S. Halsted St.). Pradžia 1 
vai. no pietų. Visi nariai malonės su 
si rinkti, nes yra daug svarbių reika
lų. — S. Kunevičius, rašt.

PRANEŠIMAI
Town of Lake. — LSS 234 kp. mė

nesinis susirinkimas bus nedėlioj, bir 
želio 6, kaip 10:30 v. ryto University 
Settlcment svetainėj 4630 Grosą Avė. 
Draugai, visi atvykite, nes turime 
daug svarbių reikalų. 1). Motu/., sekr.

Roseland. — Ateities Spindulio cho
ro, vedamo p-lės Staniuliutės, sekama 
repeticija Įvyks birželio 5 d. kaip 2 
vai. po pietų Palmer Park svetainėje. 
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 nariai prašomi atsilankyti.

—Valdyba.

Roseland. — Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelis nedėlioj, birželio 6 d., 
rengia draugišką išvažiavimų j 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 vietų.

» —Komitetas.

Lietuvių darbininkų duonkepių susi
rinkimas bus subatoj, 5 d. birželio, 
8 vai. vakare, Ažuko svetainėje, 3301 
Auburn Avė. Visi duonkepiai malo
nėkit ateiti susirinkiman. —Valdyba.

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

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Paš. Kliubo mėnesinis susirinkimas 
bus pėtnyčioj, birželio 4, kaip 7:30 v. 
v. J. Neffo svetainėje 1600 So. 49 
Avė. Visi nariai kviečiami atsilahky- 
ti, nes be kita reiks išrinkti darbi
ninkai piknikui, birželo 6 d. Lyons, 
III.— A. Liutkus, rašt.

įfoseland. — Subatėlė, hirželio-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.
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ASMENŲ JIEšKOJLMAI
PAJIEŠKAU sesers sunaus Jono 

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

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

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

JURGIS TRIJONIS
Box PI, Anvil Location, Mich.

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

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

JIEŠKO KAMBARIŲ ~
PAJIEšKAU kambario vienam vai

kinui su valgio padarymu. Meldžiu at
sišaukti:

A. STANULIS 
1947 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Šviesus kambarys ant išleidi

mo vyrui ar merginai. Klauski
te store po No.:

4133 So. Wallace Str. arba
Tek Yards 5310

JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKALAUJU teisingo žmogaus 
mylinčio biznį, prisidėti prie valgomų 
daiktų krautuvės birinio. Butų geisti
na, kad bokėtų bučerio amatą, arba 
mylintis jį išmokt.

Biznis yra labai geroj vietoj ir pel
ningas. Norinčiam reikėtų įmokėti 
apie 2500 dol. kaipo biznio. Gali 
būti vedęs ar singelis.

Kreipties Naujienos No. 98.

Pajieškau pusininko prie kostumeriš 
ko kriaučiaus darbo ir sykiu užlai
kau visokių vyriškų aprėdalų. Kas 
mylite tokį užsiėmimą malonėkte 
atsišaukti antrašu:

JOHN B. POTELIUNAS
351 N. Chicago St., Kenosha, Wis.

RANDAI "
DUONKEPYKLA ant išrendavojmo 

geroj vietoj.
4530 So. Honoro St.

REIKIA DARBININKŲ 
"moterų

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. PAULAUSK1S, 
3258 So. Morgan St., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ 

^REIKUMOTERIŠKŲ 
$17 sąvaitei.

Kreipkis tuoj 
FRANCES HUGHES CO. 

21-st & Loomis Sts. 
Chicago, III.

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

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

REIKIA moterų prie siuvamų 
mašinų. Gera alga.

MUTUAL BAG CO. 
1206 Washburne Avė.

Patyriusių
Guzikams skylučių darytojų 

ant
Bruslotų
Taipgi

Merginų mokinties
Skylutes daryti
Gera Makestis 

mokoma 
moklnanties

Hart Schaffner
Mara

Wood ir Blucher Str.

REIKIA
Dešimts merginų dienos dar

bui į vaisių kambarį. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties: 1
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.

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

1753 W. Congress St.

REIKIA merginų nešiotojų. 
Nedėliomis dirbti nereikia. Gera 
mokestis.

IIARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

REIKIA merginų ant flioro. 
Gera mokestis.
Nedėliomis dirbti nereikia.
HARMONY CAFETERIA

27 W. Randolph St.

REIKIA
Merginų kurios yra papratę 

siūti su adata. Gali gerai už
dirbti prisiudamos leibelius ant 
vyriškų drapanų.

Atsišaukite į samdymo depar
tamentą. /

Piet-vakarinis kampas Van 
Buren ir Franklin Str.
ALFREI) DECKER & COHN

REIKIA
Darbininkių skalbykloj
Geros darbo sąlygos.

Geros algos.
CONTINENTAL
LAUNDRY CO.

1417 Roosevelt Road.

REIKIA merginų prie garinio 
stalo (steam table). Gera mo
kestis. Nereikia dirbti nedčlio- 
mis.

HARMONY CAFETERIA
27 W.' Randolph St.

REIKIA moterių sortavimui po 
pierių. Pastovus darbas. Gera mo 
kostis.

ACME WASTE PAPER CO. 
1215 — 15-th Str. 

arti Blue Island Avė.

REIKIA DARBIN J N K Ų 
MOTEny

Prityrusių Finišerkų
ant 

Sek Koutų 
ir

Overkoutų

Bart Schafffoeii’ 
Mara

4512 W. 22-nd St.

REIKIA
Kambarinių ir valytojų.

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

HIDE PARK HOTEL 
51-st & Lake Park Avė.

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

884 N. Halsted St.

k E IKI A DA1UMNINKŲ 
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VYRŲ IR MOTERŲ

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 ofisų.

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

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
Darbininkų (laborers).

Gera mokestis ir bonai.
Kreipties prie

\VESTERN FELT VVORKS, 
2115 Ogden Avė.

22nd St. ir Crawford Avė.

REIKIA
Iland screw machine operato

rių.
ROTU MANUFACTURING CO.
1500—1528 So. Kidlbourn Avė.

REIKIA
Gear eutters (mašinistų)
Solderers (suliejėjų)
Darbininkų—laiberių
Pastovios darbo vietos vyrams to

se šakose.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

link Douglas Park elivcitę arba 22- 
os karą.

REIKIA pakuotojų (packers)
Patyrusių su tavorais,
Apsipratusių rašomų medegų (sta- 

tionery) šakoje.
Pastovios vietos.
E. W. A. ROWELS CO.

2345 So. La Šalie St.

REIKIA dviejų sheermanų r 6 pa- 
gelbininkų į serap geležies yardą. 
Gera alga.

2034 Southport Avė.

REIKIA maliavotojų (paint- 
ers) ant automobilių ir vežimų, 
viršų (body).

158 E. Grand Avė.
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VYRŲ VYRŲ

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinj 

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

900 VV. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKTA VYRŲ

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

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei
kia.

Geros sąlygos.
47*Ac iki 50 c. j valandą pradžiai. 

Proga dėl darbo nuo Štukų; liberale 
mokestią.

Samdytao ofisas atdaras nuo 
iki 5 vai. po piet.

U. S. RUBBER CO.
2603 Grand Avė.

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

CO.
Archer & Stevvart Avė.

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

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

REIKIA
Stiprių vyrų prie cold stora

ge (ledaunes) darbo.
UNITED STATES

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

REIKIA
DARBININKŲ 

Į faundrės darbą 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

REIKIA vyrų prie darbo dirbimui 
uatomobilių viršų, vagonų ir taisymo. 
Medžio darbui, kabinet dirbėjų, kal
vių, finišerių, malevatojų, trimerių ir 
upholsterių. Nuolat darbas. Geros 
sąlygos ir algos. Atsišaukte arba ra
šykit.

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

Phone Wabash 1670.

REIKIA
Cabinet dirbėjų
Taisymui rakandų
Atsišaukit:

GLABMAN BROS.
832 Maxwell St.

REIKIA gero bučeriaus katras gali 
kalbčti Lietuviškai, Angliškai ir Len- 
Iri A i

1736 N. Hoyne Avė.

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

REIKIA
Vyrų lengvam ir švariam dar

bui prie paveiksų rėmų dirbi
mo. Patyrimo nereikia; gera 
proga ateičiai.
THE JOSEPH KLICKA CO.

20-th A Califomia Avė.
OMAHA PACKING CO.

2320 So. Halsted St. TUOJ REIKALINGAS M a nad žė
ri s dėl Grosernčs ir Mėsinyčios. Ge
ra užmokestis, turi kalbėti lietuviškai 
ir angliškai.

Atsišaukite į Naujienas , pažymė
dami No. 97.

REIKIA

Messenger vaikų
14 iki 17 metų senumo 

Gera proga.
Kreipties prie:

REIKALAUJAMA
Tvirtų vyrų prie trokų, taipgi ir for- 

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

LOWENTHAL CO.
947 W. 20-th Str. 
Klausk Mr. Roth

OMAHA PACKING CO.
2320 So. Halsted St.

REIKIA VAIKŲ 
Turi būti virš 16 metų.

Kreipties prie:
NIEMAN TABLE CO. 

77th ir Cottage G rovė Avė.

REIKALAUJAMA VYRŲ 
PRIE

DRILL PRESS
LATHE,
MILLING MACHINE
ASSEMBLERIŲ
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ.
ATSIŠAUKITE PRIE:
CHICAGO STANDARD 

AXLE CO., 
1300 Fletcher Str., 

Arti Belmont ir Racine Avė.

REIKIA VYRŲ
FABRIKO darbui.

Patyrimo nereikia
Geros darbo sąlygos
47’/2C iki 50c valandai iš pradžių.

Proga gauti darbą nuo Štukų su gera 
apmokėjimu. Samdymo ofisas atdaras 
nuo

7:30 ryto iki 5 po piet.
U. S. RUBBER CO.

2602 Grand Avė.

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

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

REIKIA vyro dirbti maudy
nėj, 
tis.

Kambarys ir gera mokes-

REIKALINGAS kriaučius ant vy
riško darbo prie naujų ir senų dra
panų.

Ateikite tuojaus.
JOES MOCKUS 

3216 So. Halsted Str.
Šalę Wanda teatro.

DOUGLAS BATU CO.
3514 Roosevelt Rd.

REIKIA vyrų dirbti packing- 
housėj.

HETZEL & CO.
1743 Larrabee Str.

Reikia barberio. Darbas ant 
dos, gera mokestis.

ST. TAMULIUNAS
10801 Michigan Avė.

Tel. Pullman 6573

visa- REIKIA patyrusio skudurų sorte- 
ro. Gera mokestis, pastovus darbas, 
trumpos valandos.

SAM FINELSON,
1454 Blue Island Avė.

VYRŲ
REIKIA

DARBININKŲ IŠDIRBINEJI- 
MUI DŪDŲ ŽINOMAI CIIlCA- 
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
Dailydžių (cabinet makers).
Pastovus darbas.
Gera mokestis.
Kreipties prie:

NIEMAN TABLE CO. 
77-th ir Cottage G rovė A v.

PALIKTA STORAGE’Y
DYKAI

NAMAI ANT PARDAVIMO 
BRIDGEPORTE.

AUTOMOBILIAI

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.

MES GALIME DUOTI
JUMS NUOLAT DARBĄ
SU GERA ALGA IR GERA
ATEIČIA IR SU ĮSIGIJIMU
SAVO NAMĄ. ALGOS
YRA DIDELĖS IR MES
MOKAME NEDĖLDIE-

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

SAMDYMO
DEPARTAMENTAS

CORN PRODUCTS
REFINING CO.

63-rd St. & Archer Av^e., 
ARGO, ILL.

Aš reikalauju $500 marketui par
davinėjimui Cukraus-Rite; cukraus 
užvaduotojo artima kaina po 5 c. už 
svarą. Turiu didelius užsakymus nuo 
didelių įstaigų Chicagoje, bet nega
liu išpildyti jų dėl stokos kapitalo. 
Ateikite persitikrinti. Rašyk arba at
eik nuo 5 iki 6:30 vakare tiktai; ar
ba subatoj nuo 1 iki 2:30 po piet.

D. HIRSCHMAN
Suite 412, Standard Trust Bldg.

105 W. Monroe St., Chicago.

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS. 

GERA MOKESTIS
IR BONUS

Kreipties
WESTERN FELT WORKS.

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

mo-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.

REIKIA
Vyro prie išvažiojimo troku į 

siuntimo departamentą. Nuolat 
darbas. 
DALLAS

223

BRASS & COPPER 
CO.

N. Jefferson St.

REIKALAUJAMA
Darbininkų musių vėrauzėj. Gera mo 

kestis. Patyrimo nereikia.
SHAVINGS & SAWDUST CO.

23-rd ir VVestem Avė.

REIKALINGAS Fotografas 
kantis 
darbas 
kita.

mo- 
retušavot. Gera rpokestis ir 
ant visados. Greit atsišau-

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

PARSIDUODA — Automobilius 
“Reo” 1915 motoras — 4 cilinderių, 5 
pasažiorių. Parduosiu ar mainysiu 
ant propertčs.

3414 Wcst 37 Place.

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

ANTON MAŽEIKA 
5530 Shields Avė.

BARGENAS
PARDAVIMUI automobilius 7 pasa- 

žierių 6 cilinderių, modelio 1919. Par
duosiu arba mainysiu ant mažesnio. 
Atsišaukite tuojau.

3315 Aubum Avė.
Phone Yards 1138.

PARSIDUODA Automobilius, 5 pa- 
sažerių, Buick Co., 1917 metų, 4 lu
bos ir 2 tajierai visai nauji. Ma
šina dirba kaip nauja. Priežastis par 
davimo — savininkas išvažiuoja Lie
tuvon. Kam reikalingas toks karas, 
malonėkite atsišaukti ant šio antra
šo:

ANTON BRAŠIŠKIS 
3612 Emerald Avė, Chicago, 111. 

ant 1-mo floro. Galima matyti visada.

PARDAVIMUI

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

3246 S. Emerald Avė.

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

710 W. 33 St.

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

750 W. 31 Street.

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

3625 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA GRAMAFONAS 
COLUMBIA. Visai mažai vartotas 
su rekordais naujos mados. Galima 
matyti visados.
3343 S. Halste St. ant trečių lubu.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda barzdaskutikla, Gerai 

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

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

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

ADAM MARTIN 
2459 W. 46 PI.

ARKLIS ANT PARDAVIMO, dar 
jaunas.

1515 So. 49 Avė.
Cicero, III.

PARDAVIMUI anglinis pečius, 
pigiai.

727 W. 21 PI.
Ant pardavimo dviejų pagyvenimų 

medinis namas, po 4 kambarius, ga- 
zas ir toiletai vidury.

5148 So. Keneth Avė. 
arti Archer Avė.

Ant pardavimo bučcmė ir grasėme. 
Lietuvių ir Trenku apgyventoj vietoj, 
arti Lietuviškos bažnyčios. Pardavi
mo priežastis einu į kitą biznį Senas 
cash biznis.

1857 W. North Avė.
Tel. Armitage 7341

PARSIDUODA dubeltavas pečius— 
angliais ir gazu kūrinamas. Kam 

reikalingas pigiai nupirksite. Savinin
ku galima matyti kožname laike.

733 _ w. 18th St.
Galite pasiklausti saliune.

RAKANDAI
PUIKI PROGA

Jaunoms poroms pradedant gyvenimą.
Mes turime savo krautuvėj 28 pui

kius parloro setus, po 3 šmotus, nau 
jos mados. Taipgi karpetus ir lovas. 
Tiesiog aukausime dideliu bargenu. 
Tie rakandai praktiškai nauji, ir gva- 
rantuoti. Privalo būti apžiūrėti, kad 
apvertinus juos. Jie bus parduoti pi
giau negu trečdaliu. Mes taipgi au
kaujame didelės vertės fonografų, dy
kai deimanto adata,- rekordai ir pri
statymas. Liberty Bonds priimami.

Western Furniture Storage. 
2810 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

Deimanto adata Ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 

UBMBKi naujas, vertas $155 
O j Gvarantuotas

ant 10 metų. Taipgi 
SI Mului! daiktų
* Ų 1 Pigiai parduodamų.
IH I Turime labai gražių
UI sulyg šios dienos ra-Cmkandų seklyčioms 
U ifll - (parlor). Reikia ma

li v tyti, kad apkainavus. 
“ Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

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

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

kainą, 
išvažiuoju

UŽLAIKYMO KAINA

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar
petus ir lovas. Mes taipgi turime 35 
fonografus, naujos mados, groja visus 
rekordus. Kaina yra $250 už $65 ir 
$150. Dideli kabinet fonografai už 
$39 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas yia puikus bargenas. Gvarantuo 
jam 10 metų su pristatymu; Liberty 
Bonds priimami. Atiek tuojau.<

SOUTH-WEST
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

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

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. Parsiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So.' Kedzie Avė.
.... .. ....... .... ... ... - ■ .

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

K. VALAITIS 
835 W. 34 PI.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDUOSIU farmą už $6,000.00. 

Priežastis pardavimo, senatve. 160 
akcrių žemes, gyvuliai, budinkai.. Že
mė gera. 100 akerių apsėta. $3,000.00 
inmokėt. Kreipties:

P. SLAUZIS
2315 Powell Avė.

Tel. Humboldt 6277

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas 6 ir 7 kambarių šiltu vande
niu apšildomas. Rendos neša j mė
nesį $120. Kaina $9800. Galima nu
pirkti su mažai pinigų.

J. J. TAMAŠIUNAS 
6517 So. Peoria St.

MIESTE FARMA.
Parsiduoda su gerais intaisymais, 

nauja stuba su pusantro akerio že
mės. Žemė užsodinta visokioms dar
žovėms ir randasi Harvey, III. Tik 3 
blokai nuo karų linijos, vienu gatve- 
kariu galima nuvažiuoti iš Chicagos, 
taipjau keletas blokų nuo dirbtuvių. 
Minėta vieta turi būt parduota pigiai 
ir greitai, nes savininkas išvažiuoja į 
Wisconsin.

J. SKINDERIS
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augš. muro namas 
2 po 7 kambarius, gerame stovyje vi
si patogumai. Pats savininkas parduo
da pigiai.

MR. KENNEDY
3838 So. Union Avė.

MŪRINIS NAMAS už $7500. 
5523 Loomis Blvd. 2 flatai 5 ir 6 
kambarių, augštas cemento ba- 
semantas, turiu greitai parduoti, 
kreipkitės pas:

ZOLP & BARČUS
4547 S. Hermitage Av., Chicago.

Tel. Yards 145

GYVENK KUR ČYSTAS ORAS.
Mes turime labai gražią mažą far- 

mŲ, netoli šv. Kazimiero Kapinių. 
3 akrai žemės, didelis sodas, gražus 
namas. Parsiduoda labai pigiai; arba 
mainysiu ant namo meste.

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

Didelis mūrinis namas, 3 augš
tų, 6 pagyvenimai, mėnesinė ran
da 80 dol. Kaina 7500 dol.

Du mūriniai namai, 2 pagyve
nimai^ po 6 kambarus, pirmas 
2500 dol., antras 2700 dol. šie 
namai turi būti parduoti greitu 
laiku, didelis bargenas.

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. Fu ma
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 SMITU CO.
1635 W. 63-rd St. Tel. Protfp. 327 
Del dažinojimo kreipkitės:

1Z. PUPAUSKAS

Brighton Parke.
pagyveni- 
basemen- 
elektrika,

pagyveni-

Mūrinis namas, 2 
mama, 5 ir 6 ruimai, 
tas, gasas, maudynes, 
kaina 7,700 dol.

Mūrinis namas, 2
mais po 5 ruimus, basementas, 
gasas, elektra maudynės, kaina 
7,500 dol.

Turime namų ir kitose miesto 
dalyse, kaip tai Brighton Park, 
Tov/n of Lake, West Sidc, North 
Side ir t.t. Malonėkite užeiti.

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. 1

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

3249 S. Halsted St., Chicago, Iii 
Tol. Boulevard Gll

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

S. VVICKBOLDT
453 Beulah Avė., Milwaukee, W;s.

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

3219 Lowc Avė.

PARDAVIMUI medini; 
tage) 3 kambarių, ir 
Taipgi melžiamą karvę, 
4 menesių. 1 arklys, vežimą, ir 
žimuką. Važiuoju Europon.

EMANUELPUŠMAN 
41-st and Ridgeland St. 

Stickney, III.

namas (cot- 
ant 3 lotų, 
ir veršiuką 

ve-

PARDAVIMUI šešių pagyvenimų 
namas, labai lengvais išmokėjimais. 
Kaina $5.500. Įmokėti rėkia kiek 
galima — $1000 arba $1500.

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

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

PIGIAI IK GERAI!
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas 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 G4-tos Avė. ir Ar
cher Avė. Savininkas po No. 6652 
So. Archer Avė., arba Slavic Sys
tem, 1315 W. 18-th 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. Juzė
nas, 4133 So. Wallace Str.,

Tel. Yards 5310
~PARDAVIMUI 80 akerių ūkė Vi
las County, Wisconsin: gera žemė 

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

SANBORN & COMPANY 
Eagle River, Wis.

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

augtšų mūrinis su štoru $5,500. 2 
augštij, 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 ant 
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.

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, maudynes, atipiniai porčiai, ren
dos $60 į mėnesį; namas randasi 
Brighton Parke. Kreipties į Nau
jienų ofisą No. 96.

BIZNIAUS KAMPAS, 100x125 pė
dų. Saliunas ir pašaro krautuvę. 
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

PADAVIMUI namas dviejų flatų, 
5 ii’ 6 kambarių. Garu šildomas, švie
sus kambariai. Kaina $11,000. $7,500 
rankinigių. Netoli lietuvių bažnyčios 
ir mokyklos.

6334 Califomia Avė.

Ant pardavimo maža farma, Dix- 
on, III.; 8 akeriai žemės; didelis na
mas ir bamė; vaisiniai medžiai; ne
toli geros mokslainės ir krautuvių; 
netoli strytkarių linijos; galima gauti 
pastovus darbas; gana vietos užlai
kymui vištų ir daržo; kaina $9,000, 
$4,500 rankpinigių, likusius kaip ran
dą, arba galima mainyti kuomi nors ir 
$2,000 gatavais.

MRS. HALL, 
184 N. Cravvford Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų muro na
mas, šeši flatai. 723 W. 14 PI. Kai
na $5000.

B. WEBER and CO. 
2258 W. 22 St.

PARDAVIMUI dviejų flatų namas 
5—6 kambariai. Ant Artesian neto h 
63 gatvės. Kaina $10,500. $5000 ran < 
PiniKiU' E. B. FLYNN 

2508 W. 63-rd St.

PARSIDUODA mūrinis biznio na
mas ant Halsted St., labai pigiai, Sto
ras ir 6 kambariai ant viršaus. Na
mas labai tvirtas, elektra, gazas, mau
dynės ir kiti parankumai. Namas 
vertas $8000.00, turi būti parduotas 
į visai trumpą laiką, kaina šio namo 
tiktai $5500.00 Atsišaukite po nr. 3324 
So, Halsted St., ant 3-čo floio.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są- 
,ye°miS- MAKER KRAUS.

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

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
,1lMe’s turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MABTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kaanicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patlernų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuvi!- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos piiletystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos’ nuo f ryt* 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




