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Republikonu pert. konvencija prasidėjo
Republikonai reikalauja intervencijos 

Meksikoje. Konvencija be gyvumo
REPUBLIKONU KONVENCI

JA JAU PRASIDĖJO.

Smerkianti Wilsoną pirmininko 
kalba neiššaukė entuziazmo.

CHICAGO — Vakar 11:34 
vai. ryte didžiausiame Coliseu- 
ine atsidarė republikonu parti
jos konvencija. Atidarė ją na- 
cionalio komiteto pirmininkas 
Will H. Hays, vyskupas VVood- 
cock iš Louisville, K y., sukalbė
jo maldą ir senatorius Henry 
Cahot Lodge liko pakviestas už
imti laikinio konvencijos pirmi
ninko vietą, kaipo partijos pas
kirtas žmogus pasakyti vyriau
sią kalbą, apibudinančią parti
jos poziciją sekamais rinkimais.

Lodge pradėjo savo kalbą 
tuoj prieš 12 vai. ir kalbėjo 1 
vai. 20 min.

Jo kalba buvo pikčiausiu 
smerkimu dabartinės preziden
to Wilsono administracijos ir 
paties Wilsono, smerkimas jo 
padarytos taikos ir tautų lygos. 
Jis maldavo delegatus užgirti 
republikonu poziciją senate ir 
jų atmetimą taikos sutarties.

Reikalauja intervencijos 
Meksikoje.

Bet nė aštriausias smerkimas 
Wilsono ir jo politikos, nė pas
merkimas taikos sutarties ne
iššaukė jokio entuziazmo dele
gatuose. Tik retas delegatų su
plos delnais išgirdęs smarkesnį 
žodį, bet neradęs pritarimo, vėl 
greitai nutįla. Neiššaukė laukto 
entuziazmo ir reikalavimas su
stoti laukus su Meksika ir pa
daryti joje intervenciją, kad iš
rinkus prielankų Jungt. Valsti
joms Meksikos prezidentą. Ne
susilaukė entuziazmo ir šauki
mas kovoti su pelnagaudomis 
dabar esančiais įstatymais.

Prieš geležinkelių naciona
lizavimą.

Delegtai tylėjo ir tada, kada 
Lodge smerkė valdžios nuosa
vybę geležinkeliais, stengdama
sis priparodyti, kad tada tie 
žmonės, kurie operuoja gele
žinkeliais, kartu valdys ir val
džią.

Lodge kalba buvo palša, ne- 
iškehisio nė vieno skambaus 
□balsio ir ji nesužadino delega
tų. Delegatai, kaip išsireiškė 
vienas laikraštininkų, buvo per
daug užimti piniginiais daly
kais, kįlusiais skandalais ir sa- 
vytarpine kova tarp jieškančių 
nominacijos, taip kad negalėjo 
kiaušy ties ar persiimti atidaro
mąja kalba.

Lodge pabaigus kalbą, išrink
ta keli komitetai ir posėdis užsi
darė iki seredos ryto. Lodge tur
būt bus išrinktas ir nuolatiniu 
pirmininku.

Konvencijoj dalyvauja apie 
1,000 delegatų.

PROTESTUOJA PRIEŠ KARO 
STOVĮ.

GALVESTON, Tex., birž. 7.
Miesto taryba šįvakad pasiun

tė gubernatoriui Hobby pro
testą prieš paskelbimą Galves- 
tone karo stovio. Ji pareiškia, 
kad toks gubernatoriaus pasiel
gimas yra didžiausiu papildytu 
nedorumu prieš ramų miestą.

Popiežius serga.

PARYŽIUS, birž. 8. — Pasak 
gautų iš Rymo žinių, popiežius 
sunkiai serga ir negali pildyti 
savo pareigų.

(Rymo žinia sako, kad jį kan
kina reumatizmas).

Republikonu kon
vencija
PAUL HANNA 

[Federuotoji Presai.
f 

Johnsonas ir didisys biznis.
Chicago. — Paryžius turėjo 

Woodrow VVilsoną, o Chicaga 
turi savo Hiram Johnsoną. Ir 
keturiolika taikos sutarties 
punktų buvo ne geriau sudaky- 
ta Europos imperialistų, kaip 
kad praktiškieji politikieriai 
sukoneveike Jolinsono progra
mą, rašydami republikonu par
tijai platformą.

Daug milionų Amerikos žmo
nių seka Hiram Jolinsono pasi
rodymą Chichgoj su tokia jau 
viltimi, kaip kad daug daugiau 
milonų žmonių sekė Wilsono 
kovą su ciniškais politikieriais 
Paryžiuj. Kuomet Wilsonas liko 
nugalėtas Paryžiuj, tai jis savo 
puolim| pavadino pergale; jis 
tvirtino, kad jo idealai paėmę 
viršų. Cbicagos radikalai ir li
beralai dabar spėlioja, ar tik 
ir Johnsonas nesutiks —“Perga
lė! bandydamas darodyti, kad 
galų gale, kas juoda yra balta. 
O to galima tikėtis, jei tik didu
ma konvencijos reakcininkų 
spiaus ant jo “principų.”

Johnsono “radikalizmas.”
Be to, Johnsonui tatai labai 

lengva padaryti; Nežiūrint kal
bų ir šukavimų apie jo “radika
lizmą,” tikroji Jolinsono prog
rama yra da labiau dviprasmė, 
negu 14 taikos punktų. Jis stoja 
prieš Wilsono sutartį ir tautų 
Lygą, bet jis da niekuomet ne
pareiškė, kad jis nepriimtų tos 
sutarties, jei butų padaryta šio- 
kių-tokių permainų. Manoma, 
kad jis kovojąs su didžiuoju 
bizniu, bet niekas negali pasa
kyti, kaip toli eina jo ta kova ir 
kokiam bizniui jis priešinasi.

Sakoma, Johnson esąs labai 
populiaria tarp darbininkų, bet 
juk ši konvencija nori pravesti 
tokius įs|atymus, kurie skaity
tų kriminaliu daiktu skelbti 
streiką tiems darbininkams, 
kurie dirba svarbesnėse bend
ruomenei industrijose. Ar John
sonas gina tos rųšies darbininkų 
teises streikuoti? Jis tyli apie 
tai.

Kitu svarbiu dalyku (po tei
sės streikuoti) darbininkai lai
ko atėmimą iš teismų galios iš
davinėti drausmes, kurios daro 
streikus nelegaliais. Dabar, kuo
met kova tarp darbininkų ir ka- 
pitialstų nūdien auga, nei vie
nas kandidatas negali laukti 
darbininkų paramos, jei jis 
priežtai nestoja prieš drausmes. 
Johnsonas to nedaro.

Tiesa, Johnsonas neprisidėjo 
prie grąsinimų ir persekiojimų 
laike angliakasių ir “betiesėlių” 
geležinkeliečių streikų. Tais per
sekiojimais kapitalistai buvo la
bai patenkinti. Vienok, iš kitos 
pusės, Johnsonas nei per pusę 
lupų neužtare streikininkus.

Johnsonas žino, ir visi Cliica- 
gon susirinkusieji politikieriai 
pripažįsta, kad prezidento rin
kimų kampanijoj pragyvenimo 
brangumas ir mokesnių nusta
tymas loš svarbesnę rolę, negu 
taikos sutartis ir Tautų Lyga. 
Pavojus įsikišimo į Meksikos 
reikalus yra vienintelė užsienių 
problema, kuria Amerikos dar
bininkai domėjęsi.

Californija, turint omenėj jos 
biznio interesus, geistų inte
rvencijos. Gi Californijos biz
nieriai remia Johnsoną. Ameri-

kos Darbo Federacija, nekal
bant jau apie radikalesnes orga
nizacijas, priešinasi interven
cijai. O Johnsonas tyli ir neiš
duoda) savo Pozicijos lame klau
sime.

Apie Johnšono “radikalizmą” 
Arthur H. Evans daro teisingą 
pastabą laikraštyj “The Chica
go Tribūne”: “Buvo galima nu
manyti, kad jis baisiai raudo
nas, bet dabarties jis nubluko 
iki baltai raudonos spalvos.”

Nacionalizacija pramonės ir 
republikonai.

Diduma geležinkeliečių ir an
gliakasių reikalauja, kad jų ata
tinkamos industrijos butų pa
imtos visuomenės nuosavybėn.

neša bendruomenei žalos. Kiek
vienas įžymesnis finansistas, 
pramonininkas arba politikos 
(pripažįsta, kad ateinančiais ke
turiais metais} bus nacionalizuo
ta svarbesnės industrijos arba 
bent padaryta bandymų toj 
linkmėj. Vienok republikonu 
platformoj pienuojama priešin- 
ties arba visai ignoruoti nacio
nalizavimo pieną. Greičiausia 
republikonai užgirs Esch-Du- 
miuso įstatymą, kurio nepaken
čia darbininkai, ir kurs jau spė
jo atnešti nemažai bjėdies gele
žinkelių tvarkyme.

Kaip viskas rodo, šiais metais 
Republikonu Partija parodys 
darbininkams kosmetinei—ab

straktinės simpatijos, 
reikalams — surukusį 
konizmu” uždangalą,
riems kapitalistams duos įgalio
jimo ir toliau varyti savo pra
gaištingą biznį.

Tuos principus ..Juros remti 
Johnsonas ir tie žmonės, kurie 
balsuos už jį, manydami, kad jis 
priešinasi visam tam. Iras nesu
tikau C|>icagoj ne vieno žmo
gaus, kurs manytų, kad Johnso
nas nepasirašys po tuo republi- j 
konų dokumentu. Kaip Wilso-. 
nas pasirašė Paryžiuj, jie sako, 
taip Jonhsonas pasirašys Chica- 
goj-

Nieko todėl nuostabaus, 
eina gandai apie įkūrimą trečio
sios partijos, j 
šia, susiburusieji apie Frank P. 
Walsh nebando užginti tuos I)>'is>ųsti
gandus.

Kaina balso.
Chicago. — Aš neturiu priro-

užsieniu
“ameri-

True translatton filiui wlth the post- 
master at Chicagp, III. June 9, 1920 
ns bv wct nf O<*t H. 1917
ANGLIJA PALIUOSUOSIANTI

Negalinti susitaikinti apie pro
tektoratą ir d gerianti egyptie- 

čiams laisvę.

Indi joje žlugo ir Turkijos padė
tis dorosi aiškesne.

“Daug žalos buvo padaryta 
netinkama agitacija už apsis
prendimą,” sakė jis. “Tas viskas 
yra gera dėl išsivysčiusių šalių, 
bet daug šalių dar nėra prisi
rengę prie savy va Idos. Mes ne
galime anarchistiškiems ' stu
dentams leisti valdyti Egyptą, 
ar bolše vikams Indiją. Pasaulis 
pradeda pergyventi tą fazę.* Jo 
temperatūra puola ir jis grįžta

True translation flled wlth the post-master at Chicago, III. June 9, 1920 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Anglija daranti nauju sutarčių 
su Rusija

Vokietijos ministerija rezignavo

Egyplo

Tnie translation flled with the pnst 
master at Chicago, III. June 9, 1920 
irs redulred Dy Ine act of Oct. 6, 1917

LENKAI SKELBIA LAIMĖJI
MUS.

Lloyd George gina atnaujinimą pirklybos 
su Rusija

ANGLIJA IR RUSIJA DARAN
ČIOS KRASOS SUSITARIMUS.

PARYŽIUS, birž. 7. — Gan
dai apie vadovaujamos koloni
jų sckretoriausVMilnerio Angli
jos misijos nepdvykimą įvykin
ti laikos sutartį apie Anglijos 
protektoratą ant Egyplo ir kad 
delei to nepavykimo Anglija 
nusprendusi dubli Egyptui lais
vę, liko sustipripti šiandie sku
biu Anglijos valdžios pakvieti
mu esančių Paryžiuje
delegaciją apsilankyti Londo
ne.

Delegacija šiandie išvažiavo 
į Anglijos sostinę, kur ji, sako
ma, pasirašysianti sutartį, pa- 
liuosuojančią tą šalį nuo Angli
jos valdymo.

Netik Anglija, bet ir Jungt. 
Valstijos buvo Imramos už lei
dimą Versaillcs sutartį panau
doti atidavimui! Egypto anglų 
kontrolėm

Anglijos kariais pavergimas 
Egypto prasidėjo 1862 m., ka
da toje šalyje tapo) išsodinti ka
reiviai neva apgynimui chedivo 
nuo žmonių. Tečiaus paskiau 
pasirodė, kad tuo buvo taikoma 
užgniaužti judėjimą už įsteigi
mą popuiiarės valdžios ir iško- 
Idktavimui skolos, pasidariu-

Persilaužę per linijas ir suėmę 
800 belaisvių.

VABSAVA, birž. 8. — Pasak 
šiandie išleisto oficialiu prane
šimo, bolševikų spėkos lapo nu
varytos panikoje fronte tarp 
Dauguvos ir BereZinos upių.

Lenkai padarė ataką prieš

per bolševikų linijas ir suėmė 
800 belaisvių.

Bolševikai, kurie buvo perė
ję Bereziną upę, liko nuvaryti

Lloy George gina atnaujinimą 
pirkly bos su Rusija.

LONDONAS, birž. 7. — Lon- 
don Times išreiškia nuomonę, 
kad Anglijos valdžia rengiasi 
su bolševikų pirklybos ir pra
monės komisaru Krasinu pada
ryti, jei dar nėra jau padariusi, 
susitarimą apie krasą. Laikraš
tis sprendžia, kad tam priešin

ęsis Francijos valdžia remdama
si tuo, kad toks susitarimas bu
tų lig pripažinimu sovietų val
džios.

kanalo. Anglijos, valdžia pakar
totinai prižadėjo ištraukti savo 
kareivius iš Eigypto, bet to nie
kad nepadarė.

True translutlon fileH w»tn the pnst- 
master at Chicago, III. June 9, 1920 
as rtąuired by the art of Oct. 6,1917
TALKININKŲ KONFERENCI

JA ATIDĖTA.

Spa konferencija atidėta
Itepos 5 d.

iki

LONDONAS, birž. 7. — Spa 
ka(Į konferencija tapo galutinai ati- 

J dėta iki liepos 5 d., prašant Ita- 
Bet kas įstabiau- 1 *ROS ir Vokietijos valdžioms ir 

I pasitikint, kad ir Amerika su
są vo delegatus. 

Prieš Spa konferenciją Franci
jos ir Anglijos premieras atlai
kys savo pasitarimą.

“Visas pasaulis pradeda nu
sistovėti, karštis mažėja ir ša- 

nalės konvencijos delegatai par-, 8ri^ta į protą. Viskas išsižiu- 
siduotų už pinigus. Vienok šį- J’* geriau, negu po mūšių paliau- 
ryt vienas 
iš pietinių 
kc z

“Pinigai rinkimuose turi di- svarstydamas 
dėlės svarbos. 1 
deda visas pastangas, kad tik 1 
įsigijus jų daugiau, 
kreipiaus į vieną jų:

“ ‘Klausyk, Joe, 
nieko prieš tai, bet ar nepasa
kytum man, kiek tamsta manai 
uždirbti?’ Ir jis atsakė:

delegacijos vadas bos> atnaujinimui senų laikų 
valstijų man paša- ' ,aikos ir gerbūvio,” pasakė arti- 

mas Lloyd George žmogus, 
padėtį Anglijos

Mano delegatai ^v*l8snnr-
i Jis sakė, kad Airija rodo žen- 

Šįryt aš ^*lls l,r*e 8ri^,mo pHe taikos
I pamatais nuolatinių ryšių su 

aš neturiu Anglijos imperija..
1 Apsilankymas Egypto nacio
nalistų vadovo Zagloul Paša į 
Angliją parodo, kad Egyptas 

“ ‘Man sarmata jums, pulki-' ’P^įrcngęs atsižadėti savo 
ninke, pasakyti, bet tūkstantis reikaJavimo pilnos nepriklauso- 
dolerių už balsą yra visai ne- my^®s priimti Anglijos siu- 
daug šioj kovoj.’ ” j Io!lul progresyvę konstituciją,

. v. . ! laipsniškai vedančią prie nepri- Geresmain natocumui užinte- . .1 . _ c 1 *klausoniybes.
Pan-muzuhnaniška agitacija

Geresniam patogumui užinte- j 
rasuotų delegatų, pulkininkas 
Proctor subatos rytą perkėlė 
Woodo stovyklą iš salės ant že
mutinių butų Congress viešbu
čio.

True translation nied with the post- 
master at Chicago, III. June 9, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. 6.1917

ALBANAI VEJA ITALUS.

LONDONAS, birž. 7. — Iš 
Bielgrado pranešama, kad Alba
nijos sukilėliai sunaikino italų 
batalioną arti Alessio ir italų ka 
riniai laivai apšaudė tą miestą. 
Kiti susirėmimai ištikę ties 
Scutari ir Avlona ir italai buvo 
priversti pasitraukti.

Bolševikai irgi turi laimėjimų.
LONDONAS, birž. 8. — čia 

gautas panedėlio pranešimas iš 
Maskvos skelbia atmušimą len
kų ir ukrainiečių atakų Kijevo 
apygardoje ir toliau j pietus.

Taipjau pranešama apie su
sirėmimą ties Bobruisku, ku- 
riafae pasisekė bolševikų ka
reiviams.

Pasauliui reikalinga Rusija.
Premjeras Lloyd George kal

bėdamas atstovų bute nepasakė 
pasekmių šiandieninės konfe
rencijos tarp kobineto ministe- 
rių ir Krasino.

Premjeras rėmė savo argu
mentus absoliučiu reikalingu
mu Rusijos pasaulio rekonstru
kcijoje ir negalimu kariauti ir 
sutriuškinti bolševizmo,

gori Krasinui šiandie kabineto 
susirinkime pasisekė pravesti 
sutartį apie atnaujinimą pirk
lybos tarp Anglijos ir Rusijos.

Pirklybinės įstaigos pradės 
susižinojimus su Rusija, kuri 
atgabensianti į Angliją iš Mask
vos $300,000*000 auksu.

Pirklybiniuose rateliuose su
tartis skaitoma žymiausia pirk- 
lybine ir finansine pergale nuo 
užsibaigimo karo.

Prisiimt imas aukso žymiai 
sustiprins Anglijos banko aukso 
rezervą, kuris dabar siekia tik 
$570,000,000.

“Jei mes negausime to aukso, 
tai Amerika ar kita kokia šalis 
jį gaus,” sako Daily Express re
dakciniame straipsnyje.

Krasinas užtikrino Lloyd 
George, kad Rusija daugiau ne
bedaryk įsiveržimų j svetimas 
šalis ir kad Leninas sutiko pa- 
liuosuoti visus Anglijos belais
vius mainant už Rusijos kali
nius, laikomus Anglijos kalėji
muose. Jie dabar bus išsiųsti 
namo. Jis taipgi sakė, kad pirk-
lyhinhuns delegatams bus pa- 

nebus prisirengta paaukauti
frue translatton filea with the post- 
master at Chicago, III. June 9, 1920 
sis reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI IŠSKERDĖ JA
PONUS NIKOLAJEVSKE.

Šimtus tūkstančių gyvasčių ir 
tūkstančiais milionų padidinti 
šalies skolas.

Jis pripažino, kad yra prieš
taraujančių žinių apie kiekybę 
eksportuojamų reikmenų Ru-

liepia susilaikyti nuo sovietinės 
propagandos Anglijoje, Franci- 
joje ir Italijoje.

HONOLULU, birž. 8. — Ja- sijoje, bet jis sake, kad tai ne- 
ponijos valdininkai
kad visi japonų gyventojai Ni- ’ pirkliauti. Jis užbaigė savo kal- 
kolajevske, siekiantjs kelis šim- bą, atsišaukdamas į atstovų bu
tus, priskaitant moteris ir vai- tą, nejieškoti barnių ir taip pil
kus, tapo išskersti bolševikų.

Nedidelis japonų garnizonas gos pasaulyje.
gynė konsulatą per penkias die- | Lloyd George iššaukė didelį 
nas, bet matydami negalėsiant juoką savo pastaba: “ši šalis 
atsilaikyti, jie sudegino namą ’ pradėjo didžiumą pasaulio pir- 
ir dokumentus ir tada ..... :x" ’ ’ ’ ...................
dė.

skelbia, 1 gali būti priežastim atsisakymo

j name eksplioduojamos inede-

nusizu- klybos su kanibalais.
Tolinus jis tęsė:/ “Tai yra 

nauja dokrina, kad reikia už- 
True translation flled with the post- gjrįj valdžios papročius ir apsi- 
ai reųiiired by the act of Oct. 6,1917 cjimus prieš pirkliaujant ir to-
mastei- at Chicago, III. June 9, 1920

TURKIJOS NACIONALISTAI 
LAIMĖJO DARDANELUS.

Turkijos kareiviai dedasi prie 
nacionalistų.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birž. 8 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant Ją ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, banką buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras.............  $3.92
Austrijos 100 kronų ........   0.85
Belgijos, už $1 —— frankų 12.25
Danijos 100 kronų ............... $17.10
Finų 100 markių ................... $5.45
Francijos, už $1 ....... frankų 12.82
Italijos, už $1 ............... lyrų 16.80
Lietuvos 100 auksinų ........... 2.65

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

•Lenkų 100 markių ............... $0.70
Norvegų 100 kronų ........... $18.10
Olandų 100 gulenų ............... 36.50
Švedų 100 kromj ..................  21.50
Vok® 100 markių ^or! prieš pelnagaudystę maistu.

limcsnis atsisakinėjimas pir
kliauti su Rusija kol bolševikų 
valdžia bus galėję, butų aktu'di
delio paikumo.

“Clemenceau tikrai priešino- 
j si pripažinimui sovietų politi- 
į niai, bet tikrinti, kad negalima 
pirkliauti su valdžia, kuri yra 
kalta nuožmumuose, reiškia 
pasmerkti daugiau valdžių, ne
gu kad aš drįstu mąstyti.”

Preinieras, kuris buvo smer
kiamas už dalyvavimą Rusijos 

. ! tarybose, gynė savo politiką. Jis 
| papasakojo tarybų istoriją, pa
rodydamas, kati talkininkai 
vienbalsiai pritarė bandymui at
naujinti pirklybą su Rusija, te- 

| čiaus be pripažinimo jos poli
tiniai.

Atsakydamas į tvirtinimus, 
kad negalima pirkliauti su ne
gerai valdomomis šalimis, pre
mjeras primine tą faktą, kad 
Anglija pirkliavo su Meksika ir 
Turkija.

KONSTANTINOPOLIS, birž. i 
7. — Turkijos nacionalistai 
paėmė Menemcn Čanak, kas » 
duoda jiems kontrolę Dardane- Į 
'lų Azijos pusėje ir apsaugo jų < 
šoną laukiamam puolimui ant 
S mynios.

Djafar Tayar vadovaujami 
nacionalistai Trakuose paėmę 
tūkstančius šautuvų, kuriuos 
Graikijos valdžia išdalino grai
kams.

Gautas šiandie iš Angora laiš
kas sako, kad reikmenįs, kanuo- 
lės, batarejos ir amunicija dėl 
5,000 kariaujančių prieš nacio- ! 
nalistus Turkijos kareivių, tapo 
atiduoti Kernai nacionalistų spė
koms. Pastarieji tikrina, kad 
valdžios kareiviai yra pasipikti
nę taikos sąlygomis, kad jie pa-'True translutlon filea wHh the pn«» 
leidžia visus belaisvius ir net t :
siūlosi kariauti kartu su nacio
nalistais.

| as reąulred by the act of Oct. 6.1917 

ANGLIJA TUOJAUS PRADĖS 
PIRKLYBĄ SU RUSIJA.

i Rusija duos auksą ir susilaikys
GRANTZ, Austrijoj, birž. 8.—j nll^ propogandos talkininkų

7 žmones liko užmušti ir 30 su-1 falyaa
žeista šiandie, kada žandarai šo-. *
ve į minią, kuri demonstravo LONDONAS, birž. 7. —t Ru

si jois sovietų pasiuntiniui Gre*

True translation iiled with the po»t- 
master at Chicago, III. June 9, 1920 

rp«iinred tn Hie act of Oct. 6,1917

VOKIETIJOS MINISTERIJA
PASITRAUKS.

Prašoma pasilikti savo vietoje 
laikinai.

BERLINAS, birž. 8. — Val
džia šiandie įteikė savo rezig
naciją prezidentui Ebertui, ku
ris prašė ją pasilikti vietoje lai
kinai.
Prezidentas taipgi prašė kanc- 

clerio Mueller padaryti žings
nių, kad nedėlios parlamentarių

galima greičiausiai žinomos, 
kad galima hutų angščiausiai 
galimu laiku sušaukti reichsta-

Rinkimų pasekmės.
Žinios iš beveik 350 distriktu 

apie pasekmes rinkimo narių į 
naują reichstagą parodo, kad 
didžiumos socialistai, centristai 
ir demokratai, t. y. tos partijos, 
kurios sudaro bloką dabartinė
je valdžioja, išrinko 156 atsto
vus.

Tos skaitlines parodo, kad 
didžiosios konservatyvų parti
jos išrinko 83 narius, kuomet 
svarbiausioji kairioji partija 
neprįklausomieji socialistai — 
išrinko 57 narius. Pridėjus prie 
tų 296 vietų didžiųjų partijų, 
yra dar 47 vietos mažesnių par
tijų

Šiandie
Birželio 9 d., kaip 7:30 

vai. vakare Liuosybės sve
tainėje 1822 Wabansia avė. 
bus paskaita tema Pirmo
ji Paryžiaus Komuna. Re
feruos “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis. Visi 
kviečiami atsilankyti.



PARDAVIMO 
PATARNAVIMAS.
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VIDA

Jaunoji kankins.
Naudai gero patarnavi
mo telefonu męs pata
rtam prisilaikyti sekan
čios paprastos praktikos:

Atsišaukite veikiai ka
da užskambina.

Užsitikrinkite pirm 
šaukimo, kad turite tei
singą numerį pažiūrėda
mi į telefono knygą.

Kalbėkite aiškiai, lupo
mis arti, bet nesiekiant, 
tru belės.

Atsiliepiant paduokit 
savo pavardę, arba var
dą firmos — neva įlojau t 
“Heilo”.

Tu neturi su niekuo kalbė- 
lies, Paima, aiškino motina. 

Jeigu tave klausinės, tu ne
turi atsakyti nė žodžio. Girdi? 
Nė žodžio. Tu neturi meluoti, 
bet ir neturi sakyti liesos. Ty
lėk, tylėk į viskas. Supranti,

Suprantu, — atsakė Pat 
ma.

Ji buvo dešimties metų mer

vo amžinus, guvi, vikri ir lank
sti kaip nendrė jų sename sod
ne. Auksuolos-rusvos garbanos 
supė jos veidų, o didelės tamsios 
akis drąsiai žiurėjo iš po anta
kių/

Ji trumpai atsakė savo jau
nai molinai:

Suprantu.
Motina, Silvija Dolabella, Iii 

dnai žiurėjo Į ja. Kokiai silpnai 
valtelei prisiėjo patikėti brangų 
turtą.

— Tėvo gyvybė tavo ranko- 
, — prašįvbždėjo ji.
Paima linktelėjo galvą. Jos 

akyse degė nekantrumo ugnelė, 
tarsi ji maste: “Kam kartoti du

Ji nemėgo bereikalingų žo-

Pinigai Jau Lietuvoj
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS gavo iš Lietuvos Prekybos 

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

Siųstieji iš Amerikos 
sekantiems asmenims.

per Naujienų Siuntimo Skyrių pinigai jau nuėjo

'■A

4

1 vi ii
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MOTERŲ SKYRIUS
1527 N. Halsted St.

Moteris patarnautoja
Atdara tJtaminkais ir Kctvcrgais nuo 9 iki 6

ir Kętvcrgais nuo 9 iki 6
7 ryto iki 10 vakare.Išskiriant nedčldienius nuo 7

A t neik H e arba atslualdte i 
Atdara kasdien nuo f*.* 
LtMriiiukaia, Ketvergei*

lies perkame Pergales Bondas pilna parašyta- F A H 
|a verte, ir Laisv&i Bondas pilna pinigine verte. ?£> a M
Atn-'lklte arba atsiusią ta 4 y a APVITPIM A.Atdara kaidlcu nuo -« J- <»- SACKHF.IIn Cfc

tnp hanlt ir woo< m*

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
Tai Visų Lietuvių Siekis.

Piniginė Nepriklausomybė 
Tai kiekvieno Protingo Asmens.

PRADĖKI taupinti savo pinigus didžiame Valstijiniame 
Banke prie Stock Vardų.

PEOPLES S 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 į Lietuvą.

čia jums patarnaus Lietu* 
“viai ir jausitės kaip namieje

BANKAS ANT KAMPO 
47-tos ir Ashland Avė.

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro- • 
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

« sosi nejučioms. Bet jis 
Ą žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino. *
Vyrai ir moteris kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. -

R UFFL15 (S 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.^ 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
• Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar nioney order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

~™~"F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Yjrk

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

Šviesinęs ir sietinės maudynės
Geriausias koks tik yra Žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžaus 

Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir įnkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašui) gydoma elektrinėmis vaistuptomis 

maudynėmis.
VYRŲ SKYRIUS -------------------

1550 Clybourn Avė.
Atdara kasdien
Tel. Lincoln 4424.
Atdara Utarninkais
Atdara kasdien nuo 
ryto iki 12 dienos.

Utarninkais ir I’ėtnyčiomis nuo 7 ryto iki 6 po piet.

Mergaitė, nebūk tokia šal
ia, — pasakė Silvija Dolabella. 
— Tu perdaug maža, kad ant 
tavęs dėjus tokią pasiuntinybę. 
Tiesiog mano širdis plyšta!

Paima atmetė plaukus nuo 
kaktos.

— Aš nors ir maža, bet sti
pri, — atsakė ji. — Neabejok apie mane, mama. J i s niekai 
neabejodavo.

Mergaitė kalbėjo apie tėvą.
— Aš ir neabejoju, balandė

li, — sakė motina. — Bet tu — 
bronzinis aniolelis, Paima. Ti 
netokia kaip kiti vaikai. Kada 
aš tave apsikabinu, tai jaučiu, 
kad tu šalta ir kieta. Ir prie ma
nės tu atsinęši ne taip, kaip 

prie jo. Tu jį labiau myli...
Nelaiminga moteris pravirko. 
Mergaitė paraudo, bet tylėjo.

Visai ne, — pagalios ji at
sakė. Ąš tave taipgi myliu, 
mama. Tik tu nori, kad aš apie 
tai kalbėčiau, bei aš negaliu. 
Apid tokius dalykus negalima 
kalbėti. Jie guli giliai, giliai, gi
liai... baisiai giliai... ant pa
ties sielos dugno.

Tu keistas sutvėrimas. Aš 
tavęs nesuprantu, — atsidusda
ma tarė molina. — Tu pris
klidusiai rimtų pasikalbėjimų, 
visai netinkančių tavo amžiui. 
Tu turėtum šokinėt kaip ožkiu 
kas ir žaisli kaip ėriukas.

— O juk juos pakabins ant 
kriukio ir papjaus, — patėmijo 
Paima.
Karia įeidamas senomis gatvė

mis savo gimtinio miesto Galla- 
laros pro tamsias nejaukias sker 
dyklas, ji malė, kaip barbariš
ku būdu pjovė pakabintus ma
žus gyvulėlius. Visa naktį jai 
vaidinosi jų bliovimas ir dagi 
sapne girdėjosi kraujo kvapas. 
Nuo to laiko, kada Velyko.se pa
duodavo avinėlį, ar Traiėėje — 
ožkiuką, j’ visados atsisakydavo 
nuo kepsnio.

Motina lik smagiai juokda- 
I vos, o levas sakydavo pusiau 
juokais, pusiau rinitai:

Tu, mažuolėle, gerai da
rai.

Visa tai būdavo gerais sena s 
laikais, kurie dabar jai ir mo
linai rodėsi be galo tolimais. 
Tada, prieš areštą Lėlio Dola
bella, visi jie gyveno rudame 
mūriniame name, kuris, kaip 
kalbama, buvo pabudavotas 
dar. tryliktame šimtmetyje.

Dolabella buvo jaunas žmo
gus. Jis anksti apsivedė su gra
žia, bet nelabai protinga mer
gaite. Iš profesijos advokatas, 
jis nukre pė visas savo proto ir 
širdies spėkas j lai, kad paleng
vinus sunkų likimą liaudies ir 
laimėjus jai geresnę ateitį. Dola
bella buvo visų mylimas Galla- 
raloj; o jo stati f’gura, raiškus 
veidas ir skardus sidabrinis bal t 
sas buvo žinomi už Lonibanli- 

jos rubežiij.

P. Dirmeikienei, 
A. Bružui, 
J. Švanui,
M. Cukuricnei,
N. Čiapui,
A. Bruzgienei, 
J. Daunorai, 
J. Adomaitienei, 
S. Šarkui, 
J. Vaitkunui, 
VI. Kazlauskui, 
D. Daukšienei, 
A. Petkui, * 
U. Mažonienei, 
J. K. Yankovskui 
M. Rukienei, 
A.šukiukei,
D. Koširui,
E. Stankienei, 
P. Daukintaitei,

K. Dočkui,
K. Jakubauskienei, 
K. Mieliauskienei, 
V. Jakubauskui, 
M. Jakubauskienei, 
M. Molienei, 
0. K^tvirtienei, 
J. Kuojui, 
J. Raželiui, 
J. Ančiui, 
M. Kragičiai, 
J. Donienei, 
J. Narmontai, 
D. Blumui,
M. Ukinskiui, 
Br. Vaišviliutei,
N. Skrebienei,
J. Rutkauskui,
O. Rutkauskienei,
K. Rutkauskui,

R. Rimkienei, 
A. Butkui, 
J. Kreivienei, 
J. Wildenskaitei, 
A. Žukauskui, 

' Z. Vasiliauskui,
A. Ramanauskienei, 
A. Dikmonienei, 
A. Vaišnoraitei, 
Fr. Kontrimui,
U. Karnitai, 
M. Kulauskiui, 
Z. Mineikai, 
A. Skolbickiui, 
A. Jančiuš,
M. šieinskui, 
P. Ruliui, 
A. Abromavičiūtei,
V. Talmontaitei.

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

Siunčiant čekiais, Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išmaino pinigus ly
giai pagal dienos kurso. Siunčiant su Naujienų rizika ir atsakomybe, Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius ima virš dienos kurso kelioliką punktų, o taipgi 
Lietuvos bankui už patarnavimą.

Liberty bondsus Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius atperka pagal die
nos kurso.

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

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

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

i

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius
H

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois

w

Vieną nelemtą dėl jo dieną, niais vinimis pusratinėniis du- 
/aldžia atkreipė savo atidą į jo 1 ridiis, su suktais akmeniniais 
riešas kalbas. Tuo laiku visur laiptais ir mažu unksmingu sod 
mvo vikinamas naujas karei- uoliu tarp sienų.
riavinio įstatymas ir kalėjimai Į Bet to, kuris įnešdavo šviesą 
Hivo pripildyti žmonių, kurių ir džiaugsmą — šeimines gal- 
visas nusidėjimas buvo lame,vos ir šeimininko, — dabar nc- 
kad jie smerkę verbavimą ir buvo su jomis ir jau niekad ne- 
inrėjo laisvės. Tarp kitų buvo j bus. Jo žingsnių daugiau nebe- 

sigirdos ant senos fkios gatvės 
šalygatvio; jo juokas daugiau 
nobeskambės po rūsčiu laiptų 
stogu. Dukrelė daugiau nebe
lauks jo, sėdėdama gilumoje 
kletkuoto lango ir žiūrėdama 
tarp skersainių. Nors jis pabė
go ir gyvas, bet jis daugiau į 
čia niekad nebegrįš. Paima tai 
žinojo ir ta mintis ją gniaužė. 
Ji buvo dar kudikių, bet jau pa

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—1.2 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

I

ireštuotas ir Dolabella. Jį ap
kaltino kurstinie prie luominių 
lesutikimų ir pr'ešinimosi val- 
Ižiaj. Delei to jo pati ir moki

no (mergaitę:
— Tu neturi meluoti, bet ne

dali sakyti ir tiesos.
“Nors mane pjaustytų į da~ 

lojęs, aš nepraši tarsiu,” mąstė 
Paima, kaip iki jos mąstė daug 
kilių širdžių senojoj Italijoj.

Gerai jiems gyvenosi kariu 
jaukiame bute, kuris dabar bu
vo išardytas, kaip nunertas au
dros paukščio lizdas. Tiesa, tai 
buvo tas pats meilus, senas, 
tamsokas namas, su paauksini
mu ant karnizų, su pajuodiju
siomis freskemis imt sierifų, su 

didėlėmis apkaltomis misingi-

atsakė Paima.

’T.TITJ....**,*"‘”*‘ ■■■■ —

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUSERKA

Baigugi Akuše
rijos kolegiją;
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
oijos hospitali. 
se, FaMrmfn- 
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

— Jis nieko blogo nepadarė,

vui, senam draugui jos tėvo.
Jis mylėjo žmones, — 

karčiai atsakė senas garibaldie- 
t’s. — Nėra žvėries, kuris mo- 
kC-tų tokiu juodu necTelciiiftiiinit 

ličius, ką daro jam gera, kurfi

taip išdavikiškai prigaudinėtų ir 
taip greitai užmirštų, kaip žmo 
gus.

— Žinau,
Jai rodėsi, kad ji įyvena pa

saulyje jau ištisus šimtmečius 
ir ant tiek sena, kiek maža kai
myninė šv. Petro bažnyčia, ku
ri, kalbama, buvo dar prieš Kris 
taus giminią.

sėdėjo su tėvu po dideliais ki
parisais sodne. Urnai įėjo žan
darai ir be jokio perspėjimo ar 
aiškinimo, apsupė jį ir prista
tę revolverį prie smilkinio, kad 
jis nepasipriešintų, uždėjo jam 
rufik i ii i vis retežius.

z (Rus dangau)

lel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & 80. taaviti Bta.

CHICAGO.
Valandos*' 9:30 ryto iki 12 dieną. 

duo 1 po pietą iki 1 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

Valandos: 9—12' ryto ir 1----9 vftk.
Phone Čaižai 257

*

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

PIRMUS KŪDIKIO METAS YRA 
SVARBIAUSIAS

Jo tinkama pradžia gyvenime priklauso nuo mais
to gaunamo pirmuose dvylikoje mėnesių... Mais
tas sudrutinimui kaulų ir stiprinimui kojų turi 
būti atsakantis, maistingas, ir gero skonio—tuo 
tarpu turi būti lengvai ir pilnai suvirškinamas.

motina negali žindyt kūdikio

eaglebrand
Turi būti pirmutinė mintis. Trįs pentkartės mo
tinų pasivadavo juomi. Eagle Brand labai reko
menduojamas ir patartinas daktaru delei jo sva
rumo, saugumo, lengvai prirengimo ir gatavai 
suvirškinimo. ..............
Jeigu jūsų kūdikis netarpsta kaip reikia, jei jis 
neramus ir piktas—tai gal maistas jam kenkia. 
Pasiuskit šiandien mums kuponą ir mes dykai 
prisiusime jūsų kalboje apie maitinimo instruk
cijas, taipgi penkesdešimts keturių pusi, knygą 
apie kūdikius, kur pasakoma, kaip užlaikyti kū
dikius tvirtais ir sveikais.
Eagle Brand, padarytas iš geriausio karvės pie
no ir malto cukraus, tinkamiausias dėl stalo—jį 
galima naudoti visur kur reikalinga pieno ir cuk
raus, ir jis yra daug pigesnis. Bandykit jį su 
kava arba šokoladu.

Sis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

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

INSTEIGTA 1857 M.

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

Važiuokite į Lietuvą
PER

Depositn State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

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

Pirmutini Lietuvią Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO^ Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th Si. Tel. Boulevard 1892. Chicago, HL

Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

»***» mm. CARTra°r P,LLS-

Lietuvos Šelpimo 
Fondas.

Pilnas Lietuvos Šelpimo 
Fondo Apyskaita

Už laiką nuo Spalio 1 dienos
1914 m. iki) Birželio 2 d. 1920 m.

Lietuvos šelpimo Fondo pre
zidentas, Kazimieras Gugis, 
Chicago, 111., nuskyrė ir įgalio
jo mane, žemiau pasirašiusį, 
patikrinti Lietuvos šelpimo Fon

Pirmiausia patikrinau Finan
sų Raštininko, Tado Dundulio, 
Chicago, III., vedamas rokundų

tonan, Mass., kame patikrinau 
ir sulyginau su Jždtninko, Kazi
miero Šidlausko, vedamomis 
rokundomis.

Atradau, jog lygiai Finansų 
Raštininko, laip-gi ir Iždininko 
rokundų knygos buvo vedama

bei išlaidos ne tik buvo paskel
biama laikraščiuose, bet teisin
gai ir sąžininkai atžymima ro-

Atradau, jog visokių įplaukų 
už tą visą laiką buvo:

Pirmais metais
Antrais ’V
Trečiais
Pastarais

$12,028.03
13,153.39
11,628.78

... 851.30

Viso $37,661.50
Pasiųsta Lietuvon ir kitokių 

išlaidų: ofiso užlaikymui, agi
tacijai, spaudai ir t. p., butą:

Pirmais metais
Antrais ”
Trečiais ”
Pastarais

Liekis ...

$2,201.68 
11,635.79 
20,113.13

1,090.02
. 2,620.88

$37,661.50Viso
Pas iždininką ant rankų ran

dasi $2,620.88.
Tuo pačiu laiku, būtent, Bir

želio 2 d. š. m. padaryta L. Š. F. 
valdybos narių keletas tarimų, 
kuriuose, kaipo prezidento įga- 
tiOtittis.Tr aš dalyvavau.

Kadangi Kazimieras Šidlaus
kas Birželio 10 d. š. m. važiuo
ja Lietuvon savais reikalais, tai 
nutarta, idant jis, K. Šidlaus
kas, šituos L. Š. F. pinigus, bū
tent $2,620.88, nuvežtų Lietu
von ir, pasitaręs su pp. Andrium 
Bulotų, Steponu Kairiu ir Pra
nu Butkiųn, pavestų tokiai (Irau 
gijai arba organizacijai, kurios 
uždaviniai atatinka Lietuvos 
Šelpimo Fondo tikslams.

Kadangi pas iždininką, pas 
L. Š. F. skyrių viršininkus ir ki 
tose įstaigose tebesiranda L. š. 
F. ženkleliai, tai pavesta Nuta
rimų! Baštininkui, J. Ncvšac- 
kui, tie visi ženkleliai išrinkti 
iš asmenų, pas kuriuos jie ran
das1, padaryti pilna jų apyskai
ta, o pinigai pasiųsti Lietuvon.

Kadangi Liet. Šelp. Fonde te
besiranda knygų “žemaitės Baš 
tai Karės Metu,” dar neišparduo 
tų; ir jos esti pas atskirus as
menis, arba Skyrių viršininkus, 
arba tam tikrose įstaigose — 
lai nutarta, kad J. Neviackas 
jas visas surinktų krūvon ir pa
siųstų Lietuvon, pavedant jas 
draugijai ar organizacijai, ku
rios tikslai atatinka Liet. Šelp. 
Fondui.

Lietuvių žymioji! rašytoja, žino
moji vardu “Žemaitė,” kreipė
si raštu į L. š. F. valdybą pra
šydama, idant jai suteiktų pini
ginės pašalpos, reikalingos jai 
sugrįžti Lietuvon, — nutarta su 
teikti piniginės pašalpos gerbia
mąja! Žemaitei sumoje $300.00 
(trijų šimtų dolerių) atsižvel-

bavo Lietuvos Šelpimo Fondui, 
jog ji pati yra dėl karėsi nuken
tėjusi, delei jos senatvės bei ne
turto, ir jog ji savo gražiais dar 
bais, tvariniais yra papuošusi 
Lietuvių tautos raštiją.

Į augščiau minėtas skaitlines 
neįeina tie pinigai, kurie tapo 
surinkti laike “Lietuvių Die
nos.” Jie buvo tiesiai perduoti 
Raudonajam Kryžiui.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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<• Aš, ALENA kOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE.
Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris. 

Aš per praeitus 4 metus buvąijjvos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
niino pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa- 
sidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš .->avo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

1707 Halsted St., CHICAGO, ILL.
Užtaikome žoles nuo visokių ligų.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Ar žinai kad
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) 

(W) 
(H)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Mes dabar gyvename svieto pabaigoj, ypatingai nuo 1914 
metų.
Laikai Pagonų jau išsipildė. — Ev. šv. Luk. 21:24.
Karalystė šio svieto jau persimainė su didžiu trenksmu.— 
Dan. 2:44.
Didysis vargų laikas jau atėjo.— Matt. 24 skyrius.
Su tuo laiku užsibaigia Evengelijos Gadyne.
Prasideda didysis pasaulio Grįžtmetis.
6,000 m. nuo žmogaus sutvėrimo jau pasibaigė.
Septintas tūkstantis yra Sudna Diena, 1000 m. ilga.
Antikristas bus apreikštas visam pasauliui.
Ateina geidavimas visų tautų.
Prisikėlimas iš numirusių yra galimas, ir yra arti.
Užtenka vietos prisikėlusietns milijonams.
Karalystė Dievo jau visiškai prisiartino.
Tikroji Bažnyčia trumpu laiku pasirodys.
Numirėliai yra numirusiais, ir jų dūšios negyvos.—Sal. 
Mok. 9:5.
Pekloje dabar nėra velnių.—Matt. 25:41.
Mirtis, velniai, ir pekla bus išnaikinti ant visados.
Ateina laikas kuriame žmonės nebemirs.
Paslaptingasis Babilionas (?) jau griūva.
Kukuliai dabar yra deginami.—Mat. 13:40.—42.
Yra viltis išėjimo iš peklos. —1 Zom. 2:6.
Jėzus išėjo iš peklos.—Darb. Ap. 2:27—32.
Naktis verksmo baigiasi linksmame rytmetyje.
Kristaus Karalystė bus palaiminimu visiems.

Ant šitų ir daug kitų svar-bių klausimų, yra atsakyta Bib
lijos Studentų Laikraštyje, SARGYBOS BOKŠTAS. Išeina kas 
mėnesj, turi 16 puslapių, sąsiuvos formoje. Prenumeratos kai
na $1.00 užsimokant iškalno. Rašyk tuojaus, adresu;

SARGYBOS BOKŠTAS
732 W. 19-th St. Chicago. III.

Waukepno
Lietuviai—

Dr. A. R. Blumenthal

auoja Dykai
Gyvenimas yra 

ličiai, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph< 
thalmometer. Y« 
patinga domi at 
kreipiama | vai-*

kus. Vai.: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 Iki 13 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 at 

Telephone Yards 431J 
Boulevard 6437

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

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukegan, III.

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

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

Ar Skauda Galva
Galvos skaudėji

mas gali paeiti nuo 
Didelio Žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūti 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
nia dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu, prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

Dr. Charles Senai
Persikėlė | tavo Rauj< Rfisę 
pa. 4729 Se. Asland Avė? Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuft 10 |kl 
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 

8149 S. Morgan st., kerti 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS] 

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

3E

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomist 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamiaeoju Abstraktu 

perkant
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legaliikus Dokumenttm. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmą Mortge&ą ant lengvą 
sąlygą.
West Side ofisas atdaru vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stata Ba»> 
kos, 2201 W. 22nd Street 
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2652.

■ ...............J
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 S. Michigan Av., Roseland 
Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. A. MONTVTD
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtoa St 
Marshall Field Anne> 

18th fl. Ruimas 1827 
Phoae Ceatral 3362 

Valandos: nuo 19 iki 12 ryto

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės

120 So., State gat. 2 lubos ant 

ros dur|s nuo Fair sankrovos į 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

Telephone Yards 5033

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytą 
ir nuo I iki 3 vakarą.

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

Y-SpfnduliaL Phone Armitaye 2616
Rezidencijos telef. Albany 8710 Saugok akiy regėjimą

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos] 1 iki 5 vai. vakarę, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną
ZZZZSSXCSZZZXXS3SS3aa3X

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone ir kūdi
kį laike ligos. 
3255 So. Halsted 
SU Chicago, III

Augščiau minėtas skaitlines 
paėmiau iš L. Š. Fondo rokun
dų knygų; kad jos yra tikros, 
teisingos, liudiju savo rankos 
parašu. Pranas Butkus, 
Birželio 2 <1. 1920 m.

Boston, Mass.,

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

DR. YUsKA \
1900 S. Halsted St. '

Tel. Canal 114
S33333ZSX3SXESZ3333XX3X

Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St

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

po pietų; 6:80 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną.

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 268

DIDINS KAPITALĄ.
Kad paskui dar daugiau durnus 

publiką.
Chicagos gatvekarių kompa

nija norinti padidinti savo ka
pitalą. Reikalinga esą dar labiau 
išplėtoti biznį.

Jie apsisvarsto. įNeužilgio gu
bernatoriaus LoAvdeno komisija 
tarsis dėl padidinimo važinėji- 
mos kainų. Iki šiol kompanija 
v s dejuodavo, kad jos įvestuo- 
tasai kapitalas neduodąs reikia
mo pelno. Dabar turės progos 
dar ^daugiau dejuoti. * Publika 
galės užmokėti!

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nių!. G varau tuo j ame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurio dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrą ir 
jaunų-vyru gatava! pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, Ir konservatyvio styliaus, $82.50 
ild $60.00.

Pamatyldt musą specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mitino sorge siu
tai nuo $85 ild $60. Vaikiną ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrą kelinis $4 Ir daugiau. 
Millno serge kelinis $5.50 iki $17.50

Specialia nupiginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti šiuo- 

įčiamas Europon.
Atidaryta kiekvieną .dieną flrf 9 

vai. vakare. gubotomis iki 10 vai 
vakare. Nedaliomis iki 6 v. vakare 

S. GORDON,
1415 So. Hatoted Su Chicago. fll.

Telephoną Boulevard 3169

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris

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

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

Ashland A v®. 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.

Ull 8. Bergu 81 Chicaga, HL

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ1 St kampJIanhfleld av
Valandos: Iki I ryto; nuo | iki 

4 Lr aao 7 iki • vakarę.
TeL Proa*eat 1161

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

E

*Te- n 8325 So- Halstad St„ Chicago/
Phone Drover 9660. - - I

tiOtittis.Tr
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ją. Ir kas iš to išėjo? Vos 
atsimetę nuo socialistų, jijfe 
tuojaus patįs suskilo j dvi 
partijas — Komunistų Par- 
tiją ir Komunistų Darbo lįiuinkųj'jisui girin,'o 
Partiją. Antroji tų partijų kia ir sako joms pamokslus apie 
jau pradžioje turėjo nedaug] tautą ir valstybę. O kada jam ki- 
pasekėjų, o toliaus ji visai 
sunyko, ir apie ją šiandie 
nieko nebegirdėt. Komuni- 
stų-gi partija pradžioje bu
vo skaitlingesnė nariais, 
bet, keletui mėnesių praė
jus, joje ėmė apsireikšti 
frakcijinių girtumų, ir da
bar ji jau yra suskilus.

Tuo budu tas judėjimas,! 
iš kurio tūli darbininkai ti- 

drovi; s. HAi.t«d st- dilema. I kėJosi sulaukti proletariato
iil —. Telefoną*: Canai 1506. | ji^gų susivienijimo, subyrė

jo į šmotus, nešgyvavęs nei 
metų laiko.

Taip-pat dedasi ir kitose 
šalyse. Vokietijos komuni
stai irgi yra suskilę į dvi at
kakliai kovojančias tarp sa
vęs partijas. Didžiosios 
Britanijos komunistai turi 
net keturias partijas, ir vi
sos pastangos suvienyti jas 
j daiktą iki šiol neturėjo pa
sisekimo.

NAUJIENOS
N<E LITHUANIAN £A!LY NEW8

PebHahed Daily ezcept Sunday by 
ibe Lithuanlan Neva P*b. Co, Ine.

K41te« P. Grlfaltki

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Teiephoae CaaaJ IBM /

17.00 per year in Canada. 
2c per copy.

Entered as Secoud Claaa Matter 
March 17th, 1914. at the Poet Office

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben-
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Komunistai — dar
bininkų vienybės 
ardytojai.

Visi žino, kad komunis
tai yra iš principo darbi
ninkų vįenybės priešai, nes 
jie skelbia kovą visoms dar
bininkiško judėjimo sro
vėms, kurios nepasiduoda 
jų diktatūrai.

Jeigu komunistų atsiran
da politinėje darbininkų 
partijoje, tai jie ima tuoj 
kovot už tai, kad paėmus į 
savo rankas tos partijos 
kontrolę. Kuomet jie neat
siekia šito tikslo, tai jie at
simeta nuo partijos ir orga
nizuojasi skyrium.

‘ Jeigu jų atsiranda unijo
je, tai jie tenai ima tokiu- 
pat budu darbuoties: arba 
stengiasi ^užkariaut” ją, ar
ba skaldo ją (jei tik pajie- 
gia).

Bet nežiūrint šitokios ko 
munistų taktikos, kaikurie 
darbininkai mano, kad ko
munistai galį suorganizuot 
proletariatą kovai prieš ka
pitalizmą. Jie įsivaizdina, 
kad ta skaldyrfio taktika tu
ri tiktai tikslą “apvalyt” 
darbininkų organizacijas 
nuo netikusių gaivalų; ka
da komunistai atskirs “pe
lus nuo grudų” darbininkų 
judėjime, tai bus lengva su
vienyt jį taip tvirtai, jogei 
niekas prieš jį negalės atsi- 
laikyt.

Šitas įsivaizdinimas buvo 
svarbiausia priežastis to, 
kad, pasirodžius komunis
tams, daugelis darbininkų, 
kuriems dar visai buvo ne
aiškus tos naujos partijos 
programas, pritarė jiems. 
Jie rėmė komunistus ne kai
po skaldytojus darbininkų 
vienybės, o- kaipo stipres
nės darbininkų vienybės 
skelbėjus.

Bet jie skaudžiai apsiri
ko. Gabumo vienyt darbi
ninkus komunistai neparo-

Komunistai, pagalios, ne
išsitenka net viename Inter- 
nacionaįe. Trečiojo Inter
nacionalo centras vakarinė
je Europoje nesenai atsisa
kė priimti Vokietijos Komu
nistų Darbo Partiją už tai, 
kad ji kovoja prieš sparta- 
kiečius ir bičiuoliuojasi su 
kontr-revoliucionieriais. •

žodžiu, komunistai savo 
darbais parodo, kad jie ne 
tiktai nėra kompetentiški 
suvienyt proletariatą, bet 
nesugeba susivienyt net 
tarp savęs. Jų veikimą sekt 
yra naudinga ne tam, kad 
pasimokinus iš jų geresnes 
taktikos (nes jų taktika yra 
niekam netikus), o tiktai 
tam, kad patyrus, kokiais 
keliais neprivalo eiti darbi
ninkiškas judėjimas.

A. B. STRIMAITIS PRAKIŠO?

girdėjome, kad S. L. A. sekre
torium tapęs išrinktas T. Dun
dulis. Jisai gavęs apie 500 bal
sų daugiau už dabartinį sekre-

šitaip įvyko, žinoma, ne dėl
to, kad didžiuma Susivienijimo 
narių skaitytų Dundulį labai 
tinkamu žmogum į sekretoriaus 
vielą, o tiktai dėlto, kad jiems 
buvo begalo įkyrėjęs p. Strimai
tis.

Daugiausia ačiū p. Strimai
čiui, S. L. A. lapo paverstas tau-

reklamos įrankiu 
Liet. Atstatymo

seimas

PRIEšSEIMINfi AGITACIJA?

“Tėvyhčs” redaktorius da vis 
nesiliauja lošęs politikos moky
tojo rolę. Vienui partijų (tau-

I Ii laikraščiai nurodo, kad la 
yra ne jo biznis tuo užsiimti, 
tai jisai prikaišioja jiems įvai
rius, priešingus S. L. A. 
motyvus.

Dabar jisai sugalvojo 
sakot, kad “Naujienos,” 
kuodamos “Tėvynės” jia 
kurną, nori pasinaudot ta pro
ga, jogei ncužilgh) įvyks Susi
vienijimo seimas, ir paagituot 
už palankius sau žmonos. Sako:

Mat artinasi S. L. A. sei
mas, tad reikia nurodyti, kad 
dabartinis “Tėvynės” redak
torius yra nekom peten t iškas, 
todėl seimas gai išrinks “kom 
petentišką“—“Naujienų drau 
gQ-
Čia p. Vilaitis niekus prasi

mano. “Naujienos” neturi jokių 
draugų, kuriuos jos norėtų įpir

labui

pa pa
keiti-

redaktoriaus vietą. Ir p. Vitai- 
tis gerai žino, kad nckompeten- 
tiškirmo užmetimas jam buvo 
padarytas visai dėl kitokių prie
žasčių. Jisai juk pats prašė, kad 
mes jam nurodytume jo reda
guojamojo laikraščio ydas. Mes 
jo prašymą išpildėme, faktais 
prirodydami, kad jisai padarė 
iš “Tėvynės“ tautininkų parti
jos organą. Kuomet-gi jisai at-

lįs prašalinti, tai mes ir paste
bėjome jam, kad tai reiškia, jo
gei jisai nėra konipetentiškas 
redaguot bepartyvės organiza
cijos laikraštį. Na, ar tai ne
buvo pilnai 
maš?

Jeigu varo 
agitaciją, tai
“Tėvynės“ redaktorius,

logiškas išved'i-

kas priešseiminę 
pirmiausia pats 

kuris 
A. na

riams, kad tie žmonės, kurie 
nurodo jo klaidas, esą slapti 
Susivienijimo priešai. Jeigu p. 
Vitaičiui tikrai rupi S. L. A.

sai meta į šalį politikų, kurioje 
jisai visviena nieko neišmano.

DELEI MOKSLEIVIŲ 
ŠELPIMO.

Kalbėdamas apie reikalų šelp 
ti Lietuvos moksleivius, kurie 
dabar, delei augštesniųjų moky

mokslus užsieniuose, “Keleivis” 
sako: x

Moksleivius šelpti yra gra
žus ir naudingas darbas, bet 
tam reikia ne* vien tik gerų 
norų, o 'ir pasiturinčių žmo
nių. Kitaip tokia draugija 
negyvuos. Ne viena jų pas 
mus buvo ir visos mirė. Iš 
pradžios vienas kitas entuzia
stas paaukauja, vienas kitas 
užsimoka paprastąl mokestį, 
bet kuomet tas atsieina taip 
sunkiai, tokia labdarybė žmo 
gui greitai nusibosta ir pra
dėtas moksleivių šelpimo dar 
bas turi sustoti.

Pas klerikalus toks darbas 
galimas, nes pas juos yra di
desnis susiklausimas ir geres
ne disciplyna. Kunigas pasa
ko, kad reikia pinigų, ir ka
talikai kloja, šimtines. Pro
gresyvė 1 musų visuomenes 
dalis to nepadarys; ji jau “su

Štai, pereitą rudenį jie 
suskaldė Socialistų Parti-

True translntlon filed with the post- 
master at ChiCago, III. June 9, 192C 
as reųulrcd by the act of Oct. 6,1917

Kas dedas Vokietijoj
Tikrasal Berlinas. t

[Federuotoji Presą], 
n.

Bėrlinas. — Skurdas ir kentė
jimas, viešpataujantįs vokie
čiuose, slepiamas namų sieno
mis. Labiausia kenčia tie, kurie 
droviasi ubagauti; buvusieji ofi- 
cieriai, valdininkai, smulkieji 
pirkliai, amalninkai, o ypač tos 
šeimynos, kurios gyvena pensi
jomis ir savo mažų nuosavybių 
įplaukomis. Tie žmonės, didu
ma kurių pirma gyveno pasitu
rinčiai, dabar nebepajiegia atsi
ginti nuo vargo, šalčio ir alkio. 
Tūkstančiai oficicrių, o lyginai 
jų moterys ir dukterys, despe- 
ratiniai ir bergždžiai j ieško už
siėmimo. Diduma džiaugiasi 
suradę vežėjo, šoferio arba 
daiktų nešiotojo vietas. Fakti- 
nai jie griebiasi by kokio darbo, 
cad tik apsigynus nuo bado.

Svetimšalis, kuriam teko ap- 
ankyti Vokietiją pirm karo, 
tuoj pastebės permainą ir tame 
atvėjyj, jei jis sukasi vien tik len 
gvatikiu tarpe. Berlinas nebėra 
>avyzdys švarumo ir tvarkos, 
caip kad būdavo seniau. Nebėra 
lakankamai vežimų išvežimui 

sąšlavų. Minios, judančios šali
gatviais, irgi kitaip išsižiuri. Re
čiau begalima įžiūrėti tų augš- 
tų, mėlynomis akimis teutoniš- 
<ų figurų, kurių pirm karo bu-

nesimato — jie pranyko. Žmo
nių miniose mažiau bepasiekia
ma vokiečių charakteristikos— 
žmonės mažesni, tamsesni negu 
tiriu karo. Diduma žmonių vil
ti labai blogus drabužius ir ne- 
uri pastogės galvai priglausti. 

Neveizint į tai prisieina stebė- 
ties, kaip žmonės, gyvendami 
tokiose sąlygose, visgi palaiko 
šiokį-tokf švarumą. Svetimšalis 
negali nepastebėti nepaprastą 
susirūpinimą, kurį reiškia žmo
nių veidai. Veidų kaulai lik ir 
n etas i akysna*. ’

Jei keliauninkas drįsta aplan
kyti las Berlino vietas, kur gy
vena biedniausias žmonių 
sluoksnis, tai jis yra nustebin
ąs tuo fakįų> kad laukiamo 
t urvo ir nuskurimo niekur ne

simato. Bcrline nėra apleistų 
gatvių. Net biednuomenės apy
gardose gatvės yra plačios, na
mai gerai pabudavoti, dideli ir 
šviesus. Viskas atrodo neblogai 
ir užlaikoma pusėtinai svariai. 
Nuskurusių vaikų nematysi; jų 
drabužiai (kurie yra niekas 
daugiau, kaip tik lopai) nuola
tos lopoma ir taisoma. Besilan
kant tarp tos biednuomenės, aš 
vėl atgavau pasitikėjimą vokie
čių žmonėmis, kurių dvasios ne
gali pakrikdyti ir sunkiausios 
apystovos. Jie priverčia kitus.

Kaip didi jų kentėjimai, kaip 
neapsakomai sunki jų kova su 
i yvenimo sąlygomis, — galima 
suprasti til^ belankant jų na
mus, mokyklas ir ligonines, nes 
vokiečiai, su maža išimtimi, ne
mėgsta rodyti savo skurdo.

Džiovos kiklikuose man daug

ino egzaminacijų ir matyti nu- 
gibusius vaikų mažus kūnelius, 
^risiejo būti liudininku tos bai
sios ligos aukų. Nedavalgy- 
nias susilpnina kūną ir susirgi
mai džiova pasididina 100 nuoš.

pat daugiausia ačiū jam, S. L. 
A. buvo išnaudojamas įvai
riems privatinio biznio tikslams. 
Susivienijimo sekretorius, ar
čiausia stovėdamas prie los or
ganizacijos laikraščio, nemažai 
prisidėjo prie 
tapo paversta 
vadinamajai 
Bendrovei.

Ateinantis
veikiausia iškels aikštėn da ir 
dauginusi p. Strimaičio darbelių. 
“Naujienose“ jau buvo rašyta, 
kad Susivienijimo sekretorius 
savavališkai sutaisė viršininkų 
nominacijas, įtraukdamas į kan 
didatų sąrašą tokių asmenų var 
dus, kurie visai nebuvo priėmę 
kandidatūros, ir išmesdamas iš 
kandidatų kitus asmenis, kurie 
buvo tinkamu budu nominuoji 
ir buvo priėmę kandidatūrą. Už 
šiluos ir panašius dalykus sei
mas nepadėkavos p. Strimaičiui.

Yra da ir kitas skirtumas tar
pe progresyvių žmonių ir kleri
kalų šitame klausime. Klerika
lai, šelpdami moksleivius, iš- 
anksto rengia iš jų paklusnius 
sau tarnus; o progresyvė visuo
mene negali žiūrėt siaurai par- 
tyviškomis akimis į mokslei
vius. Duoti pašalpų moksleiviui 
tuja sąlyga, kad jisai paskui 
tarnautų savo šelpėjų partijai, 
reikštų kaip ir nupirkti jo sied

Progresyvėje visuomenėje tu 
retų būt visai kitoks, negu pas 
klerikalus, interesas prie mok
sleivių rėminio. Ji turėtų žiū
rėt į tai, kaipo į grynai kultū
ros dalykų.

uriais ar penkiais metais netu
rėjo nė lašui pieno burnoj ir nic- 
iuomet neragavo kiaušinio.

Jų kasdieninis valgis, su ma
ža išimtimi, susideda iš sekamų 
dalykų: pusryčiai — imitacija 
tavos (be pieno ir cukraus) ir 
duona (sausa su mažyte porci
joje marmelado arba margeri- 
no). Pietus — dyka putra, kar
tais kopūstai, morkai arba bul
ves. Vakariene — duona arba

niekuomet negauna pieno, cuk
raus, taukų arba mėsos.

Didžiumai vaikų prisieina ei
ti mokyklošna alkaniems. Da
barties Amerikos Draugų Patar
navimo Komitetas (kvakeriai)

a

dalina kartą dienoj maistą 
33,(MM) Berlino vaikučių, kurie 
lanko mokyklas. Greitu laiku 
manoma dalinti maistą 100,000 
vaikų. Tik tie, kuriems teko 
matyti kokiu nepaprastu godu
mu valgo išbadėję vaikučiai 
gaunamąjį maistą — gali įver
tinti tą kvakerių labdaringą 
darbą. Sulig daktarų tvirtini
mais, Vokietijos miestų vaikai 
yra dviem metam atsilikę kaip 
fiziškame, taip ir protiškame 
besivyslyme. Mokytojai randa, 
kad į nužymėtą laiką vaikai 
nieku budu nebegali išmokti 
tiek, kiek jie išmokdavo prieš 
karą. Vaikų protas yra atbukęs 
ir jie nebegali suprasti išguĮdo
mų jiems dalykų. Labai tankiai 
laike lekcijų jie užminga. Bu
vo išegzaminuota 50 vaikų ir 
rasta, kad septyniolika yra per
daug silpni, kad galėjus lanky
ti mokyklą.

Kaulų džiova,, nuo kurios 
kaulai darosi trapus, vystosi ne
paprastu spartumu. Pakanka 
mažiausio sujudimo, kad su
lužių kaulas. Vaikų ligoninės, 
kuriose randasi serga n t įs kaulų 
džiova, daro baisiausio įspūdžio. 
Vargiai bent vienas tų sergančių 
vaikų galės kada nors vaikščio
ti. ■ j

(Bus daugiau)

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

į VOKIETIJA.
[Federuotoji Presą],

“Dalykų ipadėtis Ruhro apsk
rity begalo liūdna,” sako londo- 
niškio Daily Herald korespon
dentas Perline. Jis sako, kad ka
riškių teismai, kuriuos sudaro 
?rusų generolai, šimtais areš
tuoja darbininkus ir darbinin- 
<ų armijos narius ir smerkia 
ilgiems metams katorgai ir da
gi mirčiai. Pasak “Fręiheit,” 
<ariškių teismai nesirūpiną da
gi tokiais menkais dalykais, 
taip kad liudijimais ir kaičios 
išrodymais. Kas tik esti įtaria
mas, kad jis priklauso arba pri- 
<lausęs darbininkų armijai, tas 
imamas ir be niekur.... nieko
smerkiamas.

OLANDIJA.
[Federuotoji Presą].

Socialistų judėjimas Olandi- 
,oj paskutiniais keliais mėne
siais taip sustiprėjo, jogei Ro
terdame pasirodė reikalo leisti 

didelį socialistų dienraštį. Dien
raštis eina vardu Voorwaarts 
(Pirmyn); redaguoja jį žino
mas socialistų darbuotojas Myn- 
ieer Mathesėij, buvęs Olandų 
Socialdemokratų Partijos sek
retorius. Amsterdame jau nuo 
senai eina stambus socialistų 
dienraštis “liet Vkilk.”

AMERIKA.
Darbininkiškos Spaudos 

Konvencija.
[Federuotoji Presą].

Montreal, Can. — Laikomoji 
čia Internacionalines Darbi įtin
tų Spaudos asociacijos konveų- 
cija priėmė Glaudė Tayloro, iš 
Grand Rapids, patiektą rezoliu
ciją, kuria raginama visa dar- 
jininkų spauda pradėti stiprių 
<ampanijų prieš privatinių de
tektyvų agentūras, kurios tar- 
uuija kapitalistams kaipo šili
ni ir žudeikų organizacijos. Sa

vo rezoliucijai paremti Taylor 
nurodė į tų privatinių šnipų ir 
žudeikų darbus laike vario kasc- 
. ų streikų Būtie ir Calumet, lai
te plieno industrijos darbininkų 
streiko ir rakandų dirbėjų strei-

Federuotosios Presos variau
sias redaktorius E. J. Costello 
išdėstė Federuolosios Presos 
reikalus ir uždavinius.

Amalgameitų darbuote. 
[Federuotoji Presai.

New Yorkas. — Amalgama- 
ted Clothing Workers nutarė 
pradėti stiprią kampaniją orga
nizavimui darbininkų dirbančių 
marškinių siuvimo pramonėj. 
Organizacijos viršininkai ma- 
10, kad bėgiu sekamų trijų mė- 
icsių, pagalba agitacijos žodžiu 
ir raštu, pavyks suorganizuot 
daugiau kaip 50 tūkstančių 
marškinių siuvėjų Jungtinėse

____

Valstijose ir Kanadoj. Marški
nių siuvimo industrijoj dirba 
daugiausiai moterįs ir mergai
tės.

Reikalauja pripažinti Rusijos 
sovietų respubliką.

\ [Federuotoji Presą].
Seattle, Wash. — Victos-ccn- 

tralinė Building Trades organi
zacija priėmė rezoliuciją, kuria 
reikalauja, kad Jungtinės Vals
tijos pripažintų Rusijos sovietų 
respubliką.

Kolegijų Socialistų Draugija 
turės suvažiavimą.
[Federuotoji Presą].

New Yorkas, — Birželio 22 d. 
įvyks Kolegijų Socialistų Drau
gijos (Intercollegiate Socialist 
Society) suvažiavimas. Posėd
žiai bus laikomi “The Inu in 
the Hills,“ Highlandc prie Hud- 
sono, N. Y., ir tęsis ištisas še
šias dienas. Diskusuojamos te
mos busią: Rusija — Isaac Mc- 
Bride ir kapit. William Walter 
Pctil; Vokietija — Leiwis Garnet 
ir Robt. Minor; Did. Britanija— 
Artlnir Gleason, Walter Fullcr 
ir W. Harris Cook; Industrinė 
savivaldybė — kapit. Otto S. Bc- 
ycr, Mary Gavvthorpe ir Chand- 
ler Owcns; Senasis ir Naujasis 
Unizmas — Jos. D. Cannon, A. 
F. Mušte ir Ben Legere. Beto, 
bus dar ir kitokių klausimų 
diSkusuojama.

Illinois Valstijos Darbo Partijos 
Konvencija. •

[Federuotoji Presą].
Birželio 4-5 dienomis Spring- 

fielde įvyko Illinois valstijos 
Darbo Partijos konvencija. De
legatų dalyvavo apšeiai. Priim
tomis rezoliucijomis konvencija 
reikalauja, kad tuojau butų pa
šalinta blokada prieš Rusiją; 
kad butų pripažinta Rusijos esa
moji valdžia; pasmerkiama An
glijos valdži
rija ir atsišaukiama į Anglijos, 
darbininkus, kad jie prispirtų 
savo valdžią atšaukti kariuome
nę iš Airijos. Beto, konvencija 
pakartojo reikalavimą visuoti
nes, amnestijos politiniams ka
liniams, sugrąžinimo žmonėms 
visų politinių laisvių ir atšauki
mo karo laiko įstatymų, tarp 
jų Levcrio akto ir šnipybės ak
to.

su Ai-

Priimtoj valstijos partijos 
platformoj reikalaujama: poli
tinės ir industrinės lygybės, su 
lygiu vyrams ir moterims mo
kesniu už tolygų darbą; visuo
meninės nuosavybės visuome
nei tarnaujamųjų įstaigų; ap- 
mokesčiavimp paveldejamojo 
turto ir didžiulių pajamų; de
mokratinės vaikų auklėjimo ir 
mokymo sistemos; išplėtojimo 
kooperatyvinės prekybos ir in
dustrijos; nustatymo minimųm 
algos sulyg esamuoju gyvenimo 
brangumu; aštuonių valandų 
dienoj ir keturiasdešimts valan
dų darbo sąvaitėj; apdraudimo 
nuo ligos ir senatvės; tinkamo 
atlyginimo darbininkams ne
laimingais atsitikimais ir teiki
mo pensijų motinoms; panaiki
nimo privatinių detektyvų ir 
streiklaužių agentūrų; valstijos 
paramos darbininkams įsigyti 

žemės ir namus; inciatyvos, 
referendumo ir atšaukimo tei
sių, etc.

Konvencija nominavo savo 
kandidatus į valstijos guberna
toriaus vietą — tuo kandidatu 
nominuota John H. Walker, 
Ijllinois valst. DąrtVo Federaci
jos prezidentas — ir į kitas fe
deralinės ir valstijos adminis
tracijų įstaigas, kurioms rinki
mai įvyks ateinantį rudenį.

Kazimieras Gugis

Veda vUokiua rtikatat, kaip krlminatiikuOM 
taip ir civitiikuoss teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieęas j
Namų Ofisas:

1322 S. Halstml St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310
%

Miesto Ofisai f
127 N. Bearbom tt 

1111-18 Unlty BMfr
Tel. Central 4411

Skaitytoju Balsai
[Ui i Are Ik it aa ilame akprtuja 
nuomones Redakcija neatsako.}

DEL KURIAMŲ BENDROVIŲ.

Musų spaudoj vis dažniau 
tenka pastebėti slraipsnių-straip 
šuolių, kur varoma agitaciją už 
kūrimą įvairių bendrovių Lie
tuvoj. Tai, suprantama, neblo
gas daiktas. Bloga tik tiek, kad 
nė vienas nebando prisiminti, 
būtent: kokiais pamatais tas 
bendroves kurti.

Tą klausimą bandysiu kelti 
aš pats, nors ir neturiu progos 
tapti tų kuriamų ir dar siūlo
mų kurti bendrovių nariu—da
lininku.

Kad Amerikos lietuviai rūpi
nasi naujosios savo valstybes 
likimu, labai gera. Bet kiek nau 
dos neš šitos jų organizuoja
mos ir jau suorganizuotos ben
drovės? Suprantama, tai pri
klausys nuo pačių tų bendrovių 
įkūrėjų. Jeigu šitos bendrovės 
bus pastatytos gerais pamatais, 
Lietuvai jos gali atnešt nemaža 
naudos. Priešingai—jokios. Im 
sime vieną pavyzdėlį. Sakysime, 
jeigu tos bendrovės bus į'korpo- 
ruotos taip, kaip kad Jungti
nėse Valstijose, kurias mes pra
tę vadinti kapitalistų trustais, 
tada, suprantama, Lietuvos dar 
bininkams iš jų bus tiek nau
dos kiek jos turime mes, ame- 
ikiečiai. Trumpai sakant—jo

kios naudos.
Tūlas gal pasakys: “Bet mes 

steigsime ne korporacijos, o ko
operacijas.” To dar nepakanka. 
Reikia daugiau. Reikia, kad 
žmonės gerai suprastų koope
racijos uždavinius ir dar, kad 
butų sąlygos, kurios nevaržytų 
darbininkams burtis į tas ko
operacijas. Aš turiu omeny eko 
nomines sąlygas. Ar daug rasis 
tokių, kurie galės įnešt reikia
mą sumą, kad patapus koope
racijos nariu? Suprantama, kad 
ne. Lietuvos darbininkai yra nu 
varginti, neturtingi. Daugelis 
jų, kadir kuogeriausiai suma
tytų naudą, kurios neš koope
racija, vis dėlto jon įstoti ne
galės. Kiti vėl, bijodami prafra- 
sti savo sunkiai sutausotą “gra
šį”—nesidės. Kooperacijon tuo 
budu susiburs mažas būrelis 
darbininkų. Jie tuomet samdy- 
sis darbininkų, tų, kurie negal 
ar nenor būti kooperacijos na
riais. O kas iš to seka? Nauda 
vieniems, skriauda kitiems. Sa
kysime, kooperacijoje bus susi
būręs 20 nuoš. tos apylenkės dar 
bininku. Kiti turės persisamdy- 
ti jiems už algą. O persi samdy
mas už algą reiškia tai, kad 

samdytojams jų samdomieji 
darbininkai turės sutverti pelną. 
Taigi naudos teturės tik tas 20 
nuoš. Visi kiti nieko. Visa tai gi 
reiškia išnaudojimą.

Mano supratimu, Amerikos 
lietuviai darbininkai, kurdami • 
bendroves Lietuvoje, pirmiau
sia turi padėti joms gerus pa
matus, būtent lokius, kad butų 
juo mažiausia išnaudojimo. Ir 
pagalios, padaryti taip, kad tos 
bendrovės (tinkamu laiku) lik
tų-valstybės nuosavybe. Taip 
kuriamos bendrovės, yra vil
ties, laikui bėgant gali nešt ytin 
didėlės naudos šaliai. Tai, galų 
gale, reikštų panaikinimą pri
vatinės nuosavybės (?), panai
kinimą klesų—įsteigimą socia
lizmo.

Tik tokioms bendrovėms aš 
pritariu ir tokiam darbui teik
siu paramos.

— Laisvės Mylėtojas.
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Serecla, Birželio 9 d, 1920

Lietuviu Rateliuose
Referatas apie Pirmą Pa 

ryžiaus Komuną.

Vist LSS. VIII rajono nariai 
kviečiami atsilankyti.

Šiandie, birželio 9, Liuosybčs 
svetainėje 1822 VVabansia avė. 
(North Sidėj) LSS. VIII rajo
nas rengia antrą referatą tema 
“Pirmoji Paryžiaus Komuna.” 
Jį atliks Naujienų redaktorius,

Tai bus tąsa pirmojo refera
to, kurį d. Grigaitis davė 
savaitė laiko atgal Mildos sve
tainėje (Didžioji Francijos Re
voliucija). Todėl visi tie, kurie 
girdėjo pirmąjį referatą, būti
nai turėtų išgirsti ir antrąjį. 
Apie pirmosios Paryžiaus Ko- 
munjos iškilimą, jos kovasr ir 
nuvertimą privalo žinoti kiek
vienas musų organizacijos na
rys; tuo labiau, kad iki šiol to
kio referato lietuvių kalba dar 
nebuvo ir kad tuo klausimu 
inc* -neturime ne vieno tinka-

Prakalbos^ Paveikslais
ApiefPragarą

Kun. M. X. Mockus
kalbės

Ketverge, birž.-June 10,1920
Kun. Mockus kalbės antru kartu 

apie pragarų, nes pereitų kartų dau
gelis negavo progos išgirsti.

MILDOS svetainėje.
3138 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 Inžanga 35 centai

LIUOSYBĖS svetainėje 
PėtnyČioje, birž-June 11, ’20 

1822 Wabansia Avė.
Pradžia 7:30 Inžanga 35 centai 

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

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

Pragarui ?
2. Kiek lėšuoja kelionė nuo Chica

gos iki Pragarui?
3. Kiek dienų trenkt ta kelionė j 

Pragarų ?'
4. Kiek pėdų yra gilus Pragaras?
5. Kiek yra gradusų karščio Pra

garo dugne?
6. Kur tikrai yra ta vieta ir kaip 

ji išrodo dabar?
Taipgi bus rodomi paveikslai ir aiš

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

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

no) Presos Piknike dalyvauja ir 
musų dienraštis NAUJIENOS.

Šiemeti lietuviai ten įsirengs 
savo skyrių. Tokį, kokio iki šiol 

Šie-

mo veikalo. Draugams, kurie ne 
turėjo progos susipažinti su ki
tų kultūringųjų tautų literatū
ra, —• socialistine literatūra, — 
šis referatas stačiai neapsieina- nieks nesurengė. Maža to.
inas. Tatai mes raginame visus 1 met Chicagos lietuviai sociali- 
rajono narius ir šiaip musų ju- stai dalyvauja ir bendrame vi- 
dėjimą remiančius darbininkus sų tautų programe. Be svetim- 
pasinaudoti šia reta proga.

Referatas prasidės kaip 7:30 
vai. vakare.

— Ce n tralinis Komitetas.

Tik trįs dienos

i taučių kalbėtoją šiemet čia kal
bės ir lietuvių kalbėtojas ir dai
nuos lietuvių chorai. Gi lietu
vių skyriuje bus kitas progra
mas. č’a bus bent keli lietuvių 
kalbėtojai ir čia taipjau bus dai-

I . . . . ...! nų ir šiaip daug įvairių praino-
gų—žaismių.

Taigi Presos Piknikus Šiemet
busi Socialistų į"1“ . kuoiškilnungiausias.

Toks, kokių retai kada paren- 
giama. Todėl nėra abejonės,— Ar tamsta žinai, kad šie- , x. .I kad j Rivcrvievv parką šiemet 
“sumagės visa lietuviškoji Chi
caga.’*

Bet laiko liko nedaug —įtik 
trįs dienos. Todėl visi tie, kur

Visi naujieniečiįai šiemet daly
vauja Socialistų Presos piknike.

— Ar tamsta
Presos piknike?

Presos piknikemet Socialistų
dalyvauja ir Naujienos?

— Ar tamsta žinai, kad šie
met Chicagos lietuviai ten turės 
puikiausį savo skyrių?

— Visa lietuviškoji Chicaga 1 nori būt tikri, kad jiems neteks 
šiemet sumagės į Rivervjų par- grįžti nuo daržo vartų, tegul 
ką!

Taip dabar kalbasi draugai ta* dėlto, kad šiemet netik lie- 
naujieniečiai. Ir nebereikalo. tuviai, bet taipjau ir visų kitų 
Mat RivervieW parke visuomet: tautų žmonės rengiasi vykti į 
susirinkdavo skaitlingai būrys Presos Pikniką. Mat, šiemet pra 
lietuvių. Net ir tada, kai Presos ( sjdedu prezidentinėj rinkimų 
Piknikuose oficialiai nedalyvau kampanija, 'lasai piknikas skai 
davo lietuvių soc. organizacija tomas kaipo atidarymas tos 
ir kaMm nebūdavo jokio lietu- kampanijos. Į jį pakviesta visa 
vių skyriaus. O šiemet kas ki- eilė gabių visuomenės darbuo
ta. Šiemet be lietuvių socialistų ' tojų iš įvairių šios šalies mies- 
organizacijos (LSS. VIII rajo-Į tų. Taip, piknike kalbėsiąs žy-

nusiperka tikietų iškaJno. O

Ne - Pelnsgaudiškas
Ceveryky Išpardavimas

$30,000 sandelis augštos vertės čeverykų bus paskir
tas pardavimui už prieš-karines kainas.

Kas
seks

paskui
mus

Didžiausiame pasistengime pagel 
bBti numusimui kainų ant apva
lų męs ivedėm smarkių kampanijų 
(pirmutinė krautuvė ant Halsted 
St. tai daryti) Ne Pclnagaudiško 
čeverykų Išpardavimo su vesula. 
Mes pasirįžom nužeminti kainas, 
numušt visų pelnų nuo kiekvienos 
poros čeverykų krautuvėj.

Mes norim, kad ir kiti garbės 
verti pirkliai sektų musų pavizdį. 
Tegul visi pirkliai susiburia ir kai
nos bus priverstos nupulti. Dabar 
jau priguli nuo jus. Štai Čevery
kų taupinimo proga, kuri privers 
Pietvakarinio Krašto žmones pasi
gaminti sau čeverykų netik šiam 
kartui, bet ir ateičiai.

Salin
su

augštom
kainom

Išpardavimas Prasidės Ketverge Birželio 10
Kūdikių Sliperiai

Kūdikių Baby Doll 
Kid Sliperiąi, regulia 
rėš kainos $2.25. Mie
ros 2 iki 5. Specia
lė kaina porai $1.19

Vaikų Sliperiai
Vaikų Baby Doll An- 
kle Strap. Sliperiai su 
linkstančiais 
Reguliavės 
$2.50. Mieros 
Pora

Mergaičių Baby Dolls 
Mergaičių Baby Doll 
Anklė Strap Sliperiai. 
Pratęsti padai. $4.00 
ir $4.50 vertės. Mie
ros 8% iki 2. Parda
vimo kaina $2.95

kainos
4 iki 8.

$1.49

Vaikų čeverykai 
Vaikų čeverykai, kid 
skin skūra, linkstanti 
padai. Mieros 4 iki 8. 
$2.50 vertė s Po
ra $1-59

Vyriški čeverykai.
Vyriški Gun Metai 
ranka siųti čeverykai 
su šniūrais ar guzi- 
kais. Augšti pirštaga 
liai ir Angliškos ma
dos. $6.50 vertė. Par 
davimo kaina $4.69

Puikus Vyriški 
čeverykai

$10 ir $12 Vyriški če 
verykai Vici Kid ir 
Veršio skuros. Visi 
naujausios mados. 
Ranka prisiųti padai. 
Augštos Rųšies per
dėm. Pardavimas 

$7.85 ir $6.85

()xford
Moterų Ali Kid Com 
forts su linkstančiais 
padais. Minkšti vik- 
padžiai. Gurno kurkos 
Visur $5.00. Musų 
specialė kaina $3.69

Moteriški Pumpsai
Augštos Rųšies $6.00 
Moteriški Mat Kid 
Pumpsai su Kubiško- 
mis militarinėmis kur 
komis. Ranka dirbti 
padai. Pardavimo kai 
na .... $3.45

Čeverykai Žaidimams 
160 porų Vaikų Rudo 
Audimo šniūriniai Če
verykai, su Briedžio 
padais. Mieros 9 iki 2 
—$2.50 vertė. Parda
vimo kaina $1.29

Milžiniškame Chicagos 
Liet. Laisvamanių Piknike 

KALBĖS
Kun. Mockus ir 

Dr. A. Montvidas
Nedėliojo, birž.-June 13,1920 
černausko darže, Lyons, III.

Pradžia 10 valandų iš ryto.
Programas prasidės 4 vai. po pietų.
Pirmu kartu Chicagos lietuvių lsto-« 

rijoje — Lietuviai Laisvamaniai pa
ladis savo galingą spėkų lietuviškam 
klerikalizmui. Laisvę ir Teisybę my
lintis lietuviai—vyrai ir moterį* — 
išneš šiame pikniko protestą prieš ne
lemtus darbus kunigijos: Lietuvoje ir 
Amerikoje. Pertai visų Laisvamanių; 
visų laisvę mylinčių lietuvių yra pa
reiga pribūti į šita piknikų ir tuomi 
parodyti spėką priešams žmonijos pro
greso, k;u! musų Laisvamanių armija 
kovojanti už žmonijos pasiliuosavimą

Šokiai dykai, 
yra galinga.

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

Sliperiai
Moterų Kid vienu dir 
želiu naminiai slipe
riai — * su žemomis 
kurkomis ir linkstan
čiais padais. $2.50 ver 
tės. Išpardavimo kai 
na porai $1.85

Žemi čeverykai * 
Apie 100 porų Mote
riškų Baltų Pumpsų 

Išpardavimui porai 
po $1.00

Mergaičių Oxfords
Didelių Mergaičių Ru 
dos veršio skaros su 
penkiom skylutėm ox 
fordai. Angliškos ma 
dos. Militariškos kur- 
kos. $6.00 vertė. Kai
na $3.95

Moteriški Sltperiai 
Moteriški Cross bar 
Patentuotos Skuros 
Sliperiai, ranka prisiu 
ti padai. Prancūziš
kos kurkos. $6.00 ver 
to. Pardavimo kai
na $2.95

Vaikų Geltoni 
čeverykai

Mažų vaikų Geltoni 
Calf Lacė čeverykai, 
kojai pritinkamo kur
palio, gerai pasiūti, 
$5.00 čeverykai. Mie
ros 9 iki 2 $2.95

Vyriški ()xfordai
Vyriški Palm Beach 
Oxfordai, Angliški ir 
Platus Pirštagaliai, 
Parsiduoda po $5.40. 
Palm Beach Khaki ir
Balti. Pora $2.45

Puikųs ()xfordai.
Moteriški pumpsai la 
bai numažintų kainų. 
Vienos, dviejų ir pen
kių akučių mados. 
Naujausios mados ku 
ikos, Juodi, Rudi ir 
Balti. Vertė iki $12.00 
pora $6.85 ir $4.95

Vaikų Briedžio 
Skaros čeverykai

Mažų vaikų Briedžio 
skaros čeverykai su 
šniūreliais. Stiprus ne 
šiojimui, bet minkšti 
viršus. Nepermerkia
mi padai. $3.50 vertė. 
Mieros 9 iki 13% 2.39,

Vaikų čeverykai
Gerai pasiųti mažų 
-vaikų Gun Metai če
verykai sU šniūreliais 
arba guzikais. Stip
rus padai. Mieros 
nuo 9 iki 13% $4.00 
vertė. Specialė kaina

$2.69

= Lion Shoe Store No. 1
3445 S. Halsted Strlioj rytą.

■— Atdara vakarais, išskiriant Seredos ir Pėtnyčios
J
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miausis Pfennsylvanijos darbi
ninkų, vadas, (F. Maureris, Luois 
VValdman, iš New Yorko ir 
daug kitų. Boto ten kalbės ir 
d. Kate Richard O’IIare, buvu
si kandidatė vice-prezidento 
vietai, kuri tik-ką tapo pa! mo
suota iš Jefferson katorgos.

Be kalbų bus ir ytin šaunios 
muzikos bei dainų. Dainuos pa
čios geriausios Chicagos socia
listų (visų tautų) spėkos. Tai
gi abejojama, ar (didžiulis Ri- 
verview parkas šiemet galės su
talpinti visą skaitlingą publiką. 
Suprantama, kurie nusipirks 
tikietų iškalno, tie nepraloš: 
nuo daržo vartų grįžti jiems 

nereikės.
Socialistų pritarėjai ir visi 

Naujienų prieteliai tų tikietų ga 
Ii nusipirkti arba'pas vietos 
liet. soc. kuopų narius ar sta
čiai iš Naujienų.

Reikalinga pažymėti ir tai, 
kad Chicagos lietuviams skir
toji kvota (tikietų) jau baigia
ma išparduoti. Žadama kreip
tis į partiją, kad gavus daugiau.

Beje, birželio 13, taigi kada 
įvyks piknikas, Chicagos liet, 
soc. kuopos ir naujieniečiai su
rengs didelį “drive”: ant visų 
kampų bus - pastatyta tikietų 
pardavetojai. Čia jie mano pa
siekti ir tas minias, kurių dar 
nepasiekta musų organizacija ir 
dienraščiu.

NORTH SIDE

Smagu buvo p-lės E. Maka- 
raifės ir josjhokinių koncerte, 
kuris buvo) birželio 6 d. Mokyk
los salėje. P-lė Makaraite paro
dė savo gabumą ir kaipo žadan
ti pianiste ir kaipo piano moky
toja. Jos mokinės ir mokiniai, 
vis daugiausia maži vaikučiai, 
parodė daug gabumo. Reikia 
ypatingai pažymėti Ireną Gold- 
fuss, mažutę mergytę, vos 9-nių 
metų amžiaus, kuri išpildė Du- 
rando valsą, ir p-Ię Ireną 
Skwarczynską, ,12-kos metų, 
lęuri skambino su dideliu gabu
mu, o taipgi Stelių Lwbach, ku
ri, kaiĮio vyresnė, parodė daug 
gracijos. Labai garai, kad šiame 
koncerte pasirodė ir jo smagu
mą padidino musų žvaigždės: 
p-lė M. Norkiutė, p-lė O. Ru- 
dauskaitė, taipgi Karolius Sar- 
palius ir J. J. Zolp.

O tokių paikšų, kurie tiki 
tais demagogais, dar nestokoja.

— Džei En.

Pranešimai
pr ešošThkni kas

Rivcrview Parke, nedelioj 13 d. 
birželio. Visi lietuviai socialistai, 
socialistams prijaučianti,, naujienie 
Čiai, visi chicagiečiai ir apieiinkės 
gyventojai rengiasi į Press Pik
niką.....................................................

Tai bus atidarymas preziden
tines kampanijos.

Piknikas svarbus visais atžvil
giais.

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

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

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

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

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

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

Kviečia Pikniko Rengimo
KOMISIJA.

Roseland. — LSS. 137 kp. susirinki
mas bus ketverge, birželio 10, kaip 
7:30 v. v. Aušros kambariuose 10900 
Michigan Aave. Visi draugai kviečia
mi atsilankyti laiku, o kartu ir tie, ką 
nori įstot kuopon. — Organizatorius.

Seredoj, birželio 9, kaip 7:30 vai. 
vakare Litfosybės svetainėje 1822 Wa 
bansia Avė. LSS. VIII rajonas ren
gia paskaitą tema “Pirmoji ParyŽias 
Komuna”. Paskaitą atliks Naujienų 
redaktorius d. P. Grigaitis. Visus kvie
čia atsilankyti. — Komisija.

fe

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Išsiduoda f rentinis kambarys su vi
sais raujausiais įrengimais; tinka ve
dusiai porai, arba dviem vaikinam ar 
merginoms. Matyli galima 2942 N.

'’rancisco St. pas:
KURKLIETI.

Ant išleidimo didelis švarus kamba
rys su visais parankamais prie ma
žos šeimynos dėl vienos ypątos.

Galima matyti nuo 4 iki 9 vai. vak.
G. T.

755 W. 32-nd St. 
ant antrų lubų.

RElKIADARBININKir

MOTERŲ

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

IIARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

REIKIA veiterkų — trumpos 
valandos — patyrimo nereikia. 
Mes išmokinsim “Spoehr” par 
tarnavimo ponams ir ponioms. 
Gera mokestis ir pastovus dar
bas — užganėdinančiai pinigų 
ir iš šalies.

SPOEHR
179 N. Michigan Avė.

_____ /
Presos pikniko reikalais.

Visi tie LSS. 22ros kuopos 
nariai, kurie yra paėmę parda
vimui Soc. Presos pikniko tikie
tų, bet nevisus išpardavę, šiuo 
raginami gražinti juos (jeigu 
nesitiki išparduoti). Gražinti 
reikia, d. St. Strazdui (Naujienų 
adresu). Tai dėlto, kad kiti na
riai savo dalį yra išpardavę ir 
norėtų gauti daugiau.

Belo, sekamos suimtos vaka
re įvyks bendras tikietų parda
vinėtojų posėdis./Viela bus pa
skelbta vėliau. Reikės pasitarti 
apie tikietų pardavinėjimą gat
vėse. Butų geistina, kad įmisū- 
din atvyktų ir tie draugai, ku
rie iki šiol tikietų nepardavinė
jo. — Pikniko Komisija.

Jieško “pargalėtojo.”
Rcpublikonų konvencija jau 

prasidėjo. Norintįs gauti prezi
dento vietą kandidatai, kurie 
iki šiol bastėsi iš, valstijos į val
stiją ir piršosi kaipo /geriausi 
žmonių draugai (papirkinčdami 
busimuosius delegatus), dabar 
naujų sau sekėjų medžiojusi — 
pačioje konvencijoje. Tų sekėjų 
medžiojusi generolas Wood, 
gubernatorius Thompson, sena
torius Johnson ir kiti. jDelega- 
tai nė nebesumoją kurio čia 
klausyti. Daugelis jų saką: pa
žiūrėsime, kuris kandidatas tu
rės daugiau progų laimėti — 
prisidėsime.” (

Vis viena, kuris jų laimes — 
darbininkai tai tikrai pralaimės. 
Tie “vyriausi žmonių draugai” 
yra jų neprieteliai.

Lietuviams žinotina.
Visų Chicagos Settlemenlų 

Federacijos mitinge, laikytame 
birželio 1 d., buvo nutarta pas
kirti komitetą, kuris veiktų 
bendrai su Immigrants Komi
sija. Ta komisija žada pagelbė
ti išpildyti reikalingus popierius 
tiems, kurie nori savo gymines 
ar draugus iš Europos pasik
viesti.

Immigracijos Komisiją pas
kyrė Illinois valstijos legislatu- 
ra ir jos ofisas randasi 538 So. 
Dearborn street, Room 903.; Va
landos: nuo 9-5 (Seredomis nuo 
7-9 vakare). Ncdėliomis nuo 
10-12 ryto.

Daro nesmagumo Lowdenui.
Chicagos majoras Thompson 

tikrai daug nesmagumo . daro 
—• gubernatoriui Low<ienui. Jo 
vadovaujamieji delegatai, iš 
Cook iMlvicėio, rengiasi pasiūly
ti rcpublikonų konvencijai re
zoliuciją, smerkiančią delega

tų iiapirkė.jus. Vienas lokių esąs 
—pats Lowdcnas.

REPUBLIKONIŠKAS CIRKUS.

Tūlame anglų dienrašty an- 
dais perskaičiau žinutę, kad 
panedėlio vakare didžiuliame 
Auditoriume įvyks kas tokia 
nepaprasta. Nusprendžiau visa 
tai pamatyti. Skubinausi būti 
pirmuoju, nes garsinime buvo 
pasakyta: “kurie pirmesni, tie 
geresni.”

Mano pasirikta: nuvykęs vie
ton radau minią žmonių, per 
du bloku nusitiesusią ir laukiau 
čią progos įeiti teatran. Veik 
kiekvienas (vyras ar moteris) 
turėjo, prisisegęs guzikutį užra
šu: “I’m for Johnson” — aš už 
Johnsoną. Aš nors ir neturėjau 
los garbės phsigarsinli esąs už 
Johnsoną, bot laukiau.

Vargais negalais prisiartinau 
prie teatro durų, Čia griežė be- 
nas. Ūmai minia ėmė siūbuoti. 
Dar kartą ir dar kartą. Pasi
girdo draudžiamųjų žodžių. 

Ypaę draudė jaunos ir senos pa 
nytės. Girdi: “turėkite proto, 
kur ^rudates?” Bet tūkstantine 
minia (paikšų) nū nepaisė. Visi 
mat nori pamatyti republiko- 
nišką cirkų, ir todėl kelia kitą 
tokį pat gatvėje.

Dar kartą susiūbavo minia ir 
aš nė nopasijutau kaip atsida
riau prieangiu — kadir atbulas. 
Bet čia prie įeinamųjų (teat
ran) durų stovi vipas būrys gu- 
zikuotų “dėdžių,” ir nė žings
nio artin. Neleidžia į vidų ir 
atlikta. Girdi, “jau pilna.”

“Pilna” — galvoju sau. Iš kur 
jie susigrūdo? Nesenai mat gir
dėjau, kad tūli skundėsi, jogei 
jau pilsė dienos kaip laukią, bet 
nieks neįleidžiąs. Nieks nema
tęs, kad kas nors butų įleistas. 
Daugelis raminasi: dar perank- 
sli, palaukime — įleis. Bet štai 
pasigirsta rustus “dėdės” bal
sas: “visi išeikite!” Manėme, 
kad tai šposas. Bet už kelių 
minučių “dėdės” stvėrėsi dar
bo: teatro prieangis išvalyta. 
Visi pasijutom bestovį gatvėje. 
Sako, galite eiti namo.

Tik dabar minia susimojo. 
Suprato, kad republikoniško 
cirko rengėjai jos apgavo. Cir
kus surengta lik parinktiem- 
siems 'ir tie parinktieji (dau
giausia reputblikonų konvenci
jos delegatai ir šiaip “įtekmin
gi piliečiai) Auditoriumą pri
pildė per “Stagc” ir “side” du
ris...

Vadinas, ne minios rupi 
tiems liberališkiems . demago
gams; bet tie,,’kurie turės sprę-
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sti apie noininavimą kandidatų 
ir tie, kurie turi didesnių dcl- 
monu. Minia, jiems buvo reika- 
linga tik lam,.kad(galūjus pasi
girti savo įtekme joje.

Chicagos Socialistų Vyrų Choro na
riai, susirinkite visi ketverge birželio 
10, kaip 7:30 v. v. į M. Meldažio 
svetainę, nes turime prisirengti da
lyvavimui Socialistų Presos Piknike.

D. Miller, sekr....

LSS. 4 kp. nepaprastas susirinkimas 
įvyks ketverge, birželio 10, kaip 7:30 
v. v. Fellowship House svetainėje 831 
W. 33 PI. Visi nariai prašomi atsi
lankyti, nes turime labai svarbų rei
kalą, kurį nieku budu negalima ati
dėti. — A. F. Kazalauskas, org.

Ketvergė, birželio 10, kaip 7:30 v. v. 
L. L. Federacijos 1-ma kuopa rengia 
prakalbas (su paveikslais) Mildos sve
tainėj. Kalbės M. X. Mockus. Visus 
kviečiame atsilankyti. — Komitetas.

Prakalbos ir krutami paveikslai į- 
vyks Seredoje, Birželio 9 d., 1920 Cher 
nausko svet., prie 19-tos ir Union gat. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga vi
siems dykai. Lietuviškai kalbės Dr. 
A. L. Graičunas, angliškai—Dr. C. W. 
Gilkey ir Dr. C. T. Holman. Prie to 
dar bus rodomi labai žingeidus kruta
mi paveikslai. Užkviečia vsus Liet. 
Krikčš. Liter Dr-gija.—Vaitulis, pirm.
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REIKIA — merginų ir mote
rų 16 metų senumo ir senesnių 
lengvam, čystam, priimniam 
dirbtuvės darbui. Vietos yra 
dėl:

SORTERIŲ
PACKERIŲ
TESTERIŲ
SOLDERIŲ
NOTCIIERIŲ ir t.t.

Patyrimo nereikia. Pradinė 
moketsis gera, su tankiu pakė
limu pagal jūsų pripratimą prie 
darbo. Atsišaukit į musų sam
dymo ofisą ir daleiskit mums iš
aiškinti smulkiai apie darbą. 
Męs esam užtikrinti, kad busite 
užganėdinti.

PRANEŠIMAS.
Mes tik-ką atdarėm naują byčer- 

ny ir grosernę. Pas mus galima pirk
ti gerą ta vorą už mažesnę kainą, ne
gu kur kitur. Meldžiame atsilankyti, 
o mes jus užtikrinam, kad busit už
ganėdinti.
4104 So. Campbell Avc, Chicago, III.

CONTINENTAL CAN CO.
2221 So. Halsted St.

PASPARTŲ BLANKAS 
. PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearborn St., Chicago. 
Room 206.

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

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

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJiMAI
PAJIEŠKAU brolio sunaus Antano 

Kuicos. Paeina iš Kauno gub., Basei
nų pavieto, Stulgių parapijos Vaida- 
tonių dvaro. Apie 9 metai kaip Ame
rikoj. Jeigu kas apie jį žinote, Mel
džiu atsiųsti jo adresą arba jis pats 
atsišaukti ant šito adreso.

STANISLOVAS KUJCA
842 W. 33-rd St., Chicago, III.

Pajieškau merginos arba našlės apsi 
vedimui. Aš turi turto ligi trijų tū
kstančių. Esiu 26 metų amžiaus. Tu
riu gerą darbą. Meldžiu atsiliepti per 
laišką prisiųsdama kartu ir savo pa
veikslą ant šio adreso:

IZIDORIUS VAIČIULIS
4425 So. Honore St., Chicago, III.

Aš noriu žinoti kur yra mano drau 
gas Ignacas Rugelis, 10 metų atga 
gyveno Pittshurgh, Pa. Mano adresas: 

MARTYNAS BARAUSKIS
832 E. Pratt Str., Baltimore, Md.

PAJIEŠKAU Amilijos Marsos. Pir
miau gyveno Cicero, dabar gyvena 
Brighton Parke. Turiu svarbių reika
lų. Kreipkitės pas:

A. MASALSKI 
3307 S. Auburn Avc.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Cicero arba 

Garfield Parko apielinkėje. Su val
giu ar be valgio.

J. RUDAITIS
1436 So. 56 Avė., Cicero, III.

REIKIA
Merginų kurios yra pratę 

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.
ALFRED DECKER & COHN

REIKIA
10 merginų darbui dienomis 

vaisiu ruime. Patyrimo nerei
kia. Kreipkitės:

MOODY & VVATERS 
1107 W. Congress St.

REIKIA
Merginų pripildymui mažas 

dėžes ir pakelius dažų (paint) 
dirbtuvėj. Butų gerai, kad bu
tų patyrusios, bet ne kanečnai. 
Turi kalbėti ir suprasti angliš
kai. Valandos nuo 8 ryto iki 
4:30 po piet. Subatomis 8 iki 
12 d.

EUGENE ARNSTEIN 
3433 S. Racine Avė.

REIKIA
PATYRUSIŲ MOTERIŠKŲ 

PARDAVĖJŲ KLOUKSŲ IR 
SIUTŲ DEPARTAMENTE. DE
RA VIETA, GERIAUSIA MO
KESTIS.

J. OPPENIIEIMER & CO.
4700 So. Ashland Avė.
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 
Darbininkių skalbykloj 
Geros darbo sųlygos. 

Geros algos.
CENTENNIAL

LAUNDRY CO. 
1417 Roosevelt Road.

REIKIA
Dešimts merginų dienos dar

bui į vaisių kambarį. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.

REIKIA veiterkų — trumpos 
valandos — patyrimo nereikia. 
Mes išmokinsime “Spoehr” pa
tarnavimo ponams ir ponioms. 
Gera mokestis ir pastovus dar
bas—užganėdinančiai pinigų ir 
iš šalies. Kreipties prie:

“SPOEHR”
17 So. Dearborn St.

REIKIA merginų nešiotojų. 
Nedaliomis dirbti nereikia. Gera 
mokestis.

HARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

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

27 W. Randolph St.

REIKIA veiterkų — trumpos 
valandos — patyrimo nereikia. 
Mes išmokinsim “Spoehr” pa
tarnavimo ponams ir ponioms. 
Gera mokestis ir pastovus dar
bas — užganėdinančiai pinigų 
ir iš šalies.

Kreipties prie:

SPOEHR 
172 W. Adams St.

REIKIA
Merginų pirmos klesos skal

bykloj. Patyrimo nereikia. Gera 
mokestis ir puikus užlaikymas 
(board). Nedėliomis dirbti nerei
kia. Kreipkitės prie:
ROOM 825 PULLMAN BLDG.

Cor. Adams A Michigan Avė.

REIKIA

Moterų darbui dirbtuvėj.
Gera mokestis.

Kreipties prie:
AMERICAN SUPPLY CO.

1415 Dayton Str.

REIKIA teisingos ir kieknors kal
bančios angliškai merginos arba mo
ters be vaikų. Mokama gera mokes
tis. Geriausi valgiai ir puikus kamba

rys. Darbas ant farmų—tik paga
minti valgi dėl dviejų ypatų ir ap
žiūrėti kambarius. Ypatiškai atsišau
kite bile ryte iki 9 vai. KREIVIS 1908 
So. Union avė. 1-os lubos užpakalyj, 
arba rašykite:

L. HEARINAS,
Edgerton, Wis„ R. 5, c/o P. J. P.

REIKALINGA Finišerka prie ke
linių. Gali atsišaukti Ir nepatyrusi. 
Gera mokestis. Atsišaukit tuojaus.

VINCENT ŠOVA,
6105 So. Aberdeen Avė., 3 blokai 

j vakarus nuo Halsted St.

REIKIA
Moterų sortavimui popierų. Pasto

vus darbas, gera mokestis.
CENTRAL IRON & METAL CO.

3650 So. Rockvvell St.

R E IKI A DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterių sortavimui po
pierių. Pastovus darbas. Gera m o- 
IC&StlSL

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

arti Blue Island Avė.

REIKIA—20 patyrusių mote
rų sortuoti skudurus. $25.00 ir 
daugiau į savaitę. Pastovi vieta^ 

GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė.

REIKIA merginų ir jaunų 
moterų darymui cores. Atsišauki 
te tuojaus nuo 7 ryto iki 4:30 
vakaro. Samdymo ofise 
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO. 

1801 Diversey Parkvvay.

REIKIA merginos arba moteries 
prie generalio namų darbo. Gali dirb 
ti nuo 8 ryto iki 4 po piet ir mie
goti namie, arba imti užlaikymą ir 
kambarj. Gera mokestis.

3641 Douglas Blvd.
Tel. Lawnda)e 321

REIKIA
Moterų prie plovimo tuojaus 

—darbas dienomis — patogios 
valandos ir labai gera mokestis. 
Ateikite prisirengę dirbtų.

The Royall 
TanDoirs

731 So. Wells St.

REIKIA—moterų — patyru
sių ir nepatyrusių sortavimui po 
pieros. Gera mokestis. Atsi
šaukite prie:

1451 So. Peoria St.

REIKIA DARBININKŲ
“VYRŲ IR MOTERŲ

TfiVAI TfiMYKITE.
Jūsų vaikai ir mergaitės 14 

metų amžiaus ir senesni turėtų 
užsiregistruoti DABAR vakaci- 

jos darbui, taip kad kaip tik 
mokslainė užsidarys butų pasi
rengę prie darbo. Yra visokios 
rųšies darbų. Ofisuose, arba 
mokintis amato. Registravimas 
dykai.

SOUTH PARK
EMPLOYMENT AGENCY 

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

REIKIA VYRŲ
Šoferių, ūkės darbui netoli Chica

go, 2 vyrų ant elivatoriaus, 3 vač- 
monų 60c valandai, janitorių $120 

mėnesiui. Sodaunykų dideliam dva
re patyrimo nereikia, pastovus dar- 
biui visą metą. Automobilių mecha
nikų 60c iki $1.00 valandai. Kalvių ir 
pagelbininkų automobolių šapoj, paty
rimo nereikia, 60c iki 80c valandai. 
Pečkurių ir pagelbininkų, 60c iki 70c 
valandai. Įvairus darbai koteliuose ir 
Restauranuose $65 iki $100 mėnesiui. 
Mašinistų ir pagelbininkų, oilerių, 
milwrights 80c valandai.

REIKIA MOTERŲ
Darbui sų trumpom valandom: 
Nuo 6 po piet iki 12 nakties. 
5:30 p. p. iki 11 vak. 
12 nakties iki 5 ryto.
12 dienos iki 5:30 po pietų.
4 po piet iki 11 nakties. 

SOUTH PARK
EMPLOYMENT AGENCY

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 
Darbininkų (laborers). 

Gera mokestis ir bonai. 
Kreipties prie

WESTERN FELT WORKS, 
2115 Ogden Avė.

22nd St. ir Crawford Avė.

REIKIA
Bučerio tuojaus.

PEOPLES CASH MARKET 
1919 So. Halsted St.

Tel. Canal 3605

REIKIA
PORTERIŲ PORTERIŲ

PORTERIŲ. ... ~ - - - -j
dirbti. Labai puikios sąlygos.

mokesti*. Atsišaukite tuojaus.
HOUSE OF KUPPENHEIMER

218 W. Congress St. 
arba

Polk Str. Ir Karlow Avė.

Darbo keliems vyrams. Turi turėti 
norą 
Gera
THE

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

VYRŲ
REIKALAUJAMA

Darbininkų musų vėrauzėj. Gera irto 
kestis. Patyrimo nereikia.

SHAVINGS & SAWDUST>CO.
23-rd ir Westem Avė.

VYRŲ

REIKIĄ PRASTŲ 
DARBININKŲ

REIKIA VYRŲ

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei
kia.

Geros sąlygos.
47%c iki 50 c. Į valandą pradžiai. 

Proga dėl darbo nuo štukų; liberalė 
mokestis.

Samdymo ofisas atdaras nuo 7:30 
iki 5 vai. po piet.

U. S. RUBBER CO.
2603 Grand Avė.

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

CO.
.Archer & Stewart Avė.

REIKALAUJAMA VYRŲ 
PRIE

DRILL PRESS
LA.THE
MILLING MACHINEASSEMBLERIŲ
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ.
ATSIŠAUKITE PRIE:
CHICAGO STANDARD 

AXLE CO., 
1300 Fletcher Str., 

Arti Belmont ir Racine Avė.

REIKIA vyrų dirbti packing- 
housėj.

HETZEL CO. ‘
1743 Larrabee Str.

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

SAM FINELSON, 
1454 Blue Island Avė.

REIKIA
Hand screw machine operato

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

REIKALINGAS laikrodininkas, 
sišaukite greitai.

J. KAZAKAUSKAS 
3255 So. Halsted St., Chicago, 

Tel. Droyer 10105

At

III.

REIKIA
Prastų darbininkų—pastovus darbas. 
—53*6c adynai — atmokama kas sa- 
vai

CHICAGO TUBE & IRON CO.
1469 So. Jefferson St.

REIKALINGAS Bučeris. Atsišau
kit tuojau

1980 Canalport Avė., 
Chicago, III.

REIKALAUJA antrarankio arba 
trečiarankio prie duonos kepimo.

M. ALMANAVIČIA, 
12001 Indiana Avė. Tel. Pullman 5444

REIKIA

Pardavėjų (salesman) su am
bicija. Auksinė proga pasidaryti 
pinigų iš Real Estate. Mokestis 
nuo $300 iki $400 į mėnesį. Gali
te dirbti pilnų, arba atliekamų 
laikų. Aš parodysiu kaip. At
sišauk tuojaus. Nuo 5 iki 8 
karo. Klausk:

Mr. W. H. LUEHRIS 
Room 312

81 East Madison St.
Cor. Michigan Avė.

va-

REIKIA vyro išsimokinti gerai ap
mokamo bizniaus.( Gera proga vyrui, 
kuris norėtų išsimokinti. Turi turė
ti $200 cash. Aš mokėsiu tinkamam 
vyrui $40.00 ir daugiau į sąvaitę. At
sišaukite nuo 11 ryto iki 6 po piet 

Room 1009 54 W. Randolph St.
Pasiklauskite:

MR C. P. SZYDLOWSKI

REIKIA

Vyrų dirbti skalbykloj, prie 
skalbiamų mašinų traukėjų 
(pullers) ir gręžikų (extractor 
men). Moka 55c valandai pasto
viems vyrams.

AMERICAN SUPPLY CO.
1415 Dayton Str.

Stiprių vyrų prie prasto dar
bo.

Pastovus darbas visų metų.
Pradinė mokestis 54c valandai.
Samdymo ofisas atdaras visų 

dienų priskaitant ir subatoj po 
piet, taipgi Utaminko ir Ketver
ge vakarais nuo 6 iki 8:30.

WESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48-th Ąve. & 24-th St.

REIKIA VYRŲ REIKIA

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y

NAMAI-ŽEMĖ

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus dideli* 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuota* 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus.

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus
........................... “ ‘ D.miestus prisiunčiamo per C. O. 

leidžiama išegzaminuoti.
WESTERN FURNITURE

STORAGE,

RENGKTS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

*275
*425
$550

...........
Į MAŠINŠAPĘ IR PRIE GE

NERALIO DARBO DIRBTU
VĖJ.

Kreipkitės prie:
600 ORLEĄNS ST.

REIKIA
DARBININKŲ 

I faundrės darbų 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

Paprastų darbininkų Misingio 
Faundrėj Jaunų vyrų išmokti mi 
singio liejimo amato. Jaunų vy
rų išmokti monitor darbo mi
singio šapoj. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

W. D. ALLEN MFG. 
COMPANY

5650 Roosevelt Road.

2810 W. Harrison St., Chicago

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Ncdeliomis nuo 10 iki 4 po piet.

UŽLAIKYMO KAINA

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

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

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

Phone Canal 629G

REIKIA

REIKIA
Porterių, — lengvas darbas— 

gera mokestis. Ateik prisiren
gęs dirbti.

Vyrų darbui • stoele ruimy. Gera 
mokestis.

Kreipkis ant 4-to floro— prie 
KENFIELD-LEACII CO.

610 Federal St.

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

SOUTH-WEST
SAMVI.K FURNITURE STORAGE 2102 W. 35-th St.
Atdara nuo 10 ryto iki. 9 vakare, ne- 
dėldieniais nuo 10 iki 4.

PADAVIMUI—2 aukštų ply
tinis namas, akmeninis funda
mentas, cemento floras, — Sto
ras ir trįs flatai—gazas ir elek
tra — pečium šildoma.—Mėnesi
nė renda $83.00. Kaina tiktai 
$4,800 jeigu pirksi te tuojaas. 

$2000 rankpinigių ir likusius pa 
gal sutarimą.

The Royal
• Taiflors

r - r-

731 So. Wells St.
........  —U—

REIKIA patyrusio draiverio duo
nos išvežiojimui. Gera mokestis. Pa
stovus darbas. Atsišaukite tuojaus.

JONAS VISOCKIS
1529 Partland Avė., Chiicago Heights

REIKIA
Upholsterių
Taisymui rakandų.

GLABMAN BROS.
832 Maxwell St.

"REIKALINGAS — barberis. 
Darbas ant visados. Atsišauki
te greitu laiku.

1656 Wabansia Avė.

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 šio* progos.

1922 So. Kedzie Avė.

5708 So. Morgan St.

Tuojaus parsiduoda 4 kambarių 
medinis namas ant augšto beizmen- 
to, vandeniu ir garu apšildomas, elek
tros šviesa ir vana. Parsiduoda pi
giai.

Atsišaukite prie:
4054 So. Artesian Avė., Chicago.

AUTOMOBILIAIREIKIA vyrų įvairiam darbui.
Turi mokėti skaityti ir rašyti Angliš- Į 
kai; dienomis arba naktimis darbas. 
Geriem vyram pastovus darbas. Pui
ki proga. Geros darbo sąlygos.

JOSEPH RYERSON & SON
16-th ir Rockwell St., 

Duijs 3.
Samdymo ofisas atdaras jiedėlioj 

nuo 10:30 ryto iki i po piet.
Taipgi atdara Panedėlyj, Utamin-

ke, Ketverge ir Pėtnyčioj vakare iki PARSIDUODA — Automobilius
8 vai. kitom dienom iki 5 vai. p. p. “Reo” 1915 motoras — 4 cilinderių, 5

_________ t_ _ pasažierių. Parduosiu ar mainysiu 
ant propertės.

----------------- 3414 West 37 Place.

BARGENAS
PARDAVIMUI automobilius 7 pasa

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

3315 Auburn Avė.
Phone Yards 1138.

AUTOMOBILIAI PARSIDUODA.

REIKIA

Dailydžių (cabinet-makers) ir 
pagelbininkų. Labai gera mo
kestis. Kreipties prie:

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

Cash ar ant išmokėjimo, parsiduo
da nauji ir vartoti.

1918 “ - - “ “ ‘
1918
1918
1918
1916 

mozinas. ’ .
Automobiliai yra perdirbti ir per- 

malevoti kaip nauji. Turiu automo
bilių nuo $300 ir augščiau.

P. VIZGIRDAS
6445 So. VVestem Avė.

Buick 5 pasižerių,
Dodge 5 pasiežerų, 
Charvelet 5 pasižerių, 
Studebaker 5 pasižerių. 
Stems Knights 8 pasižerių li-

REIKIA

SIUVĖJŲ (SEAMSTERS), PA 
TYRUSIŲ, KLOUKSŲ IR SIU
TŲ DEPARTAMENTE. GERA 
VIETA, GERIAUSIA MOKES
TIS.

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

PADAVIMUI pigiai—
Automobilius, Pierce-Arrow, 6 cilin- 

derių, 7 pasažierių, Limosinas, gera
me padėjime. Priežastis pardavimo 
važiuoju Lietuvon . Gali matyti nuo 
4 iki 8 vakare.

642 W. 18-th St.

PARSIDUODA Studebaker —18’, 5 
ar 7 pass., mažai važinėtas. Dirba ir 
atrodo kaip naujas; parduosiu už 
$875, galima matyti po 6:30 vai. vak- 

VICTOR J. SCHULTZ 
6647 So. Wabash Avė.

PUIKI PROGA*

PARDAVIMUI mažas gyvenimas: 
namas, viena karvė, dvi kiaulės, de
šimts vištų, du lotai žemės. Parduo
siu pigiai. Atsišaukite prie savinin
ko.

M. G.
3623 W. 56 St.

REIKIA
Prastų darbininkų mokinties lieji

mo (moulding). 61c valandai ir nuo 
litukų (piece work). Po kelių dienų 
bandymo, vyrai uždirba $12 į dieną 
šitame darbe. Pastovus darbas 6 

dienos sąvaitei 9 valandų diena. Mo 
kestis kas sąvaite.

AMERICAN BRAKE SHOE & 
FOUNDRY CO.

68 W. Harrison St.

Kas norėtų mainyti automobilių ant 
loto, gali būti ir Fordas. Lotas ran
dasi ant 71-st Str. Tallman Annex.

Kriepties prie:
V. BALAKAS

1414 So. 49-th Ct. Cicero.
Tel. Cicero 2316.

PARSIDUODA Automobiliai: 
Peerless 8 cilinderių. 
Oldsmobile 6 cilinderių.

Ford trokas su Standard body. 
VILIJA GARAGE

4642 So. Westem Avė.

PARDAVIMU1
REIKIA barberio dirbti ant visados. 

Gera mokestis, darbas ant visados.
A. KAZLAUSKAS

10722 So. Michigan Avė.

REIKIA
Moterų pardavėjų ant klouksų ir 

siutų.
1235 So. Halsted St.

REIKIA
Bali Bearing Rače tekintojų (grin- 

ders). Geros darbo sąlygos. Kreip
ties prie:

AHLBERG BEARING CO.
317-322 Ea?t 29-th St.

PARDUODU grosemę labai pui
kioj vietoj, ant kampo ir labai dide
lė; galima uždėti ir bučemę, nes arti 
tokio bizno nėra; priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

S. A. KANAPECKAS 
2958 Lowe Avė. Chicago, III.

BARGENAS ant Phonogra- 
fo. Priežasts pardavimo, savinin
kas apliedžia Suvienytas Valsti
jas. Kreipkitės po No. 3255 So. 
Halsted St., ant 2-rų lubų.

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- 
raųtuoti. 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.

PARDAVIMUI farma 40 akrų su 
budinkais Illinois valstijoj, 39 mylios 
nuo Chicagos; prie miesto ir vasarinių 
gyvenimu (summer resorts). Kaina 
$5000.00. Įmokėti $2000, kitus leng
vais išmokėjimais. Atsišaukite j Nau 
jienų ofisą po num. 101.

PARDAVIMUI medinis namas, dvie 
jų pagyvenimų; Brighton Parke, ne
toli bažnyčios. Platesnių žinių delei, 
atsišaukit prie savininko:

3200 So. Ashland Avė.

STEBUKLAI!
Žmonys perka rakandus ir stebisi 

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

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

Kampas Union Avė., 2-ros lubos

PARSIDUODA pigiai, 5 kambarių 
rakandai pigiausiomis kainomis, sykiu 
ir virtuvės indai. Pardavimas prasi
dės seredos, ketvergo ir pėtnyčios va
karais nuo 6:30 iki 9:30 vai. vak.

miesto 
gatve-

P. S. Važiuoti iš visų dalių 
—reikia imti Harrison-Cicero 
karius iki Kolmar Avė. Išlipus ant 
Kolmar Avė. reikia eiti į pietus iki 
No. 763.

PARSIDUODA—labai pigiai beveik 
nauji—5 kambarių rankandai, sekly
čios setas, karpetai, komodės, fono
grafas, stalai ir krėslai. Turi būti par
duota už bile teisingą pasiųlymą. Ma
tyt galima kas diena iki 9 vai. vaka
re, 1-mų lubų.

2912 West 40 Place.

NAMALŽEMfi
PARDAVIMUI puikus 5 kambarų 

cemento plytų namas ant 8-ių lotų; 
vieta gana didelė užlaikymui vištų, 
daržovei ir tyram orui; reikia $1000 
rankpinigių; arti 64-tos Avė. ir Ar
cher Avė. Savininkas po No. 6652 
So. Archer Avė., arba Slavic Sys
tem, 1815 W. 18-th St.

BIZNIAUS KAMPAS, 100x125 pė
dų. Saliunas ir pašaro krautuvė, 
lietuviais apgyventa vieta. Parsi

duoda pigiai, savininkas nori atsi- 
,raukti nuo biznio.

4201 Archer Avė.

PARDAVIMUI 8 augštų muro na
mas, šeši flatai. 723 W. 14 PI. Kai
na $5000.

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

Ant pardavimo 2^ akro žemės iš
dirbtos su 5 ruimų namu ir barne, 
netoli Blue Island. Kaina $8800.00. 
Gera vieta dėl auginimo vištų ir ki
tokių gyvulių. Daug fabrikų aplin
kui. Strytkariai ir tjreinai netoli. Del 
platesnių žinių atsišaukit į Naujienų 
afišų No. 99.

MOKYKLOS

MA5TER
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
)ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato. . , ,

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

Visuose siuvimo skyriuose malt
uos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET. CHICAGO 
Kampas Lake St., ant 4-tij labu.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madhon, 
1850 N. Wella St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvil- 

cos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, pir
šlybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
ibelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
iarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt* 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Gannent Designing 
Saite 828 74 W. Wa*hington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Čirpimo mokinama ir per laišku*.




