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Gomperso 
maldavimai

GOMPERSAS REPUBLIKONŲ 
KONVENCIJOJ.

Reikalauja įrašyti republikonų 
platformon darbininkų 

reikalavimus.

CHICAGO. — Vakar į..Chica
go atvyko Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Samuel 
Gompers ir republikonų parti
jos platformų komitetui įteikė 
darbininkų reikalavimus, ku
riuos jie reikalauja įrašyti jllat- 
formon.

Įteikęs tuos reikalavimus, 
Gompersas pasakė komitetui 
ilgoką kalbą, kurioj pareiškė, 
kad negalima iš darbininkų at
imti teisės streikuoti ir uždė
ti verstiną darbą, nes tas butų 
vergija, kuriai darbininkai ne
gali pasiduoti. Taipjau reikala
vo panaikinimo injunetionų

Jis persėjo komitetų, kad 
jeigu nebus įdėti platformon 
darbininkų reikalavimai, parti
ja taip pat pralaimės, kaip pra
laimėjo 1912 m., kada ji atsisa
kė klausyti darbininkų reikala
vimų, — ir kaltė už tų pralaimė
jimų puls ant platformas komi-

Pasiklausyti Gomperso reika
lavimų sus rinko pilnutėlė sve
tainė, kiek lik galėjo tilpti, — 
apie 2,000 žmonių, iX visi atid
žiai klausinėjo jo kalbos.

Tarp kitoko Gom|)ersas rei
kalavo, kad visi federaliai įsta
tymai apie darbą butų pildomi; 
kad nebūtų pravedama jokių 
įstatymų, kurie draustų strei
kus ir darytų arbitracijų versti-

spaudos, susirinkimų, etc. lais
vė; kad butų suteikta laisvė 
valdžios darbininkams organi- 
zuoties; kad butų uždraustas 
jaunesnių kaip 16 metų vaikų 
darbas; kad butų nupigintas

koope racijoms, 
kokio dalyko im

at.siei na ir kontro-

pragyvenimas 
dan pa geibų 
skelbiant kiek 
dirbimas
liuojant pelnų; kad butų įvesta 
8 vai. darbo diena visiems val
džios darbininkams; kad butų

mo už susižeidi m lis darbe įsta
tymai, kurie apimtų tuos darbi
ninkus, kurių nepaliečia valstijų 
atlyginimų įstatymai; kad kali
nių darbas butų panaikintas; 
kad teismui butų uždrausta pri
pažint kongreso išleistus įstaty
mus nekonstituciniais; kad fe- 
deraliai teisėjai butų renkami ir 
tai ne ilgesniam, kaip 6 metų 
laikui, ir kad nebūtų daroma 
jokios intervencijos Meksikoje.

Agituoja už prohibiciją 
Lenkijoj.

VARŠAVA, birž. 9. — Lenki
joj prasidėjo didelė agitacijų už 
įvedimų prohibicijos. Tų klau
simų svarstė ir seimas. Seimo 
viešosios sveikatos komitetas 
pranešė, kad nors jis nesiprieši-

randa jų nepraktiška Lenkijoj, 
nes nėra priemonių uždraudi
mui išdirbinėjimo svaiginamų
jų gėrimų. Tečiaus komitetas 
pataria, kad butų uždrausta 
pardavinėti degtinę lenkų karei
viams. kol tęsis karas su rusais.

GREEBY, Colo., birž. 9. — 
Prisaikintieji teisėjai po 5 mi
liutų tarimos rado kurčią ir 
bylį Alex Milier kaltu išžudrme 
visos šeimynos iš 6 žmonių, 
pas kurių jis dirbo.

True translntion filed witn the post- 
master at Chicago, 111. Junė 10, 1920 

reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokietijos 
rinkimai

as

VOKIETIJOS KOALICIJA 
PRALAIMĖJO RINKIMUOSE.

Turės tik 222 vietas prieš 238 
vietas kitų partijų.

MERGINAS, birž. 9. — Neofi- k •
dalės žinios apie pereito nedėl- 
dienio rinkimus parodo, kad 
didžiumos socialistai, centris
tai ir demokratai, kurie sudarę 
koalicija, valdė pereitų Vokieti
jos nacionalį susirinkimų, turės 
tik mažumų narių naujųjame

tu-
kuoinet ki

tu rėš 23

Kaip išrodo, ta koalicija 
rėš viso 222 vietas, 
tos partijos bendrai 
vietas.

socialistaiNepriklausomieji 
turės 80 vietų.

Įskaitant atstovus iš plebicito 
distriklų, kurie pasilaikė savo 
nacionalio susirinkimo manda
tus, naujasis reichstagas 
160 nariu. Vėliausios žinios pa
rodo, kad rinkimuose paduota 
25,719,067 balsai.

Yra nurodymų, kad sekamai 
partijos turės atstovų reichsta-

True translation filed w!th the post* 
master at Chicago, Ui. June 10, 1920 
as retjuircd by the act of Oct. 6.1917

Lenkų karas
LENKAI VIS DAR EINA 

PRJEKYN.

Turi laimėjimų Baltgudijoje. 
Prasidėjo mūšiai ir Kryme.

VARŠAVA. birž. 9. — Oficia- ! 
lis pranešimas skelbia, kad 
lenkų kontr-ofensyvas prieš 
bolševikus tęsiasi sėkmingai ( 
tarp Dauguvos ir Retežiuos 
upių- v |

Lenkai išnaikino 3-čią ir 12- 
tą bolševikų divizijas ir dideliais 
nuostoliais bolševikams paėmė 
čcrnicų ir Plisų, 20 mylių j piet
vakari us nuo Disnos.

Pranešimas priduria, kad pe
rimtieji bolševikų paliepimai 
parodą, kad priešo eilėse siau
čianti panika ir tvirtina, kad 
bolševikai keršydami už pralai
mėjimus papildą nuožmumų.

turės ! bolševikiškos

Didžiumos socialistai .. 101
Nepriklausomieji soc. .. 80 
Centras (klerikalai) .
Demokratai...............
Krikščionįs feileralistai
Nacionalistai..............

Komunistai...........
Bavarijos valstiečiai
Guelpheristai..........

Nelaimės
8

45
21
65
61

5

2MON6S ŽUVO VĖTROJE.

ST. PAUL, Minu., birž. 9. — 
Trįs ar daugiau žmonių žuvo 
ir daugiau kaip 50 žmonių su
žeista vėtroje, kuri siautė perei
tų naktį dalyse North Dakota ir 
Minnesota valstijų. Daug namų 
sugriauta, kitoj vietoj traukinį 
nunešta nuo bėgių ir 30 žmonių 
sužeista.

ST. PAUL, Minu., birž. 9. — 
Vėliausios žinios parodo, kad 
pereitų naktį siaubusioje vėtro
je žuvo mažiausia 8 žmonės ir 
apie 1(M) žmonių sužeista. Nuo
stoliai siekia šimtus tūkstančių 
dolerių.

ŽMONIŲ UŽMUŠTA TRŪ
KIAMS SUSIDŪRUS.

11 žmonių liko užmušta ir 21 
sužeistas šiandie ryte, kada ar
ti Schenectady ekspresinis trau
kinis užbėgo ant pasažierinio 
traukinio, kuris buvo sustojęs 
garvežiui sugedus. Visi užmuš
tieji ir sužeistieji, išėmus vienų, 
miegojo paskutiniame pasažie
rinio traukinio Pullman vagone.

3 ŽMONES UŽMUŠTI.

SHAWNEE, O., birž. 9.
3 žmonės liko užmušti trauki
niui užgavus automobilių. Vie
nas vaikas sus: trenkimo liko 
užmestas ant garvežio ir išliko 
nesužeistas.

Pakėlė laikraščių kainų.

SPRINGFIELD, III., birž. 9. - 
Illinois State Journal ir Illinois 
State Register, kurie nesenai 
pakėlė kainų iki 3c. už numerį, 
dabar, deki popieros brangumo, 
pakėlė kainų iki 5c.

KOKS BUS SEKAMAS TO DIDVYRIO DIDVVYRIŠKAS DAR
BAS?

Generalis prokuroras Palmer (tas, kuriam “raudoti iejji” ir 
naktį sapnuojasi) didžiųjam bizniui: “Nulipk, motinėle, nesibi
jo^, aš jau užmušiau tų šiurkę (gegužinę “revoliucija.”)

Am, Darbo Feder. Italų ministerija
Konvencija rezignavo

REPUBLIKONŲ KONVENCIJA
PAUL HANNA 

[Federuotosios PresoH koresp.]
Senatoriaus Lodge vadovauja

moji kalba.

tik anl popierio.
Lodge išdidžiai pareiškė, kad

Konvencija svarsto apie tautų 
lygų. Airiai priešinasi lygai.

Rezignavo ir atstovų buto 
pirmininkas.

• Bolševikai atmušti Kryme.
LONDONAS, birž. 9. — Anti- 

spėkos Kryme 
! pradėjo ofeųsyvų ir, kaip pra
neša Maskva, aplaikč pradinį 
pasisekimų. Tečiauš bolševikai 
atgavo dalį pralaimėtos žemės. 
Pranešimas sako:

“Krymo sektore, po artileri
jos prirengimo, priešas pradėjo 
besiveržiiną visu frontu, kariau
damas tankais ir ginkluotais 
traukiniais. Išprudžių musų ka
reiviai liko nustumti atgal arti 
Perckop (siaurumos, jungian
čios Rusiją su Krymu), bet pra
dėjus kontr-ofensyvą, didesnė 
dalis pralaimėtos žemės liko at
gauta.”

Bolševikai laimi prie Kijevo.
Oficialis Maskvos pranešimas 

taipjau patvirtina, kad bolševi
kų spėkos šiauriniame lenkų 
fronte buvo priverstos 
traukti. Jis sako:

“I pietvakarius nuo Polocko, 
po smarkaus mūšio, musų ka
reiviai pasitraukė rytų link j 
naujas pozicijas į rytus nuo 
Mindos upės, kur mušis siaučia 
su besiveržančiu priešu, turin
čiu didesnes spėkas.

“Musų besi veržimas ant dc- 
šinojo kranto Dniepro upės yra 
sėkmingas. Tarašča apygardoje 
musų kareiviai- paėmė keletu 
miestelių.

“Priešo atakos Berezina mies
telio apygardoje tapo atmuštos. 
Žlobiit ir Mozir apygardoje be- 
siveržįipas lenkų kareivių at
muštas. Konevo apygardoje, 
musų kareiviai, remiami laivų, 
paėmė Ržičev miestelį.”

pasi-

True translntion filcd with the post- 
master at Chicago, III. June 10, 1920 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917

SUKILIMAS PERSIJOJE?

Indusai kareiviai atsisakų ka
riauti už anglus.

9. — Ru- 
praneša, 

sukilimas

LONDONAS, birž. 
sijos bevieline žinia 
kųd bolševikiškas 
prasidėjo arti Rešt, Persijoje.

Radkograma sako, kad anglų

traukiasi ir kad nidkurie indu- 
sų pulkai atsisakė kariauti ir 
prisidėjo prie bolševikų.

50 ŽMONIŲ PRAPUOLĖ ANT 
LAIVO.

KOBE, Japonijoj, birž. 8. — 
50 japonų jurininkų prapuolė 
po gasolino ekspliozijos ant lai
vo Eiraku Maru.
„, Ekspliozija supurtė visų mies
tų ir pažeidė daug kitų laivų. 
Pats laivas Eiraku Maru sude
gė, apdegė kiek ir kiti laivų, ki
ti, kurie galėjo, pabėgo ir uostų.

CHICAGO, birž. 8. — Su 
Meksika norima padaryti tas 
pats, kas padaryta su Cuba, ne
paisant to, kaip biangiai tatai 
atsieitų Amerikos žmonėms. 
Tas grąsinimas pirm visko me
tasi akysna veriamojoj republi
konų konverencijos kalboj, ku
rią pasakė senatorius Lodge.

Reikalauja intervencijos.
“Mes perdaug ilgai tėmijome 

ir laukėme,” pareiškė republi
konų vadas. Paskui jis patiekė 
receptą užbaigimui “anarchi
jos.” Sulig juo, esą reikalinga, 
kad Amerikos didysis biznis nu
skirtų Meksikai diktatorių, kurį 
gintų Amerikos armija.

Tatai labai primena obalsį, 
kurj iškėlė FalFo komitetas, 
ėmusis, kaip paskui pasirodė, 
instrukcijas iš Wall stryčio ka
pitalistų, kurie yra labai susido
mėję Meksikos aliejaus laukais. 
Kad pateisinus grąsinimą Mek
sikai karu, Lodge štai ką pasa
kė apie nužudytąjį Carranzą:

“Jo valdžia siuntė savo agen
tus Į šią šalį, kad jie kurstytų 
darbininkus streikuoti. Tie 
agentai susidėdavo su bolševikų 
ir anarchistų grupėmis.” Ir 
Lodge absoliučiai niekuo nepa
remia savo kaltinimus, kurie 
gręsia nauju karu ir naujais 
kentėjimais tūkstančiams Ame
rikos žmonių.

Daugiau kaip trečdalis visos 
kalbos buvo pašvęsto smerki
mui tautų lygos, kurią propo- 
nuoja Wilsonas, ir giriamui ne
aiškios lygos, kurią priimtų re
publikonai.

Pelnagaudos.
Apie pelnagaudas Lodge pa

sakė; “Ėmimas aukštų ir nele
galių kainų dabar baudžiama 
įstatymais. Bet toj linkmėj bu
tų galima daugiau padaryti, jei 
atatinkamai butų reguliuojama 
maisto sandėliai.” Tai visa kas 
pasakyta vėdamojoj kalboj apie 
pelnagaudas. Tiesa, da pasiųsta 
viena-kita pašaipa generalio 
prokuroro Palmerio adresu, kad 
jisai persekiojus pelnagaudas

baigti tik republikonų partija.
“Jei ji nedarys to, tai Ameri

koj įsiviešpataus Rusijos barba
rizmas.” Ką Lodge norėjo! pasa
kyti žodžiu “barbarizmas,” tai 
turbūt niekas to nežino. Ameri
kos žmonės esą neprivalo kreip
ti akis i rytus, bet stverties dar
bo, sunkaus darbo. Girdi:

“Tikras pragyvenimo nupigi- 
nimo vaistas gludi produkci
joj... Ypačiai reikia kreipti do
mės j padidinimą ūkių produk-

• • MC1JOS.

Prieš geležinkelių naciona
lizavimų.

Tie, kurie yra kompetentiški 
produkcijos padidinimo klausi
muose, tvirtina, jog reikalinga 
paimti bendruomenės nuosavy- 

/ bėn geležinkelius. Bet Lodge 
apie tai sako:

“Valdžia neprivalo imti sa
vo globon geležinkelių. Geležin
kelių tvarkymas turi pasilikti 
privatinėse rankose.” Nes* jeigu 
valdžia paims savo globon, tai 
“kontrolė ant valdžios pateks į 
rankas tų, kurie operuoja gele- 
inkeliais, ar kitomis pramonė
mis, kurias valdžia paimtų.”

Vienok senatorius neturi nie
ko prieš tai, kad promonė butų 
kontroliuojama tų žmonių, ku
rie neima jokio dalyvavimo pro
dukcijoj.

Moterų demonstracijos.
Apie Coliseumų, kur kalbėjo 

Lodge, vaikštinėjo 30 moterų, 
nešdamos vėliavas, ant kurių 
buvo užrašyta reikalavimai pa- 
liuosuoti politikos nusižengė
lius. Dalinamuose delegatams 
lapeliuose buvo parašyta, kad 
milionai žmonių reikalauja to 
paliuosavimo.

Kita grupe moterų reikalavo, 
kad moterims kuogreičiausia

O trečioji moterų grupė sto
vėjo prie pat durų su užrašytais 
reikalavimais pripažinti Airijos 
nepriklausomybę?

Gompersas ir republikonai.
Spėjama, kad republikonų 

konvencija labai šaltai pasitiks 
Gompersą, kuomet jis atvyks, 
išdėstyti Amerikos Darbo Fede
racijos reikalavimus. Laukia
ma, kad Gompersas griežtai 
pasmerks Cumminso geležinke
lių įstatymą, kurį Lodge savo 
kalboj kėlė į padanges, ir kurį 
bus įrašyta į republikonų plat
formų. Gompersas taipgi reika
laus panaikinti drausmes prieš 
streikus. Republikonai, supran
tama, su tuo nesutiks.

Benjamin C. Marsh, progre- 
syvės Nacionalės Ūkininkų Ta
rybos sekretorius, mano, kad 
gal kaip nors bus galima susi
tarti su konservatyvesnėmis u-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birž. 9 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant iii ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip i

Anglijos 1 svaras ................ $3.94
Austrijos 100 kronų ........... 0.82
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.25
Danijos 100 kronų ............... $17.10
Finų 100 markių .................... $5.45
Francijos, už $1 ....... frankų 12.86
Italijos, už $1 ............... lyrų 16.85
Lietuvos 100 auksinų ........... 2.62

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

Lenkų 100 markių ................ $0.70
Norvegų 100 kronų ........... $18.80
Olondų 100 guldenų ............ 36.45
Švedų 100 kronų .................... 21.70
Šveicarų, už $1 ................... 5.47. . . . . .. . . ,
Vokiečių 100 rnartdų ......... 2.62kl‘i>nkų organizacijomis, kad

MONTREAL, birž. 9. — Ame
rikos Darbo Federacija šiandie 
svarstė apie tautų lygą. Pildo
masis komitetus patarė ratifi
kuoti lygą, bet tam smarkiai 
pasipriešino airiai delegatai, ku
rie pareiškė, kad jie negali už- 
girti tokios sutarties, kuri ati
ma iš mažųjų tautų apsispren
dimo teisę.

Šiandie taipjau tapo įteikta 
rezoliucija nacionalio komiteto 
organizavimui plieno darbinin
kų. Jos paminima Penu, vald
žios nelegaliai darbai už- 
giaužti laisvę susirinkimų 
ir žpdžio ir patariama pakviesti 
prezidentą Wilsoną į Duquesne, 
Pa., kalbėti ten apie laisvę žo
džio, spaudos ir susirinkimų. 
Ten, nešimai šeši darbininkų or
ganizatoriai tapo areštuoti ir 
nuteisti kalėjimai! už laikymą 
prakalbos Duifuesne plieno dar
bininkams. Jų byla yra perkel
ta j augščiausį teismą.

Federalių darbininkų fede
racija prašo konvencijos parei
kalauti iš kongreso, kad tasis 
pakeltų algas visiems valdžios 
darbininkams tiek, kiek pakįlo 
pragyvenimas. Dabargi darbi
ninkų skaičius nuolatos mažėja 
delei menkos algos.

Konvencijai taipgi yra įteik
tas raportas apie pelnagaudystę.
Jame yra surinkta daug įdomių i tęsėsi keletą dienų ir daug žydų 
skaitlinių, kurios parodo paga- liko užmušta, 
minimo kainos pakjlimą, paly* —............... —.
ginus su parduodamąja kaina. T»w mmuoiion rnnn wnh the post- 
Pav., pora čeverykų, kuri 1913 mastBr Chieąęo, III. June 10 1920

RYMAS, birž. 9. — Prcmieras 
Nitti šiandie paskelbė atstovų 
bute, kad visas kabinetas rezig
navo.

Buvęs premjeras Vittorio Or- 
dando rezignavo, kaipo prezi
dentas atstovų buto.

True translntion fited with the port- 
master at Chicago, III. June 10, 1920 
u* req»nred by the act of Oct. 6. W17
ITALAI KAUJASI Už AVLONĄ

BRINDISI, Italijoj, birž. 9.— 
Keli Italijos kariniai laivai iš
plaukė j Avloną, Albanijoj, kad 
pagelbėjus italų garnizonui 
prieš Albanijos sukilėlius, kurie 
pradėjo smarkias atakas. Taip
jau sakoma, kad Italijos val
džia pasiuntė persergėjimą Grai 
kijo# ir Jugo Slavijos val
džioms negelbėti Albanijos su-

True translntion tlled wtth the post- 
master at Chicago, III. June 10, 1920 
as reųuired by ibe act of Oct. 6,1917

ŽYDAI SKERDŽIAMI 
BUDAPEŠTE.

PARYŽIUS, birž. 8. — Pasak 
užrubežinių reikalų ministeri
jos gautų žinių, žydų skerdy
nės įvyko Budapešte apie birž. 
4 d. Vienas žmogus matė, kaip 
12 žydų liko užmušta. Riaušės

inetais parsidavinėjo po $3, da
bar parsiduoda po $12, kuomet 
kaina padirbimo, neskaitant 
medegos, pakįlo tik 4()c.

MOTERIS PRALAIMĖJO 
LOUISIANOJE.

Senatai atmetėl ratifikavimų 
moterų balsavimo.

BATON ROUGE, La., birž. 9. 
— Louisiana senatas vakar 22 
balsais prieš 19 atmetė ratifika
vimų priedo prie federales kon
stitucijos, suteikiančio mote
rims balsavimo tieses. Bet mo- 
terįs dar nėra galutinai pralai
mėjusios. Lygiai tokia pat re
zoliucija yra įnešta atstovų bu
te* ir jei butas jų priims, sena
tas turės išnaujo rezoliucijų ap
svarstyti.

reųulred by the act of Oct. 6, 1917

TURKIJOS NACIONALIS
TAMS SEKASI.

KONSTANTINOPOLIS, birž.
— Ismid užteka, rytiniame 

pakraštyje Marmora jurų tapo 
anglų paliepimu uždaryta lai
vams, delei veikimo tame pak
raštyje Turkijos nacionalistų.

Nacionalistai paėmė Turkijos 
aviacijos mokyklą arti Maltepe, 
tarp Konstantinopolio ir Ismid. 
Jie paėmė 10 aeroplanų.

Nacionalistai taipjau paėmė 
Karah-Mussal, pietiniame park- 
raštyje užtakos.

M

9.

VĖL LEVERIO AKTAS 
NDKONSTITUCINIS.

Negalima nubausti' pelnagaudų, 
sako teisėjas.

True translatlnn filM with the posi 
master at Chicago, III. June 10, 1920 
as reųuired hy tas art of Oct. 9.
TALKININKAI PROTESTUO

JA PRIEŠ GRAIKUS.

SMYRNA, birž. 8. — Ameri
kos, Anglijos, Francijos ir Ita
lijos valdžių atstovai pasiuntė 
protestų vyriausiems talkininkų 
komidionieriams Konstantino
poly] prieš .Graikijos siekimų 
panaikinti kapituliacija ir ne
paprastas teritoriales privilegi
jas, kokias turėjo vakarų valsty
bės Smyrnos distrikte.

PHILADELPHIA, Pa., birž. 9. 
-—Federalis teisėjas Thompson 
šiandie nusprendė, kad Leverio. 
maisto kontrolės akto 4 skirs
nys yra nekonstitucinis. Tas 
skirsnys nustato pabaudas pel- 
naugaudoms. Teisėjas nuspren
dė, kad tas skirsnys nėra aiškus 
ir prieštarauja 6-tam konstituci
jos priedui, kuris sako! kad 
kaltinamasis turi turėti pilnas 
žinias apie kaltinimų.

Kaip pasirodo, Leverio 
tas, kuris yra neva 
prieš pelnagaudas, 
prieš pelnagaudas, 
prieš darbininkus,
juos bausti, ar laužyti streikų. 
Tada Leverio aktas būna tikrai 
konstitucinis. Bet kada reikia 
bausti pelnagaudas ar kapitalis
tus, tada tas aktasi pasirito nebe 
konstitucinis ir neveikinčiu.

ak- 
kreipiamas 
veikia ne 
bet vien 

kada reikia

pagerins

jos remtų tokių programų, ku
ri užvertų pavedimą geležinke
lių ir laivų valdžios kontrolei ir 
suteikimų ūkininkams paskolos 
lengevsnėmis sąlygomis.

“Ar republikonai
platformų 99 nuoš. Amerikos 
žmonių,” jis klausia, “ar tik 1 
nuoš.didturčių, kurie šiandie 
legalei išplėšia iš 99 nuoš visų 
žmonių mažiausia šešius bilio- 
nus dolerių kas metų?”

Į tų klausimų greitu laiku at
sakė republikonų konvencija.

Pullmano darbininkai strei
kuoja.

ST. LOUIS, Mo., birž. 9. — 
šiandie vietos Pullmano vago
nų dirbtuvėje sustreikavo apie 
500 darbininkų, narių kamienų 
brolijos. Sustreikavo todėl, kad 
kompanija atsisakė pakelti 
jiems algų nuo 72c. ant 77c. j 
vai. Kompanija atsisakė svar
styti apie streikų.



2.
UIDA. Verte K. Baronas

Jaunoji kankino.
(Tąsa)

Kame mano nusidėjimas? 
— ramiai paklausė jis.

Jie atsakė tiktai keiksmais, ir 
du išvedė jį per sodno vartelius, 
atstūmę kūdikį, o kiti pradėjo 
krėsti visą namą, iškaišė visas 
jo dėžutės ir stalus ir konfiska
vo jo popieras.

Buk rami, mieloji; aš su
grįšiu už valandos. Tai — nesu
sipratimas, — pasakė jis.

Sodno varteliai užsidarė pas
kui jį ir mergaitė pasiliko vie
na. O ginkluoti žmonės laužė 
spinas ir išėminėjo viską, kas 
buvo šėpose ir komėdėse. Laiš
kus ir dokumentus jie sudėjo 
krūvon ir užpečėtijo.

Vienok tėvas nesugrįžo nė 
už valandos, nė už dienos, nė už 
savaitės, nė už mėnesio. Jį iš
vežė j kitą miestą, kad atidavus1

karės teismui. Šeimina patirda
vo apie jį ką nors tik iš gandų, 
iš pasakojimų draugų ir iš 
straipsnių liberaliuose laikraš
čiuose.

Pas moliną buvo šioks toks 
turtelis, bet labai nedidelis: iš 
jo jos gyveno. Senas rudas na
mas taipgi buvo jų nuosavas. 
Motina pardavė savo puikų žem 
čiugą, senovinį sidabrinį bliudą 
ir kitus brangina daigtus, kad 
Indų kuo užmokėti advokatams 
už apgynimą. Bet tokiems tei- 
siamiemsiems, kaip jis, neleis
davo kviesties advokatų. Pats 
teismas paskirdavo jiems gynę 
ją, kokį-nors karinį juristą.

Ir motina, ir Paima visai su
mišo. Jos buvo panašios į bauk- 
ščias stirnas, kurios mato, kaip 
šunįs toli nusigena vienatinį jų 
gynėją vinį, ir pačios gailiai 
šaukdamos, įtempia žiūrą ir 
klausą, bet niekas neatkreipia 
atidos ir nesigaili jų.

Tiesa, kaiminai ir draugai 
nenusikreipč nuo jų, bet labai 
susilaikančiai išreikšdavo savo

užuojautą, kad neprigijus sau 
bėdos.

Vilai tai buvo devynios de
šimt ketvirtais metais pereito 
devyniolikto šimtmečio, kada j
visa Lombardi ja buvo apimta į 
baimės, Gaila n ta ros gyventojai 
žinojo, kad Lėlio Dolabella tiek 
pat nekaltas nusidėjimuose,1 
kaip ir baltoji lelija; tuo tarpu i 
jis buvo kaltinamas už išdavy-i 
stę, suokalbį, kurstymą ir pla-1 
tinimą pavojingų nuomonių. Ir į 
žmonės bijojos išreikšti jam ir. 
jo Šeiminai užuojautą, kad pa
tiems nepapuolus nuožiūrai, 
kratai ir areštui.

Kartą motina prie Painios pa-’ 
sakė, kad jiems nebūtų reikėję ! 
kentėti liek siclvarlos ir nelai-1 
mes, jeigu jų tėvas butų dau
giau mąstęs apie savo labą ir 
butų užsiėmęs savo reikalais, 
palikęs valstybę puti nedorybė
je, o žmonėms patiems rupin- 
ties savo reikalais. Painios akį* 
taip ir užsidegi ir, rodės, sakė

Tu jo pati, aš jo duktė; ne 
jaugi nors1 įneš nebusime vertos

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvertas, Birželio 10,1920
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Nauįienėčiams, Naujienų Skaitytojams ir Visiems 
Naujienų Rėmėjams

Pirmas “Naujienų” Piknikas įvyks

Nedelioje, Birželio 13 d.,1920 Riverwiew Parke
Drauge su socialistų Partijos pikniku. “Naujienos” 
pilname savo prisirengime dalyvauja šiame piknike. 
Bus surengta didelis ir įvairus programas.

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

Tikietai turi 16 kuponų su nuošimčiu; $1.30 už 
kuponus. Perkant iš anksto “Naujienose” gausi

te daug pigiau.
Visus kviečiame dalyvauti šiame piknike.
Iš kalno pasirūpinkite tikietus.

RENGIMO KOMITETAS.

Lietuvių Ūkininkų 
Didelis Piknikas

Trečias Metinis Piknikas, Nedalioj, 4, d. Liepos ant gražaus mies
to (GVRNEY PARK) ant kranto.upės. Ten bus puikus praleidimas 
laiko. Atvažiuokit visi praleist keletą dienų, o vietos bus visiems pas 
musų ūkininkus. Ir tuom kart pamatysit musų gražią Lietuvių Ko
loniją apiclinkėj HART. Manydami pirkti farmą atvažuokit pasi
žiūrėti. Su pagarba (Lietuvių Ūkininkų'Susivienijimus).

M. WALENČIUS P. O. Box Hart, Michigan.

PirmaDabar

jo?
Silvija atsiduso ir nutilo. Ji 

nedrįso pasakyti garsiai to, ką 
mąstė sieloj:

Kokią naudą jis atneš 
savo iškalbumu ir savęs pašiau 
kaviniu? Ar mažai jaunimo per 
jį papuolė į kalėjimus, ar ištrė
mimai!? Ar mažai pačių taip 
pat kenčia, kaip ir aš? Ir ką jis 

| atsiekė? Jo šalininkai išbėgiojo, 
o pasilikę gyvais nusigrįžo nuo 
jo. Ar pasisekė jam ką nors 
perkeisti? Ką jis davė vieton 
suardyto šeimininio’ gyvenimo 
ir perskirtų širdžių?

Ji karštai mylėjo vyrą, bet 
negalėjo jam atleisti pražudy
tos laimės. Silvija buvo jauna, 
gana bejiegė ir biskį lengva tikę 
moteris. Dabar pas ją atėmė vy 
ra, sugriovė jos namą, konfis
kavo pinigus. Ji matė, kaip se
nieji pažįstami šalinasi, nuo jos 
ir buvo išsigandusi ir nusimi
nusi delei viso to. Nestebėtina, 
kad ji užvydėdavo likimui tų, 
kurie nesimaišo į politiką ir 
žmonių reikalus; nestebėtina, 
kad jos nuomone, reikia už vis
ką labiau gailėties savo šeimi- 
nos. Bet kada ji tai pasakė, ji 
nusigando Painios veido išraiš
kos: niekad ji neinate lokio rū
stumo ant jos veidelio.

Mažas miestelis (iallarata ne
teko didelės dalies savo gražu
mo, kokį turėjo laikuose Vis
konti ir Karačjola. Naujieji nuo 
tikiai pražutingiau atsiliepė į 
jį, negu sunki ranka Friedricho 
Barbarossos. Vienok ČM dar ga
lima rasti senovinius ramius 
kampelius ir gražiai ištaisytus 
namus, panašiai j Dolabella na
mus.

Už miesto dar ikišiol tęsiasi 
visame savo gražume neapima
mas smiltinis stopas, apaugęs 
šilojais (viržynais, viržais, ši

lu). Tegul durnai fabrikų ka
minų gula ant miesto, tegul rėk
smingi pardavėjai ir Inkstus vai 
(liniukai slankioja gatvėmis, 
bet jokis triukšmas ar smarvė 
nepasiekia didelio nebylio Ste
po, kur jaučiasi tik kvapas kviet 
kų ir žolės, girdisi tik dūzgėji
mas bičių ir paukščių čiulbėji
mas.

Prieš areštą Painios tėvas 
praleisdavo laimingiausias va
landas savo berūpėstingo gyve
nimo stepe, ypač toj (lalyj, ku
ri, yra tarp septynių kaimelių ir 
yra žinoma vardu Grandana- 
ski arba Malpensi. Ta dalis yra 
arčiausiai miesto vartų.

Tėvas vaikščiodavo čia skai
tyti savo mėgiamas knygas ir 
rašyti prakalbas, kuriomis jis 
uždegdavo širdis ir sužadinda
vo protą miesto darbininkų — 
audėjų, verpėjų, stikliorių, šalt
kalvių. Jis darydavo į juos ypa
tingą įspūdį, kadangi, kaipo čia 
gymęs, kalbėjo su jais ypatin
ga ir skambia šio krašto tarme, 
kuri skyrėsi nuo dialekto kilų 
provincijų. Dolabella buvo žmo
gus su augštčsniu mokslu, bet 
kaip ir visi Gallataros gyvento
jai, mylėjo vietinę tarmę, tur
tingą vaizdžiais išsireiškimais 
ir taiksliais palyginimais. Jam 
skaitėsi ypatingu, nusidėjimu, 
kad jis kalbėjo su žmonėmis 
dialektu ir spirėsi, kad ir mo
kyklose mokinimas butų veda
mas taipgi dialekte. O žmonės 
gerbė jį už tą, ir jį suprasdavo 
kiekvienas valstietis, atvežantis 
i miestą nedirbtą šilką, sieną ir 
vynuoges, ir nesuprantantis nė 
žodžio iš italų literatūrinės kal
bos ir dagi Milano tarmės.

(Bus daugiau)
/SKAITYKIT re PLATINKIT

“N'AUJIENAS”

v>- os ('yduo|os uzi.nko 
šeimynos sveikata.

_ ___________________■< ________________________ ..

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

Severas 
Balsam of Life
(Severo# Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo verte yra priparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, it apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 86c ir 4c 
mokesčiui visose aptiekose.

To|, Boulevard M32& 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halstcrt St, Cldeeiro 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knyga* 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir k i 
lų mokslą; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašėme la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”*- NU“ i .. padarėme musą 
knygą naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklią.

Tel. Yards 3654

Mrs. A. MichniewichLAIMA 
ilgą laiką aš sirgau 
buvau suvargęs, nus- 
kad net ir gyventi 

buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepus- 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nčjlmas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abcl- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur , 
negaunu pagelbės, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTER1S ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BiTTERIO 
ir dekavoja jo Gcradėjystei.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karinamose ir tam panašiose Vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
*1.50; 2 b. *3.00; 4 b. *5.25; 6 b. *7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tainitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUEECTUR1NG,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st St., Chlcngo, 111. Tel. Boulevard 7351

SVEIKATA TAI TURTAS IR

Per 
ir tiek 
labęs

W. SEVERĄ CO.
CEDĄR RAPIDS, IOWA

Puritan Salyklos Sunka su 
Pltritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gorimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos ge
resnės aptiekos jo turi arba 

I gali įsigyti dėl jūsų.

Pilono Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Are., Chicago, III.

- ................* -' .... .... —.................

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

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

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

Akis egzaminuoja ui dyką.

Dr. Glaser’a ofise ant 1 labą 
3149 So. Morgan St.

b—.,...,... m...................  —

AKUSERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
nijoa hospitalė- 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi ir 
merginoms.

3113 So. Flalsted St. Chicago, 111.
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v. , 
______________________________ 7

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Tel. Caual 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavltt Ste. 

CHICAGO. 
Valandos! 1:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki S vakare.
V. ........    J

v,
k



f

i

Ketvergas, BirželiolO, 1920
T

T RENGT H 
AFETY& I 
erviceTC>

* Saugumas
Patarnavimas

Kada jus deposituo- 
jate savo pinigus šia* 
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

The 
STOCK YARDS 

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St., 

C h i c a g o

NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH, PA. !

Vienaip sako, kitaip daro.

Kiek laiko atgal čia kalbėjo 
tūlas “komunistų" barškalas, 
Bimba. Be kita jis išdidžiai rėžė, 
kad Rusijoj buržujai tegauną 
tik po tris silkes savaitei, o duo 
uos nė trupučio.

Tūli žntonės tuomet galvojo: 
olrait, kas nedirba, tam ir val
gyti nereikia. Labai gerai. Šio
mis dienomis viena draugija 
tarėsi padidinti >avo darbinin
kams algas. Musų “komunistai" 
balsavo prieš.

Kaip tatai jums atrodo? Ten 
buržujai tegauna tik po tris sil
kes savaitei dėlto, kad jie ne
dirba, čia “komunistai“ balsuo
ja prieš padidinimą algų tiems 
žmonėms, kurie dirba. O dar

pairusi partija stoja už darbi 
ninku reikalus.

— Soho bedievis.

LIETUVOS ATSTOVYBES A- 
MERIKOJE ATSIŠAUKIMAS.

Delei prekybos ir pramones 
bendrovių registracijai.

Paskutiniu laiku tarp Ameri
kos lietuvių susitvėrė Suvieny
tų Valstijų įstatymais daug į- 
vairių prekybos ir pramonės 
bendrovių, kurių svarbiausiuo
ju tikslu yra užmegsti ryšius su 
Lietuva ir parkelti visą ar bent 
dalį savo kapitalų 
kad ten užvedus ar 
ar kokią prekybą, 
bendrovės susitvėrė

Lietuvon, 
išdarbystę 
Visos šios 

pamatais

Važiuokite į Lietuvę
PER

Depositors 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.

1619 W. 47th SL

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

Pirmutinė Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.

A. BARTKUS, Prea.
Tel. Boulevard 1892. Chicago, .Dl.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentčti? Mano spe- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebeteko vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 

turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės Sergantis tnja blauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
j gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

aprubežiuotos atsakomybės, iš
leisdamos savo Šerus, kurie yra 
parduodami i Lietuvos piliečiams 
vardan Lietuvos gerovės, pakė
limo jos pramonės, prekybos 
ir tt.

Lietuvos Vyriausybei negali 
nerūpėti kad surenkamieji nuo 
jos piliečių Šerai arba pajai kur 
nors neprapulų, kad piliečiai ne 
turėtų nuo tokių bendrovių pra
gaišties. Todėl visos panašios 
lietuvių bendrovės, kurios nor 
turėti sąryšius su Lietuva, pri
valo pasiduoti tam tikrai Lietu
vos Valstybės Kontrolei ir teik
ti jai visų reikalaujamų žinių.

Be to Lietuvos Vyriausybė y- 
ra išleidusi savo konsulams ir 
apskritai agentams užsieniuose 
aplinkraštį, kuriuomi Finansų ir 
Prekybos ir Pramonės Ministe
rijos įsakoma:

Į) Ginti Lietuvos Valstybės 
reikalus prekybos ir susisieki
mo srityse ir padėti Lietuvos 
Valstybės piliečiams jų reika
luose darbu ir patarimu.

2) Būti kontakte su valstybi
nėmis ir visuomeninėmis įstai
gomis, privatinėmis prekybos 
pramonės draugijomiš ir formo
mis ir sekti spaudą, renkant ži
nių apie prekių įvežimą ir išve
žimą, apie jų tiekybę ir kainas, 
apie bet kokios rųšies prekybos 
ir pramonės įstaigas ir firmas, 
kuriomis galėtų domėtis Lietu
va, apie prekių transportą sau
suma ir jurų keliais, ir apskri
tai apie visą padėtį.

Vaduodamas šiuo nusimany
mu, šiuomi prašau visų minėtų 
bendrovių suteikti iki birželio 
15 dienos š. m. Lietuvos Atsto
vybei Amerikoje (Representa- 
tive of Lithuania in America, 
703 — 15th St., N. W., Wash- 
ington, N. C.) šių žinių:

1) Kuomet ir kokiu kapitalu 
ir kokiems tikslams bendrovė 
yra įsi k u rusi,

2) Ant kokios sumos yra iš
parduota pajų ir kiek surinkta 
yra iš viso kapitalo ir kiek to 
kapitalo sukėlimas prekiavęs,

3) Į kokį užvedimu dalis ar 
visas kapitalas liko įdėtas ir ko
kį pelną — tas užvedimas atne
ša,

4) Kada ir kuomet yra išrink 
ta bendroves valdyba ar direk- 
toriatas arba kas per bendrovės 
vedėjais šiuo laikų ir koksai ad
resas,

5) Ar bendrovė yra prisidė
jusi prie Lietuvos laisvės pas
kolos pirkimo ir jeigu taip, tai 
kokią sumą jau sumokėjusi iš 
savo lėšų,

6) Kokie žingsniai buvo jau 
padaryti delei susisiekimo su 
Lietuva ir kas manoma daryti.

Be to prašoma prisiųsti savo 
statutų ir svarbiausiųjų nutari
mų nuorašus ir pinigais dešim
tį dol. kaipo žyminį mokesnį 
delei statuto registracijos. Už
siregistravus šioms bendro
vėms, Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje plianuoja sušaukti šių 
bendrovių atstovų ir šiaip jos 
pakviestųjų prekybos ir pramo
nės žinovų susirinkimą, kursai 
turės aptarti visus svarbesnius 
Lietuvos prekybos ir pramonės 
reikalus, ir išrinkti prie Lietu
vos Atstovybės ar tai nuolati- 
ną prekybos ir pramonės reika
lais tarybą arba bent vieno nuo 
vardo šių bendrovių žmogų, kur 
sai galės būti nuolatiniame kon
takte kaip su šiomis bendrovė
mis taip ir su Lietuvos Preky- 
bos ii- Pramones 4VI i n isterija. 

Toksai susirinkimas norima pa
daryti Lietuvos Misijos bute 
New Yorke jau birželio 19 die
ną š. m. 7 v. v. ir todėl visų 
bendrovių šiuomi prašome, jei
gu jos sutiks, paskirti po vieną 
arba net po du atstovu į tą su
sirinkimą ir apie tat pranešti 
Lietuvos Atstovybei, idant ga
lėtume laiku prisiųsti programą 
susirinkimo ir kitas informaci
jas, jeigu tokios butų.

J. VILEIŠIS,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

A. PETRATIS S. L. FABIAN Dr. A. B. Blumenthal

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & Co., Vedėjai

3249 S. Halsted Street
Boulevard 611.

Dykai

Chicago, Illinois

Yra plačiai lietuviams žinoma įstaiga savo sąžiniškumu, rupestingumu ir mokėji
mu atlikti savo priderystes.
Siunčia pinigus į Lietuvą ir visas kitas svieto dalis po DIENOS KURSU ir gvarantuo- 
ja pristatymą. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir išmoka grynais pinigais.

Parūpina reikalingas popieras ir PASPORTUS ir ima už savo patarnavimą $5.00. Per 
šitą ofisą yra šimtai žmonių išvažiavę.
Parduoda laivakorte į Lietuvą ir | visas kitas svieto dalis ant geriausių laivų kompa
nijų per LIEPOJŲ, Danzigą, Franciją ir visus kitus portus.
EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakoma įstaiga ir atlieka viską gerai ir

Biuras atdaras: nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Suimtomis 
iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų..

Pranešimas
West Pullman-Kensington, Roseland ir Burn- 

side lietuviai TĖMYKITE. Atsidarė garinė pirtis 
su visokiais įtaisymais sveikatos pagerinimui.

Atdara moterims Pėtnyčioj.
12020 So. Halsted St.
Arti 120-tos gatvės.
West Pullman III.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

Aš, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE.
Kas mane išgelbėjo nuo vardinančių ligų? Salutaras Bittcris. 

Aš per praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausrhai, 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 Kegu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per G mėnesius aš savo paveikslų 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.
Užlaikome žoles nuo visokių ligų.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Dosomis

A. PETRATIS S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

REAL ESIA1E' INSURANCE 

European American Buheau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortcs

NO'I ARIJUŠAS \ .<.‘1 
3249 So Halsted Street. Chicago, Illinois 

Telephone Boulevard 611

Telefonas Pullman 856 
DR. f. r. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

tėvai tėmykite
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 ąmato. Registravimas 
dykai.

SOUTH PARK
EMPLOYMENT AGENCY

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

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktas 

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar
ba farmų ir padirbu visokius 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virium Metropolitan State Ban- 
koa, 2201 W. 22nd Str^L 
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

V ■■ ■■■■ , -i*

Lietuvių Ūkininkų Kolonija
Ateik į Vilas County Wiscon- 

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

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

nyksta regėjimas 
Mm vartojam 

pagerinta Oph< 
thalmometer. T* 
patinga doma at 

■ * kreipiama I vali
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak- 
nedčliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kam p.47 

Telephone Yards 4112 
Boulevard 6417

Dr. Charles Segal
Persikėle į savo naują pfiaą 
pa. 4729 Sd. Aaland Avė. Jii 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuft 16 |ki 
12 rytmety], nuo 2 iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

t

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

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

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

ORKESTRĄ—BENĄ!
Pampina visokiem# 

reikalams

J. BALAMS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316 i
—-?L=-

Rez. 1139 Indepcndence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiin- 

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai- 

siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną 1M 9 
vai, vakare. Subatomla iki 10 va! 
vakare. Nediliomis iki 6 v. vakare 

S. GORDON,
1415 So. Halsted St. , CMcage, HL

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 114
3ZX233XZS3XSS3333S333X£E

DR. M. T. STRIKOLIS 
L 1 • t ■ T 1 B 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 SL

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
NedčlTomis 9 iki 12 dienų. 

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Rogelsnde: 10900 S. Michigan Avn, 
Telefonai, Pullman 342 ir 1186 
Chicagos ofisas: 4516 S. Wood St 
Tik Ketvertu vakarais nuo IJA 
—7. TeL. Yards 721.

■■■— .......

Telephone Bonlevardl 31M 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—1 vakaro 

8868 8. Bergam SL Chlcagn, HL

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 W-51 St kampJfanhneld av
Valandos: Iki 9 ryto; n«o | Uri 

4 Ir nao 7 IH • vakaro. 
TeL Proepeet 1151

Telephone Yards 5834

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



naujienos, cn«®o, m. Ketvergas, Birželio 10,1920

NAUJIENOS
NiE LITMUANIAN BAILY NEWS

PnblUhei Daily exeept Sunday by 
lb« Lithuanlaa Nava rxb. Ce< lac.

Kiitefl P. Sricalth

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Tatophoa* (Jaša* IMA

Subacriptloa Ratasi 
16.00 per year in Chicago. 
65.00 per year outside of Chicago. 
67.00 per year in Canada. 

2c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

M are h 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., andai the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, Rakinant 
nedAldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted SU Chicago. 
III. — Telefonas: Ganai 1506.

Ulaiaakomoji Kalnai
Chicago je —■ pakte:

Metams .......................... • ••<
Pusei metų ........ ........... ..
Trim* mėnesiams ............ ..
Dviem mėnesiams •••<,••« 
Vienam mėnesiui •••<•••<

66.00
3.50
1.85
1.45
.75

Chicagoje — per neiiotojasl
Viena kopija .............................
Savaitei ............................... .
Mėnesiui ........ ..................

02
12
50

Bnvienytoee Valstijose, na Chlcaioj, 
p*4ta:

Metams ...............    65.00
Pusei metų ••••••.................* 3.00
Trims mėnesiams .........  1.65
Dviem mėnesiams •••«•••< 1.25 
Vienam mėnesiui .........  >65

Lietuvon Ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)Metams ....*.....................  67.00

Pusei metų.......................  4-00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

L. Š F. užbaigė 
savo darbą.

Vakar “Naujienose” bu
vo paskelbta Prano But
kaus raportas Lietuvos Šel
pimo Fondo prezidentui, K. 
Gugiui, kuris pasfyrė jį 
peržiūrėt ir patikrint to fon 
do finansų sekretoriaus ir 
iždininko knygas. Tame 
raporte sakoma:

“Atradau, jog lygiai Fi- 
• nansų Raštininko, taipgi 
ir Iždininko rokundų kny^ 
gos buvo vedama geroj 
tvarkoj ir visos šplaukos 
bei išlaidos ne tik buvo 
paskelbta laikraščiuose, 
bet teisingai ir sąžiningai 
atžymima rokundų kny
gose;”
Nuo spalių mėnesio 1 d. 

1914 m., kada į Lietuvos 
Šelpimo Fondą ėmė plaukti 
aukos, iki galo L. Š. F. tu
rėjo viso $37,661.50 pajamų. 
Iš tų pinigų šiandie yra pas 
iždininką da $2,620.88. • L. 
Š. F. komitetas įgaliojo p. 
K. Šidlauską, kuris neužil- 
gio apleidžia Ameriką, nu
vežti tuos pinigus Lietuvon.

Tuo Lietuvos Šelpimo Fon 
das užbaigia savo darbą.

Klerikalų spauda, ypatin
gai So. Bostono “Darbinin
kas”, daug kartų yra skel
busi, kad socialistų kontro- 
liuojamasai L. Š. F. sljepiąs 
savo apyskaitas nuo visuo
menės. Augščiaus minėta- 
sai raportas tečiaus paro
do, kad tai buvo melas. L. 
Š. F. visą laiką, kol plaukė 
į jį aukos, garsino jas, ir 
taip-pat savo išlaidas, laik
raščiuose; ir knygų peržiū
rėtojas dabar atrado, kad 
tos apyskaitos pilnai sutin
ka su finansų raštininko ir 
iždininko vedamomis ro- 
kundomis. Klerikalų mela
giai dabar turėtų atšaukti 
savo nedorus šmeižtus.

Gompersas įieško 
‘Draugų ’

Chicagon atvyko Samuel 
Gompers ir kiti penki Ame
rikos Darbo Federacijos va

dai, ir jie ketina kreipties 
prie republikonų partijos re
zoliucijų komiteto, reikalau 
darni, kad jisai įrašytų kele
tą darbininkiškų punktų į 
republikonų platformą.

Atvyko jie čionai iš Mont
real, pagal įgaliojimą Ame
rikos Darbo Federacijos, 
kuri tenai dabar laiko savo 
metinę konvenciją.

Reikalaut, kad republiko
nų partija įrašytų į savo 
platformą darbininkiškų 
punktų, — tai yra vykini- 
mas praktikoje tos politi
kos, kurią nuo senai skelbia 
senis Gompersas ir jo vien
minčiai Amerikos Darbo 
Federacijoje. Jų obalsis y- 
ra: “Atlyginti draugams, 
nubausti priešus”. Jeigu rė- 
publikonų partija išpildys 
A. D. F. pasiuntinių reika^ 
lavimą, tai pastaroji skaitys 
ją “darbininkų draugu” ir 
patars darbininkams bal
suoti už ją. O jeigu repub- 
likonai atsisakys dėt į savo 
datformą tokius punktus, 
tokių reikalauja Gomperso 
misija, tai A. D. F. apskalbs 
juos “darbininkų priešais” 
ir patars darbininkams ne- 
remt jų rinkimuose.

Bet ką tuomet statys A. 
D. F. pri'eš republikonus? 
Savarankiškos darbininkų 
partijos jos vadovai nepri
pažįsta. Todėl jiems neliks 
nieko kita, kaip tiktai remti 
demokratus arba kokius- 
nors “neprigulmingus” re- 
jublikonus.

Gomperso misija goriau
siame atsitikime gali padrą 
sinti tuos republikonų parti
jos elementus, kurie pralai
mės Chicagos konvencijoje, 
atsimesti nuo partijos ir 
runyt” ant “neprigulmin- 

go” tikieto, papuošus savo 
platformą vienu-kitu gra
žiai skambančiu prižadu 
darbininkams. Bet darbi
ninkus tatai tiktai suklai
dintų, nes praktika jau se
nai parodė, kad ir “reguįe- 
riški” ir “neprigulmingi” e- 
ementai kapitalistų parti

jose davinėja prižadų dar
bininkams ne tam, kad juos 
išpildžius, o tiktai tam, kad 
pasigavus jų balsus.

Pats faktas, kad Gomper
sas važinėja į kapitalistų 
partijų konvencijas, jieško- 
damas “darbininkų drau
gų”, rodo, kaip da žemai sto 
vi politinis darbininkų susi
pratimas šioje šalyje.

Materializmas 
filosofijoje ir 
praktikoje.

Klerikalai labai niekina, 
socialistus už jų materia
lizmą.

Socialistai neužsigina ma
terializmo; priešingai, jie 
didžiuojasi juo. Jie sako, 
kad tiktai materialistiška 
filosofija padeda žmogui 
teisingai suprasti ir išaiš
kinti gamtos ir visuomenės 
apsireiškimus^

Griausmą, žaibą, lietų ir 
panašius dalykus žmonės ki 
tąsyk aiškindavo, kaipo dar
bus tam tikrų viršgamtiškų 
esybių, dvasių arba dievų. 
Tai buvo idealistiška filoso
fija. šiandie mes iš tokių 
aiškinimų juokiamės. Mok
slas atrado, kad griausmas 
ir žaibas yra gamtos jiegų 

apsireiškimai; ir jisai mo
kina, kaip tas jiegas kontro
liuoti, kad iššaukus tuos ap
sireiškimas, arba kad apsi
saugojus nuo jų.

Kaipo dvasių arba dievų 
darbus, žmonės kitąsyk aiš
kindavo ir įvairius visuoe 
meninius įvykius — badą, 
kares, gerų arba blogų įsta
tymų atsiradimą ir tt. Ne- 
apšviesti žmonės Lietuvoje 
(ir kitur) da ir šiandie mel
džia “Dievo”, kad jisai ap
saugotų juos “nuo maro, ba 
do ir karės”; bet apsišvietę 
žmonės dabar jau žino, kad 
kares gimdo ne dievai, o e- 
konominių reikalų priešin
gumai tarpp atskirų tautų. 
Jie žino taip-pat, kad ir vi
suomenės tvarka (įstaty
mai) priklauso daugiausia 
nuo ekonominio jos pamato.

žodžiu, materialistiškas 
būdas aiškinimo dalykų 
gamtoje ir visuomenėje pa
sirodo, kaipo tinkamesnis 
apšviesto šios gadynės žmo
gaus protui, negu idealistiš 
kas. Socialistai nebūtų pro
greso gynėjai, jeigu jie ne
stotų už materialistišką fi
losofiją. ,

Klerikalai tečiaus, prikai
šiodami socialistams mate
rializmą/ dažnai perstato jį 
visai kitaip, negu jį skelbia 
socialistai. Jie sako, kad 
materialistas tai esąs toks 
žmogus, kuris atmeta visus 
prakilnius tikslus gyveni
me ir nori tiktai patenkint 
savo kūno geismus — gar
džiai pavalgyt, gerai išsi
miegot, atlikti savo lyties 
reikalus ir tt.

Bet šita materializmo rų- 
šis neturi nieko bendra su 
tuo materializmu, kurį skel
bia socialistai. Materialistas 
filosofijoje gali būt didžiau 
sias idealistas praktiškam 
gyvenime; ir atbulai, idea
listas filosofijoje gali būt 
didžiausias materialistas 
praktikoje. Ir ne tiktai ga
li taip būti, bet dažniausia 
taip ir esti.

Milionieriai, karaliai ir 
vyskupai tiki, kad dievai ir 
dvasios valdą pasaulį, ir 
skelbia tokį tikėjimą žmo
nėms; vienok jie patįs yra 
paskendę materialėse gėry
bėse. O tie milionai dar
bininkų, kurie yra priėmę 
nuo socialistų materializmo 
filosofiją, ne tiktai neturi 
beveik jokių materialių gėry 
bių, o ir dažnai aukauja pa
skutinį savo centą, nepaiso 
bado ir pavojaus savo gy
vybei, kovodami už savo i- 
dėjas.

Klerikalai visuomet eina 
išvien su ponais, kurių svar 
blausias tikslas gyvenime 
yra įsigyti kuodaugiausia 
smagumų. Jie padeda jiems 
atsiekti šito tikslo, savo pa
sakomis apie geras ir pik
tas dvasias sulaikydami be 
turčius nuo pasipriešinimo 
ponams. Klerikalų skplbia- 
masai “idealizmas” yra dau 
giaus niekas, kaip žmonių 
mulkinimo ir išnaudojimo 
priemonė.

Namų Ofisas: 
3323 S. Halsted lt. 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoto 
taip ir civiliikuoso teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir p opia ras i
Miesto OfisMl

127 N. leirbornlt. 
1111-11 Unlty BldR.

Tel. Central 4411
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Kas dedas Vokietijoj
[Fcderuotoji Presą].

III.
Berlinas, Vokietija. — Miliū

nai Vokietijos vaikų, kurie ser
ga pradine džiova, butų galima 
išgelbėti, jeigu tik butų pakan
kamai maisto, o ypač pieno ir 
kiaušinių. Bet jeigu greitu laiku 
nebus suteikia reikiamos pagel
bės, tai didžiuma jų nueis, o li
kusiai užaugs elgetomis, kurie 
veis išsigimėliui Tatai butų di
delis nuostolis, o IŠ kitos puses, 
labai atsiliepiu į Vokietijų ir tuo 
pačiu į visą pasaulį.

Medžiaga apatiniams ir vir
šutiniu lis drabužiams pasidarė 
taip •j.-'mųi kad diduma žmo
nių nebeišgali jos įpirkti. Aš už
ėjau daug namų, kur lovos ne
turėjo beveik pokių uždangalų.

Toms pasibaisėtinoms sąly
goms egzistuojant, municipa- 
lės šelpimo organizacijos daro 
visa, kas galima. Tatai yra 
prieškarinės įstaigos, kurios yra 
labai gerai susiorganizavusios. 
Tečiaus jų darbų žymiai trukdo 
nebuvimas reikiamų daiktų. 
Didžiausioj miesto ligoninėj 
naudojama popietis žaizdoms 
tvarstyti, dakangi tinkamos me
džiagos nėra. Pastebiama taip
gi didelė stoka apatinių drabu
žių. Prižiūrintis ligonių dakta
ras skundėsi, kad nėra galimy
bės pacientus tinkamai maitin
ti. Ir aš pastebėjau, kad pietums 
sergantiems džiova vaikams 
duodama vien tik kopūstai.

Darydami sutrauką dabarti
nės padėties Vokietijoj, reikia 
pripažinti, kad ji yra despera- 
tinė.

Ekonominės sąlygos veda 
prie bankroto; naujoji gentkar- 
tė» nelemia nieko gero. Revoliuci 
jai nušlavus didumų senųjų įs
taigų, žmonės pradeda nebepasi- 
tenkinti ir tomis, kurios da už
siliko. Politikos ir sociales per
spektyvos labai nepastovios ir 
nuolat gręsia sugniužimu, žod
žiu, Vokietija yra liguista be 
vilties ir be ateities.

Turtingieji, kurie lengvai pel
no pinigus, bando linksmai gy
venti šiandien, nes, kaip rodosi, 
rytojaus jiems nėra. Tie ele
mentai pagunda tų kvaitulio 
perimtą atmosferų, kuri dažnai 
apgauna svetimšalius. Tai at
mosfera tokio pasaulio, kuris 
nebesitiki sulaukti rytojaus.

Kam galvoti apie ateities gen- 
tkartę? Kam dirbti?

Nėra jokio entuziazmo dirbti, 
kadangi taikos sąlygos išrovė 
paskutinę viltį, jog kada nors 
bus galima pagerinti savo būvį. 
Vokietija negalės atsistoti ant 
kojų tol, kol dabarties genįkar
tai nebus duota progos atsiekti 
kokį nors tikslą, kurs yra ver
tas siekimo.

Vokiečių markės valiutos 
puolimas pagimdė ekonominę 
blokadą, kuri neša ne mažiau 
blėdies, kaip ir karinė blokada. 
Jei nebus surasta būdų nuėmi
mui tos ekonomines blokados ir 
sunaudojimui žmonių energi
jos naudingam darbui, tai toji 
energija, kaip išsiveržęs van
duo, pridarys visai šaliai bai
siausios žalos. Vokietijai rei
kia žalios medžiagos, jai reikia 
maisto, kad išgelbėjus iš mir
ties nasrų vaikus.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Amerikos Darbo Federacijos 
Konvencija.

[Fcdcruotosios Prcsos koresp.] 
LAURENCE TODD

Montreal, Can., birŽ. 7. — 
John Fitzpatrick, chicagietis, 
Jay Brown, pittsburghietis, ir 
kiti darbininkų vadovai, kurie 
darbavosi organizavime plieno 
industrijos darbininkų, papasa
kojo susirinkusioj čia Amerikos 
Darbo Federacijos konvecijoj 
apie tą krizį, kurį pagimdė A- 
malgamated Assocition of Iron, 
Steel and Tin VVorkers, pasi
traukdama iš organizacijos. Nu

balsuota sutaisyti tam tikrą re
zoliuciją ir įteikti ją A. D. F. 
konvencijai reikalavimu, kad 
arba Amalgameitų Asociacijos 
Komitetas butų pašalintas, ar
ba kad amalgameitai vėl butų 
priversti bendrai veikti.

Geležies, plieno ir cino darbi- 
nnkų asociacija (amalgameitai) 
turj apėmus apie pusę tų indu- 
strijos šakų, bet, sako, nevei
kiantį niekur kitur, kaip tik ne
priklausomose dirbyklose.

Am. Darbo Federacijos pre
zidentas Sam Gompersas ir 
Matthew Woll laikinai apleido 
konvenciją ir išvažiavo į Chica- 
gą, į republikonų konvenciją, 
kur jis įteiks republikonams dar 
bininkų reikalavimus. A. D. 
Federacijos suvažiavimas tuo 
tarpu, iki sugrįš Gompersas, ne
turės ką veikti. Veiks tik į- 
vairios komisijos.

šiandie (ketverge) bus įnešta 
rezoliucija, nusakanti, kad pre
zidentui Gompersui alga butų 
pakelta iki 12 tūkstančių dole
rių metams.

Tapo priimtos rezoliucijos, 
kuriomis reikalaujama, kad vi
siems politiniams kaliniams bu
tų suteikta amnestija, kad bu
tų pašalinta blokada nuo Rusi
jos ir kad butų pripažinta Ru
sijos sovietų valdžia.

True translntlon fiied with the post- 
master at Chicago, III. June 10, 1920 
as required by the act of Oct. 0,1917
Sunkiai sukas valdžios malūno 

ratai.

[Fcderuotoji Presą].
Washingtonas. — Kaip pa

lengva sukasi valdžios malūno 
ratai ten, kur eina dalykai apie 
darbininkų reikalus, parodo ir 
tas faktas, kad ligšiol nė,vie
nas valdžios departamentas ne
siteikė atsiliepti į West Virgini 
jos angliakasių balsą, prašantį, 
kad butų padaryta galas kasyk
lų savininkų savavalybėmis ir 
tyronybei, nuėjusioms taip toli, 
jog jie be niekur nieko žudo 
darbininkus, kaip, pavyzdžiui, 
Matewane, kur nesenai buvo už 
mušti vienuolika angliakasių.

Angliakasių vadovas John 
Spivak per pusantros savaitęs 
klabino valdžios duris Washing- 
tone, prašydamas kokios nors 
pagalbos, bet negaudamas nė 
jokio atsakymo, birželio 2 die
ną, išvažiuodamas, New Yorką, 
parašė prezidento sekretoriui 
Josephui P. Tumulty šitokį laiš
ką:

“Sekretoriau Tumulthy; — 
šį rytą aš jums sakiau, pogei 
šiandie vakare turiu išvažiuot į 
New Yorką. Jus žadėjote, kad 
penktą valandą po pietų duosi
te man atsakymą. Dabargi gau 
nu pranešimą, kad jus dar nie
ko man negalite atsakyti ir kad 
aš užeičiau ryto rytą.

“Per dešimtį dienų jus atsi
sakėte duoti kokį nors atsaky
mą dviem šimtams tūkstančių 
West Virginijos piliečių. To
kia politinė žaisle turi pasi
liauti.

“Mes norime žinoti, ar Jung
tinių Valstijų Konstitucija turi 
kokios-nors reikšmės West Vir
ginijoj, ar ne. Valstijos valdi
ninkai atsisako daryti ką-nor$, 
kad konstitucija butų pildoma, 
o šalies prezidentas, per jus, 
vengia duoti atsakymą. Mes 
norime išgirsti, ar prezidentas 
taipjau atsisako ką nors dary
ti, kad konstitucija butų pildo
ma, o tada žiūrėsime, kas mums 
reikės daryti.

“Ryto aš busiu New Yorke, 
138 West I3th Street. Mel
džiu telegrafu pranešti man, ką 
prezidentas mano daryti šiuo 
taip svarbiu dalyku. Pirmesni 
telegramai ir laiškai į preziden
tą “prapuldavo”. Tikiuos, kad 
su šituo taip neatsitiks. — Su 
pagarba, John L. Spivak, atsto
vaująs W. Virginijos valstijos 
Darbo Federacijai; United Mi
ne Workjers of Am. Distr. 17; 
U. M. W. of Am. Dist. 29 ir 
American Civil Liberties 
Union.”

Kapitalistai pienuoja 
pagimdyti nedarbą.

PAUL HANNA 
[Fcderuotoji Preea].

Washi|ngton. — Washingtone 
be paliovos vaigšto gandų, kad 
svarbiausios industrijos pa- 
liuosuosiančios desėtkus ir šim
tus tūkstančių darbininkų tuoj; 
kaip tik. pasibaigsiančios didžių
jų partijų nominacijos Chicago j 
ir San Francisco.

Tas tyčia pagimdytasai ne
darbas gali prasitęsti ilgai, bet 
gali taipjau tverti vos trunųją 
laiką: tatai pareis nuo to, kaip 
greit bus suderinti faktoriai, 
dėka kuriems kilsiąs nedarbas. 
Tų faktorių esama trys, — pir
miesiems dviem industrijos ka
pitonai priduodą labai daug 
reikšmės, štai tie faktoriai:

(1) Noras‘pakrikdyti darbi
ninkus ir pamažinti jų algas, 
duodant jiems paragauti nedar
bo.

(2) Negalėjimas geležinkeliu 
išvažinėti sukrautų išdirbinių, 
priversiąs laikinai sumažinti 
produkciją.

(3) Didžiųjų kapitalistų no
ras sutriuškinti mažuosius fab- 
rikos ir pirklybos spėkuliato
rius, kuriems ir be to jau ries
tai atsieina delei negalimos pas
kolos iš bankų ir sumažėjimo 
reikalavimų ant jų prekių ir iš
dirbinių.

Kuomet tasai dalinis “sut
varkymas reikalų” gali privesti 
prie visuotinos po-karinės pani
kos, kaip mano visi žinovai pa
dėties, vienok atsargiesnieji 
tvirtina, kad bosianti nan t įs sun
kus laikai prasitęsią vos ' porą 
mėnesių, t. y. tiek laiko, kiek, 
bus reikalinga stambiesiems ka
pitalistams suderinti savo reika
lus ir sutvirtinti savo poziciją. 
Esą bankrutų, nedarbo ir bado 
pavėtrė išliksianti pasaulį už 
metų-kitų.

Rinkinio tikslais, o lyginai ir 
delei to, kad apsisaugojus nuo 
minios maištingų protestų sun
kiems metams užstojus, — ir 
manoma iškalno patiekti darbi
ninkų klcsai nuolankaviino lek- 
cijy-

Sakoma, kad po republikonų 
ir demokratų nominacijos pre
zidento, aliejaus, plieno ir au
tomobilių industrijos užinisian- 
čios vadovaujamą rolę pašali
nime didumos savo darbinin
kų. Detroitas minima kaipo au
tomobilių išdirbystės centras, 
kur tasai darbininkų šalinimo 
pienas esąs geriausia išdirbtas.

Ivųjitalistai tvirtina, kad taip 
vadinamas betiesėlių geležin
keliečių streikas • turėjęs tokio 
pasisekimo tik dėlto, kad tarp 
žmonių viešpataująs gerbūvis. 
Jų raportai rodą, kad geležinke
liečiai nebenorį tenkinties ma
žomis algomis ir eisią į kitas 
industrijas, kur daugiau moka
ma. Tasai streikas yra puikus 
pavyzdis, rodantis samdytojų 
sumišimo delei nebuvimo be
darbių armijos.

Geležinkeliečių streikas kuo- 
puikiausia priparodė tą dėsnį, 
kad industrijoj negali būti “dis
ciplinos” tol, kol darbininkai 
turės liuosybės pasirinkti sau 
užsiėmimą. Tuo tikslu, kad at- 
steigus prarastą ‘discipliną,” ir 
pienuojama laikinai sustabdyti 
aliejaus, plieno ir automobilių 
industrijas.

Tuo pačiu melu nedarbo ryk
štė naudojama prieš darbinin
kus visur. Nutarta pakelti 40 
nuoš. algos gc^ežinkellečiums. 
Traukiniai turi vaikščioti. Da
linis suparaližavimas transpor- 
tacijos gimda ». įdėlio nes-a įgil
ino kapita’i*f£<r;s. Nedarbas ki
tose industrijos šakose, o lydi
nai ir laikinis pakėlimas algos 
geležinkeliečiams, turėsią sug
rąžinti senuosius darbininkus, 
kurie gailėsis apleidę geležinke
lio darbus ir ateityj užsižadėsią* 
daugiau to nedaryti.

Deja, tasai algų pakėlimas pa
didins geležinkelių kompanijų 
išlaidas vienu bilionu dolerių, o 
kitą bilioną kompanijos turės 
surinkti sau, kaipo pelną. Iš 
kur tiedu bilionu turi ateiti, — 
tai kitas dalykas, apie kurį ge
ležinkelių magnatai negali mąs
tyti be galvos gėlimo.

Skaitytoju Bals;*i
(f/i iįre ik it as itame akprtujo 
nuomones Redakcija neatsako.)

LAISV®.
Netik pas lietuvius, o ir vi

sose kitose tautose žodis laisvė 
sužadina žmones prie veikimo, 
pakelia jų ūpą ir tt. Nieko ki
ta žmonės taip nebrangina kaip 
kad laisvę.

Išrodo, kad laisvė yra toks 
dalykas, kurį visi vienodai su
pranta ir vienaip siekiasi prie 
jos. Taip manyti butų didelė 
klaida. Laisvė žmonėms yra 
taip skirtinga, kaip skirtinga 
yra jų ekonominė padėtis ir jų 
supratimai apie dabartines vi
suomenes' sutvarkymą.

Juk ir kunigai kalba apie lai
svę! Jie sako, kad darbininkas 
tikrą laisvę iškovos tada... kai 
bus geru maldininku, skurs ir 
skurde mirs. Klausyk savo po
no, nesipriešink jam, — sako 
kunigas, — kai numirsi, gausi 
dangaus karalystę, amžiną lais
vę.

Tautininkai irgi kalba apie 
laisvę. Tik, esą, reikia nugalėti 
“tautos priešus.” Kada jie bus 
nugalėti — “mes laisvai atsik
vėpsime.” Vadinasi, tada turėsi
me laisvę.

Ta laisvė tečiaus nė kiek ne
geresnė kaip klerikalų siūlomo
ji “dangaus karalystė.” *Kiek 
dafbininkas turės laisvės toj 
‘•karalystėj,” tiek jisai jos turės 
ir eidamas su tautininkais — 
“tautos priešams” nugalėti. 
Laisvė, tikroji laisvė galima tik 
tada, kai bus nugalėti ne tautos, 
o klesos priešai, būtent: darbi
ninkų klesos.

O kaip su bolševikais? Ir jie 
kalba apie laisvę. Bet, man re
gis, pakaks nurodyti į Rusiją, 
kad visa tai supratus.

Tai kurgi ta tikroji laisvė,; 
laisv, darbininkui? Jo organi
zacijoj, jo klesiniame subrendi
me. Tik tuomet, kada darbinin
kai supras, kad vyriausias jų 
uždavinys yra priklausyti savo 
klesos partijai — Socialistų Par
tijai — ir išmoks dirbti sužiniai,
o ne u0o pagauti, tada jie sup
ras ir tai, kaip įvertinti tą tik
rąją laisvę ir, pagalios, atsiekti 
ia. —XXIX.

Laiškas į Redakciją
Gerb. Naujienų Redakcija:—

Harvey’o ir Phonix’o (III.) 
Lietuvių Visuomenės ir Drau
gijų Šelpimo Komitetas Lietu
vos Raudonajam Kryžiui suko- 
lektavo tarp vietos lietuvių 
$725.00. Apie tas aukas vie
šai Naujienų skiltyse pagarsino 
vasario 25 d., 1920. Bet tų au
kų iki šiol nepasiuntė Centran 
nei Liet. Gelb. Dr-jos, nei Lie
tuvos Raud. Kryžiui, neigi Lie
tuvos atstovui Jonui Vileišiui, 
Washington, D. C.

Norėtųsi žinoti, kur dingo to
ji auka $725.00? Liet. Gelb. 
Draugija laiko Savo šventa pa
reiga daboti, kad pinigai su
rinkti Lietuvos Raud. Kryžiui 
butų teisingai perduoti tai įstai
gai. Harvey'o ir Phonixo’ Ko
mitetas iki' šiol to nepadarė. 
Kodėl?

Su tikra pagarba,
Dr. A. L. Graičiunas,

L.G.D. Centro Sekretorius.
Tikimės, kad Harvey’o ir 

Phonenix’o Lietuvių Visuome
nės ir Draugijų šelpimo Komi
tetas pasirūpins urnai atsiliep
ti ir dalyką paaiškinti.

N-nų Redakcija.
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Ketvergas, Birželio 10, 1920

LifillIVIIi R.ltfililIlIS;;
Musų Programas.

Nepraleiskite jį ir žinokite, kad 
tai dar nevisa.

Ką-gi, ką-gi ten parodys 
lietuviai? \

Taip dabar kalbasi chicagie- 
čiai — laukiant Presos Pikniko.

Trumpai ir storai. Jie ten pa
rodys ve ką:

Dainuos Lietuvių Socialistų 
Vyrų Choras ir Pirmyn Mišrus 
Choras.

Kalbės Naujienų redaktorius, 
d. P. Grigaitis.

Bet tai dar neviskas. Tai yra 
tik dalis musų programų, bū
tent ta dalis, kuri bus išpildy
ta kartu su visų kitų tautų kal
bėtojais ir dainininkais — ant 
bendrų pagrindų.

Lietuvių skyriuje bus kitas 
programas ir daug turtingesnis. 
Jisai jau ruošiama. Jeigu tik 
rengimo komisija suspės, suda
ryti jį iki pelnyčius vakaro,

Prakalboslsu Paveikslais
— r

Kun. M. X. Mockus •
kalbės

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

apie pragarą, nes pereitą kartą dau
gelis negavo progos išgirsti.

MILDOS svetainėje
3138 So. Halstjed St.

Pradžia 7:30 Inžanga 35 centai

LIUOSYBĖS svetainėje 
J’ėtnyčioje, birž-June 11, *20 

1822 Wabansia Avė.
Pradžia 7:30 Inžanga 35 centai

šitose prakalbose bus dąrodymai, 
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 trunkr ta kelionė j 

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

garo dugne?
(>. Kur tikrai yra ta vieta ir kaip 

ji išrodo dabar?
Taipgi bus rodomi paveikslai ir aiš

kinama: Vieta sudnos dienos arba 
Pakalnė Juozapato; Kalnas 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 į šitas paveikslines prakalbas.

June 13
Milžiniškame Chicagos 

Liet. Laisvamanių Piknike 
KAEBeS

Kun. Mockus ir
I)r. A. Montvidas

Nedėlioję, birž.-June 13,1920 
černausko darže, Lyons, III.

Pradžia 10 valandą iš ryto.
Programas prasidės 4 vai. po pietų.
Pirmu kartu Chicagos lietuvių isto

rijoje — Lietuviai Laisvamaniai pa- 
rodis savo galingą spėką lietuviškam 
klerikalizmui. Laisvę ir Teisybę my
lintis lietuviai—vyrai ir moterįs — 
išneš šiame piknike protestą prieš ne
lemtu* darbus kunigijos: Lietuvoje ir 
Amerikoje. Pertai visų Laisvamanių; 
visų laisvę mylinčių lietuvių yra pa
reiga pribūti j šitą pikniką ir tuomi 
parodyti spėką priešams žmonijos pro
greso, kad musų Laisvamanių armija 
kovojanti už žmonijos pasiliuosavimą 
yra gėdinga.
Šokiai dykai Muzika Grušo

Bengia 1 k*p. L. L. Federacijos.
Kviečia Komitetas. 

apie tai bus pranešta dienraštyj. 
Jeigu ne — ant vietos. Kol kas 
komisijos nariai nesukalbami. 
Jie, girdi, neturį laiko kalbėtis 
sų reporteriais: turį svarbesnių 
reikalų. Iki šiol pasisekė iškau
lyti tik trumputį pareiškimų:

—- Visa bus kuogeriausia.
Ir thaTs all.

ROSELAND
Laisvamanių prakalbos.

Praeitą subatą ,birželio 5, L. 
Laisv. Federacijos 1-moji kuo
pa surengė prakalbas. Surengė 
erdvioj K. of P. svetainėj 
Kalbėjo M. X. Mockus.

Kaipir buvo manyta, svetai
nė buvo pilna-pilnutele. Ir ne
veizint to, kad imta įžangos. 
Didžiuma publikos — vietos 
liet, parapijos nariai. Ir jie 
kaip tik daugiausia plojo tam 
“bedieviui kalbėtojui”.

Vienas jų po prakalbos sako:
— Nugi, kaip čia neplosi? Jis 

aiškina iŠ pačios biblijos, ir dar 
taip navatnai... Musų kunigė
lis šitaip neaiškina. Kas va
karą eitume į bažnyčią, jeigu 
jis šitokiu spamokslua sakytų...

Rodos, laisvamaniai žadą su
rengti čia dar vienas tokias pra
kalbas. — Jurginas.

JOHN KIKULSKIO 
LAIDOTUVĖS.

Kadangi iki šiol nieks nepa
rašė apie lenkų organizatoriaus, 
John Kikulskio laidotuves, tai 
nors ir vėlai bet nusitariau pa
rašyti. Kaip sakoma, gerinus 
vėliaus negu niekad.

Gegužės 25 dieną, apie aštun
tą valandą iš ryto, iš visų dalių 
miesto rinkosi ilga' eilė automo
bilių prie namo 2650 N. Central 
Purk gatvėj. Tai yra, toj vietoj, 
kur gyveno Kikulsl’is. O apie 
devintą valandą visa gatvė bu- 
vo užtvenkta automobiliais, ša- 
lygatviai gi taip buvo prisigrū
dę, kad stačiai sunku praeiti. 
Pirmiausia metėsi į akis didelis 
godulio ženklas, kurį pampino 
Amalgamated* Meni Cutters and 
Butchers unija. Trumpai sa
kant, gėlių prikrauta net penki 
dideli automobiliai.

Laidotuvėse dalyvavo apie tuk 
stantis žmonių — baltųjų ir 
juodveidžių. Buvo ir tautiškais 
rūbais pasirėdžiusių. Dešimtą 
valandą, trims kunigams lydint 
ir Benui griežiant, prasidėjo pro 
cesija. Lavonas nuvežta į šv. 
Jacko bažnyčią, čia buvo gedu
lingų pamaldų, o paskui velio
ni es'-. kūnas palydėta į Alberto 
kapines. Prid kapo pasakyta ke
lios prakalbos. Pirmas kalbėjo 
kun. Grudzinski, o paskutinis 
Amerikos Darbo Federacijos 
organizatorius Stanislovas Bo- 
kuz. Kalbėtojai nupiešė Kikul
skio gyvenimą ir darbus.

1 S I D O K Y A C K T I S 
LietUvys Advokatas 

(Beg. Liet. Valdžios Notaras) 
Parūpina pasportus ir padaro vi

sokius legališkus dokumentus. 
Hay BĮ d n k, 6-th & Washington St. 

Springiield, Ui.
i i ................i-ii-.................................

Mano apskaitymu, laidotuvė
se dalyvavo daugiau kaip du 
šimtai automobilių.

Kikulskio darbai.
John Kikulskis Amerikos Dar 

bo Federacijos organizatorium 
patapo 1917 metais, kad pradė
ta organizuoti skerdyklų dar
bininkai. Reikia pasakyti, kad 
Kikulskis buvo ytin gabus or
ganizatorius ir gera kalbėtojas. 
Patai jam geriau nei kam ki
tam pavyko suorganizuoti dir
bančius ten lenkus darbinin
kus. Suprantama, tuomet pas 
Kikulskį reiškėsi daug lenkiš
kojo šovinizmo. Savo kalbose 
jis visuomet pažymėdavo, kad 
tik “mes, lenkai, tegalime ką 
nors padaryti, o visos kitos tau
tos — nieko.” Nereikia nei aiš
kinti, kad lenkams visa tai la
bai patiko, ir Kikulskis maty
damas, kad jo vadovaujamieji 
lenkai padarytų viską, ką lik 
jis užsimanys, pradėjo elgtis 
kaip tinkamas. Pirmiausia jis 
susidėjo su tūlais labai abejoti
nais gaivalais, o paskui ėmė 
veikti prieš skerdyklų darbinin
kų uniją ir kartu Amerikos 
Darbo Federaciją. Delei, to jis 
tapo prašalintas iš Federacijos. 
Po to jis ir jo sekėjai dar ban
dę sudaryti naują, buk lenkų 
uniją, bet nieks iš to neišėjo.

Vėliau betgi Kikulskis apsi
žiūrėjo ir pamalė, kad jis įsė
dęs ne savo vežime. Pamatęs, 
kad tokiu veikimu toli nebus 
galima nueiti, jis turėjo užten
kamai drąsos prisipažint! pa
daręs klaidą, ir savo suklaidin
tiems darbininkams patarti su
sijungti su Meat Cutters and 
Butchers unija. Visa tai prive
dė prie to, kad buvusieji Kikul
skio draugai neteko įtekmės mi 
nioje ir kartu gerų, pelningų 
vielų. Gi pats*Kikulskis delei 
to nė kiek nepralaimėjo: jis ta
po išrinktas District Council’o 
No. 9 pirmininku. Jo veikimas 
7 i a buvo sėkmingas ir švarus.

Galima nusimanyti, kad bu
vusieji Kikulskio draugai delei 
to labai užsirūstino ir stengėsi 
jam atsimokėti. Čia reikia dar 
pažymėti ir tai, kad ant Kikul
skio gyvasties jau ir pirma bu
vo daroma pasikėsinimų. Du 
kartu jis buvo užpultas jo pa
ties ofise, bet tuomet piktada
riai savo tikslo neatsiekė. Taigi 
ir dabar yra manoma, kad Ki
kulskį nužudė niekas kitas, kaip 
buvusieji jo draugai. Supranta
ma, tikrai taip tvirtinti negali
ma: už rankos jų nieks nenu
tvėrė. .. Jeigu tai butų tiesa, tai 
jų piktas tikslas tapo atsiektas; 
Kikulskis nuvaryta į kapus ne
leidus jam pilnai atitaisyti savo 
padarytų klaidų. Kaipo gabus 
organizatorius ir kalbėtojas jis 
butų nemaža prisidėjęs prie to, 
kad skerdyklų darbininkų orga- 
mzacija greitu laiku butų dar 
labiau sustiprėjusi. Nėra abejo
nės, skerdyklų organizacija su
stiprės ir be Kikulskio: darbi
ninkų judėjimas yra nesulaiko
mas. Vis dėlto, Kikulskis čia bu
tų buvusi didele musų organi
zacijai pagalba. Dabar jo neli
ko, tat — tegul jam bunie leng
va šios šalies žemelė. — J. P. P.

LAISVAMANIŲ DARBUOTĖ.

Klerikalų pastangos ne 
sėkmingos.

, Chicagos laisvamaniai stvė
rėsi darbo . Jau antra savaitė 
visose dalyse miesto rengiama 
prakalbų. Ir dideliu pasiseki
mu. Pav., Bridgeporte (Mildos 
svetainėj) surengta dvejos pra 
kalbos. Ir abu kartu publka 
joje nesutilpo. Dagi neveizint 
to, kad vietos klerikalai darė 
visa, idant joms pakenkus ir 
kad patįs rengėjai ėmė įžangos 
po 25 ir net 35 centus nuo as
mens. Todėl nutarta surengti 
dar vienas prakalbas ketverge, 
birželio 10. Rengiama dar vie
nos prakalbos ir North Sidėj, 
Liuosybės svetainėj.

Visose vietose kalba M. X. 
Mockus.

Sekamą nedeldienį, birželio 
13, laisvamaniai rengia pikni
ką didžiąjame Černausko dar-

NAUJIENU5, C1

že, Lyons, III. Ten taipjau kal
bės Mockus ir Dr. A. Montvi
das. Delei pastarojo tūli laisva
maniai truputį susirūpinę. Su
sirūpinę tuo, kad tą pačią die
ną pripuola Presos Piknikas di 
džiuliame Rivervlew parke, kur 
dalyvauja ir dienraštis Naujie
nos. Kadangi laisvamaniai gerai 
sugyvena ir su socialistais ir 

visoms kitoms pažu n gimusioms 
vielos lietuvių draugijoms, tai 
daugelis gali pamanyti, kad čia 
išei^ bereikalingas “skaldymas 
spėkų.” Bet taip nėra. Tą dieną 
Černausko darže turėjo įvykti 
Naujienų piknikas. Bet naujie- 
niečiai, pasitarę su vietos liet, 
soc. organizacija, pikniką reng
ti atsisakė ir daržą pavedė 
mums, laisvamaniams. Mes gi 
pikniką sutikome rengti štai 
dclko. — Nėra abejonės, kad 
sekamą nedeldienį į Riverview 
parką suvažiuos visa pažangio
ji Chicaga. Ir mes to geidžiame. 
Bet kas tuomet liks mums?

— Nesirūpinkite, kartą paša 
kė vienas laisvamanis. Černau
sko darže nedėlioj suvažiuos 
visfiĮ Chicagos lieluviai-parapi- 

jonįs (be kunigų ir jų gaspadi- 
nių). Kur kalba Mockus, ten 
visuomet bus ir parapijonįs...

Jis sakė tiesą. Visa eile pra
kalbų, kurių čia buvo sureng
ta, parode, kad parapijonįs 
Mockų myli labiau nei savo ku
nigą. Labai paprasta. Mockus 
irgi kunigas ir nepalyginamai 
gabesnis kaip “tie kiti.”

Taigi savo piknikai) mes su- 
kviesime tuos žmones, kurie 
iki šiol buvo nepasiekiami mu
sų draugams socialistams. Su
kvipsime parapijonįs. O kada 
jie susipažins su laisvamaniais, 
jie bus vieną tik žingsnį atstu 
ii’ nuo socialistų.

Vadinas, visa tai rodo, kad 
čia nebus skaldymas spėkų, o 
lik paprastas pasidalinimas dar 
bu. Tokiu darbu, kuris neš nau
dos ir vieniems ir kitiems.

Jei netikite manim dabar, įsi 
tikinsite po tryliktos birželio, 
kuomet šioje vietoje skaitysite 
apie tai korespondencijas. įš
auksiu galiu papranašauti, kad 
jos bus tokios:

“'Lietuvių skyrius Presos pik
nike Rivervievv Parke buvo vie
nas šauniausių. Visa pažangioji 
lietuviška Chicaga buvo River- 
view parke.”

“Laisvamanių piknikas Čer
nausko darže pavyko kuoge
riausia. Minios liet, parapijom) 
susirinko pasiklausyti “laisva
manių kunigo Mockaus pamok
slo ir plojo jam, stipriai plojo.”

Taip ir bus, — matysite.
— Laisvamanis.

Pabludėlis nušovė žmogų.

Ant Roosevelt ir Halsted gat
vių tūlas pabludėlis, kuris vė
liau pasisakė esąs Isidore Osscy, 
be jokios matomos priežasties 
vakar naktį nušovė rusą Niek 
Nagolskį. Pašautasai mirė kely 
į ligoninę. Pabludėlis pagautas 
ir uždarytas Max!well policijos 
nuovado kalėjime.

Saliunininkai turėsią nusipirkt 
laisnių.

Miestų taryba jau tariasi, kad 
išleidus naują patvarkymą, ku
ris leistų uždėti tam tikrų mo
kesčių ant saliunų — pavidale 
laisnių. Tarybininkai mano, kad 
reikėtų imli po du šimtu dole
rių u# laisnį.

Iki šiol saliunininkai jokių 
mokesčių1' nemokėję, nors tū
luose saliunuose esą degtines 
parduodama dar daugiau nei pir 
ma.

Surado pavogtą kūdikį.

Klek laiko atgal kazinkoks 
piktadarys buvo pavogęs dvie
jų metų amžiaus kūdikį, Ray- 
mond Pallasch. Visur j ieškota, 
bet be pasekmių. Užvakar va
kare tečiaus kūdikis pats susi
rado — pamestas vakarinėj da
ly miesto. Pasirodė, kad jį bu
vo pasivogusi tūla turtinga be
vaikė poniutė, iš IIigh.woodo. 
Poniutė areštuota.

m,_______
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Sužeidė keturiasdešimta 
pasažierių.

Netoli Sacramento stoties va
tai’ naktį susidaužė du elevated 
inijos traukiniai. Pasekmėje 

to keturiasdešimts žmonių lapo 
sunkiau ar lengviau sužeista. 
Visi pasveiksiu.

Jie pasitikį Johnsonu.

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 nu 
Pirmininkas, J. Grakauskis,

4508 So. Paulinn St. 
Vice-pirmininkas, J. Bagauskis,

4435 So .Wood St.
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas, 

3259 So. Union Avė.
Finansų Rašt., S. Stankus, 

6418 So. Justin St. 
Kasicrius, A. česna, 

4509 So. Paulina St.

Hearsto didlapis, Hcrald and 
Examiner, išspausdino ilgą vir
tinę telegramų, atsiųstų iš Cali- 
fornijos valstijos, daugiausia 
San Francisco. Visose reiškiama 
pasitikėjimo senatorių Johnso
nu, kuris dabar nori patekti 
Jungtinių Valstijų prezidento 
kėdėn. Telegramų autoriai — 
didžiulių firmų savininkai. Vi
si jie sako, kad nominavimas 
senatoriaus Johnsono reikštų — 
“peace and prosperity.”

Jie, tur būt, nusimano už ką 
agituoją.

Pranešimai
PRESOS PIKNIKAS

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

Tai bus atidarymas preziden
tines kampanijos.

Piknikas svarbus visais atžvil
giais.

Kiekvienas privalo nusipirkti ti* 
kietą iš anksto. Arba Naujieną, 
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.

Susirinkimas Lietuvių Darbininku 
Duonkepių atsibus Subatoj, Birželio 
(June) 12 d., Ažuko svetainėj, 3301 
So. Auburn Avė., H vai. vak. ‘ Darbi
ninkai duonkepiui, malonėkite atsilan
kyti ant šio susirinkimo, nepamirški
te pradėto darbo. Atsibuvo jau ke
lintas susirinkimas, o darbas da ne
pabaigtas. Dabar svarstysime apie 
savo darbą, nes mums užtenka dirbti 
15 vai. į dieną, jau ir męs turime su
siprasti, kad mus išnaudoja visi. Dar
bininkai pasiduokim viens kitam ran
ką ir eikim išvien jieškodami geres
nio kąsnio duonos.

Juozapas Dailidonis,

Ketvirto Wardo Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos Klubo mitingo 13 June ne
bus Visi išvažiuojam ant savo pikniko. 
Jaunų Mergaičių Choro generališka 
repeticija atsibus Nedėlioj, Birželio 
13, 10-to vai. ryto Fellowship svet., 
33-rd PI. Po repeticijos važiuosime au
tomobiliais j pikniką, Leafy Grove.

M. M. Yuodis, prez.

Bridgeporto Liet. Ko-operatyvinės 
Valgyklos susirinkimas įvyks petny- 
čioj, birželio 11 d. Aušros svet., 3001 
So. Halsted St. Pradžia 8 vai. vak. Vi
si dalininkai ir norintis prisidėti prie 
ko-operacijos malonėkite susirinkti pa 
skirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. — Valdyba.

‘Draugystes Meilės Lietuvių Ameri
koj mėnesinis susirinkimas įvyks su
batoj, birželio 12, kaip 7:30 v. v. čer
nausko svetainėj 1900 So. Union avė. 
Visi nariai prašomi atvykti laiku ir 
nario mokestį bei pomirtines užsimo
kėti. —Izid. Valeckis, fin. rašt.

Pėtnyčioj, birželio 11, kaip 7:30 v. 
v. Liuosybės svetainėj 1822 Wabansia 
avė. rengiama didelės prakalbos. Kal
bės M. X. Mockus. Visi prašomi at
silankyti. — Komitetas.

)

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.

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 turimo labai svarbų rei
kalų, kurį nieku budu negalima ati
dėti. — A. F. Kazalauskas, org.

Ketverge, 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.

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....

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
1)0, MELUOSE, PARK. 
Valdyba 1920 metama.

i^rmin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, III. 

Padėjėjas Romašlus Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park, III. 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Mayvrood, III. 
Fin. raštin. Pranciškus Kazakauskas,

Hox 681, Mchose Park, III. 
Kasicrius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III,
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia,

Box 842, Melrose Paęk, 111.
2. Kasos globėjas Petrus Aperavičia,

Box 514, Melrose Park, III. 
Maršalka Stanislovas Poška , •

Box 403, Melrose Park. III. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Mcltose Park, III. 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldic- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame sve4.. 171 — 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė.
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229
Port. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St.
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 
Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St.

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quincc St.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. T()WN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas,
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trecią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metams.
Pirm. Ant. Margeviėia,

1923 S. Union Avė.
Padėj. Juoz. Valantiejus, ,

619 West 14th Place.
Prot. rašt. Iz. Jusčius,

1967 Canalport Avė. 
Fin. rašt. Iz. Vedeckis,

712 Barber St. 
Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
L J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas.
Teisėjas Stanisl. Romanas.
'I'aut. kapinių trustec, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.
£StT¥aRBININKŲ DRAUGIJOS 

AMERIKOJE VALDYBA 
1920 metams.

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

K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,
1719 N. Harmitage Ayc.

L. Asbmanta, nut. raštininkas,
810 W. 19 St.

Frau. Girchvainis, fin. rašt.
2000 S. Halsted St.

M. Yamilaitis, konlr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė.

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

Susirinkimai būna kas mėnesį an
trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

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

D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St. 
Pc. Dikšas, Vicc-pirm.,

2053 Bingham St.
J. Kalaine, Nutar. Rašt.,

1965 Evergreen Avė.
V. Briedis, Turtų rašt.,

1019 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. VVestern Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą scre- 

(1?) kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avc.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
I-'. Mason, Vicc-p., 2632 Francis PI.
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Mihvaukce Av. 

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7130 vai. vak.

... - - — - - - . - - - —--------------------- 1----------------------------- -------------------------------- ----------

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

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

Petras W ašelkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjus Petras Daknis.
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, 111. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Hurvey^ 111.

LIET. MOTERŲ D-JOS APšVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dunduliene,
1915 So. Halsted St.

Pirm, pagelb., K. Katkevičiene,
2252 West 22 SU

DRAUGUOS
Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 

2252 West 22 St.
Finansų rašt., J. Jazavitienė, 

8114 West 42 St.
Iždininkė, P. Baleckienė,
„ 3333 So. Wallace St.
Kasos globėja, J. Baranauskienė, 

8810 So. Jnivre Avė.
Kasos globėja, J. Miklošienė, 

3309 So. Union Avė.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureaiu 
Ine.

35 S. Dearbom St., Chicago, 
Room 206.
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Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš noriu žinoti kur yra mano drau 

gas Ignacas Rugelis, 10 metų atgal 
gyveno I’ittsburgh, Pa. Mano adresas: 

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

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

A. MASALSKI
3307 S. Auburn Avė.

PAJIEšKAU sunaus Jono Endri
jaičio, Laukuvos par., Selvestrų so
dos, Kauno gub. šeši metai atgal gy
veno Argentinoj, Pict. Amerikoj. Ne
žinau ar gyvas ar miręs. Prašom at
sišaukti.

PRANCIŠKA ir LEVONAS 
ENDRIJAIČIAI

PAJIEŠKAU Antano Andriujausko. 
Girdėjau, kad turėjo karčiamą 39 pi. 
ir Kedzie Avc. Meldžiu jo paties ar 
kas žino pranešti.

L. MANGELA
10531 Michigan Avė., Roseland, III. 

Tel. Pullman 3160

PAJIEšKAU Marijonos Ruzgaitės, 
Paeina iš Triškių vai. Leilįunų kai
mo po vyru vadinasi šliauturienč. 

Meldžiu atsišaukite ar kas žino pra
neškite, turiu svarbų reikalą; yra 
du laiškai iš Lietuvos nuo tėvų.

K A Z. SLIAUTER1S 
3323 Lowe Avė.

PAJIEŠKAU Onos Batrimaitienės, 
pirma gyveno Waterbury, Conn. Tū
rių labai svarbų reikalą; meldžiu at
sišaukti, ar kas žino, meldžiu praneš
ti busiu labai dėkingas.

KAZ. ŠLIAUTERIS
3323 Lowe Avė.

■ JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario dviem vai 

kinam Cicere arba Garfield parko 
apielinkej; su valgiu arba be valgio. 
Atsišaukite šiuo adresu:

J. RUDAITIS
1436 So. 50-th Avė., Cicero, III.

PAJIEšKAU kambarių dėl 2-jų vai 
kinų. • Kambariai turi būti švarus, su 
maudynėmis ir pas mandagius žmo
nes: bile kokioj dalyj miesto. Atsi
šaukite laišku.

F. R.
5434 S. Sawyer Avė, Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išsiduoda f rentinis kambarys su vi

sais naujausiais įrengimais; tinka ve
dusiai porai, arba dviem vaikinam ar 
merginoms. Matyti galima 2942 N. 
Francisco St. pas:

KURKLIETI.

Ant išleidimo didelis švarus,kamba
rys su visais parankumais prie ma
žos šeimynos dėl vienos ypatos.

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

755 W. 32-nd St.
ant antrų lubų.

Geras kambarys ant išleidimo, šva
rus, šviesus kambarys, elektros švie
sa, vana ir kiti parankumai. Be val
gio. Galima matyti nuo 5:30 vai. 
Vak.

JONAS ROVAT, 
2438 — 46-th place

Jauna Lietuviška pora išleis jau
nam vaikinui gražiai išfomišiuotą 
frontinį miegruimį. Atsišaukite va-

3415 So. Halsted St., 2-nd floor.

Turiu vieną kambarį ant išleidimo. 
Su valgiu ar be valgio. Kambarys 
iš fronto, maudynė ir kiti paranku
mai.

V. ANDRULIS
3604 Lowe Avė.

IŠDUODAMA KAMBARYS.
Išduodama geras, šviesus kamba

rys venam, ar dviem vaikinam, prie 
karų linijos, patogioj vietoj. Klaus
kit adresu:

3231 Wallace St., 
nuo pryšakio.

REIKIA DARBININKŲ 
r MOTERŲ

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

IIARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.
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REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

REIKIA
Darbininkių skalbykloj
Geros darbo sąlygos.

Geros algos.
CENTENNIAL

LAUNDRY CO.
1117 Roosevelt Road.

REIKIA
Dešimts merginų dienos dar

bui į vaisių kambarį. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.

REIKIA merginų nešiotojų. 
Nedėliomis dirbti nereikia. Gera 
mokestis.

IIARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

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

27 W. Randolph St.

REIKIA
Merginų pinuos klesos skal

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

ROOM 825 PULLMAN BLDG 
Cor. Adams & Michigan Avė.

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 valgį 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 

į vakarus nuo Halsted St.

REIKIA
Moterų sortavimui popierų. Pasto

vus darbas, gera mokestis.
CENTRAL IRON & M ETA L CO.

3650 So. Rockvvell St.

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 & COIIN

PAJIEŠKAU gaspadinės, gali būti 
su vaiku. Duodu ruimą, ir valgį ir 
geriausią užmokestį.

Atsišaukite į Naujienas No. 103.

REIKIA
Moterų pardavėjų ant klouksų ir 

siutų.
1235 So. Halsted St.

REIKIA
10 merginų darbui dienomis 

vaisiu ruime. Patyrimo nerei
kia. Kreipkitės:

MOODY & VVATERS 
1107 W. Congress St.

REIKIA
Moterų prosinimui švelnių drapanų, 

lengvas čystas darbas. Trumpos va
landos. Puikios sanlygos. Gera mo
kestis.

MATTMILLER LAUNDRY CO 
1637 W. 22-nd St.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
MOTERŲ VYRŲ

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

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

arti Blue įsi and Avė.

REIKIA
Moterų prie plovimo tuojaus 

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

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 mo 
kestis. Patyrimo nereikia.

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

AUTOMOBILIAI PARSIDUODA.

REIKIA VYRŲ

The RoyaD
TaiJors

731 So. VVells St.

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

1451 So. Peoria St.

REIKIA
Merginų pripildymui mažas 

dėžes ir pakelius dažų (paint) 
dirbtuvėj. Butų gerai, kad bu
tų patyrusios, bet ne kanečnai. 
Turi 
kai. 
4:30 
12 d.

EUGENE ARNSTEIN 
3133 S. Racine Avė.

kalbėti ir suprasti angliš- 
Valandos nuo 8 ryto 
po piet. Subatomis 8

ilki 
iki

REIKIA
PATYRUSIŲ MOTERIŠKŲ 

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

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

REIKALINGA mergina ar mote
ris dirbti vakarais krautuvėje. Pa- 
ti rimas nereikalingas. Atsišaukite 
greitai.

323*8 So. Halsted St.

REIKIA
MOTERŲ

Vidutinio amžiaus lengvam dribtuvės 
darbui. Patyrimo nereikia.

RICHARD M. K RAUSĖ
322 W. Washington St.______

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 
Darbininkų (laborers)v 

Gera mokestis ir bonai. 
Kreipties prie

VVESTERN FELT WORKS, 
2115 Ogden Avė.

22nd St. ir Cravvford Avė.

REIKIA
Darbininko prie balnojimo arklių. 

Darbas ant visada. Gera mokestis 
ir kambarys.

4129 Emerald Avė.

REIKIA PRASTŲ 
DARBININKŲ

Stiprių vyrų prie prasto dar
bo.

Pastovus darbas visą metą.
Pradinė mokestis 54c valandai.
Samdymo ofisas atdaras visą 

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

WESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48-th Avė. & 24-th St.

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

JONAS VISOCKIS
1529 Partland Avė., Chiicago Heights 
III.

REIKIA
Vyrų — $5.30 dienai — pasto

vus darbas — Muilo dirbtuvėj.
1319 W. 32-nd Place

2 blokai į vakarus nuo Racine Av

REIKIA
DARBININKŲ 

Į faundrės darbą 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

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. Western Avė.

Buick 5 pasižerių,
Dodge 5 pasiežerų,
Charvelet 5 pas i žėriu, 
Studebaker 5 pasižerių. 
Sterns Knights 8 pasižerių li-

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
Porterių, — lengvas darbas— 

gera mokestis. Ateik prisiren
gęs dirbti.

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.

RAKANDAI NAMALžEMe
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

The RoyaD
Taolors

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.

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

CO.
Archer & Stewart Avė.

REIKALAUJAMA VYRŲ 
PRIE

DRILL PRESS
LATRE,
MILLING MACHINE
ASSEMBLERIŲ
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ.
ATSIŠAUKITE PRIE: 

CHICAGO STANDARD 
AXLE CO., 

1300 Fletcher Str., 
Arti Belmont ir Racine Avė.

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

SAM FINELSON, 
1454 Blue Island Avė.

REIKIA
Iland screw machine operato

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

REIKALINGAS laikrodininkas. At 
sišaukite greitai.

J. KAZAKAUSKAS
3255 So. Halsted St., Chicago, 111.

Tel. Drover 10105

REIKIA
Prastų darbininkų—pastovus darbas. 
—53V4c adynai — atmokama kas sa
vaitė.

CHICAGO TUBE & 1RON CO. 
1469 So. Jefferson St.

REIKALINGAS Bučeris. Atsigau
kit tuojau

1980 Canalport Avc., 
Chicago, 111.

REIKIA

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

Mr. W. II. LUEHRIS 
Room 312

81 East Madison St.
Cor. Michigan Avė.

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

1
. REIKIA

Patyrusio Scrap Iron teamsterio. 
Unios Alga ir kambarys dykai. Taip
gi 6 patyrusių prastų darbininkų.

2030 Southport Avė.

REIKIA
Prie MEDŽIO (Wood) FINISERIŲ.
Pastovus darbas: Gera mokestis.

PLATT RUBIN CO.
2536 So. Western Avė.

731 So. VVells St.

PARSIDUODA Automobiliai: 
Peerless 8 cilinderių. 
Oldsmobile 6 cilinderių.

Ford trokas su Standard body. 
VILIJA GARAGE

4642 So. Western Avė.

PARSIDUODA 1917 Fordas, 5 pa- 
sažerių. No. 1 padėjime. Nauji taje- 
rai priežastis pardavimo, važiuoju ant 
farmos. Parduosiu pigiai.

JUOZAS BUDREVIČIUS 
1112 Newton St. 

3-rd floor rear.

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

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

Durįs 3.
Samdymo ofisas atdaras nedėlioj 

nuo 10:30 ryto iki 1 po piet.
Taipgi atdara Panedėlyj, Utamin- 

ke, Ketverge ir Pėtnyčioj vakare iki 
8 vai. kitom dienom iki 5 vai. p. p.

PARDAVIMUI automobilius Stu
debaker, modelio 1918. Mašina num. 1.

J. SIRBINSKIS
3029 Emerald Avė.

PARSIDUODA automobilius Mit- 
chell 1914 metų, 5 sėdynių, 6 cilin
derių. Mašiną gvarantuojam, 3 mė
nesius taisom už dyką. Važiuoti iš- 
mokinsim.

J. MIKŠIS, 
3126 S. Lowe Avė., ant 3-čių lubų

RANDAI
TROKAS PASIRENDAVOJA dėl 

visokių reikalų, kaip tai draugijoms 
dėl piknikų bei panašioms partijoms.

J. MITZKUHN
1343 So. 48-th Court, Cicero, III.

PARDAVIMUI

REIKIA

Dailydžių (cabinet-niakers) ir 
pagelbininkų. Labai gert 
kestis. Kreipties prie:

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

i mo-

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

S. A. KANAPECKAS 
2958 Ix)we Avė. Chicago, III.

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

REIKIA

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

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

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

3343 S. Halste St. ant trečių lubu.

PARDAVIMUI kriaučiškas biznis. 
Vieta nuo senai išdirbta. Darbo yra iki 
valiai.

P. MIKALIUNAS
1803 W. 46-th St.

■i

REIKIA
Prastų darbininkų mokinties lieji

mo (moulding). 61c valandai ir nuo 
štukų (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.

PARSIDUODA senų čeverykų tai
symo mašina, džekis ir visi kiti įran
kiai reikalingi šiaučiui už $65.00.

3139 Emerald Avė., 
Ist Floor Rear

RAKANDAI.
UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA barberio dirbti ant visados. 
Gera mokestis, darbas ant visados.

A. KAZLAUSKAS
10722 So. Michigan Avė.

REIKIA
Bali Bearing Rače tekintojų (grin- 

ders). Geros darbo sąlygos. Kreip
ties prie:

AHLBERG BEARING CO.
317-322 East 29-th St.

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

SOUTH-W ĖST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

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

REIKIA
Prastų darbininkų pastoviam ir 

laikinam darbui musų dirbtuvėj. At
sišaukit pasirengę prie darbo.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

(Imk Douglas Park eleveitę, 
22-ros karus).

arba

REIKIA
VYRŲ DARBUI PIRTYJE.

1115 So. Paulina St.

LIETUVIŲ KOTELIS
Užlaikome švarius ir gražius kam- 

>hrius dėl svečių, su valgiu.
r 1606 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
BARGENAS

PARDAVIMUI automobilius 7 pasa
žierių, 6 cilinderių, modelio 1919. Par
duosiu arba mainysiu ant mažesnio. 
Atsišaukite tuojau.

3315 Aubum Avė.
Phone Yards 1188.

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

3414 West 87 Place.

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

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

WESTERN FURNITURE

STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 4 po pict.

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 virtuves indai. Pardavimas prasi
dės seredos, ketverge ir pėtnyčios va
karais nuo 6:30 iki 9:30 vai. vak.

miesto 
gatve-

što-
gazas ir elek-

PADAVIMUI—2 aukštų ply
tinis namas, akmeninis funda
mentas, cemento floras, - 
ras ir trįs flatai
tra — pečium šildoma.—Mėnesi
ne renda $83.00. Kaina tiktai 
$4,800 jeigu pirksite tuojaas. 
$2000 rankpinigių ir likusius pa 
gal sutarimą.

5708 So. Morgan St.

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.

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

PARDAVIMUI medini s namas, dvie 
jų pagyvenimų; Brighton Parke, ne
toli bažnyčios. Platesnių žinių dėlei, 
atsišaukit prie savininko:

3200 So. Ashland Avė.

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.

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas pasi

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

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

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

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

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 Fountain Mich.

PARSIDUODA—labai pigiai beveik 
nauji—5 kambarių rankančiai, 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.

NAMAI-ŽEMĖ

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

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

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

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

1922 So. Kedzie Avė.

PUIKI PROGA

Jaunoms poroms pradedant gyvenimą.
Mes turime savo krautuvėj 28 pui

kius parloro setus, po 3 šmotus, nau 
jos mados. Taipgi karpetus ir lovas. 
Tiesiog aukausime dideliu bargenu. 
Tie rakandai praktiškai nauji, ir gva- 
rantuoti. Privalo būti apžiūrėti, kad 
apvertinus juos. Jie bus parduoti pi
giau negu trečdaliu. Mes taipgi au
kaujame didelės vertės fonografų, dy
kai deimanto adatą, 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 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, 1315 W. 18-th St.

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

4201 Archer Avė.

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

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

PARDAVIMUI—6 kambarių namas 
(cottage) su extra lotu. Karštas van 
(luo.

6942 S. Rockvvell St.

PARSIDUODA Lotas naujoj koloni
joj Parklum, tarpe 16 ir 18. Parduo
siu labai pigiai, nes toje vietoje yra 
lotai labai pakilę. Loto plotis 30 pė
dų, ilgio 125.

W. Albačiunas
1313 So. 49 Avė. Cicero, 111.

Tel. Cicero 5343
-"PARSIDUODA" 2-jų pagyvenimų 
stuba labai geroj vietoj ant tyro oro, 
tai yra kampinis lotas 50 pėdų per 125. 
Gatvės ištaisytos, didelis daržas ir vai 
singi medžiai, taipgi labai dideli stol- 
gai. šita (prapertė) pilnai verta $5,- 
000.00, bet turi būt parduota į visai 
trumpą laiką už $2975.00 $700.00 ar 
$1000.00 įmokėti, o likučius ant leng
vu išmokėjimų. Atsišaukite tuojaus.

A. LEBECKIS
3323 So. Halsted St., ant 3-čio floro.

6 NAMAI LABAI PIGIAI.
Į 4550 S. Westem Avė., 3, florai po 
4 ruimus, pirmas floras plytų ant 
priešakio loto galima statyti biznio 
namą, už $5.800

4515 S. Hermitage Avė. 2 florai, 
užpakalyje mirinis garage dėl 3 karų, 
mūrinis viršus, 4 ruimų pagyvenimas 
už $6.700

5706 S. Morgan st. 2 florai, medi
nis namas, Storas ir 4 pagyvenimai, 2 
po 4 ruimus ir 2 po 5 ruimus už 
H $5.700.

4346 S. Wood St. 2 florai, mūrinis, 
6 pagyvenimai po 4 ruimus, rendos 
neša į mėnesį $83, kaina $8.200.

1405 2, 47-th St., 2 florai meilinis, 
Storas ir 3 pagyvenimai ir didelė 

bame už . $3,600
4805 S. Racine Avė. 3 flatai, mūri 

nis, 3 pagyvenimai po 4 ruimus, 4 me 
tų senas, vertas $8000. Parduosim 
už $6.000.

Turime ir daugybę kitų namų, no
rintieji pirkti namą kreipkitės pas: 

ZOLP & BARČUS
4547 So. Hermitage Avė., Chicago. 

Tel. Yards 145.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis. MARER KRAUS>

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

MOKYKLOS

PUIKUS NAMAS 
PARDAVIMUI.

$9200 nupirks, puikų naują mo
demišką namą, 2 pag. 5-6 kamba 
riai, garu šilodmas, visi naujos 
mados įtaisymai, pukioj vietoj 
ant 76-tos ir Union. Pasiskubin
kite, nes turi būti parduotas tuo
jaus. Savininkas apleidžia mies 
tą. Kreipkitės pas:

S. SLONSNIS 
3357 S. Halsted St.

Taipgi turime ir daugiau
kių namų pardavimui ant South 
ir South West saidės. Pasisku
binkite.

pu i-

PARSIDUODA naujas medinis na
mas ant 4 pagyvenimų. Elektros švie 
sa, gazas ir vanos. Pardavimo prie
žastis važiuoju ant farmos.

W. KAVALIAUSKAS 
4410 So. Califomia Avo.

Tel. McKinley 2523

PARDAVIMUI krautuvė ir 6 kam- 
baritj flatas. Kaina $2,500.

3408 Wallace St., 
Savininkas ant vietos.

MA5TER 
5Y5TEM

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos J u n g t. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininko.
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REIKIA DARBININKŲ Į R E IKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ IR EIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI RAKANDAI NAMAI-žEMe
VYRŲ

REIKIA
Darbininkių skalbykloj
Geros darbo sąlygos.

Geros algos.
CENTENNIAL

LAUNDRY CO.
1117 Roosevelt Road.

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

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

arti Blue Island Avė.

REIKIA
Moterų prie plovimo tuojaus 

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

darbų už $4.50 ir $5.00 į dienų, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

VYRŲ
REIKALAUJAMA

Darbininkų musų vėrauzėj. Gera mo 
kestis. Patyrimo nereikia.

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

AUTOMOBILIAI PARSIDUODA. PALIKTA STORAGE’Y

REIKIA VYRŲ

REIKIA
Dešimts merginų dienos dar

bui į vaisių kambarį. Patyrimo

The Royafl
Tailors

Kreipties:

1107 W. Congress St.
MOODY & WATERS CO.

731 So. Wells St.

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 C0.

2603 Grand Avė.

REIKIA
DARBININKŲ 

Į faundrės darbų 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

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. Western A ve.

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

REIKIA
Porterių, — lengvas darbas— 

gera mokestis. Ateik prisiren
gęs dirbti.

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. W ubas h Avė.

DYKAI

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

er Č. O. D.

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 pirkaite tuojaas. 
$2000 rankpinigių ir likusius pa 
gal sutarimų.

5708 So. Morgan St.

______________ REIKIA—moterų — patyru- 
___ šių ir nepatyrusių sortavimui po 
___ pieros. Gera mokestis. Atsi- 
___šaukite prie:

REIKIA merginų nešiotojų. I 1451 So. Peoria St.
Nedėliomis dirbti nereikia. Gera 
mokestis.

HARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

REIKIA
Merginų pripildymui mažas 

dėžes ir pakelius dažų (paint) 
dirbtuvėj. Butų gerai, kad bu
tų patyrusios, bet ne kanečnai. 
Turi 
kai. 
4:30 
12 d.

EUGENE ARNSTEIN 
3433 S. Racine Avė.

kalbėti ir suprasti angliš- 
Valandos nuo 8 ryto 
po piet. Subatomis 8

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

27 W. Randolph 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 & Michigan Avė.

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 valęį 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 

į vakarus nuo Halsted St.

‘ REIKIA
Moterų sortavimui popierų. Pasto

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

3650 So. Rockwell St.

REIKIA
Merginų kurios yra pratę 

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

Atsišaukite į samdymo depar
tamentų.

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

PAJIESKAU gaspadinės, gali būti 
su vaiku. Duodu ruimą ir valgį ir 
geriausią užmokestį.

Atsišaukite į Naujienas No. 103.

REIKIA
Moterų pardavėjų ant klouksų ir 

siutų.
1235 So. Halsted St.

REIKIA
10 merginų darbui dienomis 

vaisiu ruime. Patyrimo nerei
kia. Kreipkitės:

MOODY & WATERS
1107 W. Congress St.

REIKIA
Moterų prosinimui švelnių drapanų. 

Lengvas čystas darbas. Trumpos va
landos. Puikios sanlygos. Gera mo
kestis.

MATTMILLER LAUNDRY CO 
1637 W. 22-nd St.

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

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiame p< 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE M. G. 
3623 W. 56 St.Kas norėtų mainyti automobilių ant 

loto, gali būti ir Fordas. Lotas ran
dasi ant 71-st Str. Tallman Annex. STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdaro nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.Taitors

731 So. Wells St.

REIKIA

•p

REIKIA

REIKIA

arba

AUTOMOBILIAI

darbui. 
Angliš- 
darbas.

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

3414 West 87 Place.

REIKALINGAS Bučeris. Atsišau
kit tuojau

1980 Canalport A ve.,
Chicago, III.

REIKIA
Patyrusio Scrap Iron teamsterio. 

Unios alga ir kambarys dykai. Taip
gi 6 patyrusių prastų darbininkų.

2030 Southport Avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
Užlaikome švarius ir gražius kam

barius dėl svečių, su valgiu.
r 1606 So. Halsted St.

REIKIA
Prie MEDŽIO (Wood) FINIŠERIŲ.
Pastovus darbas: Gera mokestis.

PLATT RUBIN CO.
2536 So. Westem Avė.

REIKIA barberio dirbti ant visados. 
Gera mokestis, darbas ant visados.

A. KAZLAUSKAS
10722 So. Michigan Avė.

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

SAM FINELSON, 
1454 Blue Island Avė.

REIKALINGAS laikrodininkas. At 
sišaukite greitai.

J. KAZAKAUSKAS
3255 So. Halsted St., Chicago, 111.

Tel. Drover 10105

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

CO.
Archer & Stewart Avė.

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. \Vestern Avė.

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

iki
iki

REIKIA
PATYRUSIŲ MOTERIŠKŲ 

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

REIKALAUJAMA VYRŲ 
PRIE

DRILL PRESS
LATHE,
MILLING MACHINE
ASSEMBLERIŲ
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ.
ATSIŠAUKITE PRIE: 
CHICAGO STANDARD 

AXLE CO., 
1300 Fletcher Str., 

Arti Belmont ir Racine Avė.

PARSIDUODA 1917 Fordas, 5 pa- 
sažerių. No. 1 padėjime. Nauji taje- 
rai priežastis pardavimo, važiuoju ant 
farmos. Parduosiu pigiai.

JUOZAS BUDREVIČIUS 
1112 Newton St. 

3-rd floor rear.

REIKIA vyrų įvairiam 
Turi mokėti skaityti ir rašyti 
kai; dienomis arba naktimis 
Goriem vyram pastovus darbas. Pui
ki proga. Geros darbo sąlygos.

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

Durįs 3.
Samdymo ofisas atdaras nedėlioj 

nuo 10:30 ryto iki 1 po piet.
Taipgi atdara Panedėlyj, Utarnin- 

ke, Ketverge ir Pėtnyčioj vakare iki 
8 vai. kitom dienom iki 5 vai. p. p.

PARDAVIMUI automobilius Stu
debaker, modelio 1918. Mašina num. 1.

J. ŠIRBINSKIS
3029 Emerald Avė.

STEBUKLAI!
Žmonys perka rakandus ir stebisi 

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

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

Kampas Union Avė., 2-ros lubos

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

3200 So. Ashland Avė.

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

REIKALINGA mergina ar mote
ris dirbti vakarais krautuvėje. Pa
tiri mas nereikalingas. Atsišaukite 
greitai.

3238 So. Halsted St.

REIKIA
MOTERŲ

Vidutinio amžiaus lengvam dribtuvės 
darbui. Patyrimo nereikia.

RICHARD M. KRAUSE
322 W. VVashington St.______

REIKIA
Hand screw machine operato

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

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

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 
Darbininkų (laborers). 

Gera mokestis ir bonai. 
Kreipties prie

VVESTERN FELT WORKS, 
2115 Ogden Avė.

22nd St. ir Cravvford Avė.

REIKIA
Darbininko prie balnojimo arklių. 

Darbas ant visada. Gera mokestis 
ir kambarys.

4129 Emerald Avė.

REIKIA PRASTŲ 
DARBININKŲ

Stiprių vyrų prie prasto dar
bo.

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

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

WESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48-th Avė. & 24-th St.

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

JONAS VISOCKIS
1529 Partland Avė., Chiicago Heights 
III.

REIKIA
Vyrų — $5.30 dienai — pasto

vus darbas — Muilo dirbtuvėj.
1319 W. 32-nd Place

2 blųkai j vakarus nuo Racine Av

REIKIA
Prastų darbininkų—pastovus darbas. 
—53%c adynai — atmokama kas sa
vaitė.

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

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

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

REIKIA
Prastų darbininkų mokinties lieji

mo (moulding). 61c valandai ir nuo 
štukų (piece vvork). 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.

PARSIDUODA automobilius Mit- 
chell 1914 metų, 5 sėdynių,t 6 cilin
derių. Mašiną gvarantuojam, 3 mė
nesius taisom už dyką. Važiuoti iš- 
mokinsim.

J. MIKŠIS, 
3126 S. Lowe Avė., ant 3-čių lubų

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-

RANDAI
TROKAS PASIRENDAVOJA dėl 

visokių reikalų, kaip tai draugijoms 
dėl piknikų bei panašioms partijoms.

J. MITZKUHN
1343 So. 48-th Court, Cicero, III.

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.

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas pasi

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

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

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

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

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 Fountain Mich.

PARDAVIMUI
PARDUODU grosernę 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 Ix)we Avė. Chicago, III.

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.

NAMAI-ŽEMĖ

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

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

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

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

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, 1315 W. 18-th St.

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

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

4201 Archer Avė.

PARDAVIMUI kriaučiškas biznis. 
Vieta nuo senai išdirbta. Darbo yra iki 
valiai.

P. MIKALIUNAS
1803 W. 46-th St.

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

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

PARSIDUODA senų čeverykų tai
symo mašina, džekis ir visi kiti įran
kiai reikalingi šiaučiui už $65.00.

3139 Emerald Avė., 
Ist Floor Rear

PARDAVIMUI—6 kambarių namas 
(cottage) su extra lotu. Karštas van 
duo.

6942 S. Rockvvell St.

RAKANDAI
UŽLAIKYMO KAINA

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 tuoj aus. Nuo 5 iki 8 va
karo. Klausk:

REIKIA
Bali Bearing Rače tekintojų (grin- 

ders). Geros darbo sąlygos. Kreip
ties prie:

AHLBERG BEARING CO.
317-322 East 29-th St.

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

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

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

PARSIDUODA Lotas naujoj koloni
joj Parklum, tarpe 16 ir 18. Parduo
siu labai pigiai, nes toje vietoje yra 
lotai labai pakilę. Loto plotis 30 pė
dų, ilgio 125.

W. Albačiunas
1313 So. 49 Avė. Cicero, III.

Tel. Cicero 5343
”~P ARSI DUODA* 2-jų pagyvenimų 
stuba labai geroj vietoj ant tyro oro, 
tai yra kampinis lotas 50 pėdų per 12<>. 
Gatvės ištaisytos, didelis daržas ir vai 
singi medžiai, taipgi labai dideli s^ol- 
gai. šita (prapertė) pilnai verta $5,- 
000.00, bet turi būt parduota į visai 
trumpą laiką už $2975.00 $700.00 ar 
$1000.00 įmokėti, o likučius ant leng
vu išmokėjimų. Atsišaukite tuojaus.

ų A. LEBECKIS
3323 So. Halsted St., ant 3-čio floro.

6 NAMAI LABAI PIGIAI.
4550 S; Westem Avė., 3, florai po 

4 ruimus, pirmas floras plytų ant 
priešakio loto galima ■ statyti biznio 
namą, už $5.800

4515 S. Hf^mitage Avė. 2 florai, 
užpakalyje mirinis garage dėl 3 karų, 
mūrinis viršus, 4 ruimų pagyvenimas 
už $6.100

-5706 S. Morgan st. 2 florai, medi
nis namas, Storas ir 4 pagyvenimai, 2 
po 4 ruimus ir 2 po 5 ruimus už

$5.700.
4346 S. Wood St. 2 florai, mūrinis, 

6 pagyvenimai po 4 ruimus, rendos 
neša į menesj $83, kaina $8.200.

1405 2, 47-th St., 2 florai medinis,
Storas ir 3 pagyvenimai ir didelė 

barne už $3,600
4805 S. Racine Avė. 3 flatai, mūri 

nis, 3 pagyvenimai po 4 ruimus, 4 me 
tų senas, vertas $8000. Parduosim 
U1 $6.000.

Turime ir daugybę kitų namų, no
rintieji pirkti namą kreipkitės pas:

ZOLP & BARČUS
4547 So. Hermitage Avė., Chicago.

Tel. Yards 145.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis. MAKER KRAUS>

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

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Mr. W. II. LUEHRIS 
Room 312

81 East Madison St.
Cor. Michigan Avė.

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
Prastų darbininkų pastoviam ir 

laikinam darbui musų dirbtuvėj. At
sišaukit pasirengę prie darbo.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

(Imk Douglas Park eleveitę, 
22-ros karus).

REIKTA
VYRŲ DARBUI PIRTYJE.

1115 So. Paulina St.

BARGENAS
PARDAVIMUI automobilius 7 pasa

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

3315 Aubum Avė.
Phone Yards 1138.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

PUIKI PROGA.

Jaunoms poroms pradedant gyvenimą.
Mes turime savo krautuvėj 28 pui

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

Western Furniture Storage. 
2810 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare. No- 
dėklieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

PUIKUS NAMAS 
PARDAVIMUI.

$9200 nupirks, puikų naujų mo
derniškų namų, 2 pag. 5-6 kamba 
riai, garu šilodmas, visi naujos 
mados įtaisymai, pukioj vietoj 
ant 76-tos ir Union. Pasiskubin
kite, nes turi būti parduotas tuo
jaus. Savininkas apleidžia mies 
tų. Kreipkitės pas:

S. SLONSNIS 
3357 S. Halsted St.

Taipgi turime ir daugiau
kių ,namų pardavimui ant South 
ir South West saidės. Pasisku
binkite.

pili-

PARSIDUODA naujas medinis na
mas ant 4 pagyvenimų. Elektros švie 
sa, gazas ir vanos. Pardavimo prie
žastis važiuoju ant farmos.

W. KAVALIAUSKAS 
4410 So. Califomia Avė.

Tel. McKinley 2523

PARDAVIMUI krautuvė ir 6 kam
barių flatas. Kaina $2,500.

3403 Wallace St., 
Savininkas ant vietos.

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.




